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MOTTO 

 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Terjemahan QS.  Al Insyirah, ayat 6 dan 8) 

 

Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat 

(Terjemahan QS. Al Mujadalah Ayat 11) 

 

Saya tidak akan bersedih atas kegagalan yang berada di ujung ikhtiar terbaik, saya pun 
tidak akan berbanggga atas keberhasilan yang tidak direncanakan.  

(harun al-rasyid) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji mengenai Peran Orang tua dan guru dalam mengembangkan Literasi dini. 

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran peran orang tua dan guru dalam 

mengembangkan serta menumbuhkan kemampuan awal literasi pada anak, hingga mengembangkan 

sinergisitas orang tua dan guru dalam bersama-sama mengembangkan literasi dini pada anak . Pada usia 

dini yakni usia golden age adalah saat yang baik bagi orang tua dan guru dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan awal literasi pada anak. Pada anak usia dini Literasi dini sebenarnya bukan 

diartikan mengajarkan membaca, tapi membangun fondasi untuk membaca agar dikemudian hari apabila 

anak sudah waktunya belajar membaca mereka lebih siap. Sebab literasi dini memberikan alternatif baru 

guna membantu anak-anak belajar berbicara, membaca, dan menulis namun tidak mengarahkan serta 

menyuruh mereka membaca dan menulis. 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pengambilan sampel secara klaster 

proposional atau probability proportionate ti size/PPS pada seluruh Taman Kanak-kanak (Tk) yang ada di 

kabupaten Sidoarjo. mengambil sampel dari kelompok klaster atau seluruh populasi Tk di kabupaten 

sidoarjo dari kelompok klaster. Peneliti mengambil sampel 10% dari total populasi yakni 957 TK, dengan 

demikian 10% dari 957 adalah 96 (dibulatkan menjadi 100 TK yang akan dijadikan sampel). Penelitian ini 

bertujuan Untuk Mendiskripsikan Peran orang tua dan Guru TK dalam mengembangkan Literasi Dini, 

termasuk Mendiskripsikan Model Literasi Anak yang dilakukan Orang Tua dan dan Guru TK dalam 

mengembangkan Literasi Dini, dan mengetahuai apakah ada Perbedaan antara Peran Orang Tua dan Guru 

TK dalam mengembangkan Literasi Dini. Dalam penelitian ini menggunakan teori besar Teori 

Perkembangan Kognitif dari Jean Piaget dan beberapa teori pendukung.  

Dari hasil analisa data yang diperoleh dapat diketahui bahwa Sebagai role model untuk anak, orang 

tua bisa dikatakan belum bisa dan belum mampu menjadi model yang baik untuk anak mereka dalam 

kegiatan mengembangkan literasi dini, disini dibuktikan bahwa sebanyak 74 responden dari 100 responden 

yang diteliti menyatakan lebih sering melakukan kegiatan memonton televisi dari pada membaca buku. 

Fakta lain mengungkapkan bahwa Ketidaktersediaan buku dirumah salah satunya disebabkan oleh 

ketidakmampuan secara ekonomi orangtua untuk membeli buku. Dan ketidaktersediaan quality time 

bersama anak adalah karena orang tua sibuk bekerja, baik itu ayah maupun ibu. Dalam penelitian ini 

diketahui secara signifikan guru berperan dalam kegiatan mengembangkan literasi anak usia dini di 

sekolah, seperti yang telah diketahui bahwa guru berperan sebagai Imposer dan murid menjadi agent 

dimana dikatan dalam teori Imposed query 

Kata Kunci : Literasi dini, Peran orang tua, Peran guru, Kabupaten Sidoarjo 
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                                                                       ABSTRACT

 This study examines the role of parents and teachers in developing early literacy. This research 

needs to be done to find a picture of the role of parents and teachers in developing and fostering early 

literacy abilities in children, to develop synergy parents and teachers to jointly develop early literacy 

in children. At an early age the age golden age is a good time for parents and teachers to grow and 

develop early literacy abilities in children. In early childhood Early Literacy is not meant to teach 

reading, but to build a foundation for reading so that in the future if the child was time to learn to read 

them better prepared. Because of early literacy to embrace new ways to help children learn to speak, 

read and write but do not steer and get them to read and write. 

 This research uses descriptive quantitative method with proportional cluster sampling or 

probability proportionate size ti / PPS in all kindergarten (Nursery) in Sidoarjo. take a sample of the 

entire population clusters or groups of Tk in Sidoarjo district of cluster groups. Researchers took 

samples of 10% of the total population of the 957 kindergartens, thus 10% of 957 is 96 (rounded to 

100 kindergarten to be sampled). This study aims to describe the role of parents and kindergarten 

teacher in developing the Literacy Dini, including Describing the Model Literacy Children who do 

Parents and and kindergarten teacher in developing the Literacy Dini, and mengetahuai is there a 

difference between the Role of Parents and kindergarten teacher in developing the Literacy Early , In 

this study, using the theory of large Theory of Cognitive Development Jean Piaget and some 

supporting theory. 

 From the analysis of the data obtained can be seen that as a role model for children, the elderly 

can be said can not be and have not been able to be a good model for their children in activities to 

develop literacy early, here demonstrated that as many as 74 respondents out of 100 respondents 

surveyed expressed more often conducting memonton television than reading books. Another fact 

revealed that the non-availability of books at home one of them caused by the inability of 

economically parents to buy books. And the lack of quality time with the children is because parents 

are busy working, both father and mother. In this research note significantly teacher was instrumental 

in developing the activities of early childhood literacy in schools, as it has been known that teachers 

act as Imposer and students become agents which in theory imposed dikatan query 

Keywords: Early Literacy, role of parents, the role of teachers, the district Sidoarjo 
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   BAB.1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Literasi dini sebenarnya bukan diartikan mengajarkan membaca, tapi 

membangun fondasi untuk membaca agar dikemudian hari apabila anak sudah 

waktunya belajar membaca mereka lebih siap. Literasi dini memberikan alternatif 

baru guna membantu anak-anak belajar berbicara, membaca, dan menulis namun 

tidak mengarahkan serta menyuruh mereka membaca dan menulis, sebab hal ini 

tidak sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Instruksi formal yang 

dilakukan oleh orang tua dan guru untuk meminta anak-anak membaca diusia 

yang tidak siap dalam perkembangannya, ini sangat kontra produktif artinya akan 

berpotensi menganggu anak-anak dalam proses membaca, dan lebih buruk  

mengakibatkan gagal dalam proses membaca dikemudian hari. Literasi dini 

menekankan segala sesuatu yang dilakukan anak berlangsung secara alamiah, 

seperti halnya menikmati buku tanpa dipaksa oleh orang tua dan guru, namun 

sayangnya buku sebagai media yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat 

minat baca dan bagian dari program Literasi dini, dikenalkan kepada anak-anak 

dengan cara yang tidak menarik. Buku buku yang dikenalkan pada anak-anak 

adalah buku yang tebal, tidak bergambar dan hurufnya kecil. Ketika anak mulai 

membaca komik atau cerita bergambar, orang tua dan guru melarang keras dan 

memberikan ancaman pada anak bahwa ketika membaca komik atau cerita 

bergambar, anak-anak akan menjadi bodoh dan malas belajar.  

  Komik atau cerita bergambar bisa menjadi pintu masuk anak untuk 

menumbuhkan minta baca dan daya imajinasi dan kreasi mereka.1 Orang tua dan 

guru juga turut menyumbang angka minat baca yang rendah pada anak, contohnya 

tidak adanya buku bacaan dirumah sebagai bahan bacaan. Padahal dukungan yang 

positif dan interaksi yang dinamis antara anak, orang tua dan guru akan 

menambah pengalaman anak dalam mengembangkan literasi dini mereka. 

                                            
1
 Gol A Gong dan Agus M. Irkham, Gempa Literasi, Gramedia, Jakarta, 2012. hlm. 12 
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 Saroj Nadkarni Ghoting mengatakan Literasi Dini atau Early Literacy adalah 

sesuatu yang anak-anak ketahui mengenai membaca dan menulis sebelum mereka 

benar-benar belajar untuk membaca dan menulis.2 Kondisi awal Literasi Dini 

yang berlangsung secara alamiah tanpa adanya paksaan salah satunya dengan 

melakukan pembacaan dongeng3 secara rutin sehingga anak-anak mengenal kosa 

kata yang sesuai, baik untuk umurnya maupun yang pantas diucapkan dalam 

konteks kebahasaan daerah di negara kita. Namun ternyata menurut penelitian 

kurang lebih hanya 15 persen dari orang tua di indonesia yang rutin mendongeng 

untuk anaknya4. Bagi anak-anak penyampaian pesan tanpa indoktrinisasi pada 

mereka sangatlah penting. Ketika Guru taman kanak-kanak mendongeng, dia 

telah menyampaikan makna moral pesan yang baik dengan penyampaian yang 

lebih sederhana. Dalam hal ini guru taman kanak-kanak membacakan buku favorit 

berulang-ulang, mengajurkan juga buku tersebut tersedia sebagai bacaan pribadi 

dirumah, atau mengarahkan anak untuk meminjam di Perpustakaan. Pengulangan 

bacaan digunakan untuk menguatkan bahasa yang ada pada teks. Guru juga 

menawarkan daftar buku anak yang bagus kepada orang tua untuk mendorong 

agar orang tua bergabung dalam usaha melibatkan anak-anak dengan buku-buku. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kraayenoord dan Paris pada 

Tahun 1996.5 Kegiatan mengkonstruksi cerita atau buku cerita bergambar dapat 

mendorong bahasa tulis anak, terutama berkaitan dengan aktivitas memaknai dan 

mengkonstruksi pemahaman, kegiatan ini dapat mengukur kemampuan anak 

mengdekoding makna teks. 

 Sebab dalam kurung waktu usia 5-6 tahun, otak sudah mencapai 75% dari 

ukuran orang dewasa dan 90 % pada usia enam tahun. masa ini disebut sebagai 

masa golden ages. Pada masa ini anak-anak akan menyerap segala apa yang dia 

pelajari dan dia lihat, anak bagaikan spons yang siap menyerap segala macam 
                                            
2  Saroj Nadkarni Ghoting dan Pamela Martin-Diaz, Early Literacy Storytimes@your Library,American 

Library Association, Chicago, 2006, hlm. 5 
3  Joan Moran Shephered. (2011). Finger-point reading instruction using storybooks: The effects on 

kindergarten children's early literacy skills (Order No. 3465677). Available from ProQuest Dissertations & 
Theses Full Text: The Humanities and Social Sciences Collection. (884225879). Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/884225879?accountid=25704 hlm.13 

4 ibid., hlm. 163 
5 Takdirotun Musfiroh, menumbuhkan Baca-Tulis anak Usia Dini, Grasindo, Jakarta, 2009. hlm. 16 
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bentuk informasi yang dia dapatkan. Hal ini sesuai dengan sebuah teori yang 

dikemukanan oleh ahli psikologi perkembangan dari Swiss Jean Piaget, Piaget 

mengatakan bahwa anak memahami lingkungannya melalui perbuatan 

(melakukan sesuatu terhadap lingkungannya) dan ada dua keadaan dalam proses 

itu yakni keadaan saling memengaruhi antara asimilasi dan akomodasi melahirkan 

konsep kontruktivisme yaitu anak secara aktif menciptakan pengetahuan, dalam 

artian anak tidak hanya secara pasif menerima dari lingkungannya saja.6 Pada 

usia 2-11 tahun anak-anak dikategorikan kedalam tahap praoperasional dan tahap 

operasi konkret dimana secara ringkas digambar dengan tahapan anak mulai 

menggunakan simbol untuk mempresentasikan dunia dan anak secara bertahap 

dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki, 

mereka dapat mengubah dengan menambah atau mengurangi , dan operasi ini 

memungkinkan mereka untuk dapat memecahkan masalah secara logis.   

 Peran Orang Tua dan Guru disini mutlak menjadi penting, sebab Anak Usia 

dini masih dalam tahap pengawasan orang tua jika berada dirumah, dan guru bila 

berada disekolah. orang tua dan guru pada dasarnya mampu memberikan bantuan 

dengan tepat saat anak membutuhkan. Dalam hal ini Stephen R. Covey 

mengatakan 4 prinsip peranan Keluarga, salah satunya yaitu Modelling yang 

berati bahwa orang tua adalah contoh atau model bagi anak, orang tua adalah 

model pertama dan terdepan bagi anak baik itu positif atau negatif dan merupakan 

pola bagi “way of life” anak.7 Oleh sebab itu sangat penting peranan orang tua 

dalam membentuk karakter anak. Intesitas pertemuan anak khusunya pada masa 

usia dini adalah sangat sering, tatap muka orang tua dan anak sangat 

memungkinkan terjadi stimulasi Literasi Dini pada anak. Dalam hal ini stimulasi 

yang dilakukan orang tua dan guru bisa dimaknai dengan mendorong minat baca, 

menyediakan lingkungan yang literat 8  yang siap diekplorasi oleh anak, 

                                            
6 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Remaja Rosdakarya, Bandung,  2014, hlm. 6. 
7 Ibid., hlm. 47 
 
8 Laurine Makin. (2003). Creating positive literacy learning environments in early childhood. In N. Hall, J. Larson, & J. 

Marsh (Eds.), Handbook of early childhood literacy. (pp. 327-338). London: SAGE Publications Ltd. doi: 
http://dx.doi.org/10.4135/9781848608207.n27. hlm 4 
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menumbuhkan  kesadaran fonemik, mendorong munculnya kesadaran grafemis, 

kesadaran graffofonemis untuk bekal membaca.  

 Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Adam (1996) dan Goswani 

dan Bryant (1990) yang mengatakan bahwa anak usia 3-5 tahun yang memiliki 

kesadaran grafemis, kesadaran graffofonemis lebih awal akan memiliki kemajuan 

membaca yang baik dari pada yang tidak9. Taman kanak-kanak (TK) dalam hal ini 

dipandang mempunyai kontribusi yang baik bagi menumbuhkan dan 

mengembangan Literasi Dini 10 , dengan alasan bahwa TK memiliki tahapan 

permainan seperti permainan yang bersifat membentuk konstruksi yang 

bermanfaat mengembangakan kreativitas dan imajinasi. Peranan Guru disini 

adalah sebagai fasilitator dan perencana pembelajaran bagi anak, guru merancang 

segala macam kegiatan positif yang pada akhirnya akan mengajarkan anak pada 

kemampuan membaca dan menulis. Guru TK disini lebih mampu secara teknis 

dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan bermain anak. Guru TK yang 

menciptakan lingkungan Literasi disekolah dengan mengaitkan semua kegiatan 

yang ada hubungannya dengan membaca dan menulis akan mengoptimalkan 

kegiatan Literasi dini dirumah yang dilakukan oleh orang tua.11  

 Literasi dini juga termasuk di dalamnya mengenalkan apa itu media cetak 

seperti buku, koran, majalah. Menurut Suherman (2013) Membaca adalah salah 

satu bentuk Literasi Dini. Yang dimaksud membaca disini adalah membaca 

sebuah konsep dalam buku, koran, dan majalah. Memperkenalkan anak-anak 

dengan kata kata sederhana. Masa kanak-kanak adalah waktu yang paling penting 

menanamkan kebiasaan membaca. Dibanding media pembelajaran audiovisual, 

buku lebih mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi anak-anak 

karena membuat otak lebih aktif mengasosiasikan simbol dengan makna.  

                                            
9 Takdirotun Musfiroh, menumbuhkan Baca-Tulis anak Usia Dini, Grasindo, Jakarta, 2009. hlm. 11 
10Ball, C., & Gettinger, M. (2009). Monitoring children's growth in early literacy skills: Effects of feedback on performance 

and classroom environments. Education & Treatment of Children, 32(2), 189-212. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/202675817?accountid=25704 

11Linda Baker&Sonnenschein, S., Serpell, R., Scher, D., & al, e. (1996). Early literacy at home: Children's 
experiences and parents' perspectives. The Reading Teacher, 50(1), 70. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/203267337?accountid=25704. Hlm 72 
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 Ada bentuk kemampuan Literasi dini yang akan dimiliki anak, yakni Early 

Literacy skil12, tumbuhnya Print motivation dimana akan tumbuh konstruksi 

positif bahwa membaca buku adalah sesuatu yang menyenangkan artinya sebagai 

orang tua dan guru mampu memunculkan minat dan menikmati buku. 

Vocabularry, anak akan mengetahui nama-nama benda dan hal hal 

disekelilingnya, artinya adalah mampu mengetahui kosa kata yang lebih, artinya 

anak-anak tahu sebelum mereka masuk sekolah, hal itu lebih baik. Anak-anak 

yang belum pernah menemui kata akan memiliki kesulitan membaca buku di 

kemudian hari. Kemudian Narative skill dimana anakmampu menceritakan kemali 

teks isi buku, letter knowledge artinya anak akan mengetahui huruf dapat di baca, 

memiliki nama dan bunyi pada benda-benda. Dan yang terakhir adalah 

Phonological awareness yakni kemampuan untuk mendengar dan memainkan 

bunyi dari sebuah kata sederhana.  

