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TIMELINE PENELITIAN 

 

No Kegiatan 
Bulan 2020-2021 

Nov Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Nov 

1. Tahap 

Perencanaan 

dan Persiapan  

          

 a. Pengajuan 

judul dan 

proposal  

          

 b. Penyusunan 

instrumen 

          

 c. Seminar 

proposal 

          

 d. Pengajuan 

surat izin 

          

2. Tahap 

Pelaksanaan 

          

 a. Data I           

 b. Data II           

3. Tahap 

Pelaporan  

          

 a. Pengumpulan 

data  

          

 b. Analisis data            

 c. Penyusunan 

laporan 

          

4. Ujian Skripsi           

5. Revisi Laporan           

Lampiran 1 
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KISI-KISI PENELITIAN  

PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN  

MOTIVASI BELAJAR ANAK USIA DINI SELAMA BELAJAR 

 DARI RUMAH DI DUKUH JATEN, TELOYO, WONOSARI, KLATEN 

 

No Sub variabel Kisi-kisi Sumber 

data 

Metode 

pengumpulan 

data 

1 Latar belakang 

objek 

penelitian 

(anak usai dini 

dan orang tua) 

Data diri narasumber  Orang tua Wawancara, 

dokumentasi  

2 Peran orang 

tua  

a. Korektor (Sikap 

orang tua dalam 

mengarahkan 

hasil belajar anak) 

b. Inspirator 

(Mencetuskan 

latihan yang 

bermanfaat untuk 

mengasah 

kreativitas anak) 

c. Informator 

(Komunikasi 

orang tua dengan 

anak dalam 

menumbuhkan 

Orang 

tua, anak  

Wawancara, 

observasi, 

dan 

dokumentasi  
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semangat belajar) 

d. Organisator 

(Menciptakan 

kegiatan belajar 

yang menarik) 

e. Motivator 

(Memberikan 

dorongan pada 

proses belajar) 

f. Inisiator 

(Memiliki sikap 

cepat tanggap 

terhadap tumbuh 

kembang anak) 

g. Fasilitator 

(Memberikan 

fasilitas dalam 

belajar secara 

fisik dan rohani) 

h. Pembimbing 

(Modelling 

memberikan 

cerminan perilaku 

yang baik) 

i. Kebermaknaan 

(Mengarahkan 

sesuai 

pemahaman anak) 

3 Hambatan 

orang tua  

a. Kesibukan orang tua 

b. Kondisi anak 

c. Lingkungan sekitar 

Orang 

tua, anak 

Wawancara, 

observasi, 

dan 
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dokumentasi  

4 Motivasi 

belajar 

a. Attention (Memiliki 

sikap tertarik terhadap 

pelajaran) 

b. Relevance (Memiliki 

dorongan dalam 

belajar dan harapan 

berupa cita-cita di 

masa depan) 

c. Confidence (Memiliki 

percaya diri dalam 

keberhasilan proses 

belajar) 

d. Satisfaction 

(Mendapatkan 

penghargaan atas 

kepuasan 

menyelesaikan tugas 

secara mandiri) 

e. Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

f. Lingkungan belajar 

yang kondusif 

Orang 

tua, anak 

Wawancara, 

observasi, 

dan 

dokumentasi  
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN  

MOTIVASI BELAJAR ANAK USIA DINI SELAMA BELAJAR 

 DARI RUMAH DI DUKUH JATEN, TELOYO, WONOSARI, KLATEN 

Informan: Orang Tua/Anak 

(Wawancara mengenai Latar Belakang atau Identitas) 

Hari/Tanggal:       Waktu:   

Tempat:       Sumber: 

No Pertanyaan Deskripsi 

1. Siapa nama bapak/ibu?  

2. Berapa usia bapak/ibu?  

3. Apa pekerjaan bapak/ibu?  

4. Apa hobi bapak/ibu?  

5. Apa pendidikan terakhir bapak/ibu?  

6. Siapa nama adik?  

7. Berapa usia adik?  

8. Sekarang kelas berapa adik?  

9. Apa hobi adik?  

10. Apa cita-cita adik?  
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CATATAN WAWANCARA 

KELUARGA KE-1 

Kode: CW.OR.01  

           CW.AK.01 

Tempat: Ruang tamu    Hari/Tanggal: Rabu, 28 April 2021  

Sumber: Orang Tua 1    Waktu:  16.00-17.00 WIB  

   Anak 1 

No Pertanyaan Deskripsi 

1. Siapa nama bapak/ibu? Nama Bapak : Wintoro 

Nama Ibu : Sri Rubi 

(CW.OR.01.1) 

2. Berapa usia bapak/ibu? Usia Bapak : 37 Th 

Usia Ibu : 43 Th 

(CW.OR.01.2) 

3. Apa pekerjaan bapak/ibu? Pekerjaan Bapak : Buruh 

Pekerjaan Ibu  : Guru  

(CW.OR.01.3) 

4. Apa hobi bapak/ibu? Hobi Bapak  : Memancing 

Hobi Ibu : Jalan-jalan &  

    Memasak 

(CW.OR.01.4) 

5. Apa pendidikan terakhir 

bapak/ibu? 

Pendidikan Bapak  : SMA 

Pendidikan Ibu  : S1 PG-SD 

(CW.OR.01.5) 

6. Siapa nama adik? Laila Nur Cahyani (Laila) 

Lampiran 4 
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(CW.AK.01.6) 

7. Berapa usia adik? 5 Tahun (CW.AK.01.7) 

8. Sekarang kelas berapa adik? TK A (CW.AK.01.8) 

9. Apa hobi adik? Bermain (CW.AK.01.9) 

10. Apa cita-cita adik? Memiliki Toko (CW.AK.01.10) 
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CATATAN WAWANCARA 

KELUARGA KE-2 

Kode: CW.OR.02 

           CW.AK.02 

Tempat: Ruang tamu    Hari/Tanggal: Minggu, 09 Mei 2021  

Sumber: Orang Tua 2    Waktu:  10.00-12.00 WIB  

    Anak 2 

No Pertanyaan Deskripsi 

1. Siapa nama bapak/ibu? Nama Bapak : Lilik Suryanto 

Nama Ibu : Debi Herawati 

(CW.OR.02.1) 

2. Berapa usia bapak/ibu? Usia Bapak : 45Th 

Usia Ibu : 36 Th 

(CW.OR.02.2) 

3. Apa pekerjaan bapak/ibu? Pekerjaan Bapak : Pedagang 

Pekerjaan Ibu  : Ibu Rumah  

     Tangga 

(CW.OR.02.3) 

4. Apa hobi bapak/ibu? Hobi Bapak  : Memancing 

Hobi Ibu : Memasak 

(CW.OR.02.4) 

5. Apa pendidikan terakhir 

bapak/ibu? 

Pendidikan Bapak  : SMP 

Pendidikan Ibu  : SMA 

(CW.OR.02.5) 

6. Siapa nama adik? Fajar  (CW.AK.02.6) 
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7. Berapa usia adik? 6.5 Tahun (CW.AK.02.7) 

8. Sekarang kelas berapa adik? TK B (CW.AK.02.8) 

9. Apa hobi adik? Naik sepeda (CW.AK.02.9) 

10. Apa cita-cita adik? Tentara (CW.AK.02.10) 
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CATATAN WAWANCARA 

KELUARGA KE-3 

Kode: CW.OR.03 

           CW.AK.03 

Tempat: Teras Rumah    Hari/Tanggal: Kamis, 29 April 2021 

Sumber: Orang Tua 3    Waktu:  11.30-12.45 WIB 

    Anak 3 

No Pertanyaan Deskripsi 

1. Siapa nama bapak/ibu? Nama Bapak : Tutik 

Nama Ibu : Andhi 

(CW.OR.03.1) 

2. Berapa usia bapak/ibu? Usia Bapak : 45 Th 

Usia Ibu : 30 Th 

(CW.OR.03.2) 

3. Apa pekerjaan bapak/ibu? Pekerjaan Bapak : Karyawan  

     Swasta 

Pekerjaan Ibu  : Ibu Rumah  

     Tangga 

(CW.OR.03.3) 

4. Apa hobi bapak/ibu? Hobi Bapak  : Beternak 

Hobi Ibu : Memasak dan Jalan- 

    Jalan 

(CW.OR.03.4) 

5. Apa pendidikan terakhir 

bapak/ibu? 

Pendidikan Bapak  : S1 

Pendidikan Ibu  : S1 

(CW.OR.03.5) 
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6. Siapa nama adik? Ratu  (CW.AK.03.6) 

7. Berapa usia adik? 5 Tahun (CW.AK.03.7) 

8. Sekarang kelas berapa adik? TK A (CW.AK.03.8) 

9. Apa hobi adik? Model (CW.AK.03.9) 

10. Apa cita-cita adik? Model (CW.AK.03.10) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN  

MOTIVASI BELAJAR ANAK USIA DINI SELAMA BELAJAR 

 DARI RUMAH DI DUKUH JATEN, TELOYO, WONOSARI, KLATEN 

Informan: Orang Tua 

Hari/Tanggal:       Waktu:   

Tempat:       Sumber: 

 

No Pertanyaan Deskripsi 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai 

belajar dari rumah (BDR) akibat pandemi 

COVID-19? 

 

2. Apakah dengan adanya program belajar dari 

rumah (BDR) membuat bapak/ibu harus 

berperan ekstra dalam mendampingi anak 

belajar? 

 

3. Apakah terdapat strategi khusus dalam 

meningkatkan motivasi belajar selama 

belajar dari rumah (BDR)? 

 

4. Apakah bapak/ibu dapat mengenali kesulitan 

belajar pada anak, apabila mengetahui, 

bagaimana cara bapak/ibu menangani 

kesulitan yang dihadapi anak saat belajar? 

 

5. Bagaimana upaya bapak/ibu dalam 

meningkatkan semangat belajar anak saat 

belajar dari rumah, apakah hal tersebut sudah 
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meningkatkan motivasi belajar anak? 

6. Bagaimana sikap bapak/ibu ketika anak 

mendapatkan nilai kurang baik dalam proses 

belajarnya? 

 

7. Apakah bapak/ibu ada manajemen waktu 

belajar untuk anak di saat program Belajar 

Dari Rumah (BDR)? 

 

8. Apakah bapak/ibu mendampingi anak ketika 

jam belajar dimulai saat melaksanakan 

program belajar dari rumah (BDR)? 

 

9. Dalam program belajar dari rumah (BDR) 

selama pandemi COVID-19 apakah terdapat 

hambatan dalam proses belajar anak? 

 

10. Bagaimana interaksi 

 yang bapak/ibu bangun dengan anak agar 

anak selalu terbuka mengani apa yang 

dialami? 

 

11. Apa hambatan yang bapak/ibu alami dalam 

meningkatkan motivasi belajar anak di masa 

pandemi COVID-19? 

 

12. Apakah bapak/ibu mengarahkan anak untuk 

mengulangi pelajaran yang telah anak 

pelajari? 

 

13. Apakah terdapat kendala pembagian waktu 

untuk mendampingi belajar anak? 

 

14. Apa saja fasilitas yang bapak/ibu berikan 

untuk menunjang proses belajar anak? 

 

15. Bagaimana hasil belajar atau nilai anak 

selama belajar dari rumah? 

 

16. Apakah bapak/ibu memberikan hadiah ketika  
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anak mendapatkan nilai bagus atau 

mendapatkan prestasi dalam belajarnya? 

17. Apakah bapak/ibu memberikan pujian 

kepada anak ketika rajin belajar atau 

mendapat nilai yang baik dalam mata 

pelajaran? 

 

18. Bagaimana bapak/ibu mengajarkan 

kemandirian belajar pada anak? 

 

19. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak/ibu 

bersama anak dalam meningkatkan motivasi 

belajar? 

 

20. Bagaimana bapak/ibu dalam mengkreasikan 

kegiatan belajar anak selama belajar dari 

rumah (BDR)? 

 

21. Apakah dalam proses belajar anak dengan 

kemauan sendiri melakukan belajar atau 

bapak/ibu memerintahkan anak untuk 

belajar? 

 

22. Dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

guru apakah anak mudah menyerah ketika 

sulit mengerjakannya? 

 

23. Bagaimana bapak/ibu memberikan arahan 

atau semangat ketika anak merasa malas 

belajar? 

 

24. Apakah bapak/ibu membantu kesulitan 

belajar anak saat belajar dari rumah (BDR) 

akibat pandemi COVID-19 sekarang? 

 

25. Bagaimana bapak/ibu mengatasi perubahan 

kondisi anak yang tidak menentu dalam 

proses belajar? 
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26. Bagaimana sikap bapak/ibu ketika dihadapi 

kesibukan bekerja, namun di sisi lain anak 

bapak/ibu memerlukan pendamping untuk 

menyelesaikan tugas sekolah? 

 

27. Bagaimana bapak/ibu menciptakan 

lingkungan sekitar yang mendukung anak 

dalam proses belajar ketika belajar dari 

rumah (BDR)? 

 

28. Apakah pola asuh yang diberikan kepada 

anak terdapat perbedaan antara bapak atau 

ibu? 

 

29 Dalam program belajar dari rumah (BDR) 

selama pandemi COVID-19 apakah ada 

penurunan motivasi belajar dalam proses 

belajar anak? 
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CATATAN WAWANCARA 

ORANG TUA KELUARGA KE-1 

Kode : CW.OR.01 

Tempat: Ruang tamu    Hari/Tanggal: Rabu, 28 April 2021  

Sumber: Orang Tua 1    Waktu:  16.00-17.00 WIB 

No Pertanyaan Deskripsi Refleksi  

1. Bagaimana pendapat 

bapak/ibu mengenai 

belajar dari rumah 

(BDR) akibat 

pandemi COVID-

19? 

Program BDR sedikit 

merepotkan ya mbak, 

karena biasanya belajar 

di sekolah anak patuh 

dengan aturan guru 

namun ketika belajar di 

rumah anak menjadi 

manja sedikit sulit diatur, 

bisa dikatakan motivasi 

anak untuk belajar 

berkurang 

Program BDR 

dirasakan kurang 

efektif (CW.OR.01.1) 

2. Apakah dengan 

adanya program 

belajar dari rumah 

(BDR) membuat 

bapak/ibu harus 

berperan ekstra 

dalam mendampingi 

anak belajar? 

Ya, orang tua berperan 

ekstra, karena orang tua 

pengganti peran guru 

saat di rumah sehingga 

orang tua harus 

memahami materi yang 

akan anak pelajari ketika 

belajar dari rumah. 

