
HASIL SURVEI 
PENDAMPINGAN 
ORANG TUA SAAT ANAK 
BELAJAR DARI RUMAH

Orang tua berperan penting membantu anak 
belajar di rumah selama pandemi. Di tahun 
2021, Tanoto Foundation membekali orang tua 
dengan pengetahuan strategi pendampingan 
anak belajar dan pengembangan potensi anak 
melalui program kampanye “Orang Tua Sahabat 
Anak Belajar”. Melalui media sosial dan duta 
orang tua, konten-konten menarik menjangkau 
orang tua di Indonesia dan dapat diakses 
melalui YouTube, Facebook, Instagram, Linked, 
Whatsapp, atau Spotify Tanoto Foundation 
seperti contoh tautan berikut: 
bit.ly/video_orangtua_sahabat_belajar_anak

Hasil survei online yang diikuti oleh 2.291 orang tua responden di 18 Kabupaten/Kota mitra 
program PINTAR menunjukkan: 

Orang tua berkomunikasi aktif dengan anak dan pihak sekolah tentang 
pembelajaran dan perkembangan anak selama pandemi

% Orang tua yang membahas topik 
pembicaraan terkait dengan anak

Perkembangan
belajar di sekolah

Hasil perkembangan
belajar anak

Pergaulan dan interaksi 
dengan teman

Perkembangan emosi 
dan karakter anak

Partisipasi orang tua dalam 
meningkatkan lingkungan

Lainnya

Pergaulan
dengan teman

Hubungan
dengan guru

Lainnya

% Orang tua yang membahas topik 
pembicaraan terkait dengan sekolah

89,7%

84,8%

27,8%

27,3%

25,8%

2,4%

42,6%

32,8%

3,1%

% Orang tua yang berkomunikasi dengan 
sekolah berdasarkan frekuensi

% Orang tua yang berkomunikasi dengan 
anak berdasarkan frekuensi

Setiap hari

73,9%

1-3 kali 
dalam seminggu

20,9%

1-3 bulan sekali

25,6%

Seminggu
sekali

47,9%

4-6 bulan sekali

9,5%

Setahun sekali

5,2%

Lainnya

11,8%

1-3 kali 
dalam sebulan

2,3%

Lainnya

1,8%

Tidak pernah

1,1%

https://bit.ly/video_orangtua_sahabat_belajar_anak


Orang tua perlu dukungan dalam penguasaan teknologi pembantu 
pembelajaran anak dan pengelolaan sosio-emosional diri

Mencarikan atau membelikan 
buku/materi bacaan

Sesuai

Tidak Sesuai

Membaca bersama anak

Orang tua rajin membaca untuk 
memberi teladan kepada anak

Mengajak ke perpustakaan

Tidak ada dukungan

Lainnya

% Orang tua yang menjawab setuju dan sangat setuju untuk pernyataan di bawah ini

% Orang tua yang menerapkan strategi 
pendampingan anak belajar berdasarkan 
gaya belajar anak

% Orang tua yang mendukung budaya baca di rumah melalui cara di bawah ini

Saya memahami 
pentingnya peran 

saya dalam 
mendampingi anak 

belajar

Saya bisa mencari 
bahan-bahan yang 
mendukung anak 

belajar

Saya menguasai 
teknologi yang 

digunakan untuk 
belajar anak

Saya percaya 
mendisiplinkan anak 
tidak harus dengan 

menghukum

Saya tidak 
mengalami stress 
ketika menemani 

anak belajar

92% 82%
58%

88%
61%

44% - 64% orang tua sudah melakukan kegiatan membaca bersama anak. 
Orang tua bisa meningkatkan literasi anak dengan menunjukkan 
keteladanan dengan rajin membaca

Hanya 1 dari 2 orang tua menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai 
dengan gaya belajar anak
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56,2%
68,1%

63,8%
44,4%

19,7%
21,2%

4,4%
5,6%

SD/MI

SMP/MTs

1,8%
2,9%

1,3%
2,5%

53,4%

46,6%

Catatan: Data mungkin mengeksklusi orang tua tanpa gadget dan jaringan internet dan orang tua yang tidak berhubungan 
dengan pihak sekolah. Survei diambil dalam konteks pandemi covid-19, sehingga beberapa hasil survei berhubungan dengan 
praktik orang tua bisa berbeda dengan situasi tanpa pandemi. 


