BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak bulan Maret tahun 2020, dilaporkan terdapat virus yang awal mulanya
tersebar di Wuhan, China lantas merebak hingga berbagai penjuru dunia yang
seringkali disebut dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Wabah tersebut
dilaporkan merebak terjadi di Wuhan, China yang diakibatkan oleh Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Para pasien yang menderita
COVID-19 mengalami berbagai gejala yang muncul karena reaksi tubuh dalam
melawan virus. Berbagai gejala tersebut ialah gangguan/hambatan pernafasan parah
semacam mengalami panas, sakit tenggorokan, kesulitan bernapas, dan batuk kering.
Virus COVID-19 merebak di Indonesia dimulai pada bulan Maret tahun 2020
dan merupakan suatu bencana dahsyat bagi seluruh penduduk Indonesia. Sejak saat
itu, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai upaya
dalam rangka mencegah semakin luasnya virus COVID-19 tersebar, yaitu adanya
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), work and study from home, penerapan
pola hidup bersih dan sehat, penerapan protokol kesehatan di tempat umum, New
Normal, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarkat di Indonesia
(PPKM). Semua bagian di dalam kehidupan manusia terganggu, termasuk
pendidikan. Banyak

Negara, salah

satunya

Indonesia, memutuskan untuk

memberlakukan belajar dari rumah bagi seluruh sekolah dari jenjang PAUD hingga
perguruan tinggi. Pemerintah tidak dapat mengambil keputusan lain selain harus
membatasi