Orang tua dituntut untuk 

belajar lagi materi yang 

Orang tua dituntut 

menggantikan guru di 

sekolah sehingga peran 

orang tua sangat ekstra 

pada program BDR 

(CW.POT.OR.01.2) 
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dipelajari anak 

3. Apakah terdapat 

strategi khusus 

dalam meningkatkan 

motivasi belajar 

selama belajar dari 

rumah (BDR)? 

strategi khusus ya 

biasanya itu mbak 

memberikan hal yang 

dinginkan anak atau 

kegiatan yang membuat 

anak tertarik sebelum 

belajar 

Strategi khusus yang 

diberikan memberikan 

sesuatu yang menarik 

anak dalam belajar 

(CW.STRA.OR.01.3) 

4. Apakah bapak/ibu 

dapat mengenali 

kesulitan belajar 

pada anak, apabila 

mengetahui, 

bagaimana cara 

bapak/ibu 

menangani kesulitan 

yang dihadapi anak 

saat belajar? 

Biasanya anak saya 

mengalami kesulitan 

belajar saat hafalan 

surat-surat pendek, cara 

saya menangani dengan 

memberikan perhatian 

serta memberikan 

pancingan seperti 

hafalan dengan direkam 

atau memberikan 

kegiatan yang anak suka 

terlebih dahulu, apabila 

suasana hatinya sudah 

baik maka dilanjutkan 

belajar lagi 

Orang tua dapat 

mengenali kesulitan 

anak yaitu menghafal, 

cara menanganinya 

dengan memberikan 

perhatian serta 

memberi rekaman atau 

memberikan kegiatan 

yang mampu 

mengembalikan mood 

anak 

(CW.POT.OR.01.4) 

5. Bagaimana upaya 

bapak/ibu dalam 

meningkatkan 

semangat belajar 

anak saat belajar dari 

rumah, apakah hal 

tersebut sudah 

Saya biasanya 

memberikan pandangan 

kepada anak apabila 

belajar yang rajin nanti 

dapat naik kelas kalau 

tidak belajar akan tinggal 

kelas dan ditinggal sama 

Orang tua memberikan 

gambaran positif dan 

negatif dari proses 

belajar yang anak 

lakukan, hal tersebut 

mampu meningkatkan 

motivasi belajar anak 
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meningkatkan 

motivasi belajar 

anak? 

teman-teman, dengan hal 

tersebut anak menjadi 

semangat belajar dan 

motivasi belajar anak 

dengan sendirinya dapat 

meningkat 

(CW.MBR.OR.01.5) 

 

6. Bagaimana sikap 

bapak/ibu ketika 

anak mendapatkan 

nilai kurang baik 

dalam proses 

belajarnya? 

Saya biasanya 

memaklumi  dan 

memberikan masukan 

serta semangat untuk 

belajar dengan baik lagi 

selanjutnya, karena 

belajar di rumah dan di 

sekolah sangat berbeda, 

anak belajar di rumah 

dengan semaunya 

berbeda ketika belajar di 

sekolah bersama 

Ustadzah dan teman-

teman anak merasa 

antusias dan merasakan 

sebuah persaingan dalam 

belajar 

Orang tua memaklumi 

karena situasi sekarang 

yang harus belajar dari 

rumah dan terus 

memberikan semangat 

serta motivasi agar ke 

depannya anak bisa 

mendapatkan nilai 

yang baik 

(CW.POT.OR.01.6) 

7. Apakah bapak/ibu 

ada manajemen 

waktu belajar untuk 

anak di saat program 

Belajar Dari Rumah 

(BDR)? 

Ya, tentu ada manajemen 

waktu saat program 

BDR, pagi hari 

pemberian tugas dari 

sekolah, siang hari anak 

diminta untuk tidur siang 

terlebih dahulu, 

Orang tua membuat 

manajemen waktu 

menyesuaikan dengan 

kondisi pekerjaan dan 

kondisi anak, 

manajemen diterapkan 

dengan konsisten maka 
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kemudian setelah 

maghrib atau isya anak 

mengerjakan tugas 

sekolah, jadi anak sudah 

mengerti kapan anak 

belajar dan anak bermain 

anak sudah terbiasa 

dengan waktu belajar 

dari rumah saat ini 

(CW.POT.OR.01.7) 

8. Apakah bapak/ibu 

mendampingi anak 

ketika jam belajar 

dimulai saat 

melaksanakan 

program belajar dari 

rumah (BDR)? 

Jelas mendampingi mbak 

saat kegiatan belajar 

anak, karena disini orang 

tua terutama ibu 

diharapkan mampu 

menggantikan peran 

guru di sekolah saat 

program BDR ini, karena 

anak saya ini belajar 

kalau tidak sama ibu 

tidak mau belajar 

Orang tua selalu 

mendampingi anak 

belajar karena mereka 

sadar bahwa program 

BDR orang tua diminta 

untuk menggantikan 

peran guru di sekolah 

(CW.POT.OR.01.8) 

9. Dalam program 

belajar dari rumah 

(BDR) selama 

pandemi COVID-19 

apakah terdapat 

hambatan dalam 

proses belajar anak? 

Jelas ada hambatan nya 

mbak, dimana anak saat 

belajar dengan ibu di 

rumah lebih manja, saat 

belajar membaca yang 

biasanya dengan guru 

anak dapat membaca 

secara lancar namun saat 

belajar dari rumah 

bersama ibu anak sedikit 

bertele-tele dan 

memerlukan sebuah 

kode khusus agar 

Hambatan yang 

dirasakan oleh orang 

tua yaitu anak menjadi 

manja, memerlukan 

waktu yang cukup 

lama dalam 

menyelesaikan tugas, 

dan anak dalam belajar 

(CW.HMB.OR.01.9) 
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belajarnya sesuai target 

10. Bagaimana 

komunikasi yang 

bapak/ibu bangun 

dengan anak agar 

anak selalu terbuka 

mengani apa yang 

dialami? 

Saya  selalu berusaha 

memberikan keterbukaan 

komunikasi mengenai 

berbagai hal, seperti 

anak bercerita mengenai 

apa yang dikerjakan hari 

ini, bermain dengan 

siapa, anak 

menginginkan apa, dan 

apa yang anak tidak 

sukai, sehingga orang tua 

mampu memahami anak 

degan baik  

Orang tua berusaha 

untuk membangun 

komunikasi yang 

terbuka kepada anak 

agar orang tua mampu 

memahami karakter 

anak dan apa yang 

diinginkan anak 

(CW.POT.OR.01.10) 

11. Apa hambatan yang 

bapak/ibu alami 

dalam meningkatkan 

motivasi belajar 

anak di masa 

pandemi COVID-

19? 

-  

12. Apakah bapak/ibu 

mengarahkan anak 

untuk mengulangi 

pelajaran yang telah 

anak pelajari? 

-  

13. Apakah terdapat 

kendala pembagian 

waktu untuk 

mendampingi belajar 

-  
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anak? 

14. Apa saja fasilitas 

yang bapak/ibu 

berikan untuk 

menunjang proses 

belajar anak? 

-  

15. Apakah bapak/ibu 

memberikan hadiah 

ketika anak 

mendapatkan nilai 

bagus atau 

mendapatkan 

prestasi dalam 

belajarnya? 

-  

16. Apakah bapak/ibu 

memberikan pujian 

kepada anak ketika 

rajin belajar atau 

mendapat nilai yang 

baik dalam mata 

pelajaran? 

-  

17. Bagaimana 

bapak/ibu 

mengajarkan 

kemandirian belajar 

pada anak? 

-  

18. Kegiatan apa saja 

yang dilakukan 

bapak/ibu bersama 

anak dalam 

-  
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meningkatkan 

motivasi belajar? 

19. Bagaimana 

bapak/ibu dalam 

mengkreasikan 

kegiatan belajar anak 

selama belajar dari 

rumah (BDR)? 

-  

20. Apakah dalam 

proses belajar anak 

dengan kemauan 

sendiri melakukan 

belajar atau 

bapak/ibu 

memerintahkan anak 

untuk belajar? 

-  

21. Dalam 

menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru 

apakah anak mudah 

menyerah ketika 

sulit 

mengerjakannya? 

-  

22. Bagaimana 

bapak/ibu 

memberikan arahan 

atau semangat ketika 

anak merasa malas 

belajar? 

-  

23. Apakah bapak/ibu -  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



122 

 

 

membantu kesulitan 

belajar anak saat 

belajar dari rumah 

(BDR) akibat 

pandemi COVID-19 

sekarang? 

24 Bagaimana 

bapak/ibu mengatasi 

perubahan kondisi 

anak yang tidak 

menentu dalam 

proses belajar? 

-  

25 Bagaimana sikap 

bapak/ibu ketika 

dihadapi kesibukan 

bekerja, namun di 

sisi lain anak 

bapak/ibu 

memerlukan 

pendamping untuk 

menyelesaikan tugas 

sekolah? 

-  

26 Bagaimana 

bapak/ibu 

menciptakan 

lingkungan sekitar 

yang mendukung 

anak dalam proses 

belajar ketika belajar 

dari rumah (BDR)? 

-  
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27. Bagaimana 

bapak/ibu 

menciptakan 

lingkungan sekitar 

yang mendukung 

anak dalam proses 

belajar ketika belajar 

dari rumah (BDR)? 

-  

28. Apakah pola asuh 

yang diberikan 

kepada anak terdapat 

perbedaan antara 

bapak atau ibu? 

-  

29 Dalam program 

belajar dari rumah 

(BDR) selama 

pandemi COVID-19 

apakah ada 

penurunan motivasi 

belajar dalam proses 

belajar anak? 

-  
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CATATAN WAWANCARA 

ORANG TUA KELUARGA KE-1 

Kode : CW.OR.01 

Tempat: Ruang tamu    Hari/Tanggal: Kamis, 29 April 2021 

Sumber: Orang Tua 1    Waktu:  20.00-21.00 WIB  

No Pertanyaan Deskripsi Refleksi  

1. Bagaimana pendapat 

bapak/ibu mengenai 

belajar dari rumah 

(BDR) akibat 

pandemi COVID-

19? 

-  

2. Apakah dengan 

adanya program 

belajar dari rumah 

(BDR) membuat 

bapak/ibu harus 

berperan ekstra 

dalam mendampingi 

anak belajar? 

-  

3. Apakah terdapat 

strategi khusus 

dalam meningkatkan 

motivasi belajar 

selama belajar dari 

rumah (BDR)? 

-  

4. Apakah bapak/ibu 

dapat mengenali 

kesulitan belajar 

-  
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pada anak, apabila 

mengetahui, 

bagaimana cara 

bapak/ibu 

menangani kesulitan 

yang dihadapi anak 

saat belajar? 

5. Bagaimana upaya 

bapak/ibu dalam 

meningkatkan 

semangat belajar 

anak saat belajar dari 

rumah, apakah hal 

tersebut sudah 

meningkatkan 

motivasi belajar 

anak? 

-  

6. Bagaimana sikap 

bapak/ibu ketika 

anak mendapatkan 

nilai kurang baik 

dalam proses 

belajarnya? 

-  

7. Apakah bapak/ibu 

ada manajemen 

waktu belajar untuk 

anak di saat program 

Belajar Dari Rumah 

(BDR)? 

-  

8. Apakah bapak/ibu -  
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mendampingi anak 

ketika jam belajar 

dimulai saat 

melaksanakan 

program belajar dari 

rumah (BDR)? 

9. Dalam program 

belajar dari rumah 

(BDR) selama 

pandemi COVID-19 

apakah terdapat 

hambatan dalam 

proses belajar anak? 

-  

10. Bagaimana 

komunikasi yang 

bapak/ibu bangun 

dengan anak agar 

anak selalu terbuka 

mengani apa yang 

dialami? 

-  

11. Apa hambatan yang 

bapak/ibu alami 

dalam meningkatkan 

motivasi belajar anak 

di masa pandemi 

COVID-19? 

Hambatan biasanya  

pada mood anak mbak, 

apabila mood baik maka 

belajar tanpa disuruh 

namun ketika mood 

sedang jelek maka 

belajar perlu diberikan 

perhatian khusus maka 

anak baru mau belajar, 

karena belajar dari 

Hambatan yang orang 

tua alami dalam 

meningkatkan motivasi 

belajar di masa 

pandemi yaitu kondisi 

anak atau mood anak 

(CW.HMB.OR.01.11) 
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rumah berbeda suasana 

ketika belajar di sekolah 

maka anak kadang 

merasa bosan belajar 

sendiri di rumah  

12. Apakah bapak/ibu 

mengarahkan anak 

untuk mengulangi 

pelajaran yang telah 

anak pelajari? 

Iya mengarahkan untuk 

mengulangi pelajaran 

yang telah dipelajari, 

namun kadang anak 

merasa jenuh 

mengulang 

pembelajaran yang 

sudah dipelajari, jadi 

dalam mengulangi 

materi yang sudah 

dipelajari perlu waktu 

yang cukup lama dan 

sabar supaya anak 

memahami dengan 

benar materi yang telah 

dipelajari sebelumnya, 

apabila keinginan anak 

sendiri dalam 

mengulangi materi 

pembelajaran 

sebelumnya maka 

dengan cepat anak 

mempelajari materi 

yang telah dipelajari 

dengan semangat 

Orang tua berusaha 

untuk mengarahkan 

anak mengulang 

pelajaran yang telah 

dipelajari, namun itu 

kembali kepada mood 

anak sehingga orang 

tua tidak memaksakan 

(CW.POT.OR.01.12) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



128 

 

 

13. Apakah terdapat 

kendala pembagian 

waktu untuk 

mendampingi belajar 

anak? 

Ya ada kendala nya 

yaitu saat saya dan 

bapak bekerja, sehingga 

anak mengerjakan tugas 

saat saya selesai bekerja, 

karena anak ini kalau 

belajar tidak bersama 

ibu dia tidak mau 

mengerjakan sama 

sekali 

Kendala yang ditemui 

saat kedua orang tua 

bekerja maka waktu 

belajar anak akan 

mundur setelah 

pekerjaan orang tua 

selesai 

(CW.HMB.OR.01.13) 

14. Apa saja fasilitas 

yang bapak/ibu 

berikan untuk 

menunjang proses 

belajar anak? 