 Pengalaman masa kecil mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

perkembangan berikutnya, apa yang dilihat oleh anak adalah sebuah pelajaran. 

Hal tersebut apabila tanpa bimbingan yang terarah dan terpadu dari orang tua dan 

keluarga, perkembangan anak akan mengarah pada sisi negatif. Aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan oleh anak pada usia tersebut pastilah tidak luput dari peran media 

informasi dan teknologi yang ada pada saat bersamaan dengan perkembangan 

anak. Hal ini sesuai dengan laporan dari Preventing Reading Difficulties in Young 

Children, menekankan bahwa pengaruh dari orang dewasa baik secara kualitas 

atau kuantitas dalam pengalaman literasi awal pada anak13. Dalam hal ini orang 

tua dan guru adalah orang dalam posisi terbaik dalam mendukung literasi dini 

sebab orang tua paling tau kondisi psikologis anak, orang tua adalah sebagai 

fondasi untuk anak-anak dalam hal belajar membaca. 

                                            
12 Felicity Martini, & Monique Sénéchal. (2012). Learning literacy skills at home: Parent teaching, 

expectations, and child interest. Canadian Journal of Behavioural Science, 44(3), 210-221. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/1026948267?accountid=25704. Hlm.210 

 
13 Saroj Nadkarni Ghoting dan Pamela Martin-Diaz, Eraly Literacy Storytimes@your Library,American 

Library Association, Chicago, 2006, hlm. 9 
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 Namum yang terjadi sekarang ini tidak demikian, harus disadari kita sudah 

mengalami loncatan budaya dalam masyarakat, yang awalnya bertradisi lisan atau 

oral society secara drastis bergerak ke budaya elektronik seperti TV , radio dan 

internet sebelum memasuki budaya tulis secara ajeg. Kita telah langsung 

melompat dari tradisi mendongeng ke tradisi menonton sebelum terbiasa dengan 

tradisi membaca. Ditambah lagi pemikiran orang tua jaman sekarang membelikan 

anak sebuah smartphone yang bagus adalah sebuah kebanggaan, daripada 

membeli buku untuk membangun budaya membaca dan mencintai buku. Dimana 

orang tua menggangap gadget adalah mainan modern yang bisa memenuhi segala 

aktivitas anaknya tapi orang tua tidak sadar ada dampak buruk yang terjadi 

apabila itu terus dibiasakan. Tak heran jika masyarakat kita, termasuk anak-anak 

merasa asing dengan buku. Padahal buku merupakan investasi masa depan. Buku 

adalah jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala seseorang.   

 Indonesia saat ini masih dihadapkan pada permasalahan tingkat kemampuan 

Literasi dan Minat Baca anak Indonesia yang semakin memprihatikan. 

Berdasarkan Riset lima tahunan yang dilakukan oleh  Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS) yang melibatkan siswa SD, Indonesia berada 

pada posisi 36 dari 40 negara yang dijadikan sampel.14 Perlu kita ketahui bahwa 

hasil Riset menyimpulkan Indonesia hanya lebih baik dari Qatar, Kuwait, Maroko 

dan Afrika selatan. Dalam hal ini ada setidaknya tiga realitas yang ditemukan oleh 

PIRLS terkait rendahnya minat baca di Indoenesia, Pertama Berdasarkan data 

terakhir, terdapat 169.031 SD dan Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia artinya tiap 

satu Sekolah memiliki Perpustakaan, namum kenyataan yang ada tidak demikian 

di Indonesia, SD yang mempunyai perpustakaan sekitar 1 persen lebih sedikit dari 

data jumlah sekolah. Realitas kedua, siswa tidak diberi keluluasaan dan kebebasan 

mencari sumber informasi pembelajaran diluar buku pegangan dari guru. 

Kemudian yang terakhir adalah Realitas ketiga, rendahnya minat baca anak 

Indonesia karena pengalaman Pra-membaca dan membaca atau berkenalan 

dengan buku yang dialami anak kurang menyenangkan.  

                                            
14 Gol A Gong dan Agus M. Irkham, Gempa Literasi, Gramedia, Jakarta, 2012. hlm. 10 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN ORANG TUA .... INDAH RACHMA CAHYANI



 

 

I-7 

 

 Tajuk Rencana yang dirilis oleh Kompas pada tahun 2009, Indonesia yang 

berpenduduk 225 juta jiwa hanya memproduksi 8.000 judul buku baru setiap 

tahun, sementara vietnam dengan 80 juta penduduk sudah memproduksi 15.000 

judul buku.15 Dalam hal ini Kompas menyimpulkan bahwa vietnam baru merdeka 

pada tahun 1968, 23 tahun setelah Indonesia merdeka. Artinya Indonesia hanya 

ada 35 judul buku baru per 1 juta penduduk, sedangkan vietnam mengeluarkan 

187 judul buku baru per 1 juta penduduk. Dan itu berarti satu buku rata-rata 

dibaca 3-4 orang, realitas demikin patut kita sayangkan dimana produksi buku 

yang kita hasilkan tak sebanyak dengan negara yang baru merdeka dengan jumlah 

penduduk yang tidak sedikit. Seperti yang telah disebutkan diatas literasi dini 

(early literacy) sesungguhnya tidak hanya berujung pada generasi yang suka 

membaca buku, melainkan membuat mereka memiliki pertahanan diri di tengah 

masifnya internet diera sekarang ini. 

  Menurut statistik, Indonesia adalah negara pengguna internet dan media 

sosial terbesar di Asia Tenggara (survei Data Global Web Index) rata-rata 

penduduk Indonesia menghabiskan waktu mengakses informasi selama 5,5 jam 

per hari dan 2,5 jam untuk mengakses smartphone. Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia pada bulan Februari tahun 2014 merilis hasil 

penelitian bersama dengan UNICEF, Berkman Center for Internet and Society, 

Harvard University, untuk melakukan survei pada Indonesia dengan kepemilikan 

telepon selular mencapai 84 persen dari total penduduk. 16  Hasilnya adalah 

Penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam 

kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia. Studi ini menemukan bahwa 98 

persen dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan 79,5 

persen diantaranya adalah pengguna internet.  

 Anak-anak dan remaja memiliki tiga motivasi utama yakni untuk terhubung 

dengan teman (lama dan baru) dan untuk hiburan. Pencarian informasi yang 

                                            
15

 Ibid., hlm. 4 
16 http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3834/Siaran+Pers+No.+17-PIH-KOMINFO-2-  
2014+tentang+Riset+Kominfo+dan+UNICEF+Mengenai+Perilaku+Anak+dan+Remaja+Dalam+Menggunak
an+Internet+/0/siaran_pers#.Vgt1HvlyfIU 
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dilakukan sering didorong oleh tugas-tugas sekolah, sedangkan penggunaan 

media sosial dan konten hiburan didorong oleh kebutuhan pribadi. Pada motivasi 

kedua untuk pencarian informasi guna mengerjakan tugas-tugas sekolah, disisi 

lain ini langkah yang baik untuk meningkatkan pemanfaatan internet sebagai 

sarana pendidikan. Namun penggunaan teknologi informasi yang canggih berupa 

internet membuat anak-anak usia sekolah banyak menggunakan internet mutlak 

sebagai satu-satunya sumber referensi untuk pengambilan keputusan mereka, 

padahal internet hanya menampilkan kesimpulan-kesimpulan saja, anak era saat 

ini tidak tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan benar itu 

memerlukan proses yang mendalam dan membutuhkan waktu. Anak-anak dalam 

hal ini terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, ingin cepat dan selalu segala 

sesuatu tersedia sekarang juga tanpa memikirkan proses yang lebih matang.   

  Kesimpulan hasil penelitian yang dirilis oleh Kemenenterian Kominfo RI 

bersama dengan UNICEF, Berkman Center for Internet and Society, Harvard 

University bahwa sejumlah besar anak dan remaja telah terekspos dengan konten 

pornografi, konten ini muncul secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang 

memiliki bernuansa vulgar. Hal senada juga disampaikan Sebuah harian berita 

online Tribunnews.com mengatakatan bahwa 80% anak Indonesia tidak sengaja 

mengakses situs porno, mungkin pada awalnya internet digunakan untuk sesuatu 

yang baik namun ada beberapa iklan situs porno yang bermunculan,dari sanalah 

mereka memulai mengkases situs porno. Ketidaktahuan mereka akan apa yang 

mereka akses akan membahayakan diri mereka. Sekitar bulan Mei 2015 KPAI 

melansir berita anak-anak pembuat video porno17, komisioner KPAI menjelaskan 

dari pengalamannya menangani kasus anak yang membuat video porno,anak-anak 

dalam hal ini hanya meniru saja, mereka meniru apa yang mereka tonton ataupun 

apa yang mereka lihat. Baru-baru ini kembali Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) melansir berita tentang siswa sekolah dasar yang berbuat 

asusila pada teman sebayanya. Dibulan yang sama Ketua Divisi Riset dan Data 

LPA Jatim, melaporkan kasus rekaman video mesum anak di bawah umur  ke 

                                            
17

 http://www.kpai.go.id/berita/kpai-nilai-anak-anak-mudah-meniru-bikin-video-porno/ 
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pihak Cyber Crime Polda Jatim.18 Sekitar pertengahan bulan september 2015 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Garut Jawa Barat menerima laporan kasus 

persetubuhan yang dilakukan antara anak berusia 6 tahun dan 11 tahun. 

Berdasarkan informasi yang didapat dari kedua pelaku anak kejadian tersebut 

akibat tayangan video porno. 

  Dari sisi yang lain kita tidak boleh memungkiri bahwa ada peranan 

positif dari Gadget dalam program literasi dini seperti aplikasi-aplikasi yang 

terdapat didalam gadget sangat inovatif misalnya dalam menggambar, belajar 

aritmatika atau matematika, melihat drama telling story atau cerita rakyat tanpa 

mereka sibuk merepotkan orang tua mereka. Seiring berjalannya waktu apabila ini 

kemudian hari dibiasakan, tidak jarang anak menjadi tidak mampu 

mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan 

rasakan dikemudian hari, sehingga anak tidak memiliki pemahaman yang utuh 

dan komprehensif, anak juga dirasa tidak mampu melatih ingatannya terhadap 

semua peristiwa dan kejadian yang pernah dialaminya, kemudian anak menjadi 

tidak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam rangka 

menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, anak tidak mampu 

memahami simbol-simbol yang tersebar di dunia sekitarnya, dan anak tidak 

mampu melakukan penalaran-penalaran, baik yang terjadi secara alamiah 

(spontan), maupun melalui proses ilmiah (percobaan) dan yang lebih parah lagi 

adalah anak tidak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya, 

sehingga pada akhirnya anak akan menjadi individu yang tidak mampu menolong 

dirinya sendiri.   

  Peran orang tua dan guru sangat diharapkan dalam situasi yang demikian, 

sinergitas antara orang tua dan anak akan menghasilkan Literasi yang optimal 

untuk anak-anak dalam masa perkembangannya. Literasi Dini atau Early Literasi 

merupakan fondasi yang kuat dan tepat dalam menyikapi berbagai masalah yang 

telah dipaparkan dan langkah awal lifelong learning  dalam era Informasi saat 

                                            
18 http://tabloidnova.com/News/Peristiwa/Video-Mesum-Anak-Di-Bawah-Umur-Diduga-Berasal-Dari- 
Pedesaan-Di-Jawa-Timur 
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ini, dan harus menjadi salah satu concern guna memberikan kontribusi optimal di 

dalam proses pendidikan sebab Lifelong learning telah menjadi bagian integral 

dari sistem pendidikan di sejumlah negara maju. Sehingga, tidak berlebihan kalau 

dikatakan bahwa konsep lifelong learning telah menjadi embrio lahirnya budaya 

belajar (termasuk budaya baca) yang kuat di dalam kehidupan masyarakatnya dan 

terwujudnya generasi yang lebih Literate.  

 Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai 

Peran Orang tua dan Guru dalam mengembangkan Literasi dini atau Early 

Literasi, Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sidoarjo karena Kabupaten 

Sidoarjo dikenal sebagai penyangga kota surabaya yang dimana banyak 

permukiman, banyak berbagai karakteristik masyarakat yang akan menarik untuk 

diteliti, kemudian secara Regional Kabupaten Sidoarjo dekat dengan Kota 

Surabaya sebagai kota Literasi, pertukaran informasi yang ada, kemajuan 

teknologi informasi yang berkembang di Surabaya memungkinkan Orang Tua dan 

Guru anak usia dini di kabupaten Sidoarjo mulai mengkuti kegiatan, 

perkembangan dan mulai mendapatkan manfaat yang berkaitan dengan Literasi 

dari Kota Surabaya yang notabene sebagai kota Literasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Gambaran Peran orang tua  dalam upaya  menumbuhkan dan 

mengembangkan literasi dini ? 

2.  Bagaimana Gambaran Peran Guru TK dalam upaya  menumbuhkan dan 

mengembangkan literasi dini ? 

3. Bagaimana gambaran sinergisitas orang tua dan guru dalam mengembangkan 

literasi dini? 
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1.3   Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum: 

1. Untuk Mendiskripsikan Peran orang tua dan Guru TK dalam mengembangkan 

Literasi Dini 

2. Untuk mendeskripsikan sinergisitas Orang Tua dan Guru TK dalam 

mengembangkan Literasi Dini. 

1.3.2  Tujuan Khusus  

a.  Untuk Menemukan pemikiran tentang Pentingnya Peran Literacy orang tua 

dan Guru TK Literasi dini atau Early Literacy sekaligus untuk memperkaya 

wawasan dalam bidang Ilmu Informasi dan Perpustakaan. 

b. Untuk bahan informasi dan masukan bagi sekolah TK dan para orang tua dalam 

menentukan langkah mengembangkan Literasi Dini dan sebagai bahan 

masukan bagi Guru terutama Guru Tk di Kabupaten Sidoarjo.  

1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Gambaran 

Peran Orang Tua dan Guru Taman Kanak-Kanak dalam upaya  menumbuhkan 

dan mengembangkan Literasi Dini di Kabupaten Sidoarjo 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Orang tua 

  Memberikan gambaran kepada orang tua tentang Peran Orang tua dalam 

mengembangkan Literasi Dini (Early Literacy) serta memberikan gambaran 

strategi yang perlu diterapkan oleh orang tua dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan literasi dini, dan memberikan gambaran pada orang tua 

tentang perbedaan peranan yang dilakukan orang tua dan guru TK dalam 
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mengembangkan Literasi Dini sehingga pada akhirnya mampu melakukan 

strategi yang perlu diterapkan oleh orang tua dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan literasi dini. 

2. Bagi Instansi 

  Menjadi bahan pertimbangan pada pihak sekolah TK  untuk memberikan 

program pertemuan dengan orang tua khususnya penyuluhan tentang 

pentingnya peran orang tua dan Guru TK dalam pengembangan literasi dini 

yang positif sehingga mampu bersinergi untuk melakukan strategi yang perlu 

diterapkan oleh orang tua dalam menumbuhkan dan mengembangkan literasi 

dini. 

3. Bagi Masyarakat  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat Pengembangan Literasi Dini. 

 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan 

pengembangan Ilmu Informasi dan Perpustakaan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Teori Perkembangan Kognitif  

1.5.1.1 Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 

 Jean Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Piaget menyatakan 

bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan 

pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi diantara keduanya. 

Jean Peaget mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia 

kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang 

mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian 

(adaptasi). 19 

 Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata (Schemas), 

yaitu kumpulan dari skema-skema. Skema sendiri berarti seperangkat 

keterampilan, pola pola kegiatan yang flexibel yang dengannya anak akan 

memahami lingkungan.20 Seseorang individu dapat mengikat, memahami, dan 

memberikan respons terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. 

Sedangkan intelengensi lebih merupakan proses dari pada tempat penyimpanan 

informasi yang statis. Skemata ini berkembang secara kronologis, sebagai hasil 

interaksi antara individu dengan lingkungannya. Piaget memakai istilah scheme 

dengan istilah struktur. Scheme adalah pola tingkah laku yang dapat diulang . 

Scheme berhubungan dengan :  

1. Refleks-refleks pembawaan: misalnya bernapas, makan, minum.  

2. Scheme mental ; misalnya scheme of classification, scheme of operation. ( pola 

tingkah laku yang masih sukar diamati seperti sikap, pola tingkah laku yang 

dapat diamati). 

Dalam membahas fungsi fungsi Piaget mengelompokannya sebagai berikut 

                                            
19 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Remaja Rosdakarya, Bandung,  2014, hlm. 4 
20 ibid., hlm.5 
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1. Organisasi ialah  kecenderungan individu untuk menyatukan berbagai skema 

menjadi satu sistem yang koheren (berkait dan menjadi kesatuan). 

2. Adaptasi, kecenderungan bawaan manusia untuk melakukan penyesuaian diri 

dengan lingkungannya.  

