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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

Adapun paparan data dalam penelitian, peneliti berfokus pada 

proses pembelajaran di rumah untuk anak usia dini masa pandemi wabah 

Covid-19 Di Dusun Bendil Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten 

Blitar, kendala dan solusi yang diterapkan oleh orang tua saat 

melaksanakan pembelajaran di rumah. 

1. Proses Pembelajaran di Rumah Untuk Anak Usia Dini Masa Pandemi 

Wabah Covid-19 di Dusun Bendil Desa Jiwut Kecamatan Nglegok 

Kabupaten Blitar  

Pada masa pandemi covid-19, pemerintah memberikan kebijakan 

bahwasanya semua pembelajaran di sekolah dilaksankan di rumah. 

Kebijakan itu berdampak kepada guru, orang tua dan juga pada anak. Hal 

tersebut sesuai dengan penjelasan ibu dalam pembelajaran di rumah. Ibu 

Elvi Sa’adah orang tua dari Rindu Lutfi Sakinnah menjelaskan:  

Jawaban:Tentu tidak sama dengan pembelajaran sebelum-

belumnya yang biasanya anak bisa kesolah karena ada covid-19 ini 

anak-anak diliburkan disuruh belajar dirumah dengan dampingan 

orang tua.70 

 

 

                                                           
70 Wawancara Dengan Bu Elvi Sa’adah Orang Tua Rindu Lutfi Sakinnah Pada Sabtu 30 

Mei 2020 Pukul 10:30 WIB. 
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Gambar 4.1 Dampingan orang tua ketika mengerjakan tugas 71 

Adapun pernyataan dari bu Dias Mares Bayu Nur Wulan selaku 

orang tua dari Chalista Azka Belvina adalah sebagai berikut: 

Jawaban: Repot ya mbak kalau aku soalnya biasanya kalau anak ku 

ke sekolah aku bisa kerja, karena ada wabah covid-19 ini, awal-

awal ya harus aku relakan waktu ku kerja buat dampingi anak 

belajar. terus karena makin kesini anak ku tak privat aja 

belajarnya.72 

Selain itu, ibu Efa selaku orang tua dari Syahda Nabila Aluna 

jelaskan sebagai berikut: 

Jawaban: Tentu tidak sama dengan pembelajaran biasanya, setiap 

pembelajaran anak bertemu dengan Bapak-Ibu guru disekolah dan 

bermain bersama teman karena ada wabah covid-19, pembelajaran 

pun harus dilakukan di rumah dengan dampingan orang tua.73 

Sedangkan pernyataan bu Ulfa Mar’atus Sholikhah tidak jauh ber-

beda dari pernyataan tersebut. Selaku orang tua dari Zeefana Devi Al-

Fahrazy, beliau menjelaskan: 

                                                           
71 Dokumentasi Pembelajaran di Rumah Saat Covid-19 
72 Wawancara Dengan Bu Dias Mares Bayu Nur Wulan orang tua dari Chalista Azka 

Belvina Pada Minggu 31 Mei 2020 Pukul 08:30 WIB 
73 Wawancara Dengan Bu Eva Orang Tua Dari Syahda Nabila Aluna Pada Senin, 1 Juni 

2020 Pukul 19:00 WIB 
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Jawaban: Beda ya mbak, kadang anakku ya tanya kapan masuknya 

sekolah?, aku ingin belajar sama bu guru dan teman-teman. 

Mungkin si anak ku ini dia lebih semangat kalau belajarnya sama 

teman-teman dan Bapak-Ibu guru disekolahan.74 

Adanya wabah covid-19 ini membuat semua pendidikan yang ada 

di dunia menjadi berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Biasanya 

anak belajar di sekolah bertemu dan belajar bersama Bapak Ibu guru, 

bermain bersama teman-teman, namun pada keadaan ini pembelajaran 

tersebut dialihkan menjadi pembelajaran di rumah dengan didampingi 

orang tua. Hal ini karena para orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya 

jadi apapun tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan anak bersama guru 

privatnya. 