Fasilitas yang 

disediakan buku-buku di 

luar materi agar anak 

tidak bosan, untuk alat 

elektronik disediakan 

handphone dan laptop  

Fasilitas yang 

disediakan yaitu buku 

non akademik, 

handphone dan laptop 

(CW.FAS.OR.01.14) 

15 Bagaimana hasil 

belajar atau nilai 

anak selama belajar 

dari rumah? 

Menurut saya nilai anak 

selama belajar dari 

rumah dirasa kurang 

maksimal tidak seperti 

ketika anak belajar di 

sekolah dengan 

ustadzah, mungkin 

suasana belajar di rumah 

berbeda ketika saat anak 

masuk sekolah bertemu 

ustadzah dan teman-

teman lainnya maka hal 

tersebut dapat 

mempengaruhi nilai 

Hasil belajar anak 

dirasa kurang maksimal 

karena suasana sistem 

belajar yang berbeda 

antara di sekolah dan di 

rumah sehingga 

mempengaruhi nilai 

anak 

(CW.HBR.OR.01.15) 
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anak  

16. Apakah bapak/ibu 

memberikan hadiah 

ketika anak 

mendapatkan nilai 

bagus atau 

mendapatkan 

prestasi dalam 

belajarnya? 

Ya memberikan hadiah 

kepada anak bertujuan 

sebagai apresiasi kepada 

anak karena telah 

berhasil dalam proses 

belajarnya dan agar ke 

depannya anak 

termotivasi untuk 

mendapatkan nilai yang 

bagus lagi 

Orang tua memberikan 

hadiah kepada anak 

guna mengapresiasi 

hasil belajar anak 

(CW.POT.OR.01.16) 

17. Apakah bapak/ibu 

memberikan pujian 

kepada anak ketika 

rajin belajar atau 

mendapat nilai yang 

baik dalam mata 

pelajaran? 

Ya memberikan pujian 

anak seperti 

mengacungkan kedua 

jari jempol, kemudian 

mengucapkan kalimat 

hebat, sip, pintar, 

dengan begitu anak 

merasa dihargai dalam 

belajarnya, kemudian 

menambah semangat 

dan motivasi anak dalam 

belajar, anak menjadi 

rajin dalam 

menyelesaikan tugas 

dari sekolah 

Orang tua memberikan 

pujian berupa kalimat 

sederhana seperti hebat, 

pintar, dan 

mengacungkan dua 

jempol hal tersebut 

anak merasa dihargai 

dan mampu 

meningkatkan 

semangat belajar anak 

(CW.POT.OR.01.17) 

18. Bagaimana 

bapak/ibu 

mengajarkan 

kemandirian belajar 

Mengajarkan 

kemandirian belajar 

awal nya dengan  

memberikan 

Orang tua mengajarkan 

kemandirian dengan 

memberikan waktu dan 

kepercayaan kepada 
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pada anak? kepercayaan dan waktu 

kepada anak untuk 

belajar sesuai keinginan 

anak namun tetap saya 

mengarahkan tanpa 

memaksa dengan 

melihatkan bagaimana 

seorang anak yang rajin 

belajar maka anak ke 

depannya menjadi pintar 

dan bisa membaca 

sendiri hal tersebut saya 

lakukan terus menerus 

hingga anak mulai 

menemukan yang pas 

pada dirinya pentingnya 

belajar, dari situ anak 

tertanam kemandirian 

dalam belajar 

anak untuk belajar 

dengan kesiapan anak 

belajar dengan 

kemauannya sendiri 

serta orang tua 

memberikan gambaran 

mengenai anak yang 

rajin belajar hal 

tersebut biasa dijadikan 

contoh untuk anak, hal 

ini dilakukan secara 

kontinyu, anak akan 

tertanam dengan 

sendirinya sikap 

mandiri belajar 

(CW.POT.OR.01.18) 

19. Kegiatan apa saja 

yang dilakukan 

bapak/ibu bersama 

anak dalam 

meningkatkan 

motivasi belajar? 

Kegiatan yang 

dilakukan ya seperti 

biasa kegiatan rutin 

belajar bersama, 

biasanya dengan 

melakukan kegiatan hal 

baru yang dirasa belum 

pernah dilakukan anak 

seperti kegiatan 

membuat kerajinan hal 

tersebut mampu menarik 

perhatian anak dan 

Kegiatan yang 

dilakukan dalam 

meningkatkan motivasi 

belajar anak selama 

BDR dengan 

melakukan kegiatan 

rutin belajar bersama 

dengan materi baru 

yang anak belum tau, 

membuat kerajinan, hal 

tersebut mampu 

menumbuhkan rasa 
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dirasakan mampu 

meningkatkan motivasi 

belajar anak karena hal 

baru membuat anak 

bertanya hal banyak 

mengenai apa yang 

belum diketahuinya 

ingin tau anak dari situ 

mampu meningkatkan 

motivasi belajar anak 

(CW.KBR.OR.01.19) 

 

20. Bagaimana 

bapak/ibu dalam 

mengkreasikan 

kegiatan belajar anak 

selama belajar dari 

rumah (BDR)? 

Memberikan kreasi 

pembelajaran saat di 

rumah biasnya dengan 

memberikan gambar 

yang berbeda dengan 

materi pembelajaran, 

kemudian dikreasikan 

dengan APE seperti 

puzzle, pasir sintesis 

beserta cetakan, dengan 

menggunakan media 

belajar lainnya 

diharapkan anak 

antusias belajar walau 

dari rumah 

Kreasi kegiatan belajar 

selama BDR dilakukan 

dengan memberikan 

gambar yang berbeda 

dari materi ajar, lalu 

mengaitkan dengan 

APE yang tersedia 

seperti puzzle, pasir 

sintesis guna 

memberikan suasana 

pembelajaran yang 

menarik anak 

(CW.KBR.OR.01.20) 

21. Apakah dalam 

proses belajar anak 

dengan kemauan 

sendiri melakukan 

belajar atau 

bapak/ibu 

memerintahkan anak 

untuk belajar? 

Hal tersebut melihat 

kondisi anak mbak atau 

tergantung pada mood 

anak jika sedang mood 

baik maka anak mau 

belajar dengan sendiri 

hal tersebut sebaliknya 

apabila mood jelek 

Kemandirian anak 

dalam belajar dilihat 

dari kondisi anak 

apabila mood anak baik 

maka anak akan belajar 

dengan sendiri 

sebaliknya mood buruk 

maka belajar perlu 
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maka dalam belajar anak 

perlu ada sebuah rayuan 

agar mau belajar 

diperintah 

(CW.KMD.OR.01.21) 

22. Dalam 

menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru 

apakah anak mudah 

menyerah ketika 

sulit 

mengerjakannya? 

Melihat kondisi anak, 

karena sudah terbiasa 

dengan keadaan 

sekarang belajar dari 

rumah saja maka anak 

mengerjakan sesuai 

kemauan anak apabila 

mau mengerjakan maka 

tugasnya cepat selesai 

namun jika anak merasa 

bosan maka 

memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk 

menyelesaikan tugas 

Tergantung pada 

kondisi anak apabila 

mood anak baik maka 

dalam menyelesaikan 

tugas anak akan terus 

berusaha sampai tugas 

selesai, ketika mood 

buruk butuh waktu 

lama untuk 

menyelesaikan tugas 

(CW.KTK.OR.01.22) 

23. Bagaimana 

bapak/ibu 

memberikan arahan 

atau semangat ketika 

anak merasa malas 

belajar? 

Saya memberikan 

pandangan pada 

lingkungan sekitar 

seperti dodo orang yang 

malas belajar di masa 

mudanya sekarang di 

tidak bisa membaca, 

menulis dengan 

memberitahu hal 

tersebut anak saya agak 

ketakutan lalu pelan-

pelan mau belajar lagi, 

lalu dia suka meminta-

Orang tua memberikan 

gambaran mengenai 

dampak negatif dari 

malas belajar yang 

diambil dari 

lingkungan sekitar 

anak, orang tua 

memberitahu kalau 

rajin belajar nanti 

mendapat nilai A dan 

bintang hal tersebut 

pelan-pelan membuat 

anak sadar bagaimana 
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minta, kemudian saya 

mencoba memberikan 

masukan kepada anak 

seperti kalau adik rajin 

belajar nanti mendapat 

bintang atau nilai A dari 

ibu guru dengan begitu 

anak dengan pelan-pelan 

sadar kembali belajar 

pentingnya belajar 

(CW.MBR.OR.01.23) 

24. Apakah bapak/ibu 

membantu kesulitan 

belajar anak saat 

belajar dari rumah 

(BDR) akibat 

pandemi COVID-19 

sekarang? 

Jelas membantu karena 

dalam program belajar 

dari rumah orang tua lah 

yang bertanggung jawab 

mengenai proses belajar 

anak 

Orang tua membantu 

kesulitan belajar anak 

selama program BDR 

(CW.POT.OR.01.24) 

25. Bagaimana 

bapak/ibu mengatasi 

perubahan kondisi 

anak yang tidak 

menentu dalam 

proses belajar? 

Saya menyadari bahwa 

anak TK belajar sambil 

bermain, saya sebagai 

orang tua mengikuti 

arah kondisi anak 

terlebih dahulu seperti 

menuruti maunya apa, 

kemudian saya sedikit 

demi sedikit 

memfokuskan tujuan 

awal anak yaitu belajar 

dengan menyelipkan 

sedikit mengenai materi 

belajar dengan bahasa 

Orang tua mengatasi 

kondisi anak yang tidak 

menentu saat belajar 

dengan mengikuti 

perubahan mood anak, 

menuruti apa yang anak 

mau, kemudian pelan-

pelan orang tua 

menyelipkan materi 

belajar dengan bahasa 

yang mudah dimengerti 

anak 

(CW.POT.OR.01.25) 
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yang ringan hingga anak 

merasa siap untuk 

belajar dengan sikap 

belajar yang baik 

26. Bagaimana sikap 

bapak/ibu ketika 

dihadapi kesibukan 

bekerja, namun di 

sisi lain anak 

bapak/ibu 

memerlukan 

pendamping untuk 

menyelesaikan tugas 

sekolah? 

Saya berusaha untuk 

tetap mendampingi anak 

dalam menyelesaikan 

tugas, dengan 

menyempatkan waktu 

ketika selesai bekerja 

langsung bertanya 

kepada anak mengenai 

apa yang perlu 

dikerjakan anak dan apa 

yang sudah dipelajari 

anak 

Orang tua 

mengusahakan untuk 

mendampingi anak 

belajar setiap selesai 

bekerja, orang tua 

beranggapan bahwa 

belajar itu penting 

untuk anak sejak dini 

(CW.OR.01.26) 

27. Bagaimana 

bapak/ibu 

menciptakan 

lingkungan sekitar 

yang mendukung 

anak dalam proses 

belajar ketika belajar 

dari rumah (BDR)? 

Saya berusaha mengatur 

kondisi rumah dengan 

kondusif, seperti saat 

waktu belajar apa yang 

mengganggu proses 

belajar diharapkan untuk 

dihentikan sementara, 

kemudian menciptakan 

keadaan rumah yang 

aman, nyaman, dan 

tenang saat proses 

belajar berlangsung 

Orang tua menciptakan 

suasana rumah yang 

kondusif (aman, 

nyaman, dan tenang) 

dengan menghentikan 

sementara kegiatan 

yang mengganggu 

belajar anak  

(CW.STRA.OR.01.27) 

 

28. Apakah pola asuh 

yang diberikan 

Pola asuh yang 

diterapkan kepada anak 

Kedua orang tua 

memberikan pola asuh 
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kepada anak terdapat 

perbedaan antara 

bapak atau ibu? 

tentunya saya dan bapak 

konsisten memberikan 

perlakuan kepada anak, 

supaya anak tidak 

bimbang harus 

mengikuti pengasuhan 

yang mana, hal ini dapat 

membantu anak untuk 

menjadi bertanggung 

jawab mengenai apa 

suatu tindakan yang 

dirasa salah tanpa harus 

meminta pembelaan 

kepada saya atau bapak 

yang sama dan 

konsisten agar anak 

tumbuh tanpa bimbang 

harus mengikuti 

pengasuhan bapak atau 

ibu (CW.OR.01.28) 

 

29 Dalam program 

belajar dari rumah 

(BDR) selama 

pandemi COVID-19 

apakah ada 

penurunan motivasi 

belajar dalam proses 

belajar anak? 

Ya jelas ada penurunan 

motivasi belajar mbak, 

karena waktu belajar 

yang berubah anak 

merasa tidak semangat 

untuk memulai belajar, 

awal program BDR anak 

masih memiliki 

semangat untuk 

melakukan 

pembelajaran karena hal 

tersebut dianggap 

sesuatu yang baru, 

namun lama kelamaan 

anak merasa bosan harus 

belajar dari rumah saja 

tidak bisa belajar 

Penurunan motivasi 

belajar anak dirasakan 

orang tua dimana anak 

mulai bosan dengan 

belajar dari rumah saja 

tidak bisa belajar 

langsung bersama 

teman di sekolah dan 

semangat anak dalam 

mengerjakan tugas 

menurun 

(CW.MBR.OR.01.29) 
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bersama teman seperti di 

sekolah dulu 
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CATATAN WAWANCARA 

ORANG TUA KELUARGA KE-2 

Kode : CW.OR.02 

Tempat: Ruang tamu    Hari/Tanggal: Minggu, 09 Mei 2021  

Sumber: Orang Tua 2    Waktu:  10.00-12.00 WIB  

No Pertanyaan Deskripsi Refleksi  

1. Bagaimana pendapat 

bapak/ibu mengenai 

belajar dari rumah 

(BDR) akibat 

pandemi COVID-

19? 

Menurut saya program 

BDR langkah tepat 

untuk mencegah 

penyebaran COVID-

19, namun belajar dari 

rumah anak sulit, 

bosan, jenuh, belajar 

karena suasana berbeda 

tidak seperti di sekolah 

Program BDR dianggap 

kurang efektif karena 

lingkungan belajar 

berbeda dengan sekolah 

sehingga anak tidak 

tertarik belajar di rumah 

(CW.OR.02.1) 

 

2. Apakah dengan 

adanya program 

belajar dari rumah 

(BDR) membuat 

bapak/ibu harus 

berperan ekstra 

dalam mendampingi 

anak belajar? 