 Ada dua macam adaptasi, yaitu: 

a . Asimilasi : kecenderungan untuk merubah lingkungan agar sesuai dengan diri 

sendiri (dengan skema yang ada pada diri kita).  

b . Akomodasi : merubah diri (skema yang ada pada diri) agar sesuai dengan 

lingkungan yang ada. Pada akomodasi ini terjadi penambahan skema baru atau 

informasi yang baru itu sangat berbeda dan terlalu kompleks yang kemudin 

diintegrasikan dengan skema yang ada, namun skema lain tidak hilang. 

Tambahan skema-skema baru inilah menurut Piaget sebagai perkembangan 

kognisi. 

 Keadaan saling memengaruhi antara asimilasi dan akomodasi melahirkan 

konsep kontruktivisme yaitu anak secara aktif menciptakan pengetahuan, dalam 

artian anak tidak hanya secara pasif menerima dari lingkungannya saja. 

Menurut Wasty Soemanto Scheme berhubungan dengan :  

1.Refleks-refleks pembawaan: misalnya bernapas, makan, minum.  

2.Scheme mental ; misalnya scheme of classification, scheme of operation. ( pola 

tingkah laku yang masih sukar diamati seperti sikap, pola tingkah laku yang 

dapat diamati). 
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 Tahap –  tahap Perkembangan 

Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4  periode utama yang 

berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia21 :  

1. Periode sensorimotor (usia 0 – 2 tahun)  

2. Periode praoperasional (usia 2– 7 tahun)  

3. Periode operasional konkrit (usia 7 – 11 tahun)  

4. Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) 

 

1. Periode sensorimotor 

Menurut Piaget, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan 

untuk mengeksplorasi dunianya. Skema awalnya dibentuk melalui diferensiasi 

refleks  bawaan tersebut. Periode sensorimotor adalah periode pertama dari 

empat periode 

2. Tahapan praoperasional 

Tahapan ini merupakan tahapan kedua dari empat tahapan. Dengan mengamati 

urutan  permainan, Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah akhir usia dua tahun 

jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. 

3. Pemikiran (Pra) Operasi 

Dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap 

objek-objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara 

logika tidak memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan 

merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih 

bersifat egosentris: anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. 

Anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti 

mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeda-beda atau 

mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeda-beda. 

                                            
21 ibid., hlm.6 
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4. Tahapan operasional konkrit 

 Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari empat tahapan. Muncul antara usia enam 

sampai duabelas tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang 

memadai. 

5. Tahapan operasional formal 

Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam 

teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun (saat 

pubertas) dan terus  berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah 

diperolehnya kemampuan untuk  berpikir secara abstrak, menalar secara logis, 

dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, 

seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak 

melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada ―gradasi 

abu-abu‖ di antaranya. 

1.5.1.2 Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky 

 Lev Vygotsky (1896-1934) ahli psikologi dari Rusia berpendapat bahwa 

pemikiran komplek anak-anak diperoleh melalaui interaksi sosial antara anak-anak 

dan orang dewasa disekitarnya.22 Seorang anak akan berinteraksi dengan teman 

sebaya lainnya, orang tua dan guru dan interaksi-interaksi ini akan menghasilkan 

pembelajaran, kebudayaan memberika dua kontribusi terhadap perkembangan 

intelektual anak. Pertama, proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, 

perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan 

masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan sehingga anak 

memperoleh cara berfikir. Kedua anak memperoleh banyak sisi pemahamannya 

  Menurut vygotsky hanya manusia yang dapat menciptakan kebudayaan, dan 

setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaan. Vygotsky 

menekankan Menurut Vygotsky, fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi 

sosial. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep 

lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang 

                                            
22 ibid., hlm.7 
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penolong yang ahli, perkembangan kognitif seseorang disamping ditentukan oleh 

individu sendiri secara aktif, juga oleh lingkungan sosial yang aktif pula. 

Singkatnya kebudayaan telah mengajari anak tentang apa yang dipikirkan dan 

bagaimana cara berfikir. Lev vygotsky meyakini bahwa perkembangan kognitif 

menghasilkan sosio instruksional yang karenanya anak belajar bertukar 

pengalaman dalam memecahkan masalah dengan orang lain seperti orang tua, 

guru, saudara dan teman sebaya.  

 

1.5.1.4 Imposed Query 

 Melissa Gross mengembangkan sebuah model pertanyaan paksaan dalam 

bidang ilmu informasi. Model ini bersifat pragmatis dikarenakan seluruhnya 

berdasarkan pada observasi terhadap perilaku pengguna yang sesungguhnya baik 

di lingkungan perpustakaan publik maupun sekolah. Disebutkan bahwa proses 

pencarian informasi paksaan ini terdiri dari enam tahapan yang mengikuti 

pertanyaan sejak awal, perpindahan dan transaksi yang dilakukan oleh agen 

pemaksa dan berakhir dengan evaluasi pemaksa terhadap respon si agen ke 

pertanyaan itu (Gross, 1995). 

 Premis dasar dari model ini adalah bahwa berbagai pertanyaan pada dasarnya 

tergolong menjadi dua jenis: alami karena diri sendiri dan yang dipaksa. 

Pertanyaan dari diri sendiri ada karena konteks kehidupan seseorang dan juga 

didukung oleh seseorang yang menanyakan pertanyaan itu. Pertanyaan terpaksa 

terjadi saat seseorang yang membuat pertanyaan meminta orang lain 

melakukannya untuk dirinya. 

 Pertanyaan yang dipaksakan dan dilakukan oleh seorang agen kemungkinan 

bisa berubah-ubah dari awal maksudnya selama masa waktu tertentu. 

Keberhasilan dari pertanyaan paksaan bergantung pada banyaknya variabel. 

Beberapa diantaranya adalah: 

 Kualitas perubahan pertanyaan dari pemaksa ke agen; 

 Karakteristik agen, seperti tingkat kemahiran literasi (membaca, 

kemampuan mencari informasi, kemampuan komputer, kemampuan 
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komunikasi, dll.), kesehatan fisik, bahasa, kemampuan berempati, dan rasa 

memahami pertanyaan itu; 

 Karakteristik hubungan antara pemaksa dan agen seperti stereotip dan 

kepercayaan yang mereka percayai dan juga dimensi kultural, psikologis 

dan afektif dari suatu hubungan yang mencakup dinamika kekuatan antara 

diri mereka; 

 Karakteristik pemaksa, contohnya kemampuan untuk berkomunikasi, 

kemampuan kognitif, kemampuan untuk bekerjasama dengan para agen; 

 Karakteristik pembawa informasi (bisa seseorang, sebuah sistem, ataupun 

suatu sumber daya), termasuk kompetensi profesionalitas, kemampuan 

untuk mengenali tipe pertanyaan, pendapat empatis yang profesional, rasa 

familiar dengan pertanyaan yang dipaksakan dan juga konteks yang 

melatarbelakanginya, stereotip dan kepercayaan terhadap pemaksa dalam 

istilah umumnya (contohnya guru) atau dalam istilah khususnya (guru 

kelas lima, Ibu Thomas, dll.); 

 Ketersediaan, kualitas dan kelayakan dari sumber daya itu terhadap 

pertanyaan, dll. 

 

1.5.2 Kondisi kemampuan awal Literasi dini dan Konsep Literasi dini 

 Literasi dini bukan diartikan mengajarkan membaca, tapi menjadikan anak 

mencintai membaca, membangun fondasi untuk membaca agar dikemudian hari 

apabila anak sudah waktunya belajar membaca mereka lebih siap.23 Literasi dini 

memberikan alternatif baru guna membantu anak-anak belajar berbicara, 

membaca, dan menulis namun tidak mengarahkan serta menyuruh mereka 

membaca dan menulis, sebab hal ini tidak sesuai dengan tahapan perkembangan 

usia mereka. Instruksi formal yang dilakukan oleh orang tua dan guru untuk 

meminta anak-anak membaca diusia yang tidak siap dalam perkembangannya, ini 

                                            
23 Saroj Nadkarni Ghoting dan Pamela Martin-Diaz, Eraly Literacy Storytimes@your Library,American 

Library Association, Chicago, 2006, hlm. 5 
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sangat kontra produktif artinya akan berpotensi menganggu anak-anak dalam 

proses membaca, dan lebih buruk mengakibatkan gagal dalam proses membaca 

dikemudian hari. Ada bentuk kemampuan Literasi dini yang akan dimiliki anak, 

yakni Early Literacy skil24,  

1. Print Motivation Dimana akan tumbuh konstruksi positif bahwa membaca 

buku adalah sesuatu yang menyenangkan artinya sebagai orang tua dan guru 

mampu memunculkan minat dan menikmati buku. Seorang anak dengan 

Print motivation akan sedang berproses mencintai membaca, bermain dengan 

buku, dan berpura-pura menulis, perjalanan ke perpustakaan yang terasa 

menyenangkan, memotivasi anak untuk membaca buku di perpustakaan, 

orang tua mengajarkan bertukar buku antara anak dan orang tua atau anak 

bertukar buku dengan teman lainnya diusia anak usia dini, mendorong 

motivasi cetak pada anak dengan membuat waktu membaca khusus bersama 

denganorang tua, membuat buku yang mudah diakses anak. Dan membiarkan 

anak melihat dan menikmati membaca. Mengajak bicara anak tentang 

bagaimana berproses untuk membaca dan / atau menulis hampir setiap hari.  

2. Vocabularry, anak akan mengetahui nama-nama benda dan hal hal 

disekelilingnya, artinya adalah mampu mengetahui kosa kata yang lebih, 

artinya anak-anak tahu sebelum mereka masuk sekolah, hal itu lebih baik. 

Anak-anak yang belum pernah menemui kata akan memiliki kesulitan 

membaca buku di kemudian hari. Kemudian Narative skill dimana 

anakmampu menceritakan kemali teks isi buku, 

3. Phonological awareness yakni kemampuan untuk mendengar dan memainkan 

bunyi dari sebuah kata sederhana.  

4. letter knowledge artinya anak akan mengetahui huruf dapat di baca, memiliki 

nama dan bunyi pada benda-benda. mengetahui bahwa huruf adalah berbeda 

                                            
24 Felicity Martini, & Monique Sénéchal. (2012). Learning literacy skills at home: Parent teaching, 

expectations, and child interest. Canadian Journal of Behavioural Science, 44(3), 210-221. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/1026948267?accountid=25704. Hlm.210 
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beda, dan bebrapa huruf terlihat sam dan setiap huruf memiliki nama dan 

berkaitan dengan suara tertentu Antara kemampuan yang dievaluasi secara 

tradisional, salah satu yang terlihat untuk menjadi pembaca yang berprestasi 

di identifikasi huruf dengan sendiri. Di dalam sistematika menulis seperti 

yang kita miliki, yang abjad, anak- anak belajar untuk memecahkan kode 

yang ditulis dengan menggabungkan unit-unitnya, disebut grafem, unit dari 

suara, disebut fonem. Proses membalik tulisan dan melibatkan terjemahan 

unit dari suara, fonem, unit dari cetakan, grafem. Pada kasus keduanya anak 

harus mampu untuk mengenali perbedaan huruf, untuk mengerti bahwa 

masing-masing huruf berbeda. 

5. Narrative skill Adalah kemampuan untuk mendiskripsikan sesuatu dan 

kejadian untuk diceritakan kembali. Ada hubungan yang erat antara berbicara 

bahasa dan menuliskan bahasa. Pertama, kata-kata tercetak diakui, 

pemahaman tentang teks sangat tergantung pada kemampuan bahasa lisan 

pembaca. Perkembangan bahasa pada anak usia preskul terkait dengan 

prestasi membaca. Sejumlah studi mendukung kesumpulan ini dengan 

mendemontrasikan korelasi antara kemampuan lisan dan membaca. Pendek 

kata, anak. 

1.5.3 Peran Guru dalam menumbuh-kembangkan Literasi Dini disekolah 

1.5.3.1 Peran Guru  

 Peran Guru sebagai pengajar 

Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti 

motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan 

verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan keterampilan guru dalam 

berkomunikasi 25 . Jika factor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui 

pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha 

membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam 

memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh 
                                            
25

 Arina Restian, Psikologi Pendidikan, UMM Press, Malang,  2015, hlm.221 
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seorang guru dalam pembelajaran, yaitu : Membuat ilustrasi, 

Mendefinisikan, Menganalisis, Mensintesis, Bertanya, Merespon, 

Mendengarkan, Menciptakan kepercayaan, Memberikan pandangan yang 

bervariasi, Menyediakan media untuk mengkaji materi standar, 

Menyesuaikan metode pembelajaran, Memberikan nada perasaan.  

 Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus 

senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat 

yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar. Pengajaran 

bahasa di TK sebatas pengenalan saja. Guru dapat mulai mengenalkan 

alpabet (huruf), mengenal bentuk-bentuk setiap huruf, kemudian juga 

pengucapannya. Guru dapat membantu proses ini dengan kegiatan 

bernyanyi. Selain itu anak-anak TK perlu diberikan pengembangan 

penguasaan kosakata. Mereka sangat membutuhkan kata-kata baru. Guru 

dapat bercerita tentang suatu topik yang menarik dalam keseharian mereka 

dan memperkenalkan kosa kata baru kepada mereka. Jelaskan apa artinya 

dan kapan digunakan. Seringkali, dengan cerita yang menarik, anak-anak 

akan tergerak sendiri hatinya untuk menanyakan makna kosa kata baru 

yang mereka dengar dari gurunya. 

 

 Peran guru sebagai pembimbing 

Guru berusaha membimbing anak agar dapat menemukan berbagai potensi 

yang dimilikinya, membimbing anak agar dapat mencapai dan 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan 

ketercapaian itu anak akan tumbuh dan berkembang menjadi seseorang 

sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.26 Anak adalah individu 

yang unik. Artinya, tidak ada dua individu yang sama. Walaupun secara 

fisik mungkin individu memiliki kemiripan, akan tetapi pada hakikatnya 

mereka tidaklah sama, baik dalam bakat, minat, kemampuan dan 

sebagainya. Di samping itu setiap individu juga adalah makhluk yang 

sedang berkembang. Irama perkembangan mereka tentu tidaklah sama 
                                            
26ibid, hlm. 222 
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juga. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan sebagai 

pembimbing. Seorang guru tidak dapat memaksa agar anaknya menjadi 

‖itu‖ atau menjadi ‖ini‖. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan dan 

membimbing agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, 

minat dan bakatnya. Jadi, inti dari peran guru sebagai pembimbing adalah 

terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru 

dengan anak yang dibimbingnya. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk 

mampu mengidentifikasi anak yang diduga mengalami kesulitan dalam 

belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas 

kewenangannya, harus membantu pemecahannya (remedial teaching).   

 Anak-anak TK tentu belum bisa membaca. Tetapi, kewajiban seorang 

guru TK salah satunya adalah membuat anak-anak tersebut menjadi akrab 

dengan kegiatan membaca. kekuatan intensitas hubungan interpersonal 

antara guru dengan anak yang dibimbingnya dalam kaitannya Literasi dini 

guru dapat memulai ini dengan menunjukkan bagaimana buku dapat 

menjadi sumber informasi yang menarik. Guru dapat membaca sebuah 

cerita dari buku untuk anak-anak TK tersebut. Tunjukkan pula sekaligus 

bagaimana seharusnya menangani sebuah buku: bagaimana merawatnya, 

bagaimana menggunakannya dan menyimpannya dengan baik. Belum bisa 

membaca buku, bukan berarti anak TK tidak dapat ―membaca buku‖. 

Mereka dapat diajak membaca buku (bukan dalam artian sebenarnya) 

dengan melihat-lihat gambar-gambar yang ada di dalam sebuah buku. 

Untuk kegiatan semacam ini, menyediakan buku besar dengan kertas tebal 

dan penuh gambar berwarna untuk mereka baca. Tidak perlu banyak 

tulisan pada buku tersebut. Anak akan belajar membaca melalui 

gambar-gambar yang tersedia. 
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 Multi Peran Guru di sekolah 

1. Guru sebagai demonstrtator dan motivator 27 , Peran guru sebagai 

demonstrator adalah peran untuk mempertunjukkan kepada anak segala 

sesuatu yang dapat membuat anak lebih mengerti dan memahami setiap 

pesan yang disampaikan, dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan 

salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi anak yang 

kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang 

tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak 

berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. 

 

2. Guru sebagai mediator dan fasilitator, Mediator 28  ini dapat diartikan 

sebagai penengah dalam kegiatan belajar anak. Misalnya saja menengahi 

atau memberikan jalan keluar atau solusi ketika diskusi tidak berjalan 

dengan baik. Mediator juga dapat diartikan sebagai penyedia media 

pembelajaran, guru menentukan media pembelajaran mana yang tepat 

digunakan dalam pembelajaran, selain itu guru wajib memberikan fasilitas 

atau kemudahan dalam proses belajar mengajar misalnya dengan 

menciptakan susana kegiatan pembelajaran yang kondusif, serasi dengan 

perkembangan anak, sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung 

efektif dan optimal. 