Pembelajaran di rumah juga merupakan kegiatan belajar oleh anak 

yang dilaksanakan di rumah dengan didampingi orang tua melalui 

pembelajaran daring atau jarak jauh melalui media yang berbasis online 

seperti Telivisi (tv) dan melalui Handphone (Hp), serta alat lainya.  

Dalam pembelajaran di rumah Ibu Elvi sa’adah orang tua dari 

Rindu Lutfi Sakinnah menjelaskan bahwa media yang digunakan dalam 

pembelajaran tersebut sebagai berikut:  

Pembelajaran melalui Hanphone (Hp) mbak, biasanya anak disuruh 

membuat video doa-doa pendek,melakukan aktifitas dirumah 

seperti membantu orang tua 75 

                                                           
74 Wawancara Dengan Bu Ulfa Mar’atus Sholikhah orang tua dari Zeefana Devi Al-

fahrazy Ulfa Mar’atus Sholikhah Pada Rabu 3 Juni 2020 Pukul 15:30 WIB 
75 Wawancara Dengan Bu Elvi Sa’adah Orang Tua Rindu Lutfi Sakinnah Pada Sabtu 30 

Mei 2020 Pukul 11:00 WIB. 
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Gambar 4.2 pemberian tugas guru kepada anak lewat orang 

tua76 

Adapun pernyataan dari bu Dias Mares Bayu Nur Wulan orang tua 

dari Chalista Azka Belvina adalah sebagai berikut: 

Guru sering memberikan informasi melalui grup aplikasi Whatsapp 

kemudian dari informasi tersebut anak suruh mengerjakan. setelah 

selesai guru seperti membuat list nama anak-anak yang hari ini 

sudah mengerjakan.77 

 

                                                           
76 Dokumentasi Pembelajaran di Rumah Saat Covid-19 
77 Wawancara Dengan Bu Dias Mares Bayu Nur Wulan orang tua dari Chalista Azka 

Belvina Pada Minggu 31 Mei 2020 Pukul 09:00 WIB 
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Gambar 4.3 bentuk jadwal pembelajaran di rumah.78 

 

 
Gambar 4.4 list anak yang sudah mengerjakan tugas79 

Dalam hal ini pula bu Efa selaku orang tua dari Syahda 

Nabila Aluna menjelaskan: 

Kalau disekolahannya nabila ini guru sering memberi tugas 

dari LKA (lembar kerja anak) Terus nanti difoto (dokumentasi) 

dikirim ke gurunya, kemudian karena ada peraturan dari 

                                                           
78 Dokumentasi Pembelajaran di Rumah Saat Covid-19 
79 Dokumentasi Pembelajaran di Rumah Saat Covid-19 
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pemerintah untuk menonton Telivisi (Tv) dari TVRI itu anak juga 

harus menonton dengan dampingan orang tua juga80 

 

Gambar 4.5 bentuk tugas mengerjakan LKA81 

Selain itu, Bu Ulfa Mar’atus Sholikhah yang merupakan 

orang tua dari Zeefana Devi Al-fahrazy menjelaskan mengenai me-

dia pembelajaran yang digunakan sebagai berikut: 

Jawaban: Lewat Hanphone (HP) dan Telivisi (TV). tapi dia lebih 

suka dari Hp soalnya selesai belajar dia ada kesempatan mau 

bermain game atau video-video di youtobe.82 

Pembelajaran di rumah untuk anak usia dini saat masa pandemi 

Covid-19 menggunkan model pembelajaran daring atau jarak jauh secara 

online. Tugas-tugas diberikan oleh guru melalui sarana yang terhubung 

dengan internet atau online dengan mengunakan aplikasi grub Whatsapp 

berupa tugas mengerjakan sebuah video-video doa pendek, kegiatan senam 

atau olahraga pagi, membantu orang tua. Selain dengan HP, pembelajaran 

jarak jauh juga dilakukan dengan meononton Telivisi (TV) yang disiarkan 

langsung di TVRI, mengerjakan LKA (lembar kerja anak). Kemudian 

                                                           
80 Wawancara Dengan Bu Eva Orang Tua Dari Syahda Nabila Aluna Pada Senin, 1 Juni 

2020 Pukul 19:30 WIB 
81 Dokumentasi bentuk pembelajaran di rumah 
82 Wawancara Dengan Bu Ulfa Mar’atus Sholikhah orang tua dari Zeefana Devi Al-