Ya tentu berperan 

ekstra dalam 

mendampingi anak 

sebab semua interaksi 

dilakukan dengan 

orang tua 

Orang tua berperan 

ekstra dalam 

mendampingi anak 

belajar 

(CW.POT.OR.02.2)  

3. Apakah terdapat 

strategi khusus 

dalam meningkatkan 

motivasi belajar 

Strateginya dengan 

memberikan rayuan 

agar anak termotivasi 

untuk belajar atau 

Strategi yang orang tua 

lakukan yaitu dengan  

Memberikan rayuan, 

memposting hasil 

Lampiran 9 
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selama belajar dari 

rumah (BDR)? 

memberikan gambaran 

kalau rajin belajar 

maka apa yang dicita-

citakan akan tercapai, 

juga memberikan 

perhatian ekstra sabar 

saat menghadapi anak, 

memposting kegiatan 

belajar atau hasil 

belajar anak di sosial 

media guna 

menunjukkan bahwa 

anak berhasil dalam 

proses belajar 

belajar anak di media 

sosial, memberikan 

gambaran mengenai 

anak yang rajin belajar 

akan tercapai cita-

citanya, dan 

memberikan perhatian 

yang ekstra 

(CW.STRA.OR.02.3)  

4. Apakah bapak/ibu 

dapat mengenali 

kesulitan belajar 

pada anak, apabila 

mengetahui, 

bagaimana cara 

bapak/ibu 

menangani kesulitan 

yang dihadapi anak 

saat belajar? 

Anak saya memiliki 

kelemahan yaitu sulit 

untuk  fokus, sehingga 

hal tersebut merupakan 

kesulitan belajar anak, 

hal yang biasanya saya 

dan bapaknya lakukan 

sebelum belajar anak 

harus memiliki mood 

yang baik terlebih 

dahulu biasanya anak 

diberikan waktu untuk 

main apabila dirasa 

cukup maka setelah itu 

memberikan tanda 

untuk waktunya 

belajar, atau 

Orang tua mengenali 

kesulitan anak yaitu sulit 

fokus, cara 

mengatasinya dengan 

memberikan waktu 

kepada anak untuk 

melakukan hal yang 

disukai kemudian orang 

tua pelan-pelan 

mengarahkan anak 

untuk fokus dalam 

belajar 

(CW.POT.OR.02.4)  
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memberikan waktu 

untuk istirahat sebelum 

belajar dimulai 

5. Bagaimana upaya 

bapak/ibu dalam 

meningkatkan 

semangat belajar 

anak saat belajar dari 

rumah, apakah hal 

tersebut sudah 

meningkatkan 

motivasi belajar 

anak? 

Biasanya saya 

memberikan pujian 

terhadap sikap anak 

yang baik dalam proses 

belajar dan hasil belajar 

yang anak dapat, 

memberikan gambaran 

nyata mengenai cita-

cita yang diinginkan, 

anak ditunjukkan 

bahwa kalau mau 

menjadi tentara harus 

rajin belajar dan 

latihan, ya dari situ 

dapat dikatakan mampu 

meningkatkan motivasi 

belajar anak karena 

anak saya menjadi tau 

kalau belajar dengan 

rajin cita-citanya 

menjadi tentara 

tercapai 

Orang tua mengarahkan 

dan memberi gambaran  

bahwa anak yang rajin 

belajar akan tercapai 

cita-citanya, hal tersebut 

ditanamkan kepada anak 

secara konsisten 

hasilnya motivasi 

belajar anak meningkat 

dengan baik 

(CW.MBR.OR.02.5)  

6. Bagaimana sikap 

bapak/ibu ketika 

anak mendapatkan 

nilai kurang baik 

dalam proses 

Saya tetap memberikan 

semangat kepada anak 

agar ke depannya 

mendapatkan yang 

lebih baik lagi serta 

Orang tua tetap 

memberikan semangat 

kepada anak dan 

memberikan masukan 

serta arahan terhadap 
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belajarnya? masukan kepada anak 

apa yang mungkin anak 

saya salah kerjakan biar 

ke depannya anak tidak 

mengulangi kesalahan 

yang anak perbuat 

kelalaian anak dalam 

mengerjakan tugas agar 

anak memahami 

kesalahannya 

(CW.POT.OR.02.6)  

7. Apakah bapak/ibu 

ada manajemen 

waktu belajar untuk 

anak di saat program 

Belajar Dari Rumah 

(BDR)? 

Ya ada yaitu pagi 

setelah tugas dari 

sekolah didapat anak 

langsung diminta 

mengerjakan setelah 

selesai anak diberi 

waktu untuk bermain 

atau istirahat agar anak 

tidak tertekan, lalu 

malam jam setengah 

tujuh anak diminta 

untuk belajar 

mengulang pelajaran 

yang sudah dipelajari 

atau materi selanjutnya, 

manajemen waktu ini 

konsisten dilakukan 

setiap harinya 

Orang tua membuat 

manajemen waktu 

sesuai dengan jadwal 

sekolah untuk belajar di 

pagi hari lalu 

memberikan waktu 

istirahat setelah selesai 

dan mengulang kembali 

materi di malam hari, 

namun juga 

menyesuaikan mood 

anak  

(CW.POT.OR.02.7) 

 

8. Apakah bapak/ibu 

mendampingi anak 

ketika jam belajar 

dimulai saat 

melaksanakan 

program belajar dari 

Ya selalu 

mendampingi, karena 

kami sebagai orang tua 

sadar mengenai 

keadaan sekarang yang 

mengharuskan belajar 

Orang tua menyadari 

keadaan sekarang 

sehingga sadar 

pentingnya 

pendampingan belajar 

selama program BDR 
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rumah (BDR)? dari rumah saja (CW.POT.OR.02.8) 

9. Dalam program 

belajar dari rumah 

(BDR) selama 

pandemi COVID-19 

apakah terdapat 

hambatan dalam 

proses belajar anak? 

Ya tentu ada, hambatan 

yang dihadapi ketika 

anak rewel, bosan 

dengan suasana belajar 

yang harus di rumah 

tanpa teman 

Hambatan yang 

dirasakan orang tua 

ialah anak mulai jenuh 

dengan suasana belajar 

di rumah tanpa teman  

(CW.HMB.OR.02.9) 

10. Bagaimana interaksi 

 yang bapak/ibu 

bangun dengan anak 

agar anak selalu 

terbuka mengani apa 

yang dialami? 

Biasanya saya selalu 

merespon dengan aktif 

dan antusias mengenai 

pertanyaan anak atau 

cerita anak, dari situ 

anak merasa apa yang 

diceritakan atau 

ditanyakan direspon 

dengan baik, hal 

tersebut mampu 

membuat keterbukaan 

antara anak dan orang 

tua 

Orang tua membangun 

komunikasi dengan 

merespon secara aktif 

apa yang anak tanyakan 

dari situ komunikasi 

terjalin dengan baik 

karena anak merasa ada 

feedback baik dari orang 

tuanya 

(CW.POT.OR.02.10)  

11. Apa hambatan yang 

bapak/ibu alami 

dalam meningkatkan 

motivasi belajar anak 

di masa pandemi 

COVID-19? 

Hal ini tentu terdapat 

pada kondisi anak 

mbak  yang dimana 

setiap harinya berubah, 

diawal program BDR 

anak masih semangat 

dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan 

namun seiring 

Hambatan yang 

dihadapi berupa mood 

anak yang tidak 

menentu, ketika awal 

program BDR anak 

memiliki antusias tinggi, 

namun kelamaan belajar 

dari rumah saja anak 

merasa bosan 
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berjalannya waktu anak 

merasa bosan harus 

belajar terus di rumah 

saja tanpa guru, teman, 

dan memakai seragam 

sekolah 

(CW.HMB.OR.02.11) 

 

12. Apakah bapak/ibu 

mengarahkan anak 

untuk mengulangi 

pelajaran yang telah 

anak pelajari? 

Ya tentu  mengarahkan 

untuk mengulang guna 

anak semakin 

memahami 

Orang tua mengarahkan 

anak untuk mengulangi 

materi yang sudah 

dipelajari supaya anak 

semakin memahami apa 

yang telah dipelajari 

anak 

(CW.POT.OR.02.12) 

 

13. Apakah terdapat 

kendala pembagian 

waktu untuk 

mendampingi belajar 

anak? 

Untuk selama ini tidak 

karena kami orang tua 

menyadari bahwa 

belajar adalah hal 

penting untuk anak dan 

bekal anak di masa 

depan 

Orang tua berupaya 

untuk mengutamakan 

waktu belajar anak  

(CW.HMB.OR.02.13) 

 

14. Apa saja fasilitas 

yang bapak/ibu 

berikan untuk 

menunjang proses 

belajar anak? 

Ya kami menyadari 

program BDR yang 

terutama handphone, 

sehingga kami 

memberikan 

handphone kepada 

anak namun tetap kami 

pantau, lalu kami 

Orang tua memberikan 

fasilitas handphone dan 

buku akademik serta 

non akademik 

(CW.FAS.OR.02.14) 
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memberikan buku 

akademik dan buku non 

akademik supaya anak 

semakin banyak 

pengetahuan 

15. Bagaimana hasil 

belajar atau nilai 

anak selama belajar 

dari rumah? 

Saya rasa nilai anak 

saya selama belajar dari 

rumah tetap stabil, 

karena dari awal saya 

dan suami menerapkan 

belajar dengan disiplin 

di situasi apapun sebab 

belajar itu hal yang 

penting bagi bekal anak 

di masa depan, kami 

tau anak masih usia 

dini namun kami 

ajarkan sejak dini 

mengenai disiplin 

belajar sehingga nanti 

ke depannya anak akan 

terbiasa 

Hasil belajar anak 

selama belajar dari 

rumah dirasa stabil 

karena orang tua 

mengajarkan anak 

disiplin belajar di situasi 

apapun, sehingga apa 

yang ditanamkan orang 

tua sejak dini akan 

mendapatkan hasil yang 

baik pula ke depannya  

(CW.HBR.OR.02.15) 

 

16. Apakah bapak/ibu 

memberikan hadiah 

ketika anak 

mendapatkan nilai 

bagus atau 

mendapatkan 

prestasi dalam 

belajarnya? 

Dalam memberikan 

hadiah melihat kondisi, 

karena nanti takutnya 

anak akan tergantung 

pada hadiah yang 

diberikan, mungkin 

diberikan secara 

berkala 

Orang tua memberikan 

hadiah secara berkala 

tidak terus menurus 

supaya anak tidak 

tergantung pada hadiah 

saja 

(CW.POT.OR.02.16) 
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17. Apakah bapak/ibu 

memberikan pujian 

kepada anak ketika 

rajin belajar atau 

mendapat nilai yang 

baik dalam mata 

pelajaran? 

Pastinya karena dengan 

memberikan pujian 

pada anak akan 

memberikan efek 

positif yaitu anak 

semakin termotivasi 

dalam belajar agar 

mendapatkan hasil 

yang lebih baik ke 

depannya 

Orang tua memberikan 

pujian, karena pujian 

yang membangun 

semangat belajar maka 

motivasi belajar anak 

akan meningkat secara 

otomatis 

(CW.POT.OR.02.17) 

 

18. Bagaimana 

bapak/ibu 

mengajarkan 

kemandirian belajar 

pada anak? 

Biasanya kami 

mengajarkan 

kemandirian dengan 

membiasakan kegiatan 

sehari-hari dilakukan 

sendiri, kemudian 

mengerucut pada 

kegiatan belajar, hal 

tersebut ditanamkan 

sejak dini maka anak 

sudah terbiasa 

Orang tua membiasakan 

anak dengan 

menanamkan sejak dini 

apa yang bisa dilakukan 

sendiri maka dilakukan 

dengan sendiri, hal ini 

juga berkaitan dengan 

belajar anak, dilakukan 

secara konsisten maka 

anak akan terbiasa 

(CW.POT.OR.02.18) 

 

19. Kegiatan apa saja 

yang dilakukan 

bapak/ibu bersama 

anak dalam 

meningkatkan 

motivasi belajar? 

Biasanya melakukan 

kegiatan yang disukai 

anak mbak, dilakukan 

secara bersama seperti 

bermain bersama, 

bermain bersama orang 

tua, memasak bersama, 

serta melakukan apa 

Kegiatan yang 

dilakukan dalam 

meningkatkan motivasi 

belajar anak ialah 

melakukan kegiatan 

yang disukai anak 

seperti bermain bersama 

orang tua, masak 
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yang belum pernah 

dilakukan oleh anak, 

kemudian dalam 

berkegiatan 

menyelipkan pesan 

kepada anak bahwa 

untuk menjadi tahu itu 

harus rajin belajar 

bersama, bercerita 

bersama 

(CW.KBR.OR.02.19) 

 

20. Bagaimana 

bapak/ibu dalam 

mengkreasikan 

kegiatan belajar anak 

selama belajar dari 

rumah (BDR)? 

Belajar dengan bermain 

karena saya menyadari 

bahwa anak TK belajar 

perlu suasana yang 

menyenangkan, 

kemudian juga 

mengajak anak untuk 

membuat kerajinan 

Orang tua 

mengkreasikan kegiatan 

belajar dengan belajar 

sambil bermain dan 

membuat hal baru yang 

belum pernah anak 

lakukan  

(CW.KBR.OR.02.20) 

 

21. Apakah dalam 

proses belajar anak 

dengan kemauan 

sendiri melakukan 

belajar atau 

bapak/ibu 

memerintahkan anak 

untuk belajar? 

Bisanya saya melihat 

kondisi anak ketika 

kondisi baik maka anak 

akan belajar tanpa 

disuruh , namun 

kondisi sedang tidak 

baik maka belajar harus 

disuruh  

Kemauan anak belajar 

dengan sendirinya 

tergantung pada mood 

anak  

(CW.KMD.OR.02.21) 

 

22. Dalam 

menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru 

apakah anak mudah 

menyerah ketika 

Anak saya selalu 

bertanya kepada orang 

tua mengenai hal yang 

tidak diketahuinya, 

setelah bertanya maka 

Anak selalu 

mengutamakan bertanya 

kepada orang tua 

mengenai apa yang tidak 

diketahui sehingga anak 
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sulit 

mengerjakannya? 

anak akan kembali 

mengerjakan ini juga 

tergantung pada mood 

anak 

dapat menyelesaikan 

tugasnya 

(CW.KTK.OR.02.22) 

 

23. Bagaimana 

bapak/ibu 

memberikan arahan 

atau semangat ketika 

anak merasa malas 

belajar? 

Biasanya dirayu agar 

mood nya anak kembali 

bagus 

Orang tua menggunakan 

trik rayuan agar anak 

kembali bersemangat 

dalam belajarnya 

(CW.MBR.OR.02.23) 

 

24. Apakah bapak/ibu 

membantu kesulitan 

belajar anak saat 

belajar dari rumah 

(BDR) akibat 

pandemi COVID-19 

sekarang? 