 

3. Guru sebagai evaluator dan pengelola kelas 

Guru memiliki tugas untuk menilai dan mengamati perkembangan prestasi 

belajar peserta didik. Guru memiliki otoritas penuh dalam menilai peserta 

didik, namun demikian evaluasi tetap harus dilaksanakan dengan objektif. 
29 Evaluasi yang dilakukan guru harus dilakukan dengan metode dan 

prosedur tertentu yang telah direncanakan sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai, sekiranya kelas belum tercapai pada situasi yang diinginkan 

                                            
27

 ibid., hlm 224 
28 ibid., hlm. 225 
29 ibid., 225 
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makan guru bergerak sebagai learning manager yakni mengarahkan kelas 

agar tercapai situasi yang diinginkan. 

 

1.5.4 Peran serta dukungan Orang Tua termasuk didalamnya ibu dan ayah 

dalam mengembangkan Literasi Dini di rumah 

 Dalam sebuah keluarga, tentunya yang sangat berperan adalah ayah dan  ibu 

(orang tua) dalam mendidik anak. Orang tua sebagai lingkungan pertama dan 

utama dimana anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan yang tertua, 

artinya disinilah dimulai suatu proses pendidikan. Sehingga orang tua berperan 

sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Lingkungan keluarga juga dikatakan 

lingkungan yang paling utama, karena sebagian besar kehidupan anak di 

dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah 

dalam keluarga. 

 Peranan Keluarga Menurut Stephen R. Covey — Berbicara mengenai peranan 

keluarga, berikut 4 hal penting menurut Stephen R. Covey, yaitu:30 

1. Modelling, orangtua merupakan model atau panutan anak-anaknya. 

Orangtua memengaruhi secara kuat sekali dalam hal keteladanan bagi sang 

anak.Baik hal positif ataupun negatif, orangtualah yang pertama dan terdepan 

yang dijadikan teladan oleh anak. Orangtua menjadi pola pembentukan "Way 

of Life" atau gaya hidup anak. Cara berpikir dan perbuatan anak dibentuk oleh 

cara berpikir dan berbuat orangtuanya. Dengan cara seperti inilah orangtua 

mewarisi perbuatan dan pola pikir buat anaknya. 

2. Mentoring, artinya kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan, 

menanamkan kasih sayang kepada orang lain, atau pemberian perlindungan 

kepada orang lain secara mendalam, jujur dan tanpa syarat. 

                                            
30 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Remaja Rosdakarya, Bandung,  2014, hlm. 47 
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3. Organizing, keluarga juga merupakan analogi dari perusahaan kecil yang 

memerlukan kerjasama tim, dalam menyelesaikan permasalahan, tugas, atau 

memenuhi kebutuhan keluarga. 

4. Teaching, orangtua sebagai guru di lingkungan keluarga. Orangtua 

mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hukum-hukum atau prinsip dasar 

kehidupan. Di sinilah orangtua diuji kompetensinya untuk menciptakan 

kemampuan sadar pada diri anak, yaitu anak sangat menyadari apa yang 

dikerjakannya dan memahami alasan mengapa mengerjakan hal itu. Di sinilah 

anak akan merasa enjoy dengan pekerjaannya tanpa sedikitpun ada rasa 

terpaksa karena orangtuanya. 

1.5.5 Sinergisitas  

Sinergi berasal kata dari syn-ergo suatu kata Yunani yang berarti 

bekerjasama.31 Menurut Walton , definisi yang paling sederhana dari sinergi 

adalah hasil upaya kerjasama atau ’co-operative effort’,32 karena itu inti dari 

proses untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerjasama. Covey 33 

menyatakan bahwa bersinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Bersinergi 

adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari 

sebuah kerjasama, oleh karena itu dinyatakan oleh Covey sebagai suatu 

’creative cooperation’. Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa hubungan 

kerjasama tidak semata-mata untuk membangun kebersamaan, tetapi juga 

membangun interaksi yang dapat memacu daya pikir masing-masing anggota 

kelompok membentuk kreativitas secara kolektif. Hubungan interaktif antar 

anggota dalam kelompok akan saling memacu daya pikir, yang pada akhirnya 

akan menghasilkan gagasan baru, yang berjalan melalui suatu proses yang 

                                            
31  Hampden-Turner, C. 1990. Charting the Corporate Mind: Graphic Solutions to Business 
 Conflicts. The Free Press. New York 
32  Walton, J. 1999. Strategic Human Resource Development. Pearson Education Limited.   
 Edinburg. 
33 Covey, S.R. 1989. The Seven Habits of Highly Effective People. Simon and Schuster. New 
 York 
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berkesinambungan sehingga terjadi proses pengembangan pengetahuan dan 

wawasan yang semakin tinggi kualitasnya. 

1.6 Definisi Konseptual 

 1.6.1 Peran orang tua 

 Anak-anak di usia pra-sekolah yang disebut usia emas. Peran Orang tua 

sebagai Modelling, mentoring, organizing dan teaching akan asangat 

memengaruhi way of life anak, sebab pada zaman keemasan adalah usia ketika 

sel-sel otak anak tumbuh sangat cepat. Usia emas terjadi pada anak-anak usia 

berusia 0-6 tahun. Stimulasi telah diberikan oleh orang tua dan lingkungan akan 

mendukung kemampuan keaksaraan mereka. 34  Untuk membuat anak-anak 

dengan kemampuan membaca yang baik, orang tua harus memberikan stimulasi 

yang baik di usia dini mereka. Usia emas adalah usia ideal untuk orang tua 

memberi mereka semua rangsangan keaksaraan. Karena orang tua adalah orang 

yang pertama kali dikenal anak, orang yang pertama kali dikenal dalam hidup 

anak sewaktu ia lahir ke dunia. Orang tualah yang pertama kali memperkenalkan 

lingkungan literat kepada anak. pengalaman awal bahasa tulis dapat muncul pada 

tahun pertama kehidupan, seperti bermain dengan blok alfabet dan mendengarkan 

cerita yang dibacakan, meletakkan dasar selama proses belajar membaca dan 

menulis.  

1.6.1 Peran dan Pola pengajaran Guru  

 Lingkungan literat ini sendiri tidak hanya diberikan oleh orang tua saja. 

Namun perlunya dukungan dari pihak sekolah. Peran guru anak usia dini lebih 

sebagai mentor atau fasilitator dan bukan penstransfer ilmu pengetahuan semata, 

karena ilmu tidak dapat ditransfer dari guru kepada anak tanpa keaktifan anak itu 

sendiri.35 Dalam proses pembelajaran, tekanan harus diletakkan pada pemikiran 

guru. Oleh karenanya, penting bagi guru untuk dapat: mengerti cara berpikir anak, 

                                            
34

 Takdirotun Musfiroh, menumbuhkan Baca-Tulis anak Usia Dini, Grasindo, Jakarta, 2009. hlm. 10 
35

 Arina Restian, Psikologi Pendidikan, UMM Press, Malang,  2015, hlm.226 
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mengembangkan dan menghargai pengalaman anak, memahami bagaimana anak 

mengatasi suatu persoalan, menyediakan dan memberikan materi sesuai dengan 

taraf perkembangan kognitif anak agar lebih berhasil membantu anak berpikir dan 

membentuk pengetahuan, menggunakan berbagai metode belajar yang bervariasi 

yang memungkinkan anak aktif mengkonstruksi pengetahuan 

1.6.2 Kemampuan awal Literasi Dini 

Keterampilan literasi dini adalah keterampilan perlu bagi keperluan literasi 

formal, termasuk perluasan kosa kata dan bahasa, memahami konsep dari cetak, 

kesadaran fonem, menunjukkan kesadaran fonologis, pengetahuan tentang huruf 

dan memahami cerita Keterampilan tersebut ditanamkan selama anak berada di 

usia pra sekolah, dan dapat ditingkatkan melalui keterlibatan orangtua. Home 

literacy environment (kegiatan literasi yang dilakukan di rumah),36 termasuk 

kegiatan membaca bersama dan mempengaruhi perkembangan membaca dan 

bahasa anak. Kemampuan awal literasi adalah sebgai berikut : 

1. Print Motivation 

2. Vocabullary 

3. Phonological awarness 

4. Narrative skill 

5. Letter knowlwdge 

1.63 Sinergisitas orang tua dan guru dalam mengembangkan Literasi dini 

 Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan 

inovatif dari sebuah kerjasama, kerjasama yang dimaksud dalam hal ini adalah 

sallah satunya dengan membuka forum komunikasi antara oramg tua dan guru 

dalam kegiatan literasi anak, perencanaan keterlibatan yang optimal dari orangtua 

                                            
36 Martini, F., & Sénéchal, M. (2012). Learning literacy skills at home: Parent teaching, 
expectations, and child interest. Canadian Journal of Behavioural Science, 44(3), 210-221. 
Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1026948267?accountid=25704 
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dan memandang orangtua sebagai mitra kerja bagi sekolah akan mendorong 

terjadinya interaksi yang dinamis antara orang tua dan guru. Guru dapat merancang 

program yang melibatkan orangtua dalam pembelajaran, sehingga orangtua banyak 

terlibat dalam pendidikan anak. Orangtua tidak hanya bertemu guru pada saat 

pembagian buku perkembangan saja yang hanya dilakukan sekali dalam satu 

semester. 

    Dalam membangun sinergi antara orangtua dan guru tentulah harus duduk 

bersama dan membahas satu kepentingan yaitu anak, semua pihak haruslah sadar 

bahwa tidak mungkin permasalahan pendidikan anak diselesaikan sendiri-sendiri 

tentu harus adanya sebuah kerjasama.  

 

1.7 Definisi Operasional 

Peran Orang Tua termasuk didalamnya ibu dan ayah dalam 

mengembangkan Literasi Dini di rumah 

 Orang tua sebagai ―Modelling‖ 

 Adanya model dan panutan bagi anak anak 

 Adanya teladan yang diberikan orang tua pada anak 

 

Orang tua sebagai ―Mentoring‖ 

 Membangun keterikatan dengan anak 

 Intensitas pertemuan keluarga dengan anak 

Orang tua sebagai ―Organizing‖ 

 Adanya penyelesaian tugas atau masalah pada anak 

 Kerjasama keluarga dalam menciptakan lingkungan literasi di 

rumah 

 Orang tua sebagai ―Teacher‖ 

 Adanya penjelasan pada setiap tugas pada anak 
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 menciptakan kemampuan sadar pada diri anak 

 

Peran Orang tua dan guru dalam menumbuhkan kemampuan awal 

literasi   

 

 Print motivation  

 Menumbuhkan konstruksi positif membaca buku 

1. Kegiatan membaca bersama  

2. Mendampingi anak-anak untuk memanfaatkan perpustakaan 

dengan rajin meminjam buku 

3. Melakukan aktivitas membaca di depan anak  

4. Membacakan cerita sebelum tidur pada anak 

5. Membantu anak-anak untuk memilih buku yang mereka suka 

6. Mengenalkan pada anak-anak keragaman sumber informasi dalam 

kaitan di kehidupan sehari-hari  

 

 Pengembangan Phonological Awareness  

 Mengenalkan anak nama benda disekeliling 

1. Kegiatan menyanyi  

2. Kegiatan membaca dengan irama  

 Menumbuhkan Vocabulary  

 Menumbuhkan kemampuan berbicara dan menambah kosa kata anak 

1. Interaksi selalu dengan anak 

2. Ketersediaan waktu untuk mengajak anak berbicara 

3. Memperkenalkan nama benda-benda disekitar 

 

 Pada  proses Narrative skill  

 Menumbuhkan kemampuan pada anak untuk mampu bercerita dan 

menambah kosa kata 

1. Kegiatan bermain peran atau drama 

2. Kegiatan bercerita atau telling story 
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 Pada  kemampuan Letter Knowledge  

 Menciptakan kemampuan anak mengetahaui macam huruf dan bunyi 

1. Kegiatan Mengenalkan huruf  

2. Kegiatan belajar huruf  

3. Bermain tebak huruf  

 

 Peran Guru 

 Sebagai Pengajar  

 Membuat ilustrasi pada murid 

 Mendefinisikan mata pelajaran 

 Menganalisis 

 Mensintesis 

 

 Menciptakan kepercayaan kepada murid 

 Mendengarkan berbagai jenis pertanyaan dan   

  perkatan anak 

 Bertanya kepada anak terkait mata pelajaran 

 Merespon pertanyaan anak  

 

 Sebagai Pembimbing 

 Membangun kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara 

guru dengan anak 

 mengidentifikasi kemampuan anak yang diduga 

mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan 

diagnosa, prognosa 

 menunjukkan bagaimana buku sebagai sumber 

informasi yang menarik 
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 Multi Peran Guru di sekolah 

 Guru sebagai motivator 

 Jenis motivasi 

 Intensitas motivasi 

 

  Guru sebagai Mediator  

 Adanya Media pembelajaran 

 

   Guru sebagai fasilitator 

 Menciptakan susana kegiatan pembelajaran yang  

  kondusif 

 

  Guru sebagai evaluator  

 Jenis dan metode evalusi  

 

 Pengelola kelas 

 Adanya Metode pengelolaan kelas 

 Kurikulum pembelajaran bagi anak didik 

 

Pola pengajaran Guru 

 Keaktivan guru untuk Menciptakan keaktivan anak didalam kelas 

 Guru Membaca dengan suara lantang/keras didepan anak anak 

 Guru Mengajukan pertanyaan kreativ pada anak 

 Guru Mengerti cara berpikir anak 

 Guru Mengembangkan dan menghargai pengalaman anak 

 Guru Memahami bagaimana anak mengatasi suatu persoalan,  

 Guru Menyediakan dan memberikan materi sesuai dengan taraf 

 perkembangan  kognitif anak 
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Peran Orang tua dan guru dalam menumbuhkan kemampuan awal 

literasi   

 

 Print motivation  

 Menumbuhkan konstruksi positif membaca buku 

 Kegiatan membaca bersama  

 Mendampingi anak-anak untuk memanfaatkan perpustakaan 

 dengan rajin meminjam buku 

 Melakukan aktivitas membaca di depan anak  

 Membacakan cerita sebelum tidur pada anak 

 Membantu anak-anak untuk memilih buku yang mereka suka 

 Mengenalkan pada anak-anak keragaman sumber informasi dalam 

 kaitan di kehidupan sehari-hari  

 

 Pengembangan Phonological Awareness  

 Mengenalkan anak nama benda disekeliling 

1. Kegiatan menyanyi  

2. Kegiatan membaca dengan irama  

 

 Menumbuhkan Vocabulary  

 Menumbuhkan kemampuan berbicara dan menambah kosa kata anak 

1. Interaksi selalu dengan anak 

2. Ketersediaan waktu untuk mengajak anak berbicara 

3. Memperkenalkan nama benda-benda disekitar 

 

 Pada  proses Narrative skill  

 Menumbuhkan kemampuan pada anak untuk mampu bercerita dan 

menambah kosa kata 

1. Kegiatan bermain peran atau drama 

2. Kegiatan bercerita atau telling story 
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 Pada  kemampuan Letter Knowledge  

 Menciptakan kemampuan anak mengetahaui macam huruf dan bunyi 

1. Kegiatan Mengenalkan huruf  

2. Kegiatan belajar huruf  

3. Bermain tebak huruf  

 

Sinergisitas orang tua dan guru dalam menumbuh-kembangkan literasi 

dini  

 Menciptakan dukungan orang tua dalam kegiatan sekolah 

 Menjabarkan rangkaian kegiatan yang akan dijalankan kegiatan 

pelibatan orang tua di TK 

 Mempermudah pendidikan dalam melaksanakan kegiatan  pelibatan 

orang tua di lembaga TK 

 Memberi arah dan tugas yang harus di tempuh atau dilaksanakan 

dalam kelibatan orang tua di lembaga TK 

 Menjabarkan/merincikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 

kegiatan pelibatan orang tua di lembaga TK 

 

 Menciptakan keaktivan orang tua untuk selalu berkomunikasi 

dengan pihak sekolah  

 Orang tua aktiv melakukan konsultasi pada guru atas masalah  

belajar anak 

 Orang tua berpartisipasi dalam kegiatan sekolah  

 Orang tua mendukung kegiatan postif dalam rangka menumbuhkan 

kemampuan literasi awal anak 

 

 Menciptakan keaktivan orang tua dan guru dalam 

menumbuhkan kemampuan awal literasi 

 Hubungan orang tua dan guru dalam kegiatan print motivation 

 Hubungan orang tua dan guru dalam kemampuan vocabulary 
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 Hubungan orang tua dan guru dalam kemampuan narrative skill 

 Hubungan ourang tua dan guru dengan kegiatan phonological 

awarness 

 Hubungan orang tua dan guru dengan kegiatan letter knowlwdge 

 

1.8 Metode Penelitian  

1.8.1 Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif. 

Dengan pendekatan survey dengan alat bantu kuisioner , Metode deskriptif adalah 

suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang 37  Penelitian deskriptif disini menggunakan metode survei yaitu 

penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang 

ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi 

sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah 

1.8.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sidoarjo karena secara Regional 

Kabupaten Sidoarjo dekat dengan Kota Surabaya sebagai kota Literasi, pertukaran 

informasi yang ada, kemajuan teknologi informasi yang berkembang di Surabaya 

memungkinkan Orang Tua dan Guru anak usia dini di kabupaten Sidoarjo mulai 

mengkuti kegiatan, perkembangan dan mulai mendapatkan manfaat yang 

berkaitan dengan Literasi dari Kota Surabaya yang notabene sebagai kota Literasi. 