fahrazy Ulfa Mar’atus Sholikhah Pada Rabu 3 Juni 2020 Pukul 16:00 WIB 
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orang tua juga mendokumentasikan kegiatan anak yang sudah selesai dan 

mengirimkan hasil dokumentasi itu ke guru untuk memperoleh umpan 

balik. 

Dalam pendampingan anak ketika belajar apakah orang tua selalu 

mendampingi anak. Ibu Elvi Sa’adah orang tua dari Rindu Lutfi Sakinnah 

juga menjelaskan: 

Iya, Kami selalu mendampingi anak saat belajar. apalagi adanya 

covid-19 ini kami sebagai orang tua diharuskan untuk 

mendampingi anak.83 

 

Adapun pernyataan dari bu Eva orang tua dari Syahda Nabila 

Aluna adalah sebagai berikut: 

Iya mbak kami selalu mendampingi anak saat belajar maupun dia 

bermain. Karena memang mendampingi itu tugas orang tua, 

apalagi ada covid-19 maka orang tua juga harus selalu 

mendampingi anak. Orang tua juga termasuk guru utamnya84 

Ketika anak tidak didampingi oleh orang tua, terkadang anak akan 

malas mengerjakan tugas atau belajar. Hal ini sesuai dengan jawaban bu 

Ulfa Mar’atus Sholikhah selaku orang tua dari Zeefana Devi Al-fahrazy 

Ulfa Mar’atus Sholikhah menjelaskan: 

Ia mbak anakku selalu tak dampingi, kalau ndak dampingi 

biasanya dia malah tidak mau belajar atau mengerjakan85 

 

Akan tetapi ada salah satu orang tua yaitu Ibu Dias Mares Bayu 

Nur Wulan orang tua dari Chalista Azka Belvina yang menjelaskan 

                                                           
83 Wawancara Dengan Bu Elvi Sa’adah Orang Tua Rindu Lutfi Sakinnah Pada Sabtu 30 

Mei 2020 Pukul 10:00 WIB. 
84 Wawancara Dengan Bu Eva Orang Tua Dari Syahda Nabila Aluna Pada Senin, 1 Juni 

2020 Pukul 18:30 WIB  
85 Wawancara Dengan Bu Ulfa Mar’atus Sholikhah orang tua dari Zeefana Devi Al-

fahrazy Ulfa Mar’atus Sholikhah Pada Rabu 3 Juni 2020 Pukul 15:24 WIB 
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dengan keterangan yang berbeda dari orang tua yang lain. Beliau 

memaparkan: 

Tidak mbak soalnya aku sama ayahnya si tata ini bekerja, kami 

sama-sama sibuk dari pagi sampai sore, jadi biasanya si tata ini tak 

Bimbel (Bimbingan belajar) secara privat.86 

Dari semua jawaban diatas dapat disimpulkan bahwasanya orang 

tua juga mendampingi anak saat belajar. Hal ini mereka lakukan karena 

ketika anak tidak didampingi saat belajar, anak biasanya tidak mau 

mnegerjakan tugasnya dan malas untuk belajar. Akan tetapi ada salah satu 

orang tua tidak bisa mendampingi anak ketika belajar karena mereka sibuk 

dalam bekerja. Oleh karena itu, orang tua memberikan sarana ke anak 

untuk ikut dalam Bimbel atau bimbingan belajar secara privat. 