Ya membantu, karena 

peran guru di sekolah 

telah berganti menjadi 

peran orang tua ketika 

belajar dari rumah  

Orang tua tentu 

membantu kesulitan 

anak sebab mereka 

menyadari peran orang 

tua dalam program BDR 

merupakan kunci 

keberhasilan anak dalam 

belajar 

(CW.POT.OR.02.24) 

 

25. Bagaimana 

bapak/ibu mengatasi 

perubahan kondisi 

anak yang tidak 

menentu dalam 

proses belajar? 

Biasanya saya 

memberikan waktu 

kepada anak, karena 

orang tua menyadari 

bahwa anak juga 

memerlukan waktu 

untuk membuat dirinya 

nyaman dengan 

berbagai hal salah 

satunya kegiatan 

Orang tua memberikan 

waktu kepada anak 

untuk melakukan hal 

yang membuat anak 

nyaman 

(CW.POT.OR.02.25) 
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belajar  

26. Bagaimana sikap 

bapak/ibu ketika 

dihadapi kesibukan 

bekerja, namun di 

sisi lain anak 

bapak/ibu 

memerlukan 

pendamping untuk 

menyelesaikan tugas 

sekolah? 

Saya selalu 

mengutamakan 

kepentingan anak, 

berusaha untuk 

berhenti meninggalkan 

pekerjaan untuk 

mendampingi anak 

belajar ketika jam 

belajar dimulai  

Orang tua menyadari 

pentingnya belajar 

sehingga mengutamakan 

belajar anak diatas 

kesibukan pekerjaan 

orang tua 

(CW.OR.02.26) 

 

27. Bagaimana 

bapak/ibu 

menciptakan 

lingkungan sekitar 

yang mendukung 

anak dalam proses 

belajar ketika belajar 

dari rumah (BDR)? 

Kami berusaha 

memberikan waktu 

belajar yang kondusif 

untuk anak seperti 

membuat manajemen 

waktu belajar anak 

ketika waktu belajar 

maka apa yang 

membuat konsentrasi 

anak terganggu akan 

diberhentikan 

sementara waktu, 

kemudian memberikan 

lingkungan yang 

nyaman dan tenang saat 

belajar 

Orang tua berusaha 

menciptakan lingkungan 

yang nyaman ketika 

anak mulai belajar 

dengan manajemen 

waktu yang baik serta 

menghentikan sementara 

kegiatan yang dapat 

mengganggu konsentrasi 

anak  

(CW.STRA.OR.02.27) 

 

28. Apakah pola asuh 

yang diberikan 

kepada anak terdapat 

Tentu saya dan bapak 

memberikan pola asuh 

yang sama mbak, agar 

Kedua orang tua 

memberikan pola asuh 

yang sama kepada anak 
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perbedaan antara 

bapak atau ibu? 

nanti ketika 

menghadapi suatu 

masalah yang berkaitan 

dengan anak atau 

proses belajarnya 

antara saya dan bapak 

memperlakukan atau 

memberikan tindakan 

yang sama, sehingga 

tidak ada namanya 

anak ibu atau anak 

bapak semua sama jika 

salah ya akan ditegur 

supaya mengetahui apa 

kesalahanya 

supaya anak tumbuh 

dengan searah tanpa 

harus memihak salah 

satu orang tua 

(CW.OR.02.28) 

 

29 Dalam program 

belajar dari rumah 

(BDR) selama 

pandemi COVID-19 

apakah ada 

penurunan motivasi 

belajar dalam proses 

belajar anak? 

Ya ada penurunan 

motivasi belajar pada 

anak mbak, biasanya 

dulu ketika masih 

beraktivitas normal 

anak belajar di sekolah, 

saat waktu belajar di 

rumah menyiapkan 

materi untuk 

pembelajaran hari esok 

di sekolah anak sangat 

antusias dengan hal 

tersebut, karena besok 

akan bertemu dengan 

guru dan teman 

lainnya, namun 

Penurunan motivasi 

belajar anak sangat 

terlihat dimana anak 

mengukur waktu belajar 

dengan membuat alasan 

supaya belajar dapat 

dilaksanakan nanti hal 

tersebut dilandasi 

dengan anak yang 

merasa tidak bisa belajar 

bersama dengan teman 

dan guru seperti dulu di 

sekolah 

(CW.MBR.OR.02.29) 
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sekarang di keadaan 

harus belajar dari 

rumah anak merasakan 

suasana yang berbeda, 

anak saya berpikir 

bahwa nanti belajar 

materi selanjutnya akan 

tetap sama belajar 

hanya dari rumah saja 

tidak bisa bertemu 

dengan teman dan guru 

di sekolah secara 

langsung, dari situ saat 

akan belajar anak 

kadang mengulur 

waktu atau mencari 

alasan supaya belajar 

bisa dilakukan nanti 
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CATATAN WAWANCARA 

ORANG TUA KELUARGA KE-3 

Kode: CW.OR.03 

Tempat: Teras Rumah    Hari/Tanggal: Kamis, 29 April 2021 

Sumber: Orang Tua 3    Waktu:  11.30-12.45 WIB 

No Pertanyaan Deskripsi Refleksi  

1. Bagaimana pendapat 

bapak/ibu mengenai 

belajar dari rumah 

(BDR) akibat pandemi 

COVID-19? 

Menurut saya 

program BDR dirasa 

kurang efektif karena 

harus ekstra 

pembagian waktu 

dalam pekerjaan 

rumah dan 

mendampingi anak 

belajar, lalu dalam 

mendampingi anak 

belajar harus bisa 

mengendalikan emosi 

supaya anak tidak 

merasa dimarahi 

apabila tidak bisa 

mengerjakan tugas 

dari sekolah 

Orang tua menganggap 

program BDR kurang 

efektif karena perlu 

pembagian waktu yang 

tepat serta 

mengendalikan emosi 

yang baik agar anak 

tidak bosan dalam 

belajar di rumah 

(CW.OR.03.1) 

 

2. Apakah dengan adanya 

program belajar dari 

rumah (BDR) membuat 

Tentu mbak orang tua 

berperan ekstra dalam 

pengawasan, 

Orang tua berperan 

ekstra tidak hanya 

dalam mendampingi 

Lampiran 10 
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bapak/ibu harus 

berperan ekstra dalam 

mendampingi anak 

belajar? 

mengajari, dan 

finansial seperti 

menyediakan fasilitas 

yang memadai untuk 

belajar anak, 

memenuhi apa yang 

anak sukai seperti 

makanan ringan, 

mainan, atau hadiah 

kecil untuk anak agar 

dalam belajar anak 

tidak mudah bosan 

anak belajar namun 

juga finansial untuk 

memenuhi kebutuhan 

anak saat belajar di 

rumah  

(CW.POT.OR.03.2) 

 

3. Apakah terdapat 

strategi khusus dalam 

meningkatkan motivasi 

belajar selama belajar 

dari rumah (BDR)? 

Strategi dalam 

memberikan motivasi 

belajar pada anak 

biasanya saya dengan 

memberikan imbalan 

kepada anak, karena 

anak usia dini 

belajarnya masih 

dengan bermain maka 

sebagai orang tua 

saya berusaha 

memberikan apa yang 

disukai anak dengan 

begitu anak memiliki 

semangat belajar 

walaupun hanya di 

rumah 

Strategi yang diberikan 

orang tua untuk 

meningkatkan motivasi 

belajar anak ialah 

memberikan apa yang 

anak sukai 

(CW.STRA.OR.03.3) 

 

4. Apakah bapak/ibu Anak saya Orang tua mengenali 
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dapat mengenali 

kesulitan belajar pada 

anak, apabila 

mengetahui, bagaimana 

cara bapak/ibu 

menangani kesulitan 

yang dihadapi anak saat 

belajar? 

mengalami kesulitan 

dalam hafalan, pasti 

kalau diminta hafalan 

anak bilang 

mengantuk, lapar, 

dan semaunya dalam 

hafalan, untuk 

menanganinya 

biasanya saya 

membantu atau 

memancing  sedikit-

sedikit ketika dijalan 

nanti anak tiba-tiba 

menyambung hafalan 

nya, anak saya suka 

ke masjid untuk 

sholat berjamaah dari 

situ saya dukung 

karena anak suka 

mengikuti bacaan 

yang imam bacakan 

saat sholat hal 

tersebut mampu 

membantu kesulitan 

anak dalam belajar 

menghafal surat-surat 

kesulitan anak yaitu 

hafalan, orang tua 

mengatasi dengan 

memancing anak 

dengan hafalan terlebih 

dahulu, mendukung apa 

yang disukai anak 

dalam hal hafalan 

seperti anak suka ikut 

sholat berjamaah di 

masjid 

(CW.POT.OR.03.4) 

 

5. Bagaimana upaya 

bapak/ibu dalam 

meningkatkan semangat 

belajar anak saat belajar 

dari rumah, apakah hal 

Saya membuat 

kesepakatan dari 

awal, anak diberitahu 

karena saat ini harus 

belajar dari rumah 

Orang tua membuat 

kesepakatan dengan 

anak mengani situasi 

saat ini, jika anak rajin 

belajar maka akan 
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tersebut sudah 

meningkatkan motivasi 

belajar anak? 

karena ada virus 

maka saya sebagai 

orang tua 

memberikan janji 

kepada anak kalau 

rajin belajar, tugas 

sekolah dikerjakan 

tepat waktu maka 

akan diberikan 

hadiah, hal tersebut 

mampu membantu 

anak dalam 

meningkatkan 

motivasi belajar anak, 

namun kami juga 

tidak terus menerus 

memberikan hadiah 

karena di situasi 

seperti ini 

mengharuskan anak 

belajar di rumah hal 

tersebut adalah cara 

yang efektif supaya 

anak termotivasi 

dalam belajar 

mendapat hadiah, hal 

ini efektif untuk 

meningkatkan motivasi 

belajar anak di masa 

pandemi 

(CW.MBR.OR.03.5) 

 

6. Bagaimana sikap 

bapak/ibu ketika anak 

mendapatkan nilai 

kurang baik dalam 

proses belajarnya? 

Saya berusaha untuk 

tidak marah namun 

bertanya kepada anak 

mengani nilai yang 

kurang tersebut 

supaya anak dapat 

Orang tua bersikap 

dengan positif, 

bertanya kepada anak 

mengapa mendapat 

hasil yang kurang 

setelah mengetahui 
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memahami kenapa 

mendapat nilai yang 

kurang, hal ini saya 

ajarkan kepada anak 

sejak dini agar 

mengetahui 

kesalahan yang 

diperbuat sendiri dan 

memberikan 

kesadaran bahwa 

harus rajin belajar 

lagi supaya 

mendapatkan nilai 

yang baik dalam 

proses belajarnya 

orang tua memberikan 

arahan agar ke depan 

anak mendapatkan 

hasil yang baik 

(CW.POT.OR.03.6) 

 

 

7. Apakah bapak/ibu ada 

manajemen waktu 

belajar untuk anak di 

saat program Belajar 

Dari Rumah (BDR)? 

Untuk manajemen 

waktu belajar anak 

tentu ada mbak 

namun kembali lagi 

pada kondisi anak, 

karena yang dihadapi 

anak usia dini emosi 

atau kemauannya 

tidak menentu maka 

waktu belajar 

disesuaikan dengan 

kondisi anak atau 

kemauan anak dalam 

belajar 

Orang tua memiliki 

manajemen waktu 

belajar untuk anak 

namun kembali lagi 

disesuaikan dengan 

kondisi emosi anak 

yang tidak menentu 

(CW.POT.OR.03.7) 

8. Apakah bapak/ibu Ya selalu Orang tua selalu 
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mendampingi anak 

ketika jam belajar 

dimulai saat 

melaksanakan program 

belajar dari rumah 

(BDR)? 

mendampingi karena 

24 jam anak 

berinteraksi bersama 

orang tua jadi 

kegiatan belajar kami 

sebagai orang tua 

berusaha 

mendampingi anak 

belajar 

mendampingi anak 

dalam proses belajar 

dari rumah 

(CW.POT.OR.03.8) 

9. Dalam program belajar 

dari rumah (BDR) 

selama pandemi 

COVID-19 apakah 

terdapat hambatan 

dalam proses belajar 

anak? 

Hambatan selama ini 

yang saya rasakan 

saat program belajar 

dari rumah ini mbak 

mengatasi mood anak 

yang tidak menentu 

dalam belajar, itu 

sulit karena 

memerlukan waktu 

yang lama supaya 

anak kembali pada 

mood yang baik 

Hambatan yang 

dijumpai orang tua 

yaitu pada emosi anak 

yang tidak menentu 

(CW.HMB.OR.03.9) 

10. Bagaimana komunikasi 

yang bapak/ibu bangun 

dengan anak agar anak 

selalu terbuka mengani 

apa yang dialami? 

Saya berusaha 

memberikan respon 

yang hangat dan 

antusias ketika anak 

bercerita atau 

berkeluh kesah 

dengan dibiasakan 

sejak dini seperti itu 

maka akan 

Orang tua selalu 

memberikan respon 

yang positif dan 

antusias saat anak 

bercerita, protes, atau 

menginginkan sesuatu, 

kemudian orang tua 

juga memberikan role 

model yang positif 
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membentuk 

komunikasi yang baik 

ke depannya, orang 

tua juga memberikan 

contoh yang baik 

kepada anak soalnya 

anak saya selalu 

mengikuti apa yang 

orang tua bicarakan 

dan perilaku orang 

tua 

kepada anak dalam 

berkomunikasi dengan 

orang yang lebih tua 

(CW.POT.OR.03.10) 

11. Apa hambatan yang 

bapak/ibu alami dalam 

meningkatkan motivasi 

belajar anak di masa 

pandemi COVID-19? 

Hambatan yang saya 

hadapi itu ketika anak 

sudah mulai bosan 

dengan suasana 

belajar yang terus-

menerus di rumah 

saja, maka saya harus 

berusaha untuk 

menghidupkan 

suasana yang menarik 

agar anak termotivasi 

lagi dalam belajarnya 

Hambatan yang 

dihadapi orang tua saat 

meningkatkan motivasi 

belajar saat di rumah 

yaitu bosan dengan 

suasana belajar yang di 

rumah terus menerus 

(CW.HMB.OR.03.11) 

12. Apakah bapak/ibu 

mengarahkan anak 

untuk mengulangi 

pelajaran yang telah 

anak pelajari? 