 

 

 
                                            
37 Adnan Mahdi Muhajidin, Panduan penelitian praktis penyusunan skripsi, tesis dan disertasi, Gramedia, 

Alfabeta, 2014.  hlm. 104 
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1.8.3 Populasi  

 Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai 

sekolompok obyek yang lengkap dan jelas38. Adapun populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh guru TK dan Orang tua murid Taman kanak kanak seluruh 

kabupaten sidoarjo.  

 Peneliti menggunakan teknik penarikan sampel yakni sampel acak atau 

probability sampling yaitu sampel yang ditarik menurut hukum hukum 

probabilitas.39 Artinya setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel. Kemudian peneliti menggunakan Sampel klaster 

proposional atau probability proportionate ti size/PPS40 sebab kelompok klaster 

kecamatan di kabupaten sidoarjo, anggota klaster kecamatan ( jumlah TK dalam 

klaster satu kecamatan) memiliki jumlah/elemen yang berbeda. Oleh sebab itu 

peneliti membuat perlakuan , agar probabilitas atau rasio sampling seimbang 

dalam beberapa langkah sampling.  

Langkah pertama : mengambil sampel dari kelompok klaster atau seluruh populasi 

Tk di kabupaten sidoarjo dari kelompok klaster. Peneliti mengambil sampel 10% 

dari total populasi yakni 957 TK, dengan demikian 10% dari 957 adalah 96 

(dibulatkan menjadi 100 TK yang akan dijadikan sampel).  

Langkah kedua : menentukan atau membuat kerangka sampel dari seluruh 

populasi. Dari 957 TK itu nantinya akan terpilih 100 TK. Satu kecamatan bisa 

saja mendapat lebih banyak TK. Perhitungannya sebagai berikut : 

1. Kecamatan sidoarjo memiliki 102 TK , jadi 102/957x100% = 10,66  11  

Jadi 11 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

Sidoarjo. 

2. Kecamatan Buduran memiliki 41 TK, jadi 41/957x100% = 4,28  4 

                                            
38 Ibid., hlm 110 
39Eriyanto, Metodologi Polling, Remaja Rosdakarya, Bandung,  1999, hlm. 103 
40 Ibid., hlm 103 
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Jadi 4 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random di kecamatan 

Buduran 

3. Kecamatan candi memiliki 70 TK, jadi 70/957x100% = 7,31  7 

Jadi 7 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random di kecamatan 

candi 

4. Kecamatan porong memiliki 32 TK, jadi 32/957x100% = 3,34  3 

Jadi 3 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

porong 

5. Kecamatan krembung memiliki 33 TK, jadi 33/957x100% = 3,44  3 

Jadi 3 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random di kecamatan 

krembung 

6. Kecamatan Tulangan memiliki 54 TK, jadi 54/957x100% = 5,64  5 

Jadi 5 adalah jumlah TK yang akan dipilih secaran random dikecamatan 

tulangan 

7. Kecamatan tanggulangin memiliki 53 TK jadi 53/957x100% = 5,53  5 

Jadi 5 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

tanggulangin 

8. Kecamatan Jabon memiliki 30 TK jadi 30/957x100% = 3,13  3 

Jadi 3 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

jabon 

9. Kecamatan krian memiliki 53 TK jadi 53/957x100% = 5,53  5 

Jadi 5 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

krian 

 

10. Kecamatan balongbendo memiliki 30 TK jadi 30/957x100% = 3,13  3 

Jadi 3 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

balongbendo 

11. Kecamatan tarik memiliki 35 TK jadi, 35/957x100% = 3,65  4 

Jadi 3 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random di kecamatan 

tarik  
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12. Kecamatan wonoayu memiliki 49 TK jadi, 49/957x100% = 5,12  5 

Jadi 5 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

Wonoayu  

13. Kecamatan Prambon memiliki 37 TK jadi, 37/957x100% = 3,86  4 

Jadi 4 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

Prambon 

14. Kecamatan Taman memiliki 87 TK jadi, 87/957x100% = 9,09  10  

Jadi 10 adalah jumlah TK yang akan dipilih secaran random di kecamatan 

Taman 

15. Kecamatan sukodono memiliki 60 TK jadi, 80/957x100% = 8,35  8  

Jadi 8 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

sukodono 

16. Kecamatan gedangan memiliki 49 TK jadi, 49/957x100% = 5,12  5 

Jadi 5 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

gedangan  

17. Kecamatan waru memiliki 102 TK , jadi 102/957x100% = 10,66  11  

Jadi 11 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

waru 

18. Kecamatan sedati memiliki 40 TK jadi, 40/957x100% = 4,17  4 

Jadi 4 adalah jumlah TK yang akan dipilih secara random dikecamatan 

sedati 

Jadi total sampel TK yang terpilih nanti secara acak berjumlah 100 TK 

(taman kanak-kanak) 

 

Langkah ketiga : adalah memilih 1 orang tua dan 1 guru disetiap TK pada klaster 

kecamatan untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Asumsinya adalah 

bahwa 1 orang tua dan 1 guru setiap TK di tiap Klaster kecamatan dapat mewakili 

Homogenitas yang ada,sebab homogenitas disini dilihat dari tiap TK / lembaga 

tersebut. Semisal dari dari kondisi ekonomi,sosial orang tua serta lingkungan dan 

kondisi TK dan kemudian kemampuan guru dalam pengajaran. Kemudian untuk 

sampel orang tua disini bisa bapak, bisa ibu dan bisa keduanya namum kemudian 
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unit analisisnya tetap satu yakni Orang Tua. Jika ada 100 TK maka akan ada 100 

guru dan 100 orang tua. Maka ke-200 orang tua dan guru inilah yang siap untuk 

diwawancarai sebagai sampel. Berikut peneliti lampirkan kerangka sampelnya. 

 

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Pada teknik pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data dengan 

data primer dan sekunder yang kemudian dilengkapi dengan data hasil dari 

observasi. 

a. Observasi 

Proses observasi ini juga dibutuhkan peneliti untuk mengamati secara 

langsung terhadap obyek penelitian. observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 

melalui pengamatan dan pengindraan.41 Yang nantinya diharapkan dari 

pengamatan atau observasi ini peneliti bisa mendapatkan fakta untuk 

mendukung data primer dan data sekunder yang diperoleh. 

b. Pengumpulan data primer 

Pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh 

peneliti secara langsung. Dan pada penelitian ini peneliti mengumpulkan 

data primernya menggunakan kuesioner yang pertanyaannya bersifat 

semi terbuka. Pertanyaan semi terbuka adalah pertanyaan yang sebagian 

jawabannya sudah ditentukan, tetapi masih ada kemungkinan bagi 

responden untuk memberikan jawaban lain 

c. Pengumpulan data sekunder 

Pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara  

langsung melainkan melalui orang lain maupun sumber dokumen. 

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan 

informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Dokumen 

berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas 

mengenai pokok penelitian. 

 
                                            
41

 Ibid., hlm.118  
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d. Studi Pustaka 

Studi ini dilakukan dengan mencari beberapa referensi yang memuat 

hasil-hasil terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Ini dilakukan 

untuk membandingkan analisis dengan hasil-hasil yang terkait. 

 

I.9 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

• Teknik Pengolahan Data 

Dalam Teknik Pengolahan data ini, semua data primer yang diperoleh 

diolah dengan menggunakan SPSS. Pada awalnya tabel frekuensi tunggal 

selanjutnya data akan diproses melalui tahap Editing, Coding dan Tabulasi 

data. Dimana Editing adalah proses memeriksa dan meneliti kembali data 

yang telah terkumpul. Tahap Editing ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang telah terkumpul tersebut baik sehingga segera dapat 

dipersiapkan untuk tahap analisis berikutnya. Setelah tahap editing tahap 

berikutnya adalah Coding. Coding adalah memberi simbol angka pada tiap 

jawaban, atau suatu cara mengklasifikasikan jawaban responden atas suatu 

pertanyaan menurut macamnya dengan jalan menandai masing-masing 

jawaban dengan kode tertentu sehingga memudahkan analisis data serta 

dilakukan untuk mengkuantitatifkan data kualitatif. Tahap Editing dan 

Coding selesai tahap selanjutnya dilakukan Tabulasi Data, yaitu 

memasukkan data ke dalam ke dalam variable view dan data view pada 

SPSS. 

 • Teknik Analisis Data 

Setelah pengolahan data, langkah berikutnya menganalisis dan 

menginterpretasi data. Dari data kuantitaif yang diolah dengan tabel 

frekuensi tunggal selanjutnya dianalisis dan diinterpretasi secara teoritik 

dengan membandingkan pada penelitian-penelitian terdahulu dan dilihat 

kecenderungannya dari tabel silang (cross table). Sedangkan dari data 

kualitatifnya diperoleh untuk memperjelas dan memperkaya analisis. Pada 

akhirnya, penelitian deskripstif ini berupaya untuk mendeskripsikan data 
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tentang kenyataan dan karakteristik dari unit penelitian secara akurat dan 

faktual. 
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BAB 2 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

2.1.1 Letak Geografis Kabupaten sidoarjo 

 Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten dari 38 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Motto Kabupaten Sidoarjo adalah "Sidoarjo 

permai bersih hatinya" Luas wilayah kabupaten Sidoarjo adalah sekitar 591,59 

km2  Wilayah kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 Kecamatan, Yakni Kecamatan 

Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, 

Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Porong,Kecamatan 

Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sukodono, 

Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan 

Tulangan, Kecamatan Waru , Kecamatan Wonoayu . Kabupaten Sidoarjo terdiri 

dari 18 kecamatan yang terbagi dalam 322 desa dan 31 kelurahan. Dari 18 

kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo, wilayah yang paling luas terdapat di 

kecamatan Jabon (81,00 KM2) dan Sedati (79, 43 KM2). Akan tetapi dua 

kecamatan yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidoarjo, daerahnya 

didominasi oleh pertambakan, sehingga kepadatan penduduk bisa dibilang relatif 

kecil. Sedangkan 16 kecamatan lainnya mempunyai wilayah hampir rata-rata 

sama, luas rata-rata tiap kecamatan itu yakni 34,61KM2. Wilayah Kabupaten 

Sidoarjo sebelah  Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik 

sebelah Timur Selat MaduraSebelah Selatan kabupaten Pasuruan dan sebelah 

Barat Kabupaten Mojokerto.1  

 

 

                                                           
1 Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2009, 34 
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2.1.2 Aspek Demografi 

 Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil pendataan tahun 

2010, Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan, 

berikut tabelnya : 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo 

    Sumber : sidoarjo dalam angka tahun 2009 

Nama Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Total (Jiwa) 

 Laki-laki Perempuan  

Kecamatan Sidoarjo 95.885 98.166 194.051 

Kecamatan Buduran 92.334 46.901 92.334 

Kecamatan Porong 33.771 32.138 65.909 

Kecamatan Candi 72.283 72.863 145.146 

Kecamatan Krembung 29.183 29.175 58.358 

Kecamatan Tulangan 43.982 43.440 87.422 

Kecamatan Tanggulangin 43.982 43.440 84.580 

Kecamatan Jabon 24.966 25.023 49.989 

Kecamatan Krian 59.899 58.786 118.685 

Kecamatan Balong Bendo 33.633 33.232 66.865 

Kecamatan Wonoayu 36.017 35.992 72.009 

Kecamatan Tarik 60.977 30.362 60.977 

Kecamatan Prambon 68.336 34.063 68.336 

Kecamatan Taman 107.256 105.601 212.857 

Kecamatan Waru 116.242 115.056 231.298 

Kecamatan Gedangan 67.757 65.090 132.847 

Kecamatan Sedati 46.805 45.663 92.468 

kecamatan sukodono 55.936 55.185 111.121 
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 Dari keseluruhan jumlah penduudk kabupaten sidoarjo yang tersebar di 18 

kecamatan dapat diketahui jumlah penduudk yang terdapat di kabupaten Sidoarjo 

berjumlah 1. 945.252 yang terdiri dari laki-laki 977.683 dan perempuan 867.569 

jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak adalah waru dengan jumlah 

231.298 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling 

sedikit adalah kecamatan jabon dengan jum lah penduduk 49.989 jiwa.  

2.1.3 Aspek Ekonomi  

 Bahwa berdasarkan jenis pekerjaan suatu Kabupaten bisa kita peroleh 

suatu gambaran ekonomi dalam kabupaten tersebut. Jenis pekerjaan dalam 

Kabupaten Sidoarjo yang paling dominan dimiliki oleh sektor pekerjaan swasta. 

penduduk kabupaten Sidoarjo yang bergerak pada sektor swasta dimiliki oleh 

310.338 jiwa. Sedangkan untuk peringkat kedua dimiliki oleh kelompok 

pedagang. Artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo banyak yang 

bergerak dalam dunia perdagangan. Angka yang menunjukkan bahwa masyarakat 

sidoarjo bekerja dalam sektor perdagangan sampai 45.888. Peringkat ketiga sektor 

pekerjaan yang banyak dimiliki oleh kelompok masyarakat Sidoarjo adalah dalam 

sektor jasa.2 

2.1.4 Aspek Pendidikan  

 Berdasarkan tingkat pendidikan, secara umum masyarakat yang 

berdomisili di Kabupaten Sidoarjo setidaknya memiliki enam jenis tingkat 

pendidikan yang sedang ditempuh yakni; masyarakat sedang menempuh jenjang 

pendidikan TK, masyarakat sedang menempuh jenjang pendidikan SD, 

masyarakat sedang menempuh jenjang pendidikan SLTP, masyarakat sedang 

menempuh jenjang pendidikan SLTA, masyarakat sedang menempuh jenjang 

pendidikan akademi, masyarakat sedang menempuh jenjang pendidikan sarjana 

Enam jenjang pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA, Akademi, Sarjana) 3  yang 

dimiliki oleh masyarkat Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari masyarakat sedang 

                                                           
2  ibid,hlm 106 
3 :ibid,hlm. 104 
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menempuh tingkat pendidikan TK berjumlah 451.360 orang, masyarakat yang 

sedang menempuh tingkat pendidikan SD berjumlah 441.074, masyarakat sedang 

menempuh jumlah pendidikan SLTP berjumlah 326.661, masyarakat sedang 

menempuh tingkat pendidikan SLTA berjumlah 586.704, masyarakat sedang 

menempuh tingkat pendidikan Akademi berjumlah 37.922, masyarakat sedang 

menempuh tingkat pendidikan Sarjana berjumlah 155.736. Tingkat pendidikan 

merupakan faktor penting yang dimiliki oleh daerah, sehingga dengan penduduk 

yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dimungkinkan memiliki sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas. Disisi lain, adanya tempat pendidikan, 

khususnya pendidikan anak usia dini yang notabene adalah pendiidkan yang 

ditempuh pertama kali oleh anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar 

sebagai fasilitas penunjang untuk kegiatan belajar mengajar penting diperhatikan. 

Ketersebaran fasilitas pendidikan di tiap-tiap jenjang memungkinkan masyarakat 

agar mudah untuk menjangkau. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan 

masyarakat bisa meningkat. 

2.2 Anak Usia Dini dan Landasan Pendidikan Anak usia Dini  

 Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0-6 tahun 

(Undang undang Sisdiknas tahun 2003) dan 0-8 tahun menurut para pakar 

pendidikan anak. Pada masa ini merupakan masa emas atau golden age, karena 

anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak 

tergantikan pada masa mendatang. Menurut berbagai penelitian di bidang 

neurologi terbukti bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk dalam kurun waktu 4 

tahun pertama. Setelah anak berusia 8 tahun perkembangan otaknya mencapai 

80% dan pada usia 18 tahun mencapai 100%. Sesuai dengan Undang-undang 

Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14,4 upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak 

usia 0-6 tahun tersebut dilakukan melalui Pendidikan anak usia dini (PAUD). 

 Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukankepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

                                                           
4 http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf 
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melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

danperkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD bertujuan mengembangkan berbagai 

potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian ransangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pasal 28 tentang 

Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa: 1. PAUD diselenggarakan 

sebelum jenjang Pendidikan Dasar 2. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan formal, non formal dan/atau informal 3. PAUD jalur pendidikan 

formal: TK, atau bentuk lain yang sederajat 4. PAUD jalur pend non formal: KB, 

TPA, atau bentuk lain yang sederajat 5. PAUD jalur pend informal: pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.  

