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Abstract 

This study aims to determine the differences in mentoring fathers and mothers who work in 

the formal sector in children's learning during the Covid-19 pandemic. The location of the 

research was carried out in HKBP Jitra, Bengkulu City. This study uses the paradigm of 

social facts with the theory of structural functionalism. Structural functionalism theory 

emphasizes order, ignores conflict, and changes in society. The main concepts are function, 

dysfunction, manifest function, and equilibrium. The research method used is descriptive 

quantitative method with cross-tabulation data analysis in the form of percentages, data 

collection using questionnaires and interviews. Determination of respondents using 

purposive sampling technique in order to obtain 31 pairs of parents, namely fathers and 

mothers who work in the formal sector and have children who attend online schools from 

elementary school to junior high school level. Research yields information that mothers 

dominate in guiding children's learning during the Covid-19 pandemic. There are forms of 

roles that fathers and mothers do to children, namely as educators, as friends and as 

supervisors. In carrying out their role as educators, one of the efforts made by parents is to 

send their children to school. Furthermore, the role as supervisors, parents try to keep an eye 

on their children while studying. Efforts made by parents in meeting the needs of children's 

formal education are: first, providing learning facilities. In providing learning facilities, 

parents provide books, cellphones, laptops, internet quota, and involve children in tutoring 

activities. Second, supervising learning activities and the use of study time at home. Third, 

knowing the difficulties of children in learning. Fourth, help children overcome their 

difficulties. 
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dalam Pembelajaran Anak Selama Pandemi Covid-19  

(Studi Kasus Pada Orangtua Khbp Jitra Kota Bengkulu) 

 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendampingan Ayah dan Ibu yang 

bekerja di sektor formal dalam pembelajaran anak pada masa pandemi Covid-19. Lokasi 

penelitian dilakukan di HKBP Jitra Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan paradigma 

fakta sosial dengan teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural 

menekankan kepada keteraturan (order), mengabaikan konflik, dan perubahan-perubahan 

dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi manifest, dan 

keseimbangan equilibrium. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kuantitatif 

deskriptif dengan analisis data tabulasi silang dalam bentuk persentase, pengumpulan data 

menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Penentuan responden menggunakan teknik 

purposive sampling sehingga diperoleh 31 pasang orang tua yaitu ayah dan ibu yang bekerja 

di sektor formal dan memiliki anak yang bersekolah daring dari tingkat Sekolah Dasar 

sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama. Penelitian menghasilkan informasi bahwa ibu 

lebih mendominasi dalam membimbing belajar anak pada masa pandemi Covid-19. Adanya 

bentuk peran yang dilakukan Ayah dan Ibu terhadap anak yaitu sebagai pendidik, sebagai 

teman dan sebagai pengawas. Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, salah satu 

usaha yang dilakukan orang tua adalah menyekolahkan anak-anaknya. Selanjutnya peran 

sebagai pengawas, orang tua berusaha tetap dapat mengawasi anaknya ketika belajar. Upaya 

yang dilakukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan formal anak yaitu: 

pertama, menyediakan fasilitas belajar. Dalam penyediaan fasilitas belajar orang tua 

menyediakan buku, handphone, laptop, kuota internet, mengikut sertakan anak dalam 

kegiatan les. Kedua, mengawasi kegiatan belajar dan penggunaan waktu belajar di rumah. 

Ketiga, mengetahui kesulitan anak dalam belajar. Keempat, menolong anak mengatasi 

kesulitannya.  

 

Kata kunci :Ayah dan Ibu Bekerja, Pendampingan, Pembelajaran Anak, Sektor Formal 
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Pendahuluan 

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak Covid-19. Virus Corona atau 

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang 

menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus 

Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai 

kematian. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih 

dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke 

manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu 

hamil, maupun ibu menyusui (dalam Rizka Ausrianti, R. P. 2020 : 60). 

Akibat dari pandemi Covid-19 ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan 

untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat 

agar melakukan physical distancing yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara 

masyarakat, 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. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu Work From Home. 

Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat 

menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu bidang 

yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan 

interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan 

meliburkan sekolah dan mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar dengan menggunakan 

sistem dalam jaringan (dalam Siahaan, M. 2020 : 1-3). 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan dalam masa darurat Covid-19 yang di dalamnya 

yaitu memuat, 1. ketentuan Ujian Nasional (UN) 2. Proses belajar dari rumah dilaksanakan 

dengan berbagai ketentuan : a). belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh 

dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa 

terbebani tuntunan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau 

kelulusan. b). belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara 

lain mengenai pandemi Covid-19. c). aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat 

bervariasi antara siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk 

mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah. d). bukti atau produk 

aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru. 
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Tanpa diharuskan memberi skor/nilai kualitatif. 3. Ketentuan ujian sekolah untuk kelulusan. 

4. Ketentuan kenaikan kelas. 5. Ketentuan penerimaan peserta didik baru (PPDB). 6. Dana 

bantuan operasional sekolah ataupun bantuan operasional pendidikan (dalam Ahsani, 2020 : 

35). 

Pembelajaran daring yang ditetapkan pemerintah, ditujukan kepada seluruh jenjang 

pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Dipilihnya alternatif ini dikarenakan 

berkembangnya revolusi industri 4.0. Berkembangnya revolusi industri sangat mendukung 

terlaksananya pembelajaran daring dari rumah, karena pembelajaran daring adalah 

pembelajaran yang mengeliminasi waktu dan jarak dengan bantuan platform digital berbasis 

internet yang mampu menunjang pembelajaran untuk dilakukan tanpa adanya interaksi fisik 

antara pendidik dan peserta didik, sehingga kecanggihan teknologi zaman sekarang 

diharapkan mampu menunjang kegiatan daring tersebut. Namun pada jenjang pendidikan TK, 

pembelajaran daring memerlukan keterlibatan orang tua langsung dalam pelaksanaannya 

(dalam Irwansyah, P. 2020 : 6).  

Abubakar (dalam Boediman, 2019 : 92) orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu, 

menunjukkan bentuk keterlibatan yang berbeda. Ibu terlibat dalam kehidupan anak pada 

kebutuhan dasar anak sedangkan ayah terlibat dalam aktivitas yang sifatnya menyenangkan. 

Ayah sebagai sosok yang seringkali dikaitkan dengan pencari nafkah utama memiliki batasan 

sendiri untuk terlibat dalam pengasuhan anak. Salah satu batasan tersebut berasal dari nilai-

nilai budaya yang dianut. Walaupun begitu beberapa tahun terakhir fenomena kedua orang 

tua yang bekerja membuat ayah dituntut untuk ikut terlibat dalam pengasuhan anak. 

Pembatasan peran pengasuhan pada ibu saja mulai mengalami pergeseran. Ayah yang terlibat 

dalam pengasuhan anak kini dianggap sebagai bentuk kesetaraan gender. 

Peran ayah dan ibu (dalam Amaruddin, 2020 : 36) sangat menentukan pendidikan 

anak pada masa pandemi Covid-19, mereka berdualah yang memegang tanggung jawab 

seluruh keluarga. Merekalah yang menentukan kemana keluarga itu akan dibawa, warna apa 

yang harus diberikan kepada keluarga itu, siapa yang akan diberikan ke dalam keluarga itu 

adalah sama sekali ditentukan oleh mereka berdua. Anak-anak sebelum dapat bertanggung 

jawab sendiri, masih meminta isi, bekal, cara bertindak terhadap sesuatu, cara berpikir, dan 

sebagainya dari orang tuanya. Dengan demikian maka jelaslah betapa mutlaknya kedua orang 

tua itu harus bertindak setujuan, seirama dan bersama-sama terhadap anaknya. Perbedaan 

yang sedikit saja akan menyebabkan anak itu selalu ragu-ragu, yang manakah yang harus 

dianutnya dari kedua orang tua itu. 
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Provinsi Bengkulu (dalam Irawan, H. 2020) merupakan Provinsi ke-32 yang 

ditemukan kasus terkonfirmasi positif, berdasarkan data dari situs resmi terkait Covid-19 

Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dari data tersebut terlihat bahwa selain Kota dan Kabupaten, 

yang juga perlu perhatian khusus terkait pencegahan penyebaran Covid-19 dan garda 

terdepan pemerintahannya adalah desa sehingga peran desa perlu dioptimalkan 

(covid19.bengkuluprov.go.id). Pemerintah Kota Bengkulu juga menganjurkan kepada 

masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan pada saat beraktivitas. Termaksud pada 

HKBP Jitra Kota Bengkulu yang juga merupakan tempat persekutuan orang-orang Kristen 

Protestan dalam menjalankan ibadah. HKBP Jitra terdiri dari 6 weiyk (lingkungan), Pelayan 

yang ada di HKBP Jitra sebanyak 21 orang. 1 Pendeta Ressort, 1 Pendeta fungsional, 1 

Bibelvrouw, 11 Penatua (sintua), 2 Parhalado (sintua) perempuan, dan 5 sebagai calon 

Parhalado (sintua). Berdasarkan paparan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui siapa yang lebih mendominasi dalam pendampingan anak belajar selama 

pandemi Covid-19, apakah ayah atau ibu yang lebih berperan dalam pendampingan anak 

selama pandemi Covid-19. 

 

Metode penelitian 

Penelitian perbedaan pendampingan ayah dan ibu bekerja di sektor formal dalam 

pembelajaran anak pada masa pandemi Covid-19 ini menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Jemaat HKBP Jitra Ressort Jitra Kota Bengkulu. 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0 : Ada perbedaan pendampingan antara ayah dan ibu 

yang bekerja di sektor formal dalam pembelajaran anak pada masa pandemi Covid-19. H1 : 

Tidak ada perbedaan pendampingan antara ayah dan ibu yang bekerja di sektor formal dalam 

pembelajaran anak pada masa pandemi Covid-19.  Pengumpulan data dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner menggunakan google form dengan link https// docs.google. 

com/forms/d/1gUyJleBv6n H43 NZ1PfkSmpjiBu_6CsZMdt4WuclDNE/edit, yang di barengi 

dengan wawancara mendalam kepada 2 keluarga yang sudah dipilih secara acak. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Maka 

dalam penelitian ini jumlah sampel yaitu  sebanyak 31 orang tua jemaat HKBP Jitra Kota 

Bengkulu. Teknik analisis data menggunakan tabulasi silang dalam bentuk persentase dengan 

rumus  

P =
F

N
× 100%. Proses pengumpulan data memakan waktu 2 bulan pada kurun waktu Juni-

Juli 2021. 
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Telaah data dalam penelitian dikerangkai dengan paradigma fakta sosial dengan Teori 

fungsionalisme struktural. Menurut Emile Durkheim (Ritzer, 2014 : 13) arti paradigma fakta 

sosial adalah  pandangan pokok yang menjadikan salah satu alasan dalam sosiologi untuk 

bisa berdiri sendiri dan membedakan dengan disiplin ilmu lainnya, yakni filsafat dan 

psikologi. Teori fungsioalisme Struktural (Ritzer, 2014 : 21)  menekankan kepada keteraturan 

(order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-

konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan 

equilibrium. Dengan menggunakan teori ini ditelaah tentang perbedan pendampingan ayah 

dan ibu bekerja di sektor formal dalam pembelajaran anak pada masa pandemi Covid-19.  

 

Hasil dan Pembahasan 

 Orang tua (dalam Ruli, E. 2020 : 144) adalah komponen keluarga yang terdiri dari 

ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan sah yang dapat membentuk 

sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan 

membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak 

untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hipotesis penelitian disebutkan adanya 

perbedaan pendampingan antara ayah dan ibu yang bekerja di sektor formal. Hipotesis ini 

diperkuat dari hasil penelitian terhadap 31 orang tua, ayah dan ibu yaitu 62 responden. 