Saya sebagai orang 

tua berusaha 

mengarahkan untuk 

mengulang materi 

yang sudah dipelajari 

namun itu kembali 

pada anak, karena 

Orang tua berupaya 

untuk meminta anak 

mengulangi lagi materi 

yang telah dipelajari, 

namun kembali lagi 

kepada mood anak 

yang kadang tidak 
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anak saya sukanya 

hal baru maka kadang 

anak sulit untuk 

diminta mengulang 

hal yang sudah 

dipelajari, namun apa 

yang sudah dipelajari 

anak Alhamdulillah 

anak masih 

mengingatnya apabila 

saya random bertanya 

kepada anak di hari 

lain 

dapat ditebak, kadang 

mau mengulangi 

namun juga terkadang 

anak tidak mau 

mengulang 

(CW.POT.OR.03.12) 

13. Apakah terdapat 

kendala pembagian 

waktu untuk 

mendampingi belajar 

anak? 

Mungkin ini ya mbak 

dalam melakukan 

pekerjaan rumah bisa 

tertunda karena harus 

mendampingi anak 

belajar, namun 

kembali lagi bahwa 

belajar pada anak 

usia dini penting 

maka kami sebagai 

orang tua tetap 

mengutamakan anak 

dalam belajar 

Kendala yang dihadapi 

yaitu pekerjaan rumah 

dapat tertunda karena 

harus menyesuaikan 

mood anak untuk 

mendampingi belajar 

(CW.HMB.OR.03.13) 

14. Apa saja fasilitas yang 

bapak/ibu berikan 

untuk menunjang 

proses belajar anak? 

Kami menyediakan 

handphone, speaker 

untuk hafalan, 

memberikan fasilitas 

Fasilitas yang 

disediakan ialah 

handphone, speaker, 

serta memberikan 
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les untuk menambah 

pengetahuan anak  

fasilitas tambahan yaitu 

les 

(CW.FAS.OR.03.14) 

15. Bagaimana hasil belajar 

atau nilai anak selama 

belajar dari rumah? 

Saya rasa hasil 

belajar anak selama 

belajar dari rumah 

mengalami 

penurunan karena 

pembelajaran di 

sekolah dan di rumah 

sangat berbeda, anak 

saya ketika belajar di 

rumah sangat sulit 

dikendalikan 

sehingga berpengaruh 

kepada hasil belajar 

anak 

Hasil belajar anak 

mengalami penurunan 

karena anak sangat sulit 

dikendalikan ketika 

belajar di rumah 

berbeda ketika di 

sekolah ada guru dan 

teman yang dapat 

menjadi acuan anak 

semangat dalam belajar  

(CW.HBR.OR.03.15) 

16. Apakah bapak/ibu 

memberikan hadiah 

ketika anak 

mendapatkan nilai 

bagus atau 

mendapatkan prestasi 

dalam belajarnya? 

Ya memberikan 

hadiah karena hal 

tersebut mampu 

meningkatkan 

motivasi belajar anak 

selama pandemi 

COVID-19 hal ini 

cara efektif 

menumbuhkan 

semangat dan 

motivasi anak dalam 

belajr 

Orang tua memberikan 

hadiah karena hal 

tersebut dianggap 

mampu meningkatkan 

motivasi belajar anak 

selama pandemi 

COVID-19 

(CW.POT.OR.03.16) 

17. Apakah bapak/ibu Tentu memberikan Orang tua selalu 
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memberikan pujian 

kepada anak ketika 

rajin belajar atau 

mendapat nilai yang 

baik dalam mata 

pelajaran? 

pujian seperti anak 

hebat, subhanallah 

anak shalihah, anak 

pintar, karena dengan 

memberikan pujian 

berupa kata-kata yang 

baik anak merasa 

dihargai atas kerja 

kerasnya, lalu mampu 

meningkatkan 

motivasi belajar anak 

ke depan agar 

semakin memberikan 

hasil yang terbaik 

dalam belajarnya 

memberikan pujian 

sederhana seperti anak 

hebat, subhanallah anak 

shalihah, anak pintar, 

hal tersebut dilakukan 

guna menghargai kerja 

keras anak dalam 

belajar 

(CW.POT.OR.03.17) 

18. Bagaimana bapak/ibu 

mengajarkan 

kemandirian belajar 

pada anak? 

Saya sebagai orang 

tua membiasakan 

anak untuk 

melakukan sesuatu 

tanpa bantuan orang 

lain. apabila memang 

itu sulit dan anak 

tidak bisa maka baru 

meminta tolong pada 

orang lain, hal ini 

berkaitan dengan 

belajar anak, belajar 

adalah kebutuhan 

anak sehingga apa 

yang penting untuk 

diri anak sendiri 

Orang tua 

membiasakan anak 

untuk melakukan 

kegiatan yang bisa 

dilakukan sendiri maka 

dilakukan dengan 

sendiri tak terkecuali 

pada belajar, hal 

tersebut dilakukan 

secara konsisten maka 

sedikit demi sedikit 

tertanam pada diri anak 

(CW.POT.OR.03.18) 
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maka anak harus 

belajar tanpa diminta, 

hal tersebut mampu 

membentuk 

kemandirian anak 

dalam belajar, namun 

namanya anak usia 

dini masih ada 

namanya proses 

pembiasaan maka 

kadang saya juga 

mengingatkan anak 

dalam belajar 

19. Kegiatan apa saja yang 

dilakukan bapak/ibu 

bersama anak dalam 

meningkatkan motivasi 

belajar? 

Biasanya saya 

melakukan kegiatan 

seperti bermain 

bersama, melakukan 

kegiatan eksperimen 

yang diberikan dari 

sekolah bersama 

orang tua, kegiatan 

eksperimen ini 

memberikan 

pembelajaran baru 

karena anak 

mengetahui hasil 

eksperimen secara 

langsung, melakukan 

belajar dari 

lingkungan sekitar 

seperti mengajak 

Melakukan kegiatan 

yang disukai anak 

secara bersama seperti 

bermain, 

bereksperimen, 

olahraga bersama, 

mengajak anak untuk 

melakukan hal baru 

(CW.KBR.OR.03.19) 
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menanam bunga hal 

tersebut anak 

semakin tertarik 

dengan hal baru dan 

mampu 

meningkatkan 

motivasi belajar anak, 

serta mengajak anak 

melakukan kegiatan 

rutin bersama seperti 

olahraga bersama 

yaitu berenang 

20. Bagaimana bapak/ibu 

dalam mengkreasikan 

kegiatan belajar anak 

selama belajar dari 

rumah (BDR)? 

Kreasi belajar anak 

biasanya itu mbak  

dilakukan dengan 

bermain karena 

dasarnya anak usia 

dini belajar sambil 

bermain, kadang 

bermain dengan 

adiknya atau belajar 

di teras rumah sambil 

melihat orang lewat 

dari situ anak juga 

tidak jenuh dalam 

proses belajar 

Kreasi yang dilakukan 

orang tua selama BDR 

yaitu belajar sambil 

bermain, karena orang 

tua menyadari bahwa 

anak usia dini dalam 

belajar masih perlu 

eksplorasi yang luas 

(CW.KBR.OR.03.20) 

21. Apakah dalam proses 

belajar anak dengan 

kemauan sendiri 

melakukan belajar atau 

Saya melihat kondisi 

anak kadang apabila 

anak mood baik maka 

anak akan belajar 

Kemauan anak dalam 

belajar sendiri itu 

sesuai dengan mood 

anak, mood baik maka 
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bapak/ibu 

memerintahkan anak 

untuk belajar? 

dengan sendirinya 

apabila mood kurang 

baik maka anak akan 

mengulur waktu 

akhirnya saya sebagai 

orang tua harus turun 

tangan mengingatkan 

dalam belajar anak 

tanpa diminta anak 

belajar sendiri, jika 

mood kurang baik 

maka perlu orang tua 

turun tangan 

(CW.KMD.OR.03.21) 

22. Dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan 

guru apakah anak 

mudah menyerah ketika 

sulit mengerjakannya? 

Anak saya berusaha 

untuk mengerjakan 

namun apabila sudah 

jenuh nanti membuat 

kesepakatan kalau 

sudah merasa baik 

maka anak diminta 

untuk mengerjakan 

kembali tugas yang 

belum selesai 

Anak berusaha untuk 

mengerjakan namun 

jika sudah jenuh maka 

anak diberikan 

kelonggaran untuk 

istirahat terlebih dahulu 

(CW.KTK.OR.03.22) 

23. Bagaimana bapak/ibu 

memberikan arahan 

atau semangat ketika 

anak merasa malas 

belajar? 

Apabila anak merasa 

malas maka saya 

memberikan 

gambaran kepada 

anak kalau tidak rajin 

belajar maka nanti 

tidak tau apa-apa dan 

nanti di lapor in  ke 

bunda di sekolah biar 

tidak mengajar adik 

lagi 

Orang tua memberikan 

teguran berupa 

memberitahu dampak 

anak yang malas dalam 

belajar itu tidak tau 

apa-apa dan sedikit 

mengancam akan 

dilaporkan pada guru di 

sekolah  

(CW.MBR.OR.03.23) 

24. Apakah bapak/ibu Ya membantu karena Orang tua selalu 
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membantu kesulitan 

belajar anak saat belajar 

dari rumah (BDR) 

akibat pandemi 

COVID-19 sekarang? 

interaksi anak selalu 

dengan orang tua 

dengan BDR ini 

orang tua diminta 

menggantikan peran 

guru di sekolah  

berupaya untuk 

membantu kesulitan 

belajar anak 

(CW.POT.OR.03.24) 

25. Bagaimana bapak/ibu 

mengatasi perubahan 

kondisi anak yang tidak 

menentu dalam proses 

belajar? 

Biasanya 

memberikan waktu 

untuk istirahat seperti 

menonton kartun, 

tidur, atau makan 

supaya anak mampu 

mengembalikan 

mood agar mau 

belajar kembali 

Orang tua memberikan 

kelonggaran waktu 

untuk istirahat supaya 

kondisi anak kembali 

stabil 

(CW.POT.OR.03.25) 

26. Bagaimana sikap 

bapak/ibu ketika 

dihadapi kesibukan 

bekerja, namun di sisi 

lain anak bapak/ibu 

memerlukan 

pendamping untuk 

menyelesaikan tugas 

sekolah? 

Mengutamakan anak 

dalam mendampingi 

belajar, jadi 

pekerjaan rumah bias 

dilakukan setelah 

anak selesai belajar 

Orang tua lebih 

mengutamakan anak 

untuk mendampingi 

belajar sehingga 

pekerjaan bisa 

dilakukan setelah anak 

selesai belajar 

(CW.OR.03.26) 

27. Bagaimana bapak/ibu 

menciptakan 

lingkungan sekitar yang 

mendukung anak dalam 

proses belajar ketika 

belajar dari rumah 

Biasanya kami 

berupaya membuat 

lingkungan yang 

kondusif seperti 

mengkondisikan 

lingkungan sekitar 

Orang tua berusaha 

menciptakan kondisi 

yang kondusif seperti 

memberhentikan 

sementara kegiatan 

yang mengganggu 
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(BDR)? rumah nyaman saat 

anak belajar seperti 

mematikan TV lalu 

meminta orang 

sekitar untuk tenang 

sementara waktu 

belajar anak 

(CW.STRA.OR.03.27) 

28. Apakah pola asuh yang 

diberikan kepada anak 

terdapat perbedaan 

antara bapak atau ibu? 

Selama ini saya dan 

suami mendidik anak 

dengan satu arah 

yang dimana apa 

yang saya berikan 

pasti selalu berdiskusi 

dengan suami agar 

tidak terjadi 

perbedaan saat 

mengatasi hal yang 

sama, sehingga anak 

tidak bingung mau 

mengikuti mama atau 

papahnya 

Orang tua memberikan 

pola asuh yang searah 

atau sama antara ayah 

dan ibu, supaya anak 

tidak bingung harus 

mengikuti yang mana 

(CW.OR.03.28) 

 

29 Dalam program belajar 

dari rumah (BDR) 

selama pandemi 

COVID-19 apakah ada 

penurunan motivasi 

belajar dalam proses 

belajar anak? 

Ya tentu ada 

penurunan mbak, 

dilihat dari hasil 

belajar anak yang 

tidak stabil, 

kemudian anak 

merasakan kejenuhan 

akibat belajar dari 

rumah sendiri tidak 

seperti biasa anak 

Penurunan motivasi 

belajar anak 

diakibatkan anak 

merasa jenuh dengan 

proses belajar saat ini 

dimana anak harus 

belajar secara mandiri 

dari rumah dan anak 

dalam mengerjakan 

tugas kurang antusias  
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belajar di sekolah 

bersama teman dan 

guru menggunakan 

seragam sekolah dan 

atribut lainnya, anak 

merasakan hal yang 

berbeda dari proses 

belajar saat ini 

sehingga anak merasa 

kurang antusias 

dalam menyelesaikan 

tugas dari sekolah 

(CW.MBR.OR.03.29) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN  

MOTIVASI BELAJAR ANAK USIA DINI SELAMA BELAJAR 

 DARI RUMAH DI DUKUH JATEN, TELOYO, WONOSARI, KLATEN 

Informan: Anak 

Hari/Tanggal:       Waktu:   

Tempat:       Sumber: 

No Pertanyaan Deskripsi 

1. Apakah bapak/ibu sering memberikan 

semangat waktu adik belajar? 

 

2. Apa yang membuat adik semangat waktu 

belajar? 

 

3. Bagaimana cara bapak dan ibu 

memberikan motivasi belajar pada adik? 

 

4. Apakah orang tua adik memberikan hadiah 

ketika adik rajin belajar atau mendapatkan 

nilai baik? 

 

5. Apakah orang tua adik juga memberikan 

pujian ketika adik mendapatkan nilai baik? 

 

6. Ketika adik belajar itu kemauan sendiri 

atau orang tua yang meminta belajar? 

 

7. Bagaimana sikap orang tua adik ketika 

adik tidak mau belajar? 

 

8. Ketika mengalami kesulitan mengerjakan 

tugas adik langsung menyerah tidak? 

 

9. Ketika mengalami kesulitan belajar apakah  

Lampiran 11 
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orang tua adik membantu mengatasi 

kesulitan tersebut? 