2.3 Deskripsi umum Tiap Lokasi Penelitian 

 Taman Kanak kanak (TK) di kabupaten sidoarjo di bawah naungan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Dimana jumlah TK  di Kabupaten Sidoarjo 

berjumlah 957 instansi TK yang terdiri atas Negeri dan Swasta. Kesemuanya telah 

mendapatkan NPSN Nomor Pokok Sekolah Nasional dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sidoarjo.5 Ke-957 TK tersebar 18 kecamatan yang ada di kabupaten 

sidoarjo. [ tersedia dilampiran]. Jumlah anak usia dini atau anak yang menempuh 

pendidikan Taman kanak-kanak di sidoarjo sendiri menurut Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 berjumlah 48.369 jiwa.6 Dengan banyaknya 

jumlah tersebut sekiranya di perlukan pengembangan Literasi dini dengan 

mengetahui peranan orang tua dan guru nya. Sedangkan pada tahun yang sama 

                                                           
5 http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id 
6 http://sidoarjokab.bps.go.id/webbeta_3515/frontend/linkTabelStatis/view/id/39 
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jumlah guru taman kanak-kanak berjumlah 4.091 jiwa. 7  Terakait banyaknya 

jumlah tersebut sekiranya di perlukan pengembangan Literasi dini dengan 

mengetahui peranan orang tua dan guru nya . TK di kabupaten sidoarjo sendiri 

rata rata memiliki fasilitas yang mendukung guna terciptanya suasana belajar 

mengajar yang kondusif dan literate, meskipun di tiap TK ada perbedaan antara 

keberagaman fasilitas yang dimiliki untuk mendukung belajar mengajar. 

Berdasarkan pengalaman peneliti, Karakteristik orang tua murid juga tidak sama 

setiap sekolah mulai dari jenis pekerjaan, penghasilan dan pendidikan, begitu juga 

dengan tingkat pendidikan guru,  namum kesamaan pendidikan guru disetiap 

sekolah adalah sama, kemudian dalam setiap sekolah yang diteliti terdapat 

kesamaan karakteristik orang tua, maka dari itu peneliti menumukan homogenitas 

responden di satu lokasi penelitian namum menemukan perbedaan karakteristik 

orangtua maupun guru di lain lokasi penelitian semial kondisi sosial ekonomi dan 

pendidikan orang tua, pendidikan guru. Kondisi setiap sekolah atau lokasi 

penelitian adalah homogen, mulai  Kondisi bangunan, jumlah guru dan jumlah 

murid berbeda tiap sekolah, secara umum dapat digambarkan TK Di Kabupaten 

Sidoarjo rata-rata, meliputi, memiliki luas lahan minimal 300 m2 (untuk bangunan 

dan halaman), memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio 

minimal 3 m2 per-anak dan beberapa TK tersedia fasilitas cuci tangan dengan air 

bersih, memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala sekolah, dan beberapa 

sekolah secara umum memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) 

dan dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), kemudian 

memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan 

pengawasan guru, dan memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan 

kegiatan anak, kemudian rata rata memiliki alat permainan edukatif yang aman 

dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), 

memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat, 

dan yang terakhir memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, yang 

biasanya dikelola setiap hari. 

                                                           
7 http://sidoarjokab.bps.go.id/webbeta_3515/frontend/linkTabelStatis/view/id/25 
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2.4 Gambaran Umum Pendidikan Dasar di Kabupaten Sidoarjo dan 

kaitanya dengan Literasi Dini 

 Beberapa sekolah dasar atau yang sederajat, memberlakukan tes 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung bagi calon siswanya. Akhirnya, ini 

mendorong Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal, menerapkan 

pembelajaran yang menghasilkan siswa yang bisa membaca, menulis dan 

berhitung. Sebuah efek domino yang terus berlanjut pada lingkungan keluarga, 

dimana balita dituntut agar mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengarahkannya 

pada hal tersebut. Beberapa orangtua lalu “memfasilitasi” anak untuk kursus 

beragam jenis kursus. Bisa jadi sang anak menyukainya, tapi bisa jadi juga tidak 

terlalu menyenangkan bagi mereka. Pendahuluan diberikan pada masa golden 

age. Yakni usia 0–6 tahun. Pada masa ini, sebetulnya otak anak sedang mudah-

mudahnya menyerap informasi yang dilihat dan dipelajari. Kemudian ketika anak 

4 tahun, ia mulai masuk TK A  kemudian di TK B, metode belajarnya juga tidak 

jauh dengan TK A. Namun, dengan kesulitan yang berbeda.  

 Jadi anak-anak usia 0–6 tahun ini diajarkan bermain dengan teman-

temannya untuk bersosialisasi supaya anak tidak jadi pemalu, dadi ketika bertemu 

teman, anak menjadi riang dan tidak diam, lalu menangis. Jika masa keemasan 

anak ini sudah dilewati, barulah anak masuk ke tahapan perkembangan 

kemampuan calistung, hal inilah yang menjadikan bahwa pengembangan Literasi 

sejak usia dini ini penting, namum perlu diketahui bahwa 

  Literasi dini sebenarnya bukan diartikan mengajarkan membaca, tapi 

membangun fondasi untuk membaca agar dikemudian hari apabila anak sudah 

waktunya belajar membaca mereka lebih siap. Literasi dini memberikan alternatif 

baru guna membantu anak-anak belajar berbicara, membaca, dan menulis namun 

tidak mengarahkan serta menyuruh mereka membaca dan menulis, sebab hal ini 

tidak sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Instruksi formal yang 

dilakukan oleh orang tua dan guru untuk meminta anak-anak membaca diusia 
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yang tidak siap dalam perkembangannya, ini sangat kontra produktif artinya akan 

berpotensi menganggu anak-anak dalam proses membaca, dan lebih buruk  

mengakibatkan gagal dalam proses membaca dikemudian hari. Hal ini sesuai 

dengan Pernyataan Mendikbud ini sesuai dengan aturan hukum yang diatur dalam 

Permendiknas RI No. 58 TAHUN 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia 

Dini. Ada 4 tingkat pencapaian terkait dengan kemampuan calistung bagi anak 

usia 4-6 tahun, yaitu: Pura-pura membaca cerita bergambar. Berkomunikasi secara 

lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk 

persiapan membaca, menulis dan berhitung. Membaca nama sendiri. Menuliskan 

nama sendiri. 
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BAB 3 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

  Pada bab ini akan memberikan penyajian data yang telah diperoleh dari 

penyebaran kuesioner dan observasi di lapangan. Data yang diperoleh berupa data 

kuantitatif dan kualitatif (hasil probing) terhadap beberapa responden. Data 

mempertajam analisis data kuantitatif. Untuk yang pertama akan dijelaskan mengenai 

karakteristik responden terlebih dahulu kemudian menjelaskan temuan tentang peran 

orang tua an guru dalam mengembangkan literasi dini. Berikut hasil dan penyajian 

datanya : 

3.1 Karakteristk Responden Orang Tua 

 3.1.1 Pendidkan Orang Tua 

 Berikut adalah tabel tentang karakteristik responden berdasarkan pendidikan orang 

tua : 

 

Gambar diagram 3.1 Pendidikan Orang tua 
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 Berdasarkan Gambar 1. Diketahui bahwa mayoritas ayah pendidikan 

terakhirnya pada jenjang Strata 1 (s1) dan untuk ibu mayoritas pendidikan terakhirnya 

adalah SMA dengan jumlah masing-masing 44 responden dan 46 responden.  

 

3.1.2 Pekerjaan orang Tua 

 Berikut adalah tabel tentang karakteristik responden berdasarkan pekerjaan orang 

tua: 

 

Gambar diagram 3.2. Pekerjaan ayah 

 Berdasarkan Gambar 2. Diketahui bahwa 58% pekerjaan ayah dari total 100 

responden adalah sebagai pekerja swasta, 36% sebagai PNS dan 6% wirausaha. 
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Gambar  diagram 3.3 Pekerjaan ibu  

 Berdasarkan gambar 3 diketahui bahwa mayoritas pekerjaan dari ibu yg 

menjadi responden adalah ibu rumah tangga dengan persentase 40%, berbeda dengan 

pekerjaan ayah, perbedaan antara PNS dan pekerja Swasta hanya 1%, dimana PNS 

memiliki persentase 25% dan pekerja swasta sebanyak 25% dari total 100 responden. 

3.1.3 Pendapatan Orang tua 

 Berikut adalah tabel tentang karakteristik responden berdasarkan pendapatan orang 

tua : 

 

     Gambar diagram 3.4. pendapatan ayah 
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 Berdasarkan gambar 4 bahwa mayoritas pendapatan ayah sebesar Rp 

3.000.000 dan yang pendapatan yang paling besar adalah Rp 7.000.000 dengan 

jumlah 3 orang. Pendapatan Rp 5.000.000 menjadi yang terbanyak kedua dengan 

jumlah responden 24 responden.  

 

 

Gambar diagram 3.5. pendapatan ibu 

 Berdasarkan gambar 5 diketahui bahwa 40 ibu yang menjadi responden tidak 

memiliki penghasilan, hal ini sejalan dengan analisis pekerjaan ibu yaitu 40% dari 

100 responden (40 responden) bekerja sebagai Ibu rumah tangga yang pada umumnya 

tidak memiliki pendapatan. 
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3.2 Karakteristik Responden Guru 

 

 

        

 

 

 

 

Gambar diagram 3.6. Pendidikan guru 

 Berdasarkan Gambar 1. Diketahui bahwa mayoritas guru pendidikan 

terakhirnya pada jenjang Strata 1 (s1) dengan jumlah 85 orang guru dan disusul 

dengan guru yang berpendidikan terakhir D3 sebanyak 12 orang guru yang menjadi 

responden dari total 100 responden. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.7. usia guru 
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 Berdasarkan Gambar 7. Diketahui bahwa yang paling banyak dengan jumlah 

23 orang guru yang manjadi responden berusia 30 tahun, dan terbanyak kedua berusia 

38 dengan jumlah 14 orang guru yang menjadi responden. Usia guru tersebar dari 

mulai 24 tahun hingga 68 tahun. 
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3.3. Peran orang tua termasuk ayah dan ibu dalam mengembangkan literasi 

dini di rumah 

3.3.1 Orang tua sebagai “modeling” 

3.3.1.1 Kebiasaan sehari hari orang tua di waktu luang 

 Orang tua memiliki posisi yang cukup signifikan untuk menjadi role Model 

dan contoh dalam pendidikan anak. Dalam mengembangkan literasi dini, 

kebiasaan orang tua dirumah salah hal penting dalam keberhasilan 

pengembangannya. Di kabupaten sidoarjo dapat diketahui kebiasaan orang tua di 

waktu luang pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 3.1  

Kebiasaan sehari hari orang tua di waktu luang 

 Sumber : Kuesioner orang tua No. 10 

Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui bahwa kebiasaan orang tua dalam 

mengisi waktu luang yang paling sering dilakukan adalah menonton televisi 

dengan jumlah responden yang menyatakan hal tersebut berjumlah 74 responden 

atau sekitar 74%, hasil probing yang dilakukan peneliti, ditemukan alasan yang 

menjadikan responden lebih suka menonton tv adalah tidak adanya buku bacaan 

dirumah, tayangan tv lebih variatif dan mudah dipahami, Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan salah seorang responden yang bernama ibu RNW yang berasal dari 

kecamatan prambon, “ saya lebih suka nonton tv mbak daripada baca, dirumah 

juga nggak ada buku bacaan, adanya cuman televisi, enak ada gambarnya “ 

pendapat dari ibu RNW diperkuat oleh ibu MM dari kecamatan balongbendo yang 

 

Intensitas 

Sering 
Jarang 

 frekuensi persentase frekuensi persentase 

Kebiasaan 

membaca buku, novel, atau tabloid 43 43% 57 57% 

melakukan aktivitas rumah tangga 66 66% 34 34% 

menonton televisi 74 74% 26 26% 

Berwisata 48 48% 52 52% 

Lainnya 0 0% 0 0% 

Total   100 100 100  
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juga seorang ibu rumah tangga, “ kalau dirumah ya nonton tv mbak, kalau luang 

ya nonton tv kalau enggak ya bersih bersih rumah. Kalau baca suka malas mbak 

saya, lama soalnya”  Sedangkan yang paling jarang dilakukan adalah 

membaca buku, novel, atau tabloid dengan jumlah responden yang menyatakan 

sejumlah 57 responden atau setara 57%. Hal ini diperkuat oleh salah seorang 

responden yang berprofesi sebagai seorang pegawai negeri sipil ibu sukartini dari 

kecamatan porong “ sebisa mungkin kalau longgar ya saya buat buat baca mbak, 

entah koran atau majalah dikantor dari pada ngganggur “ berdasarkan hasil 

temuan lainnya yang ditemukan peneliti adalah, beberapa orang tua diketahui  

menitipkan anak mereka ke baby sitter, menitipkan pada baby sitter dikarenakan 

tidak ada yang menjaga anak anak ketika ayah dan ibu bekerja diluar rumah.  

anak balita cenderung terbatas teman bermainnya, masih lebih banyak tinggal di 

rumah, dan belum mampu bersikap kritis mengenai segala sesuatu yang dilihatnya 

di layar kaca. Tapi kebiasaan juga pegang peranan dalam hal ini. Banyak anak 

sudah dibiasakan nonton TV sejak masih bayi. Ada orangtua menjadikan TV 

sebagai babysitter karena tak mau repot. Biar anaknya anteng, si kecil didudukkan 

di depan teve. "biasanya sih mbak untuk makan, harus sambil nonton TV. Kalau 

tidak, anaknya tak mau makan," kata ibu SMR dari kecamatan wonoayu. . 

 

3.3.1.2 Cara orang tua menambah wawasan 

 Sebagai bagian dari role model, orang tua juga dituntut untuk mengetahui hal 

hal disekitar yang berkaitan dengan pengembangan literasi anak mereka dengan 

menambah wawasan mereka, dalam hal ini Adapun cara orang tua di kabupaten 

sidoarjo dalam menambah wawasan mereka, perhatikan tabel berikut ini : 
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     Tabel 3.2 

Cara orang tua menambah wawasan 
 

Intensitas 

Sering jarang 

 frekuensi persentase frekuensi persentase 

Hal untuk 

menambah 

wawasan 

Membaca buku bacaan 32 32% 68 68% 

membaca koran 37 37% 63 63% 

menonton  televisi 84 84% 16 16% 

mengakses informasi melalui internet 40 40% 60 60% 

Lainnya 0 0% 0 0% 

      Sumber : Kuesioner orang tua No. 11 

 Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa kebiasaan orang tua dalam 

menambah wawasan yang paling sering dilakukan adalah menonton televisi 

dengan jumlah responden yang menyatakan hal tersebut berjumlah 84 responden 

atau setara 84%, hasil probing dengan responden diketemukan bahwa acara lebih 

lengkap dan lebih praktis. salah seorang responden dari kecamatan tarik 

mengatakan “acara di tv lengkap, bagus mbak kan nggak ribet mbak kalau lihat tv, 

rumah jauh mbak akalau mau beli buku “ sedangkan yang paling jarang dilakukan 

adalah membaca buku bacaan dengan jumlah responden yang menyatakan 

sejumlah 68 responden atau setara 68%,  dengan alasan bahwa buku merupakan 

sumber informasi yang bisa dipercaya karena di karang oleh ilmuan, dengan 

diperkuat pernyataan  seorang ibu rumah tangga dari kecamatan  sidoarjo 

dengan alasan “ buku itu informasinya terpercaya mbak, yg ngarang kan orang 

pinter-pinter tuh” 

 

3.3.2  Orang tua sebagai “mentoring” 

3.3.2.1 Intensitas pertemuan orang tua dengan anak 

 Sebagai mentor orang tua dituntut adanya hubungan yang terjalin antara anak 

dan orang tua, dalam hal ini didalam menjalin hubungan anak dan orang tua, 

intensitas dalam pertemuan menjadi bagian dari keterjalinan hubungan baik anak 

dan orang tua, selain itu kualitas intensitas pertemuan juga memjadi hal yang 

penting dalam proses mengembangkan literasi dini perhatikan tabel berikut ini : 
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Tabel 3.3 

Intensitas pertemuan orang tua dengan anak 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 12 

 Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa intensitas pertemuan orang tua 

dengan anak paling banyak adalah setiap saat dengan jumlah responden 52 

responden atau 52%. Sedangkan orang tua yang intensitas pertemuan dengan 

anaknya setiap hari ada 48 responden atau 48% dan ada responden yang 

menyatakan intensitas pertemuan dengan anak 1 minggu sekali. Yang menarik 

disini adalah ada seorang siswa yang hanya bertemu dengan ayahnya 1 kali dalam 

seminggu, bapak BMB dari kecamatan tulangan mengatakan “saya sering dinas 

diluar kota mbak, kerjaan saya PNS petugas lapangan, jadi anak anak ya sering 

sama ibu nya dirumah” 

 Berdasarkan temuan data dilapangan intensitas pertemuan ayah berdasarkan 

hasil probing diatas, peranan ayah dalam mengembangkan literasi dini dapat di 

lakukan dan dimaksimalkan oleh ibu. Jadi bisa dikatakan tidak ada ketimpangan 

peranan ayah dan ibu disini. Ibu tidak menggantikan posisi ayah tapi sebagai 

orang yang membantu peranan ayah dalam mengurus anak belajar.  