2. Kendala Saat Proses Pembelajaran Dirumah Untuk Anak Usia Dini 

Masa Pandemi Wabah Covid-19 di Dusun Bendil Desa Jiwut 

Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar  

Ketika pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk belajar di 

rumah, maka timbul adanya dampak negatif dan kendala saat 

pembelajaran di rumah. Ibu Elvi Sa’adah orang tua dari Rindu Lutfi 

Sakinnah menjelaskan sebagai berikut: 

Ada mbak untuk kendalanya biasanya anak malas, kalau tidak 

begitu ya anak tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan sama 

guru.87 

 

                                                           
86 Wawancara Dengan Bu Dias Mares Bayu Nur Wulan orang tua dari Chalista Azka 

Belvina Pada Minggu 31 Mei 2020 Pukul 08:00 WIB 
87Wawancara Dengan Bu Elvi Sa’adah Orang Tua Rindu Lutfi Sakinnah Pada Sabtu 30 

Mei 2020 Pukul 10:45WIB 
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Adapun pernyataan dari bu Dias Mares Bayu Nur Wulan selaku 

orang tua dari Chalista Azka Belvina adalah sebagai berikut: 

Ada mbak, Internet juga ngaruh ya kalau sinyal, apalagi kalau anak 

ku udah megang namanya Hanphone (Hp) udah maunya main 

game, lihat video-video.88 

Begitu pula pernyataan Ibu Efa orang tua dari Syahda Nabila 

Aluna, beliau menjelaskan: 

Ada ya mbak kalau pas anak ku mau lihat TV, terus dia masih ke 

kamar mandi, dia maih asik dengan mainnyanya. nah itu nanti anak 

bisa ketinggalan.89 

Adapun pernyataan Bu Ulfa Mar’atus Sholikhah orang tua dari 

Zeefana Devi Al-fahrazy, beliau menjelaskan: 

Kalau kendala ya itu mbak, dia suka main Hp, kalau tak kasih tau 

aku peringati, suka marah. dan kadang anak jenuh atau bosan. saat 

belajar.90 

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada beliau terkait materi 

pembelajaran yang sulit dikuasai oleh siswa ketika pembelajaran dan men-

jawab: 

Waktu pelajaran menggunting kolase Mbak, karena untuk anak 

kecil ada gunting tersendiri biasanya dan yang dipunya di rumah 

adalah gunting kain yang besar sehingga orang tua akhirnya yang 

menggunting kertas buat kolase itu. Kemudian untuk membeli ker-

tas tersebut jarak untuk mendapatkannya lumayan jauh sehingga 

tidak bisa segera dilaksanakan tugas pelajaran tersebut. 91 

                                                           
88 Wawancara Dengan Bu Dias Mares Bayu Nur Wulan orang tua dari Chalista Azka 

Belvina Pada Minggu 31 Mei 2020 Pukul 08:45 WIB 
89 Wawancara Dengan Bu Eva Orang Tua Dari Syahda Nabila Aluna Pada Senin, 1 Juni 

2020 Pukul 19:15 WIB 
90 Wawancara Dengan Bu Ulfa Mar’atus Sholikhah orang tua dari Zeefana Devi Al-

fahrazy Ulfa Mar’atus Sholikhah Pada Rabu 3 Juni 2020 Pukul 15:45 WIB 
91 Wawancara Dengan Bu Ulfa Mar’atus Sholikhah orang tua dari Zeefana Devi Al-

fahrazy Ulfa Mar’atus Sholikhah Pada Rabu 3 Juni 2020 Pukul 15:45 WIB 
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Keluhan dari para orang tua tentang anak memang hampir semua 

sama. Gadget berdampak besar kepada anak termasuk bermain game 

terlalu lama, serta menonton video-video yang tidak sesuai dengan umur 

anak. Anak lebih suka memegang handphone dari pada menonton telivisi. 

Anak juga mulai merasa jenuh dan bosan saat belajar. Begitu pula ketika 

jaringan sinyal susah, selama wabah covid-19 ini menyerang dalam dunia 

pendidikan. 

3. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Saat Proses Pembelajaran Dirumah 

Untuk Anak Usia Dini Masa Pandemi Wabah Covid-19 di Dusun 

Bendil Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar  

Dari semua kendala-kendala tersebut orang tua berusaha untuk 

menghindari kendala-kendala tersebut. Dengan solusi tersebut, anak bisa 

melaksanakan pembelajaran di rumah dengan baik dan disiplin. Ibu Elvi 

Sa’adah selaku orang tua dari Rindu Lutfi Sakinnah menjelaskan: 

Kalau anak ku tak paksa, malak nanti takutnya anak selamanya 

kalau ada tugas-tugas lagi tidak mau mengerjakan. Jadi ya aku 

biarkan aja dulu tapi kami sebagai orang tua juga tetap 

mengarahkan anak untuk mengerjakan tugasnya.92 

Akan tetapi pernyataan dari bu Dias Mares Bayu Nur Wulan orang 

tua dari Chalista Azka Belvina menyatakan bahwa beliau melimpahkan 

semua ke pada guru privat dalam mengerjakan tugas karena beliau tidak 

bisa mendampingi anak dalam pembelajaran. Sebagaimana dalam pern-

                                                           
92 Wawancara Dengan Bu Elvi Sa’adah Orang Tua Rindu Lutfi Sakinnah Pada Sabtu 30 

Mei 2020 Pukul 11:15WIB 
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yataan berikut: “Ya itu, aku privat biar anak mau mengerjakan tugas dari 

guru”.93 

Pernyataan ibu Efa orang tua dari Syahda Nabila Aluna jelaskan 

bahwasanya: 

Kalau kendala ketinggalan pembelajaran dari tv biasanya aku 

mengkase lewat internet, namun anakku tak perhatikan mulai-mulai 

ini dia mulai jenuh atau bosan kalau cuma menonton saja. anaku 

kalau kelihatan moodnya tidak baik, biasanya tak ajak buat beli atau 

jalan-jalan kemana.94 

Adapun pendapat Bu Ulfa Mar’atus Sholikhah orang tua dari 

Zeefana Devi Al-Fahrazy, beliau menjelaskan: 

Awalnya ya dijanji dulu, tak kasih tau aku peringati “boleh main 

hp tapi nanti jarum panjang diangka berapa harus selesai 

bermainnya” dan kembali mengerjakan tugasnya. kadang aku 

nunggu moodnya anak baik mau anaknya belajar95 

 

Dari semua kendala orang tua dan guru tersebut, mereka berusaha 

menyelesaikan kendala-kendala tersebut agar pembelajaran anak di rumah 

bisa berjalan secara efektif meski terkena wabah virus covid-19 ini. Ada 

orang tua yang menunggu mood anak membaik. Ada pula orang tua 

berusaha menumbuhkan mood anaknya lagi. Guru memberikan tugas 

sesuai dengan yang disukai anak, dan orang tua memberikan hadiah agar 

anak mau mengerjakan tugasnya. 

                                                           
93 Wawancara Dengan Bu Dias Mares Bayu Nur Wulan orang tua dari Chalista Azka 

Belvina Pada Minggu 31 Mei 2020 Pukul 09:00 WIB 
94 Wawancara Dengan Bu Eva Orang Tua Dari Syahda Nabila Aluna Pada Senin, 1 Juni 

2020 Pukul 19:30WIB 
95 Wawancara Dengan Bu Ulfa Mar’atus Sholikhah orang tua dari Zeefana Devi Al-

fahrazy Ulfa Mar’atus Sholikhah Pada Rabu 3 Juni 2020 Pukul 16:00 WIB 
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Tabel 4.2 Hasil observasi pada hari Kami-jumat 30 Mei-5 Juni 2020 