10. Ketika belajar dari rumah karena COVID-

19 apa kesulitan yang adik hadapi ketika 

belajar tidak di sekolah seperti biasanya? 
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CATATAN WAWANCARA 

ANAK KELUARGA KE-1 

Kode : CW.AK.01 

Hari/Tanggal: Minggu, 02 Mei 2021    Waktu: 09.50-11.00 

Tempat: Ruang tamu      Sumber: Anak 1 

No Pertanyaan Deskripsi Refleksi 

1. Apakah bapak/ibu 

sering memberikan 

semangat waktu 

adik belajar? 

Iya dikasih semangat Anak diberikan 

semangat dalam belajar 

(CW.AK.01.1)  

2. Apa yang membuat 

adik semangat 

waktu belajar? 

Dibelikan es krim sama 

ibu dan bapak,  

Anak menjadi semangat 

ketika orang tua 

memberikan sebuah 

reward (CW.AK.01.2) 

3. Bagaimana cara 

bapak dan ibu 

memberikan 

motivasi belajar 

pada adik? 

Ibu kasih jempol dua, 

ibu bilang sip, hebat 

adik jadi mau belajar 

Orang tua memberikan 

pujian seperti acungan 

dua jempol, kalimat siap 

dan hebat kepada anak 

hal tersebut mampu 

meningkatkan motivasi 

belajar anak 

(CW.MBR.AK.01.3) 

4. Apakah orang tua 

adik memberikan 

hadiah ketika adik 

rajin belajar atau 

Ya dikasih es krim 

terus beli mainan sama 

buku cerita 

Anak diberi hadiah oleh 

orang tua ketika rajin 

belajar 

(CW.POT.AK.01.4) 
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mendapatkan nilai 

baik? 

5. Apakah orang tua 

adik juga 

memberikan pujian 

ketika adik 

mendapatkan nilai 

baik? 

Iya diberi jempol dua 

sama ibu dan bapak 

bilang anak pintar 

hebat 

Anak diberikan pujian 

dengan kalimat anak 

hebat guna menghargai 

hasil belajar anak yang 

didapat 

(CW.POT.AK.01.5) 

6. Ketika adik belajar 

itu kemauan sendiri 

atau orang tua yang 

meminta belajar? 

Disuruh sama ibu dan 

bapak 

Anak belajar masih 

perlu arahan dari orang 

tua 

(CW.KMD.AK.01.6) 

7. Bagaimana sikap 

orang tua adik 

ketika adik tidak 

mau belajar? 

Ibu bilang ayo belajar 

biar pintar 

Orang tua memberikan 

kalimat semangat seperti 

ayo belajar supaya 

pintar hal tersebut dapat 

membuat anak kembali 

belajar (CW.AK.01.7) 

8. Ketika mengalami 

kesulitan 

mengerjakan tugas 

adik langsung 

menyerah tidak? 

Minta diajarin ibu biar 

bisa mengerjakan 

Anak meminta bantuan 

kepada orang tua apabila 

tidak mengetahui materi 

yang dipelajari 

(CW.KTK.AK.01.8) 

9. Ketika mengalami 

kesulitan belajar 

apakah orang tua 

adik membantu 

mengatasi kesulitan 

tersebut? 

Iya membantu adik  Orang tua membantu 

anak ketika mengalami 

kesulitan 

(CW.POT.AK.01.9) 

10. Ketika belajar dari Belajar tidak bareng Anak merasa kesepian 
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rumah karena 

COVID-19 apa 

kesulitan yang adik 

hadapi ketika 

belajar tidak di 

sekolah seperti 

biasanya? 

teman ketika belajar di rumah  

(CW.AK.01.10) 
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CATATAN WAWANCARA 

ANAK KELUARGA KE-2 

Kode: CW.AK.02 

Tempat: Ruang tamu    Hari/Tanggal: Minggu, 09 Mei 2021  

Sumber: Anak 2    Waktu:  10.00-12.00 WIB  

No Pertanyaan Deskripsi Refleksi  

1. Apakah bapak/ibu 

sering memberikan 

semangat waktu adik 

belajar? 

Iya memberi  

semangat 

Orang tua selalu 

memberikan semangat 

(CW.AK.02.1) 

  

2. Apa yang membuat 

adik semangat waktu 

belajar? 

biar cita-cita tercapai Anak semangat belajar 

agar terwujud cita-

citanya 

(CW.AK.02.2)  

3. Bagaimana cara 

bapak dan ibu 

memberikan motivasi 

belajar pada adik? 

Dikasih tau kalau mau 

jadi tentara harus rajin 

belajar 

Orang tua memberitahu 

mengenai cita-cita anak 

jika ingin terwujud 

maka harus rajin belajar 

(CW.MBR.AK.02.3) 

4. Apakah orang tua 

adik memberikan 

hadiah ketika adik 

rajin belajar atau 

mendapatkan nilai 

baik? 

Kadang-kadang 

dikasih kalau aku baik 

dalam belajar 

Orang tua memberikan 

hadiah secara berkala 

(CW.POT.AK.02.4) 

 

5. Apakah orang tua Iya aku dibilang pintar Orang tua memberikan 
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adik juga memberikan 

pujian ketika adik 

mendapatkan nilai 

baik? 

hebat pujian yang membangun 

seperti anak pintar, 

hebat 

(CW.POT.AK.02.5) 

6. Ketika adik belajar itu 

kemauan sendiri atau 

orang tua yang 

meminta belajar? 

Kadang belajar sendiri 

kadang disuruh sama 

ibu dan bapak 

Kemauan anak dalam 

belajar sesuai dengan 

mood anak 

(CW.KMD.AK.02.6) 

7. Bagaimana sikap 

orang tua adik ketika 

adik tidak mau 

belajar? 

Biasanya ibu dan 

bapak bilang nanti 

kalau malas belajar 

cita-cita tidak tercapai 

Orang tua memberitahu 

dampak buruk dari 

malas belajar 

(CW.AK.02.7) 

8. Ketika mengalami 

kesulitan 

mengerjakan tugas 

adik langsung 

menyerah tidak? 

Tanya dulu ke bapak 

atau ibu yang tidak 

tahu terus kalau sudah 

langsung mengerjakan 

lagi 

Anak mengutamakan 

bertanya kepada orang 

tua mengenai apa yang 

tidak diketahuinya 

(CW.KTK.AK.02.8) 

9. Ketika mengalami 

kesulitan belajar 

apakah orang tua adik 

membantu mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Iya membantu aku 

kalau lagi susah 

mengerjakannya  

Orang tua selalu 

membantu kesulitan 

anak 

(CW.POT.AK.02.9) 

 

10. Ketika belajar dari 

rumah karena 

COVID-19 apa 

kesulitan yang adik 

hadapi ketika belajar 

tidak di sekolah 

seperti biasanya? 

Tidak bisa belajar 

sama teman aku, tidak 

bisa main di sekolah 

Anak ingin belajar 

bersama teman di 

sekolah 

(CW.AK.02.10) 
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CATATAN WAWANCARA 

ANAK KELUARGA KE-3 

Kode : CW.AK.03 

Tempat: Teras Rumah    Hari/Tanggal: Minggu, 02 Mei 2021  

Sumber: Anak 3    Waktu:  09.00-09.45 WIB 

No Pertanyaan Deskripsi Refleksi  

1. Apakah bapak/ibu 

sering memberikan 

semangat waktu adik 

belajar? 

Iya dikasih semangat Orang tua selalu 

memberikan semangat 

(CW.AK.03.1) 

 

2. Apa yang membuat 

adik semangat waktu 

belajar? 

kalau semangat belajar 

dikasih hadiah 

Anak semangat belajar 

karena diberikan 

hadiah 

(CW.AK.03.2) 

3. Bagaimana cara bapak 

dan ibu memberikan 

motivasi belajar pada 

adik? 

Mama sama papa 

bilang hebat kalau aku 

selesai mengerjakan 

Orang tua memberikan 

pujian untuk 

meningkatkan 

motivasi belajar anak 

(CW.MBR.AK.03.3) 

4. Apakah orang tua adik 

memberikan hadiah 

ketika adik rajin belajar 

atau mendapatkan nilai 

baik? 

iya dikasih kalau aku 

rajin belajar 

Orang tua memberikan  

hadiah untuk 

mengapresiasi hasil 

belajar anak 

(CW.POT.AK.03.4) 

5. Apakah orang tua adik 

juga memberikan 

Iya mama sama papah 

bilang aku hebat, anak 

Orang tua memberikan 

pujian berupa kalimat 
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pujian ketika adik 

mendapatkan nilai 

baik? 

shalihah sederhana yang  

mampu meningkatkan 

motivasi belajar anak 

(CW.POT.AK.03.5) 

6. Ketika adik belajar itu 

kemauan sendiri atau 

orang tua yang meminta 

belajar? 

Aku belajar sendiri 

biar pintar 

Kemauan anak belajar 

sesuai dengan kondisi 

anak 

(CW.KMD.AK.03.6) 

7. Bagaimana sikap orang 

tua adik ketika adik 

tidak mau belajar? 

Dikasih tau kalau 

tidak belajar nanti 

tidak tau apa-apa 

Orang tua memberikan 

nasihat kepada anak 

(CW.AK.03.7) 

8. Ketika mengalami 

kesulitan mengerjakan 

tugas adik langsung 

menyerah tidak? 

Tanya dulu ke mama 

terus lanjut ngerjain 

lagi 

Anak mengutamakan 

bertanya terlebih 

dahulu 

(CW.KTK.AK.03.8) 

9. Ketika mengalami 

kesulitan belajar apakah 

orang tua adik 

membantu mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Iya aku dibantu sama 

mama biar cepat 

selesai  

Orang tua membantu 

kesulitan anak 

(CW.POT.AK.03.9) 

10. Ketika belajar dari 

rumah karena COVID-

19 apa kesulitan yang 

adik hadapi ketika 

belajar tidak di sekolah 

seperti biasanya? 

Belajarnya sepi tidak 

sama teman 

Anak merasa belajar 

di rumah tidak asik 

karena sepi 

(CW.AK.03.10) 
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PEDOMAN OBSERVASI  

PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN  

MOTIVASI BELAJAR ANAK USIA DINI SELAMA BELAJAR 

 DARI RUMAH DI DUKUH JATEN, TELOYO, WONOSARI, KLATEN 

Hari/Tanggal:        

Waktu:   

Tempat:        

Sumber: 

No Indikator Deskripsi 

1. Kemandirian anak dalam belajar dan 

mengerjakan tugas 

 

2. Ketekunan dalam menyelesaikan tugas  

3. Kemauan belajar anak  

4. Kegiatan belajar anak selama Belajar 

dari Rumah (BDR) 

 

5. Hasil belajar anak   

6. Interaksi anak dengan orang tua  
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CATATAN LAPANGAN 

KELUARGA KE-1 

Kode: CL.01     Tempat: Ruang tamu   

Hari/Tanggal: Minggu, 02 Mei 2021  Waktu:  09.30-10.30 WIB 

No Indikator Deskripsi Refleksi  

1. Kemandirian anak 

dalam belajar dan 

mengerjakan tugas 

Saat mengerjakan tugas 

sekolah anak 

mengerjakan dengan 

mandiri, terlihat tanpa 

diminta orang tuanya 

anak tersebut 

mengerjakan tugas yang 

belum selesai 

dikerjakan, namun hal 

tersebut dilandasi oleh 

kondisi anak pada saat 

itu anak memiliki mood 

yang baik sehingga anak 

merasa bahwa ada tugas 

yang belum 

diselesaikan, namun 

ketika anak merasa 

capek atau moodnya 

tidak baik maka anak 

akan berhenti 

mengerjakan sebentar  

lalu melakukan kegiatan 

Kemandirian anak 

dalam menyelesaikan 

tugas terlihat tanpa 

diminta anak memiliki 

tanggung jawab 

menyelesaikan 

tugasnya, namun hal 

tersebut juga 

dipengaruhi oleh 

kondisi anak 

(CL.KMD.01.1) 
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yang anak sukai, apabila 

anak merasa sudah 

cukup bermain tanpa 

diminta anak akan mulai 

mengerjakan kembali 

2. Ketekunan dalam 

menyelesaikan tugas 

 

 

 

 

Anak menyelesaikan 

tugas dengan baik, apa 

yang belum dimengerti 

ditanyakan kepada 

orang tua kemudian 

anak kembali 

mengerjakan lagi 

Anak tekun dalam 

menyelesaikan tugas 

dan berusaha untuk 

bertanya apabila ada 

yang tidak diketahui 

(CL.KTK.01.2) 

3. Kemauan belajar 

anak 

Anak pada hari ini 

belajar dengan kemauan 

sendiri, dilihat bahwa 

anak dalam kondisi fit 

dan mood yang baik 

Anak belajar dengan 

kemauan sendiri 

dilandasi dengan 

kondisi anak 

(CL.AK.01.3) 

4. Kegiatan belajar 

anak selama Belajar 

dari Rumah (BDR) 

Kegiatan belajar anak 

dilakukan dengan 

suasana yang nyaman, 

kondusif dan kegiatan 

belajar anak 

dilaksanakan dengan 

didampingi ibu serta 

sesekali anak belajar 

sambil bercerita dengan 

pengalaman yang anak 

dapatkan dari berbagai 

tempat 

Kegiatan belajar anak 

diberikan dengan 

keadaan yang kondusif  

serta anak belajar 

didampingi oleh orang 

tua 

(CL.KBR.01.4) 

5. Hasil belajar anak  Dilihat dari buku tugas Hasil belajar anak baik 
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anak, anak selalu 

mendapatkan nilai yang 

baik, namun ketika 

harus belajar dari ada 

beberapa nilai anak 

yang tidak maksimal, 

kemudian saat belajar 

pada hari itu anak 

mengerjakan tugas 

dengan baik karena anak 

sedang dalam kondisi 

baik, jadi dalam hasil 

belajar ini tergantung 

pada kondisi anak 

dan sesuai dengan apa 

yang orang tua 

tanamkan kepada 

anak, namun pada 

akhir ini anak harus 

belajar dari rumah 

maka hasil belajar ada 

beberapa yang tidak 

maksimal, dapat 

dikatakan nilai sesuai 

dengan kondisi anak 

(CL.HBR.01.5) 

