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Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. 

Maka guru dan orang tua memegang peranan penting, karena guru dan orang tua sangat 

menentukan keadaan sistem pendidikan di sekolah dan juga di rumah. Alat apa yang 

digunakan dan bagaimanapun keadaan siswa, maka pada akhirnya bergantung pada guru dan 

orang tua dalam memanfaatkan semua komponen yang ada. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dalam 

meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-Azhar pada mata pelajaran aqidah 

akhlak dimasa pandemi covid-19 di desa pulau sugara kecamatan alalak kabupaten barito 

kuala, dan faktor pendukung dan penghambatnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, melalui pendekatan deskriptif 

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang tua siswa dan 5 siswa kelas IV MI 

Al-Azhar sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peran orang tua dalam 

meningkatkan minat belajar siswa serta faktor pendukung dan penghambatnya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah koleksi, klasifikasi, 

dan editing. Kemudian di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam 

meningkatkan minat belajar siswa kelas IV MI Al-Azhar pada mata pelajaran aqidah 

akhlak dimasa pandemi covid-19 di Desa Pulau sugara kecamatan alalak kabupaten 

barito kuala sebagian besar sangat berperan penting dalam meningkatkan minat belajar 

siswa, semua itu dapat dilihat saat mendidik dirumah, memotivasi saat anak malas untuk 

belajar, membimbing anak dalam mengerjakan tugas, serta mengawasi saat belajar 

bersama teman-temannya. Namun semua itu tidaklah mudah karena banyaknya faktor 

pendukung dan peghambat dalam meningkatkan minat belajar siswa. Diantaranya faktor 

penghambatnya ialah waktu yang tidak tersedia, kurangnya sarana untuk mengajari anak 

dirumah, serta anak yang terlalu asik bermain. Diantara faktor pendukungnya ialah 

memberikan fasilitas kepada anak seperti handphone dan menemani anak belajar diwaktu 

luang. 

 