Item Indikator Pedoman  

  Observasi 

Hasil Observasi Berdasarkan 

Penelitian Di Lapangan 

Orang Tua selalu mendampingi anak 

ketika pembelajaran  

Orang tua selalu mendampngi anak 

saat belajar karena jika anak tidak di 

dampingi maka pekerjaan si anak 

tidak terelesaikan 

Anak selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

Anak mengerjakan tugas yang di 

berikan oleh guru secara daring akan 

tetapi ada salah satu anak karena 

bosan jadi malas dalam mengerjakan 

tugas yang berikan guru  

Anak merasa kesulitan saat 

pembelajaran secara online  

Anak merasa kesulitan karena yang 

awalnya abak belajar secara 

bersama-sama dengan temannya jadi 

belajar mandiri waulupun di 

dampingi oleh orang tuanya  

Anak merasa jenuh saat 

pembelajaran online 

Ia anak merasa jenuh karena 

pemberian pembelajaran yang di 

berikan oleh guru sama seperti 

sebelum-sebelumnya  

Orang Tua memberikan 

semangat/motivasi kepada anak saat 

pembelajaran online  

Orang tua selalu mendukung 

memberikan semangat saat anak 

belajar agara anak mau mengerjakan 

tugas yang di berikan oleh guru  

Orang Tua mengalami kesulitan saat 

mendampingi anak dalam 

pembelajaran online  

Orang tua mengalami kesulitan saat 

pembelajaran karena susah sinyal, 

selain itu lewat tv di channel TVRI 

tertingal jam tayang, ada pula yang 

susa mendampingi anak karena 

orang tua sibuk dalam pekerjaan  

Alat elektronik berpengaruh besar 

kepada anak saat pembelajaran 

Alat elektronik berpengaruh besar 

terhadap anak ketika setelah 

mengerjakan tugas anak pasti ingin 

mengunaka hp untuk bermain game 

atau membuka aplikasi-aplikasi yang 

lain seperti youtube dan lain 

sebagainya. 
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B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan paparan data tentang proses pembelajaran di rumah 

untuk anak usia dini masa pandemi wabah Covid-19 di Dusun Bendil Desa 

Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dapat dirumuskan temuan 

penelitian sebagai berikut: 

1.  Proses Pembelajaran Di Rumah Untuk Anak Usia Dini Masa 

Pandemi Wabah Covid-19 Di Dusun Bendil Desa Jiwut Kecamatan 

Nglegok Kabupaten Blitar. 

a. Mengerjakan LKA (Lembar Kerja Anak). 

b. Meyimak tayangan televisi TVRI 

c. Membuat vidio dengan tema membaca dan menghafal surah 

pendek, doa-doa pendek, mempraktikan sholat, membaca bacaan 

sholat, membantu orang tua di rumah dan olahraga pagi  

2. Kendala Saat Proses Pembelajaran Dirumah Untuk Anak Usia Dini 

Masa Pandemi Wabah Covid-19 di Dusun Bendil Desa Jiwut 

Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar 

a. Susah siyal 

b. Orang tua sibuk dengan pekerjaan. 

c. Anak mulai bosan dengan pembelajaran di rumah  

d. Anak malas mengerjakan tugas 

e. Anak suka bermain game dan menonton video yang tidak sesuai 

dengan umurnya. 
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3. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Saat Proses Pembelajaran Dirumah 

Untuk Anak Usia Dini Masa Pandem Wabah Covid-19 di Dusun 

Bendil Desa Jiwut Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar  

a. Menunggu mood anak kembali ketika anak tidak mau mengerjakan 

dan mulai bosan dengan pembelajaran di rumah.  

b. Memberikan guru privat kepada anak ketika orang tua tidak bisa 

mendampingi anak karena sibuk bekerja. 

c. Ketika susah siyal para orang tua lebih memilih anak untuk 

menyimak tayangan televisi TVRI 

d. Memberi penegasan kepada anak ketika anak mulai sering bermain 

game orang tua memberi waktu anak untuk bermain game setelah 

itu harus mengerjakan tugas dan sebaliknya mengerjakan tugas 

dulu setelah selesai boleh bermain game.  

e. Orang tua mengarahkan ketika anak mulai melihat video yang 

belum sesuai dengan umurya untuk melihat yang lainya. 

f. Memberikan hadiah ketika anak sudah meyelesaikan tugasnya. 

 

 

 

 

 

 