Perbedaan Pendampingan Ayah dan Ibu yang Bekerja di Sektor Formal dalam pembelajaran 

Anak  pada Masa Pandemi Covid-19 dilihat dari aspek membimbing anak belajar terdapat 13 

pertanyaan terbuka dan tertutup yaitu mayoritas ibu lebih banyak membimbing anak dalam 

belajar dengan persentase 85% sedangkan ayah memperoleh hasil 70%. Perbedaan 

Pendampingan Ayah dan Ibu yang Bekerja di Sektor Formal dalam pembelajaran Anak  pada 

Masa Pandemi Covid-19 dilihat dari mengawasi kegiatan belajar anak terdapat 7 pertanyaan 

terbuka dan tertutup yaitu mayoritas ibu lebih banyak mengawasi kegiatan belajar anak 

dengan persentase 88%, sedangkan ayah memperoleh hasil 65%. Perbedaan Pendampingan 

Ayah dan Ibu yang Bekerja di Sektor Formal dalam Pembelajaran Anak pada Masa Pandemi 

Covid-19 dilihat dari memotivasi anak belajar terdapat 4 pertanyaan terbuka dan tertutup 

yaitu mayoritas ibu lebih banyak mengawasi kegiatan belajar anak dengan persentase 89%, 

sedangkan ayah memperoleh hasil 84%. Perbedaan Pendampingan Ayah dan Ibu yang 

Bekerja di Sektor Formal dalam pembelajaran Anak pada Masa Pandemi Covid-19 dilihat 

dari memberikan fasilitas terdapat 7 pertanyaan terbuka dan tertutup yaitu mayoritas ibu lebih 

banyak memberikan fasilitas kepada anak dengan persentase 74%, sedangkan ayah 

memperoleh hasil 59%. Pendampingan Ayah dan Ibu dalam Pembelajaran Anak Berdasarkan 
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Jenis Pekerjaan sebagai PNS diperoleh hasil 962 point denan persentasi 74%,  orang tua yang 

bekerja BUMN diperoleh hasil 102 point dengan persentase 82%, dan orang tua yang bekerja 

Swasta diperoleh hasil 389 point dengan persentase 83%. Berikut hasil penelitian dalam 

bentuk diagram : 

                             

Berdasarkan perbedaan pendampingan ayah dan ibu yang bekerja di sektor formal 

dalam pembelajaran anak pada masa pandemi Covid-19 dilihat dari aspek membimbing anak 

dalam belajar, mengawasi kegiatan belajar anak, memotivasi anak belajar, dan memberikan 

fasilitas, maka diperoleh  ibu yang menjawab “Ya” berjumlah 803 point dengan persentase 

84% dan ibu yang menjawab “Tidak”  berjumlah 158 point dengan persentase 16%, 

sedangkan ayah yang menjawab “Ya”  berjumlah 655 point dengan persentase 68%, dan ayah 

yang menjawab “Tidak” berjumlah 306 point dengan persentase 32%.. 

 

Kesimpulan 

Perbedaan pendampingan ayah dan ibu bekerja di sektor formal dalam pembelajaran 

anak pada masa pandemi Covid-19 di HKBP Jitra Ressort Jitra Kota Bengkulu diperoleh data 

bahwa Ibu lebih mendominasi dalam membimbing anak belajar. Sesuai dengan hipotesis H0 

diterima yaitu ada perbedaan pendampingan antara ayah dan ibu yang bekerja di sektor 

formal dalam pembelajaran anak pada masa pandemi Covid-19. 

 Dalam menjalankan peran pendidik didalam keluarga, salah satu usaha yang 

dilakukan orang tua adalah menyekolahkan anak-anaknya. Ayah dan Ibu harus tetap 

memberikan perhatian dan mendukung anak-anaknya dalam pendidikan yang mereka 

tempuh. Upaya yang dilakukan orang tua dalam memenuhi pendidikan anak-anaknya ialah 
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membimbing anak dalam belajar, mengawasi kegiatan belajar anak, memotivasi anak belajar 

dan memberikan fasilitas belajar anak. 
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