 Dan berdasarkan pertanyaan terbuka pada kuesioner mengenai bagaimana 

kualitas intensistas petemuan dengan anak, dapat diketemuakan oleh peneliti 

bahwa dalam hal ini kualitas pertemuan tidak bisa ditentukan oleh seberapa 

seringkah orang tua dan anak bertemu, sebab adakalanya orang tua yang intensitas 

pertemuan dengan anak hanya sebentar atau kurang dari 12 jam namum kualitas 

pembicaraan dengan anak sangat berkualitas dan interaktif. Seperti halnya pak 

bambang “ sebisa mungkin kalau saya longgar setelah pulang kerja saya suka 

Intensitas pertemuan 

frekue

nsi 

persenta

se 

setiap saat  <12 jam 53 52% 

setiap hari  >12 jam 48 48% 

1 kali seminggu 0 0% 

Jarang 0 0% 

sangat jarang 0 0% 

Total  100 100% 
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bertanya tentang kegiatan dan perkembangan dia secara langsung dengan anak 

mbak, dan itu bisa dari berjam jam“ Berbeda dengan temuan data yang peneliti 

temukan, ada anak dimana dia tidak memiliki ayah karena orang tuanya bercerai. 

Dari hasil probing dengan reasponden  (ibu anak) tersebut peneliti dapat 

meyimpulkan bahwa peranan ayah dalam keluarga yang “broken home” ibu juga 

berperan sebagai ayah dan ibu dirumah, ibu mencari nafkah dan ibu juga 

mengkondisikan anak dirumah mulai dari belajar dan kebutuhan anak sehari hari. 

Seperti yang dikatakan ibu maria seorang single mom dengan 2 anak“ saya ini ya 

kerja ya ngurus anak ngurus rumah mbak, jadi ketemua anak ya pas pagi nganter 

sekolah sama pulang sekolah, itupun anak saya tarud dirumah sama kakaknya, 

saya lanjut kerja lagi”  kemudian ketika di tanya tentang kualitas intensitas 

pertemuan dengan anak ibu maria menjawab “ ya saya ajari kalau belajar, tetep 

saya ajari alhamdulillah anak selalu bisa dan ini sudah bisa baca tajuknya surat 

kabar” 

 Kualitas intentitas pertemuan dengan anak, pada orang tua yang bercerai juga 

tidak selalu diartikan memiliki anak dengan prestasi buruk atau bahkan tidak baik, 

berdasarkan hasil probing diatas dapat kita ketahui bahwa ibu atau orang tua yang 

single parents pun masih mampu melakoni dua perannya secara seimbang yakni 

sebgai ayah dan ibu, menyempatkan disela waktu untuk melakukan interasi 

dengan anak.  

 Temuan lainnya yang ditemukan oleh peneliti adalah adanya keluarga non 

batih di beberapa responen, keluarga non batih adalah keluarga yang tidak hanya 

terdapat ayah ibu anak, namum juga ada nenek, kakek bahkan keluarga lainnya. 

Beberapa anak yang hidup dengan keluarga non batih dalam penelitian ini banyak 

diasuh oleh nenek. Jadi nenek yang mengantar sekolah dan menjemput dan 

menemani anak selama anak dirumah samapai orang tua anak pulang bekerja. 

Kebanyakan dari mereka adalah anak yang kedua orangtuanya sama sama bekerja 

diluar rumah. Intensitas anak bertemu dengan orang tua adalah kebanyakan 

kurang dari 12 jam. Mereka bertemu dengan anak hanya di waktu petang. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan. Mereka  (nenek dan kakek) tidak 

lagi mempunyai fokus pemikiran yang bercabang dan aktif seperti orang tua. Bagi 
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mereka cucu adalah sarana kegiatan pada saat mereka berusia lanjut, selain itu 

menyenangkan dan mengarahkan mereka untuk melakukan apa saja kepada anak. 

Akibatnya kuasa dan kontrol ada pada anak, tidak jarang juga saya melihat anak 

berbuat semena-mena terhadap kakek neneknya. 

 Berdasarkan pertanyaan peneliti mengenai kualitas pertemuan orang tua 

dengan anak  dari 151 responden yang terdiri atas ibu dan ayah yang sama-sama 

bekerja, kesemuanya dari mereka menyatakan bahwa mereka masih bisa 

meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan anak dan mengajari anak belajar 

dan menegrjakan tugas dari sekolah selepas pulang bekerja atau disela sela 

istirahat mereka. Berikut pernyataan dari bapak zulkifli dan ibu ana, “setelah 

pulang kerja istirahat kan mbak, mandi , makan trus ya disela sela kerja kita 

bantuin anak belajar, neneknya gantian yg istirahat sekarang”.  

 

3.3.2.1 Perlakuan orang tua ketika mulai mengajarkan huruf , kata dan suku 

kata 

 Cara mengajar anak paud cinta membaca sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan cara anak-anak lain, cara yang paling efektif adalah dengan mengacu teori 

perkembangan anak, dalam teori tersebut anak-anak sebelum belajar akan di ajak 

untuk mengenal hal-hal yang sifatnya abstrak dan biasanya didahului dengan 

mengenal hal-hal yang konkret terlebih dahulu, kemudian mengarah ke semi 

konkret dan baru kemudian lebih ke hal-hal yang abstrak. Keberhasilan anak 

dalam belajar mencintai membaca sedikit banyak juga karena peran dan sikap 

orang tua ketika mengajarkan membaca anak. Perhatikan tabel di bawah ini, 
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Tabel 3.4 

Jenis Perlakuan orang tua ketika mulai mengajarkan huruf 
Perlakuan frekuensi persentase 

mengarahkan dengan sabar 86 86% 

Tegas 0 0,0 % 

Membiarkan anak belajar sendiri 13 13 % 

tidak peduli 0 0.0% 

Lainnya 0 0.0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 13 

 Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa perlakuan orang tua di kabupaten 

sidoarjo ketika mulai mengajarkan huruf, baca tulis pada anak yang paling banyak 

dilakukan adalah mengarahkan dengan sabar dengan jumlah responden yang 

menyatakan hal tersebut sebanyak 86 responden atau 86% dan sisanya 

membiarkan anak belajar sendiri. Berdasarkan temuan hasil penelitian, bahwa 13 

responden yang menyatakan membiarkan anak belajar sendiri, dengan alasan 

bahwa, orang tua khusunya ayah dalam ini ingin mengetahui seberapa tangkas dan 

responsifkah anak akan tugas diberikan sekolah, kemudian ayah juga ingin 

melihat bagaimana sebenarnya hasil belajar disekolah dan bimbimngan ibu 

selama ini dalam mendidikan anak. Sebagaimana kutipan wawancara dengan pak 

jalal berikut : “ ingin atau aja mbak hasil anak sekolah itu apa bisa nggak mereka 

belajar sendiri dlu”  dalam hal ini dapat dikatakan bahwa adanya unsur 

kepercayaaan ayah sebgai kepala keluarga terhadap peran ibu dan guru dalam 

mengembangkan pendidikan anak . 

 

3.3.4 Orang tua sebagai “organizing” 

3.3.4.1 Intensitas orang tua membantu anak belajar 

 Dalam mengembangkan literasi dini, diketahui Anak memiliki ciri 

perkembangannya yang khas dalam belajar pada tiap masa kehidupannya. Sebagai 

orangtua, kita dapat menjadi penolong yang jauh lebih efektif bila kita memahami 

apa yang dibutuhkan anak kita sesuai dengan masa pertumbuhannya, Pada masa 

prasekolah, yang paling penting bagi seorang anak adalah belajar mengenai 
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bagaimana cara belajar, bukan sekadar belajar isi materi pelajaran. Untuk itu, 

orangtua dapat membantu melatih anak dengan beberapa cara, dalam tabel berikut 

kita dapat mengetahui intensitas orang tua dalam membantu anak di kabupaten 

sidoarjo adalah berikut tabelnya : 

Tabel 3.5 

Intensitas orang tua membantu anak belajar 
Intensitas membantu frekuensi persentase 

Sangat Sering 27 27% 

Sering 28 28% 

Kadang-kadang 43 43% 

Tidak pernah 2 2% 

Tidak peduli 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 14 

 Berdasarkan Tabel 3.5 diketahui bahwa kebanyakan orang tua hanya 

kadang-kadang membantu menyelesaikan tugas anak dari sekolah dengan jumlah 

responden yang meyatakan hal tersebut berjumlah 43 responden atau 43%. 

Sedangkan orangtua yang sangat sering dan sering membantu anak menyelesaikan 

tugas dari sekolah masing-masing 27 responden dan 28 responden. Hanya ada 2 

orang responden yang menyatakan tidak pernah membantu anak menyelesaikan 

tugas anak sekolah. Responden yang tidak membantu anak dalam belajarnya 

dikarena mereka sangat sibuk dengan pekerjaannya diluar rumah, mereka harus 

berangkat pagi dan pulang sore hari dalam keadaan lelah sehingga tidak ada 

waktu untuk membantu anak belajar seperti yang diungkapkan bapak ZKN “ 

berangkat pagi mbak, pulang malam. Sampai dirumah ya istirahat, tidur, anak kan 

sudah sama ibunya “ berdasarkan probing diatas dan temuan peneliti, peran ayah 

dalam hal membantu anak belajar digantikan oleh ibu. Dalam hal ini ayah tidak 

melalaikan tugasnya dengan membantu anak belajar, tapi ayah lebih menyerahkan 

belajar anak pada ibu yang setia bertemu dan megetahui kondisi anak. 

 

 

3.3.4.1 Orang tua mengembangkan potensi anak 
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 Masa anak-anak adalah masa dimana perkembangan otak berjalan sangat 

efektif. Pada masa ini anak akan dikenalkan pada banyak hal yang akhirnya 

menimbulkan rasa ingin tahu yang kadang berlebihan. Di masa ini pula bakat 

serta potensi akademis dan non akademis dari anak bermunculan dan sangat 

potensial untuk disalurkan ke berbagai bidang pendidikan, salah satunya 

pendidikan seni usia dini. Di kabupaten sidoarjo ternyata orang tua lebih memilih 

memfokuskan anak untuk hal di akaemik di usia dini, daripada memberikan 

pelajaran tambahan di luar akademik berikut tabelnya : 

Tabel 3.6 

Orang tua mengarahkan dan mengembangkan potensi anak anda dengan 

mengikuti les tambahan diluar bidang akademik (Les  musik, menyanyi 

atau menari dll ) 
Jawaban frekuensi persentase 

Ya mengarahkan dan berlanjut sampai saat ini 13 13% 

Tidak mengarahkan karena dirasa orang tua belum waktunya 75 75% 

Tidak mengarahkan karena biaya 1 1% 

Tidak mengarahkan karena tidak ada waktu 1 1% 

Tidak mengarahkan karena tidak ada waktu dan biaya 10 10% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 15 

 Berdasarkan Tabel 3.6 diketahui bahwa mayoritas orang tua Tidak 

mengarahkan karena belum waktunya dengan jumlah responden sebanyak 75 

responden atau 75%. Hasil probing mengatakan kalau orang tua mengganggap 

anak masih usia dini dan hanya perlu bermain dan belajar tidak perlu 

melakuakankegiatan fisik secara berlebihan, seperti yang diungkapkan ibu 

samsinah di kecamatan buduran, “kalau banyak kegiatan di usia segini takutnya 

anak jadi kelelahan dan berfikir terlalu keras mbak” Sedangkan orangtua yang 

mengarahkan dan berlanjut sampai saat ini berjumlah 13 responden atau 13% 

berdasarkan observasi peneliti di lokasi penelitian, kebanyakan dari responden 

mengarahkan anak dalm hl non akademik semisal dibidang musik, dan seni bela 

diri untuk anak. Dan yang Tidak mengarahkan karena tidak ada waktu dan biaya 

berjumlah 10 responden. Berkikut pernyataan dengan ibu samsinah, ibu siti aisyah 
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dari kecamatan sidoarjo mengatakan “ bakat dan potensi anak perlu 

dimaksimalkan dari dini mbak, nanti kan kita jadi tahu anak potensinya dimana, 

kalau sudah tau kita maksimalkan di masadepannya nanti mbak” 

 

3.3.7 Orang tua sebagai “Teacher” dirumah 

3.3.7.1 Perlakuan orang tua ketika anak menanyakan sesuatu tentang apa 

yang dia ketahui anak 

 Sebagai orang tua dalam mengembangkan literasi dirumah inilah gambaran 

orang tua di siidoarjo yang memposisikan dirinya sebagai orang tua , perhatikan 

tabel berikut :    

Tabel 3.7 

Jenis Perlakuan orang tua ketika anak bertanya sesuatu 
Jawaban frekuensi persentase 

Memberikan penjelasan pada anak 100 100% 

Menjawab tidak tahu 0 0.0% 

Memarahi anak 0 0.0% 

Merasa terganggu 0 0.0% 

Tidak peduli 0 0.0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 16 

 Berdasarkan Tabel 3.7 diketahui bahwa yang dilakukan orang tua ketika anak 

menanyakan sesuatu tentang apa yang dia ketahui adalah memberikan penjelasan 

pada anak dengan seluruh responden atau 100% menyatakan hal tersebut. 

 

3.3.7.1 Perlakuan orang tua dalam memberikan penjelasan tentang tujuan 

tugas yang dikerjakan anak (termasuk belajar mengenal huruf, 

belajar mengeja kata) 

 Mengatasi keberhasilan seseorang anak dalam pendidikannya tidak lepas dari 

campur tangan orang tua sebagai pendidik utama dan guru sebagai pendidik 

pengganti orang tua di sekolah. Anak dalam mengembangkan segala potensi yang 

dimilikinya membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitarnya, utamanya para 

pendidik yakni guru maupun orang tua, Dengan kata lain dalam proses belajarnya 
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dibutuhkan peranan orang tua maupun guru untuk membantu tercapainya 

pengembangan itu. Perlu kita cermati bahwa anak dalam belajar sering sekali 

mendapatkan kesulitan. Sebenarnya kesulitan belajar itu tumbuhnya bukan 

semata-mata dari anak itu sendiri, tetapi lingkungan dimana anak itu berada besar 

juga pengaruhnya terhadap berhasil atau gagalnya seseorang. Berikut tabel 

perlakuan orang tua di sidoarjo terhadap anak mereka dalam belajar mengenalkan 

literasi di rumah, memberikan penjelasan tentang tujuan tugas yang dikerjakan 

anak (termasuk belajar mengenal huruf, belajar mengeja kata ) : 

 

Tabel 3.8 

Jenis Perlakuan orang tua dalam memberikan penjelasan tentang tujuan 

tugas  
Jawaban frekuensi persentase 

Ya selalu 35 35% 

Kadang-kadang 63 63% 

Tidak pernah 1 1% 

Tidak peduli 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 17 

 Berdasarkan Tabel 3.8 diketahui bahwa  mayoritas orang tua hanya 

kadang-kadang  memberikan penjelasan tentang tujuan tugas yang dikerjakan 

anak (termasuk belajar mengenal huruf, belajar mengeja kata ) dengan jumlah 

responden yang menyatakan hal tersebut sebanyak 63 orang atau 63% hal ini 

dikarenakan orang tua beranggapan bahwa tugas yang diberikan oleh sekolah 

untuk dikerjakan dirumah adalah langsung dikerjakan, tidak perlu penjelasan yang 

terlalu banyak kepada anak., termasuk menegenalkan anak dengan huruf dan kata. 

dan hanya 1 orang yang tidak pernah, berdasarkan data yang ditemukan oleh 

peneliti alasan orag tua pernah menjelaskan tujuan tugas pada anak adalah karena 

anak diasuh oleh pembantu, jarang bertemu dengan orang tua, jadi ketika anak 

belajar, mengerjakan tugas dari sekolah, kemudian pengenalan huruf semua di 

ajari dan dibimbing oleh pengasuh/pembantu rumah tangga, menerut responden, 
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responden bekerja dan pulang di malam hari ketika anak sudah tidur. sedangkan 

yang selalu memberikan penjelasan tentang tujuan tugas yang dikerjakan anak 

termasuk belajar mengenal huruf, belajar mengeja kata ) ada 35 responden atau 

35%.  

 

3.4 Peran orang tua dalam menumbuhkan kemampuan awal literasi 

 3.4.1 Print motivation 

  3.4.1.1 kegiatan membaca bersama anak 

 Di kabupaten sidoarjo orang tua jarang melakukan kegiatan membaca 

bersama dengan anak, padahal menimbulkan konstruksi positif pada bahan cetak 

pada usia usia adalah waktu yang tepat sebab mereka pada usia golden age. jika 

orang tua saja tidak suka membaca atau tidak menyukai bacaan cetak bagaimana 

dengan kemampuan anak dalam mengembangkan literasi dini dan membuat 

budaya baca dirumah. Perhatikan  tabel berikut untuk lebih jelasnya : 

 

Tabel 3.9 

Kegiatan membaca bersama anak 
Jawaban frekuensi persentase 

Sangat sering 3 3% 

Sering 14 14% 

Jarang 69 69% 

Sangat Jarang 14 14% 

Tidak pernah 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 18 

 Berdasarkan pada Tabel 3.9 diketahui bahwa 69 responden atau setara dengan 

69% menyatakan bahwa sebagai orangtua responden jarang melakukan kegiatan 

membaca bersama anak. Dari hasil probing dari survey bersama responden, 

peneliti menemukan adanya pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua dan 

pekerjan orang tua dengan peranan ibu sebagai modeling dalam kegiatan literasi 

dini, Seperti yang diungkapkan ibu nur seorang karyawati dengan gaji Rp.900.000 

dari kecamatan tarik berikut pernyataannya “saya saja ndak suka baca mbak 
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heheh, lagi pula buku dirumah juga sangat terbatas” bahwa tingkat ekonomi 

kemudian pendidikan ibu atau orang tua akan berpengaruh pada jumlah buku dan 

kualitas buku yang dimiliki dirumah. 