kegiatan

pembelajaran

untuk

mengurangi

kontak

massal

dan

menyelamatkan nyawa, tak hanya para siswa, melainkan juga guru, tenaga
kependidikan, dan keluarga masing-masing siswa.
Belajar dari rumah bukanlah sesuatu yang familiar bagi penduduk Indonesia.
Selama ini sekolah-sekolah selalu menerapkan pembelajaran tatap muka. Pada saat
pembelajaran di rumah ini, orang tualah yang berperan besar dalam mendidik anak di
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rumah. Hal ini cukup membuat beberapa orang tua kesulitan, karena selama ini orang
tua hanya tahu bahwa belajar itu di sekolah dan yang mengajar adalah guru, belum
lagi dengan aktivitas sehari-hari orang tua yang tidak hanya harus mencari nafkah
tetapi juga harus menata tempat tinggal. Dikarenakan ini pertama kalinya bagi
Indonesia unutk menjalankan belajar dari rumah, masih banyak infrastruktur dan
teknologi yang belum memadai, terutama bagi anak tunagrahita yang menyebabkan
adanya ketidakadilan antar siswa.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa seluruh lapisan
masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang
merata, layak, dan setara maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan ialah suatu hal
yang sangat esensial dan pokok. Banyak manfaat yang mengakibatkan perlu
diberikannya pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu agar anak dan
orang di sekitarnya dapat mengetahui kemampuan yang dimilikinya serta dapat
mengembangkan kemampuan tersebut agar dapat mandiri dan berguna bagi
kehidupannya selanjutnya.
Seluruh sekolah termasuk SLB Bhina Putera Surakarta menjalankan sistem
belajar dari rumah dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19. Siswa SLB Bhina
Putera Surakarta yang mengalami hambatan intelektual pun harus belajar di rumah
pula. Dikarenakan terdapat orang tua dan siswa yang tidak siap dan tidak memiliki
fasilitas untuk menjalankan belajar dari rumah, maka dalam seminggu siswa akan
datang ke sekolah untuk belajar dengan guru dan mendapatkan tugas untuk seminggu
ke depan, kemudian orang tua akan menemani anak belajar dan mengerjakan tugas
yang telah diberikan di rumah. Dalam melakukan pembelajaran dari rumah, para anak
tunagrahita seringkali menghadapi kesulitan dikarenakan saat belajar di sekolah anak
memiliki jam belajar yang konsisten, pengawasan yang melekat oleh guru kelas, dan
adanya reward and punishment yang jelas. Namun saat anak belajar dari rumah, anak
tidak memiliki konsistensi jam belajar, kurangnya pengawasan ketika anak belajar,
serta tidak ada hadiah atau hukuman yang jelas. Beberapa hambatan yang dialami
anak tersebut terkadang sulit untuk diatasi oleh anak sendiri. Oleh sebab itu, maka
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orang tua memegang peran yang sangat vital dalam menemani dan mendampingi
anak belajar di rumah, dikarenakan guru tidak bisa mendampingi sepenuhnya secara
langsung. Jadi orang tua wajib membimbing anak, mendidik, memberi perhatian
terutama bagi anak tunagrahita, dan juga memberi kasih sayang sehingga anak akan
merasakan nyaman dan tentram bersama orang tua.
Perhatian dari orang tua sangat penting diberikan karena keluarga merupakan
wadah atau ruang utama bagi anak memulai pendidikan. Di dalam keluarga,
seharusnya orang tua dengan peka membantu anak dalam memanfaatkan dan
mengembangkan kemampuan yang dimilikinya karena orang tua telah mempunyai
kewajiban untuk menerimakan pendidikan, baik pendidikan jasmani dan juga rohani.
Oleh karena itu, salah satu hal yang sangat berhubungan pada anak adalah perhatian
yang diberikan oleh orang tua baik di rumah maupun di sekolah, salah satunya
disiplin anak. Di saat orang tua memperhatikan pendidikan moral dengan baik di
rumah, anak akan terbiasa untuk disiplin hingga akhirnya mereka disiplin dalam
segala hal, termasuk belajar.
Suatu keadaan atau situasi yang terbentuk dan terdiri dari rangkaian proses
perilaku anak yang memperlihatkan adanya nilai kepatuhan, kerutinan, dan
keterpaduan merupakan arti dari disiplin. Untuk bisa membangun sikap disiplin yang
melekat dan tertanam kuat pada anak tidak bisa secara instan dan dipaksa, diperlukan
proses pembiasaan yang panjang agar anak menjadi terbiasa dengan disiplin. Anak
perlu dibiasakan untuk disiplin sejak dini agar menjadi anak yang taat dan tertib, serta
disiplin terbawa hingga dewasa. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin siswa
saat belajar di rumah.
Disiplin belajar siswa adalah situasi dimana siswa belajar dengan terstruktur
dan tertata. Disiplin belajar harus diterapkan dimana pun pembelajaran berlangsung,
entah di rumah atau di sekolah, sehingga siswa dan sekolah tidak merasakan kerugian
secara keseluruhan. Salah satu elemen penting dalam terbentuknya disiplin belajar
ialah faktor lingkungan keluarga karena lingkungan keluarga adalah wilayah yang
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paling akrab dan dikenal oleh anak. Siswa mampu mengontrol emosi, bersosialisasi,
minat, dan perilaku siswa di sekolah terbentuk karena lingkungan keluarga.
Hasil studi terdahulu telah banyak membahas perhatian yang diberikan oleh
orang tua terhadap disiplin belajar siswa, diantaranya adalah: Wahyuni (2012)
mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Perhatian Orangtua Terhadap
Kedisiplinan Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru”.
Penelitian tersebut memperoleh hasil yang menunjukan perhatian yang diberikan oleh
orang tua secara positif memengaruhi disiplin belajar siswa di sekolah sehingga
disiplin belajar siswa SMAN 12 Pekanbaru dikategorikan tinggi. Penelitian lain
dilakukan Ainun (2017) dengan judul “Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap
Disiplin Siswa Kelas VII MTsN Ngunut Ponorogo”. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dengan adanya pemberian perhatian oleh orang tua maka siswa memiliki
kedisiplinan yang tinggi, sebaliknya jika orang tua kurang dalam memberikan
perhatian maka tingkat disiplin siswa rendah.
Mulai bulan Maret 2020, mulai muncul banyak informasi terkait adanya
pandemi COVID-19 yang akhirnya membuat para siswa belajar dari rumah, termasuk
anak tunagrahita. Hal ini mengakibatkan waktu anak tunagrahita lebih banyak di
rumah bersama keluarga yang mana menentukan kedisiplinan belajar anak
tunagrahita dibentuk dari perhatian orang tua. Maka dengan pernyataan demikian
peneliti tertarik untuk mengambil penelitian mengenai “Hubungan Antara Perhatian
Orang Tua Dengan Disiplin Belajar Anak Tunagrahita Dalam Pembelajaran Pada
Masa Pandemi COVID-19 di SLB Bhina Putera Surakarta Tahun 2021”.
B. Identifikasi Masalah
Menurut latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, lalu permasalahan
yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah:
1.