6. Interaksi anak 

dengan orang tua 

Interaksi yang dibangun 

antara orang tua dan 

anak sangat baik dan 

terbuka, apa yang 

dialami anak pasti anak 

bercerita dan orang tua 

menanggapi dengan 

antusias tinggi, orang 

tua membantu anak 

apabila anak mengalami 

kesulitan serta 

memberikan arahan, 

serta orang tua selalu 

memberikan figur atau 

contoh pertama yang 

baik untuk membentuk 

karakter positif pada 

Interaksi anak dan 

orang tua terbangun 

dengan baik seperti 

apa yang anak alami 

selalu diceritakan 

kepada orang tua dan 

orang tua selalu 

memberikan respon 

yang positif dan 

antusias sehingga hal 

tersebut menghasilkan 

komunikasi yang baik 

(CL.POT.01.6) 
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CATATAN LAPANGAN 

KELUARGA KE-2 

Kode: CL.02      Tempat: Ruang tamu  

Hari/Tanggal: Minggu, 09 Mei 2021   Waktu:  10.00-12.00 WIB 

No Indikator Deskripsi Refleksi  

1. Kemandirian anak 

dalam belajar dan 

mengerjakan tugas 

Anak mengerjakan 

tugas dengan 

kesadaran anak sendiri 

bahwa perlu ada tugas 

yang diselesaikan, 

namun apabila sudah 

merasa jenuh anak 

akan istirahat sebentar 

dari belajarnya lalu 

melakukan hal yang ia 

sukai ketika di rumah, 

seperti mengambil 

mainan yang disukai, 

makan makanan yang 

disukai anak seperti 

snack, roti, wafer, dll, 

atau bermain sebentar 

untuk menghilangkan 

rasa bosan karena 

belajar atau 

mengerjakan tugas 

yang biasanya 

Anak dalam belajar 

atau mengerjakan 

tugas selama belajar 

dari rumah memiliki 

kesadaran untuk 

menyelesaikan tugas 

namun membutuhkan 

waktu yang relatif 

lama 

(CL.KMD.02.1) 
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bersama teman di 

sekolah sekarang 

dikerjakan sendiri di 

rumah 

2. Ketekunan dalam 

menyelesaikan tugas 

Anak berusaha untuk 

menyelesaikan tugas 

sesuai perintah, apa 

bila mengalami 

kesulitan anak 

berusaha untuk tidak 

menyerah, namun 

akan bertanya kepada 

orang tua terlebih 

dahulu, ketika sudah 

mengerti maka anak 

akan mencoba 

mengerjakan kembali 

tugas dengan antusias 

yang tinggi 

Anak berusaha untuk 

menyelesaikan tugas 

dengan sungguh-

sungguh dan 

berusaha bertanya 

mengenai apa yang 

tidak diketahui 

(CL.KTK.02.2) 

 

3. Kemauan belajar anak Anak belajar dengan 

kemauan sendiri 

apabila pada saat 

kondisi anak fit maka 

anak akan dengan 

sendiri akan belajar 

tanpa diminta, namun 

apabila anak dalam 

kondisi kurang baik 

maka belajar perlu ada 

sebuah dorongan atau 

Kemauan belajar 

anak sesuai dengan 

kondisi anak 

(CL.AK.02.3) 
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perintah dari orang tua 

4. Kegiatan belajar anak 

selama Belajar dari 

Rumah (BDR) 

Kegiatan belajar anak 

dilakukan layaknya 

sikap belajar di 

sekolah namun belajar 

anak sambil bermain 

karena hakikatnya 

anak belajar TK 

belajar sambil 

bermain, orang tua 

mengajarkan 

walaupun belajar di 

rumah anak harus 

tetap belajar dengan 

baik agar anak sejak 

dini mengerti konsep 

belajar yang baik 

Kegiatan belajar 

disesuaikan dengan 

usia anak yaitu 

belajar sambil 

bermain, namun tidak 

lupa untuk 

mengajarkan sikap 

belajar yang benar 

(CL.KBR.02.4) 

 

5. Hasil belajar anak  Orang tua memberikan 

konsep belajar yang 

baik maka hasil 

belajar anak pun 

sesuai dengan 

usahanya  

Hasil belajar anak 

baik karena 

mendapatkan suport 

dari orang tua 

(CL.HBR.02.5) 

 

6. Interaksi anak dengan 

orang tua 

Interaksi anak bersama 

orang tua terbangun 

baik, terlihat saat anak 

memberitahu apa yang 

anak alami orang tua 

merespon baik lalu 

memberikan 

Komunikasi yang 

dilakukan antara 

orang tua dan anak 

memiliki keterbukaan 

yang positif 

(CL.POT.02.6) 
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tanggapan mengenai 

apa yang anak alami, 

lalu apa yang anak 

inginkan selalu cerita 

kepada orang tua agar 

orang tua tahu lalu apa 

yang orang tua 

harapkan pasti anak 

juga mengetahui 

karena keterbukaan 

komunikasi 

menghasilkan 

interaksi yang baik 
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CATATAN LAPANGAN 

KELUARGA KE-3 

Kode: CL.AK.03     Tempat: Teras Rumah 

Hari/Tanggal: Kamis, 06 Mei 2021   Waktu:  11.30-12.30 WIB 

No Indikator Deskripsi Refleksi  

1. Kemandirian anak 

dalam belajar dan 

mengerjakan tugas 

Anak mengerjakan 

tugas dari sekolah 

sesuai instruksi, 

namun apabila mood 

anak kurang baik 

maka anak dalam 

mengerjakan tugas 

perlu sebuah rayuan 

agar mau mengerjakan 

tugas yang diberikan 

dari sekolah 

Kemandirian anak 

dalam belajar 

menyesuaikan mood 

anak 

(CL.KMD.03.1) 

 

2. Ketekunan dalam 

menyelesaikan tugas 

Anak dalam belajar 

atau menyelesaikan 

tugas memang 

tergantung pada 

moodnya, namun 

dalam menyelesaikan 

tugas anak berusaha 

untuk dapat 

menyelesaikan tugas 

dengan baik sesuai 

instruksi dari gurunya 

Anak memiliki 

ketekunan dalam 

menyelesaikan tugas 

dilihat dari usaha 

anak dalam untuk 

memahami tugas 

dengan baik 

(CL.KTK.03.2) 

 

 

3. Kemauan belajar anak Anak mau belajar kemauan anak dalam 
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dengan sendirinya 

tanpa orang tua 

menyuruhnya ketika 

anak dalam kondisi 

mood yang baik, 

namun apabila anak 

sedang merasa tidak 

enak atau jenuh maka 

belajar anak perlu 

adanya perintah atau 

diberikan sebuah 

hadiah dari orang tua 

agar anak mau belajar 

atau mengerjakan 

tugas 

belajar dapat dilihat 

dari mood anak 

(CL.AK.03.3) 

 

4. Kegiatan belajar anak 

selama Belajar dari 

Rumah (BDR) 

Orang tua menyadari 

bahwa anak masih 

pada tingkat usia dini 

yang dimana belajar 

sambil bermain 

sehingga selama 

belajar di rumah orang 

tua berusaha untuk 

mendampingi anak 

selama belajar dan 

anak diberikan 

kelonggaran dalam 

belajar sambil bermain 

supaya anak merasa 

belajar itu 

menyenangkan 

Kegiatan belajar anak 

diberikan sesuai 

dengan usia anak 

yaitu belajar sambil 

bermain 

(CL.KBR.03.4) 

 

5. Hasil belajar anak  Hasil belajar anak Hasil belajar anak 
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sesuai dengan kondisi 

anak saat mengerjakan 

tugas, apabila anak 

dalam mood yang 

kurang baik maka 

akan mempengaruhi  

hasil belajarnya, jika 

anak dalam kondisi 

yang baik maka hasil 

belajar anak juga akan 

baik 

dipengaruhi oleh 

kondisi anak 

(CL.HBR.03.5) 

 

6. Interaksi anak dengan 

orang tua 

Orang tua dan anak 

memiliki interaksi 

yang terbuka diantara 

keduanya, terlihat 

dimana pada saat 

belajar apabila anak 

merasa sudah jenuh, 

lalu anak langsung 

mengatakan dengan 

jujur bahwa meminta 

untuk istirahat 

sebentar, kemudian 

respon orang tua 

dengan positif 

memberikan anak 

untuk istirahat 

sebentar.  

Apabila anak memiliki 

kesulitan belajar maka 

anak akan mencoba 

meminta tolong 

Interaksi atau 

komunikasi antara 

orang tua dan anak 

memiliki arah yang 

positif dan bersifat 

terbuka 

 (CL.POT.03.6) 
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kepada orang tua 

untuk membantunya, 

lalu orang tua 

memberikan respon 

yang baik langsung 

membantu anak 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN  

MOTIVASI BELAJAR ANAK USIA DINI SELAMA BELAJAR 

 DARI RUMAH DI DUKUH JATEN, TELOYO, WONOSARI, KLATEN 

Hari/Tanggal:        

Waktu:   

Tempat:        

Sumber: 

No Indikator 
Alat Dokumentasi 

Keterangan 
Foto Video Dokumen 

1. 

 

 

Hasil belajar anak: 

Buku tugas v    

Hasil karya v    

2. Proses belajar dari rumah 

(BDR) 
v v   

3. Interaksi anak dan orang 

tua 
v v   
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DOKUMENTASI 

Wawancara Bersama Orang Tua dan Anak 

Gb 1. Wawancara Orang Tua 1 

(28 April 2021) 
Gb 2. Wawancara Orang Tua 2 

(09 Mei 2021) 

Gb 3. Wawancara Orang Tua 1 

(29 April 2021) 
Gb 4. Wawancara Orang Tua 3 

(29 April 2021) 

 
Gb 5. Wawancara Anak 1 

(02 Mei 2021)  
Gb 6. Wawancara Anak 2 

(09 Mei 2021) 

Gb 7. Wawancara Anak 1 
(02 Mei 2021) 
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DOKUMENTASI KELUARGA KE-1 

Hasil Belajar Anak Selama Belajar dari Rumah 

Kode:CD.AK.HBR.01    Waktu:  09.30 WIB  

Hari/Tanggal: Minggu, 02 Mei 2021   Tempat: Ruang tamu 

   

    Gb.1 “Menghitung”  Gb.2 “Menghitung 2” 

   

  Gb.3 “Membaca” Gb.4 “Mewarnai pemandangan” 
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  Gb.5 “Mewarnai buah” Gb.6 “Mewarnai tas sekolah” 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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DOKUMENTASI KELUARGA KE-1 

Proses Belajar Anak Selama Belajar dari Rumah 

Kode:CD.AK.KBR.01    Waktu:  09.30-17.00 WIB  

Hari/Tanggal: Minggu, 02 Mei 2021   Tempat: Rumah 

        

Gb.1 “Pagi hari anak mengerjakan tugas” Gb.2 “Siang hari anak mengaji” 

 

Gb.3 “Sore hari anak hafalan Surat” 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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DOKUMENTASI KELUARGA KE-1 

Interaksi Anak dengan Orang Tua 

Kode: CD.STRA.01     Waktu:  09.30-17.00 WIB  

Hari/Tanggal: Minggu, 02 Mei 2021   Tempat: Rumah 

     

Gb.1 “Anak bercerita kepada ibu”  Gb.2 “Ibu membantu kesulitan anak” 

 

Gb.3 “Ibu mendampingi anak belajar” 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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DOKUMENTASI KELUARGA KE-2 

Hasil Belajar Anak Selama Belajar dari Rumah 

Kode:CD.AK.HBR.02    Waktu:  10.30 WIB  

Hari/Tanggal: Minggu, 09 Mei 2021   Tempat: Ruang Tamu 

                

Gb.1 “Menulis dan menghitung” Gb.2 “Menulis huruf latin” 

 

Gb.3 “Mewarnai monumen” 
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Gb.4 “Menjodohkan nama pahlawan”         Gb.5 “Mengenal waktu sholat” 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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DOKUMENTASI KELUARGA KE-2 

Proses Belajar Anak Selama Belajar dari Rumah 

Kode: CD.AK.KBR.02    Waktu:  11.30-12.00 WIB  

Hari/Tanggal: Minggu, 09 Mei 2021   Tempat: Ruang Tamu 

    

Gb.1 “Anak mengerjakan tugas” Gb.2 “Anak bertanya kepada ibu 

mengenai soal yang tidak 

dimengerti” 

   

Gb.3 “Ibu membantu kesulitan anak”  Gb.4 “Anak istirahat sebentar” 

 

Gb.5 “Anak kembali belajar” 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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DOKUMENTASI KELUARGA KE-2 

Interaksi Anak dengan Orang Tua 

Kode: CD.STRA.02     Waktu:  10.00-17.00 WIB  

Hari/Tanggal: -     Tempat: Rumah 

   

Gb.1 “Anak bercerita kepada ibu”  Gb.2 “Anak bermain bersama bapak” 

(Minggu, 09 Mei 2021)   (Selasa, 08 Juni 2021)   

  

Gb.3 “Anak bercerita kepada bapak”  Gb.4 “Kegiatan memasak bersama” 

(Jum’at, 09 Juli 2021)    (Minggu, 11 Juli 2021)

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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DOKUMENTASI KELUARGA KE-3 

Hasil Belajar Anak Selama Belajar dari Rumah 

Kode:CD.AK.HBR.03    Waktu:  09.30 WIB  

Hari/Tanggal: Minggu, 02 Mei 2021   Tempat: Teras Rumah 

       

Gb.1 “Menempel sesuai pola    Gb.2 “Menghitung buah” 

       

Gb.3 “Mewarnai kaligrafi”                                  Gb.4 “Mengenal salah dan benar” 
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Gb.5 “Menjodohkan benda”    Gb.6 “Menebalkan benda” 

 

Gb.7 “Mewarnai baju”

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



200 

 

 

DOKUMENTASI KELUARGA KE-3 

Proses Belajar Anak Selama Belajar dari Rumah 

Kode: CD.AK.KBR.03    Waktu:  11.30-18.00 WIB  

Hari/Tanggal: Kamis, 06 Mei 2021   Tempat: Teras Rumah 

 

     

Gb.1 “Siang hari anak mengerjakan tugas” Gb.2 “Anak bermain sambil belajar” 

    

Gb.3 “Sore hari anak mengaji” Gb.4 “Malam hari anak 

menyelesaikan tugas” 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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DOKUMENTASI KELUARGA KE-3 

Interaksi Anak dengan Orang Tua 

Kode: CD.STRA.03    Waktu:  10.00-17.00 WIB  

Hari/Tanggal: -    Tempat: Rumah dan luar rumah 

 

Gb.1 “Anak bercerita kepada ibu” 

(Kamis,02 Mei 2021) 

 

 

Gb.2 “Anak berenang bersama orang tua” 

(Sabtu, 08 Mei 2021) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
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