Virus COVID melanda seluruh dunia dan berdampak pada bidang pendidikan.

2.

Pembatasan berskala besar mengakibatkan pembelajaran harus dilakukan dari
rumah.
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3.

Pembelajaran dari rumah merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia.

4.

Pembelajaran dari rumah berlaku di seluruh jenjang pendidikan, tak terkecuali
Sekolah Luar Biasa.

5.

SLB Bhina Putera Surakarta melaksanakan pembelajaran dari rumah padahal
anak runagrahita memiliki masalah dalam kemampuan intelektual sehingga
bermasalah dalam akademik yang mana membutuhkan pendampingan individu.

6.

Anak tunagrahita di SLB Bhina Putera Surakarta memiliki masalah selama
pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19 seperti anak tidak memiliki
konsistensi jam belajar, kurangnya pengawasan ketika anak belajar, serta tidak
ada hadiah atau hukuman yang jelas.
C. Pembatasan Masalah
Dari permasalahan yang telah dijelaskan dalam identifikasi masalah, peneliti

memberi batasan dan menyeleksi kembali sehingga penelitian ini berfokus pada hal
yang ingin diangkat oleh peneliti, yaitu:
1.

Orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki
anak tunagrahita dan sedang bersekolah di SLB Bhina Putera Surakarta tahun
2021 dengan rentang berada di kelas I-XII.

2.

Perhatian orang tua yang dimaksud dibatasi berpacu pada teori Helmawati
(2014) yaitu pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis.

3.

Disiplin belajar yang dimaksud dibatasi menurut aspek yang berpacu pada teori
Moenir (2010) yaitu disiplin waktu dan disiplin perbuatan.
D. Rumusan Masalah
Berlandaskan apa yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan

permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu apakah perhatian orang tua
berhubungan dengan disiplin belajar anak tunagrahita dalam pembelajaran pada masa
pandemi COVID-19 di SLB Bhina Putera Surakarta tahun 2021?
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E. Tujuan Penelitian
Penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga peneliti dapat
memecahkan masalah yang diangkat dengan baik. Penelitian ini bermaksud untuk
mengetahui hubungan antara perhatian orang tua dengan disiplin belajar anak
tunagrahita dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 SLB Bhina Putera
Surakarta tahun 2021.
F. Manfaat Penelitian
Peneliti berharap dapat menyampaikan manfaat secara teoritis dan juga
secara praktis dari penelitian ini. Manfaat tersebut yaitu:
1.

Manfaat Teoritis
Peneneliti dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang perhatian orang tua
yang kaitannya dengan disiplin belajar anak tunagrahita dalam pembelajaran
pada masa pandemi COVID-19 di SLB Bhina Putera Surakarta tahun 2021.

2.

Manfaat Praktis
a. Manfaat bagi Siswa
Bagi siswa yang memiliki kelainan atau kebutuhan khusus, hasil yang
diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menunjang siswa
meningkatkan disiplin belajar.
b. Manfaat bagi Guru
Guru dapat lebih memberikan pengertian serta penjelasan pada orang tua
atau wali murid siswa sehingga dapat lebih memahami bahwa dalam
kondisi saat ini dimana perlu adanya pendampingan dari orang tua saat
anak belajar di rumah.
c. Manfaat bagi Orang Tua
Orang tua dapat mempertimbangkan bagaimana bersikap dan mendidik
anak tunagrahita.
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d. Manfaat bagi Peneliti
Peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang perhatian
orang tua dalam kaitannya terhadap disiplin belajar anak tunagrahita dalam
pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di SLB Bhina Putera
Surakarta tahun 2021.