 Kemudian  Hanya ada 3 responden yang sangat sering melakukan kegiatan 

membaca bersama anak beberapa diantaranya adalah memiliki pendidikan yang 

tingi  dan pekerjaan yang tetap dengan gaji rata-rata tinggi, seperti Ibu dila 

amalia dari kecamatan candi yang berprofesi sebgai PNS “ setiap kali baca buku 

atau koran atau majalah saya usahakan anak ada didepan saya mbak, saya harap 

dia mendengarkan, kemudian tidak lama biasanya anak bertanya seputar apa yang 

saya baca mbak dan akhirnya mau membaca sama sama 

 

3.4.1.2 Orang tua mengajak anak meminjam buku di perpustakaan 

 Pada tabel ini pun orang tua di sidoarjo tidak menunjukan respon yang baik 

pada perpustakaan, terlihat bahwa orang tua jarang mengajak anak meminjam 

buku di perpustkaan, perhatikan tabel berikut : 

Tabel 3.10 

  Orang tua mengajak anak meminjam buku di perpustakaan 
Jawaban frekuensi persentase 

Sangat sering 2 2% 

Sering 10 10% 

Jarang 77 77% 

Tidak pernah 11 11% 

Tidak Tahu 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 19 

 Berdasarkan pada Tabel 3.10 diketahui bahwa mayoritas orang tua jarang 

mengajak anak meminjam buku diperpustakaan dengan jumlah responden 

sebanyak 77 responden atau 77%.  Hal mendasar yang menyebabkan orang tua 

jarang mengajak anak mereka ke perpustakaan adalah jarak perpustakaan umum 

kabupaten Sidoarjo sangat jauh dari rumah. Sebab perpustakaan kota berada di 

pusat kota sidoarjo yakni dikecamatan sidoarjo, Hal ini diperkuat oleh ibu amintya 

di kecamatan sedati “ jauh mbak, capek dijalan disana paling Cuma sebentar” 
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Sedangkan yang sangat sering hanya 2 responden, alasannya adalah bahwa 

perpustakaan kota sidoarjo dekat rumah dan dekat dengan sekolah anak, berkut 

pernyataan salah satu responden ibu fatimah di kecamatan sidoarjo “ soalnya 

dekat mbak jadi main ke perpusda kapan saja bisa heheh, anak jadi lebih pinter 

kalau mainnya diperpus mbak, sekalian pinjam buku dibawa pulang, daripada beli 

mbak”  

 

3.4.1.3 Intensitas melakukan membaca di depan anak 

 Senada dengan tabel sebelumnya orang di kabupaten sidoarjo belum 

menunjukan peranan yang maksimal pada anak dalam kegiatan Print motivation 

buktinya adalah pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.11 

 Intensitas orang tua melakukan kegiatan membaca di depan anak 
Jawaban frekuensi persentase 

Sangat sering 3 3% 

Sering 8 8% 

Jarang 77 77% 

Tidak pernah 11 11% 

Tidak Tahu 1 1% 

Total  100 100% 

 Sumber : Kuesioner orang tua No. 20 

 Berdasarkan pada Tabel 3.11 diketahui bahwa mayoritas orang tua jarang 

melakukan kegiatan membaca di depan anak dengan jumlah responden yang 

menyatakan hal tersebut sebanyak 77 responden atau 77%. Hasil dari probing 

bersama responden mengatakan hal ini disebabkan karena mereka benar-benar 

tidak ada waktu, entah untuk pekerjaan atau orang tua tidak memiliki buku dan 

bahan bacaan dirumah mereka. Sedangkan yang sangat sering hanya 3 responden. 

3 responden adalah mereka para orang tua yang memiliki fikiran bahwa membaca 

didepan akan menarik minat baca anak hal ini berbanding lurus dengan 

diketemukan pada saat survey dan probing bersama responden adalah, diantara 

responden yang sering membaca didepan anak adalah orang tua dengan tempat 
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tinggal di Sidoarjo pusat kota atau daerah jauh dari pinggiran kota sidoarjo yang 

mayoritas adalah orang tua dengan pendidikan S1 dan memiliki pekerjaan dengan 

gaji Rp. 3000.000-an.  

 

3.4.1.4 Intensitas orang tua membacakan cerita sebelum tidur pada anak 

 Masih dengan peran orang tua dalam kegiatan membaca bersama anak, dalam 

hal ini kegiatan mendongeng, berdasarkan data berikut diketahui kegiatan 

mendongeng belum dilakukan secara maksimal, berikut hasilnya : 

Tabel 3.12 

Intensitas orang tua membacakan cerita sebelum tidur pada anak 
Jawaban frekuensi persentase 

Sangat sering 4 4% 

Sering 9 9% 

Jarang 75 75% 

Tidak pernah 12 12% 

Tidak Tahu 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 21 

 Berdasarkan pada Tabel 3.12 diketahui bahwa mayoritas orang tua jarang 

membacakan cerita sebelum tidur pada anak dengan jumlah responden yang 

menyatakan hal tersebut sebanyak 75 responden atau 75%. Hal ini dikarenakan 

para orang tua di sidoarjo tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal 

tersebut.   

 Beberapa diantara responden memliki tingkat ekonomi yang rendah sehingga 

untuk membeli buku buku cerita atau dongeng mereka bisa dikatakan tidak 

mampu, mereka harus save uang mereka untuk membayar kebutuhan hidup yang 

lainnya. Selain itu Kegiatan diluar rumah dan kegiatan anak disekolah sangat 

padat, dan hal lain yang membuat mereka jarang membacakan cerita adalah 

karena tidak adanya pembiasaan dilingkungan keluarga. Sedangkan yang sangat 

sering hanya 4 responden. Hal ini diperkuat oleh Responden yang bernama ibu siti 

aminah dari kecamatan tanggulangin mengatakan “ kalau anak didongenin mbak 

dia bisa jadi lebih ingat kata ata yang saya ucapkan, nantinya bisa nambah 
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kosakatanya dia mbak” kepercayaan ibu siti aminah bahwa membacakan dongen 

sebelum tidur dapat mengembangkan kecintaan merek pada buku bacaan.  

 

3.4.1.5 Orang tua berperan dalam memilihkan buku untuk anak mereka 

 Memilihkan buku merupakan Masih dalam kegiatan print motivation, 

memilihkan buku berarti orang tua mendukung adanya peningkat cinta baca pada 

diri anak, orang tua memilihkan bacaan mana yang paling sesuiai untuk usia anak 

usia dini, dan diharapkan anak tidak salah memilih, namum sayangnya di Kab. 

sidoarjo kebanyakan orang tua tidak memilihkan buku pada anak, perhatikan tabel 

berikut : 

 

Tabel 3.13 

Peran Orang tua dalam memilihkan buku untuk anak  
memilihkan buku frekuensi persentase 

Memilihkan  11 11% 

Kadang-kadang memilihkan 40 40% 

Tidak memilihkan 44 44% 

Acuh dan tidak peduli 2 2% 

Lainnya 1 1% 

Total  100 100% 

  Sumber : Kuesioner orang tua No. 22 

 Berdasarkan pada Tabel 3.13 diketahui bahwa mayoritas orang tua tidak 

memilihkan buku yang anak suka dengan jumlah responden yang menyatakan hal 

tersebut sebanyak 44 responden. Orang tua mengganggap jika mereka yang 

memilihkan anak menjadi tidak suka dan tidak mau membaca.  Sedangkan yang 

memilihkan hanya 11 responden, hasil probing bersama responden bahwa alasan 

mereka memilihkan adalah agar anak tidak salah dalam memilih bahan bacaan 

untuk usia mereka.  
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3.4.1.5 Pengenalan oleh orang tua terhadap Bahan cetak (buku, koran, peta, 

buku cerita bergambar) pada anak 

   Pada tabel ini, ditemukan bahwa bahan cetak setidaknya sudah 

dikenalkan lebih dahulu oleh orang tua dari pada sumber lain, perhatikan 

tabelnya : 

Tabel 3.14 

Pengenalan oleh orang tua terhadap Bahan cetak (buku, koran, peta, buku 

cerita bergambar) pada anak 
 

Pengenalan 

Mengenalkan belum mengenalkan 

 frekuensi persentase frekuensi persentase 

sumber 

informasi 

Bahan cetak (buku, koran, peta, 

buku cerita bergambar) 96 96% 4 4% 

Internet 63 63% 37 37% 

Smartphone 58 58% 42 42% 

Tablet  54 54% 46 46% 

Lainya 0 0% 0 0% 

 Sumber : Kuesioner orang tua No. 23 

 Berdasarkan tabel 3.14 diketahui sumber sudah di kenalkan pada anak yang 

paling banyak adalah Bahan cetak (buku, koran, peta, buku cerita bergambar) 

dengan jumlah responden yang sudah menyatakan hal tersebut sebanyak 96 

responden. Sedangkan yang belum dikenalkan paling banyak adalah tablet dengan 

jumlah responden sebanyak 46. Orang tua di sidoarjo mengganggap jika gadget 

dan alat komunikasi canggih lainnya akan merusak cara belajar anak serta 

mengganggu anak dalam tumbuh kembangnya. Orang tua merasa khawatir jika 

anak mereka mengenalkan alat komunikasi canggih tersebut maka anak akan 

membuka situs atau aplikasi yang tidak seharusnya.  

 Berdasarkan pengamatan dan observasi diketemukan oleh peneliti bahwa 

orang tua yang mengenalkan tablet dan smartphone pada anak mereka adalah 

orang tua dengan kondisi ekonominya menengah sampai menengah keatas. 

Rata-rata mereka adalah orang tua yag memiliki pendapatan lebih, sehingga ada 

kemampuan untuk membelikan dan mengenalkan anak mereka dengan gadget. 

   Alasan mereka membelikan selain untuk hiburan anak, gadget juga bisa 

sebagai media belajar mengenalkan anak dengan huruf, angka dan gambar. 
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 Dalam hal ini berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, orang 

tua yang belum mengenalkan anak dengan gadget belum bisa dipastikan mereka 

adalah orang tua dengan penghasilan rendah. Beberapa diantara mereka memiliki 

penghasilan yang cukup bahkan tinggi, namum mereka cenderung membelikan 

buku untuk anak mereka. 

 

3.4.2 Pengembangan phonological awarness 

3.4.2.1 kegiatan yang dilakukan orang tua untuk melatih anak dalam 

mengeja kata atau suku kata 

   Berbagai jenis kegiatan untuk menumbuhkan phonological awarness 

pada anak saat ini sangat beragam, semua kegiatan dimaksudkan agar anak 

memiliki kepekaan terhadap bunyi pada usia dini, mari kita lihat jenis 

kegiatan apakah yang paling banyak di gunakan orangtua untuk 

menumbuhkan kepekaan bunyi pada anak, Berikut tabel kegiatan yang 

dilakukan orang tua untuk melatih anak dalam mengeja kata atau suku kata : 

 

Tabel 3.15 

Jenis Kegiatan  yang dilakukan orang tua untuk melatih anak 
hal yang dilakukan untuk melatih anak dalam mengeja frekuensi persentase 

Menyanyi 40 40% 

Berbicara didepan umum (lomba) 31 31% 

Menyuruh anak bercerita 22 22% 

Bermain tebak kata 7 7% 

Lainnya 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 24 

 Berdasarkan pada Tabel 15 diketahui bahwa mayoritas kegiatan yang 

dilakukan untuk melatih anak dalam mengeja kata atau suku kata adalah dengan 

cara menyanyi yaitu dengan jumlah responden 40 responden atau 40% dan yang 

paling sedikit dilakukan adalah bermain tebak kata dengan jumlah 7 responden 

yang menyatakan hal tersebut. Temuan data di lapangan menyebutkan bahwa 

anak akan lebih bisa mengingat suku kata jika diiringi dengan musik. Berikut 
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pernyataan ibu Sumarni dari kecamatan wonoayu “Menurut pengalaman saya 

mbak, proses belajar membaca melalui suku kata (dengan lagu) ini lebih efektif 

daripada proses mengeja be-a=ba. Dengan “menghafal” suku kata, huruf-huruf 

itu sudah berbunyi dan langsung akan membentuk kata” sedangkan alasan orang 

tua menyuruh anak mengikuti lomba adalah agar anak memiliki banyak 

keberanian dan mendapatkan pengetahuan baru seperti ungkap ibu wiwik di 

kecamatan krian “Sekarang ini makin banyak perlombaan yang digelar untuk 

anak-anak seperti di mall, pasar swalayan, minimarket, restoran, instansi 

pemerintah dan lain sebagainya. Perlombaannya pun beraneka ragam seperti 

lomba mewarnai, lomba pidato, lomba cerdas, cermat, hingga lomba menyanyi, 

model danbanyak lomba lainnya jadi anak bisa lebi banyak info terus bisa lebih 

berani juga mbak” 

 

3.4.2.2 Kegiatan menarik untuk menambah kosakata  

 Selaras dengan penjelasajn tabel sebelumnya, bahwa banyak kegiatan yang 

dilakukan untuk menambah kosakata pada anak, mari lihat kegiatang yang mana 

yang paling sering di gunakan, Berikut tabel kegiatan menarik untuk menambah 

kosakata yang dilakukan orang tua di sidoarjo : 

Tabel 3.16 

Kegiatan yang dilakukan agar anak tertarik untuk menambah kosa kata 
 Frequency Percent 

Membaca dengan irama (lagu) 58 58% 

Menyuruh anak untuk mengamati tulisan pada buku cerita 7 7% 

 Membacakan anak buku cerita 26 26% 

Memutarkan lagu anak-anak 9 9% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

    Sumber : Kuesioner orang tua No. 25 

 Berdasarkan table 3.16 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

orang tua anak 58 orang tua menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan agar 

anak tertarik untuk menambah  kosa kata adalah membaca dengan 

irama(lagu), alasan mereka adalah karena lagu lebih mudah dipraktikan, dan 
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mudah ditirukan, teks atau tulisan di buku akan menambah kosakata anak 

dengan sendirinya sehinga anak menjadi hafal. 7 orang tua menyatakan 

bahwa kegiatan yang dilakukan agar anak tertarik untuk menambah  kosa 

kata adalah menyuruh anak untuk mengamati tulisan pada buku cerita, 26 

orang tua menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan agar anak tertarik 

untuk menambah  kosa kata adalah membacakan anak buku cerita, dan 9 

orang tua menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan agar anak tertarik 

untuk menambah  kosa kata adalah memutarkan lagu anak-anak hasil 

probing dengan responden diketmukan alasan Sebab lagu anak anak banyak 

dalam bentuk mp3 sehingga bisa dimainkan di handphone atau kaset tape di 

rumah. 

 

3.4.3 Kegiatan vocabularry 

3.4.3.1 interaksi orang tua dan anak 

 Mengingat dalam literasi dini juga menumbuhkan kosakata dan suku kata 

pada anak, maka perlu dilihat intensitas peran guru dalam mengajak anak 

berbicara, sebab dalam pembicaraan antara orangtua dan anak akan menimbulkan 

kosakata dan kata-kata baru untuk anak sehingga anak memperoleh tambahan 

kosakata baru untuk berbicara selanjutnhya, perhatikan tabel : 

Tabel 3.17 

Waktu orang tua berinteraksi dengan anak 
 Frequency Percent 

Pulang sekolah 11 11% 

Menoton televisi 31 31% 

Menjelang tidur 36 36% 

Saat tamasya 22 22% 

Lainnya  0 0% 

Total 100 100% 

           Sumber : Kuesioner orang tua No. 26 

 Berdasarkan table 3.17 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

orang tua terdapat 11 orang tua yang menyatakan bisa sering berinteraksi 

dengan anak saat pulang sekolah, 31 orang tua yang menyatakan bisa sering 
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berinteraksi dengan anak saat menonton televisi, 36 orang tua yang 

menyatakan bisa sering berinteraksi dengan anak saat menjelang tidur, selain 

karena alasan pekerjaan orang tua yang menuntut mereka pulang petang, 

berdasarkan temuan data dilapangan dan observasi yang dilakukan peneliti, 

kebiasaan tidur bersama antara anak dan ibu akan memicu adanya 

pembicaraan menjelang tidur, disaat menjelang tidurlah, ibu khususnya mulai 

mengajak berbicara, alasan lain menyakatan bahwa saat menonton televisi 

pulang sekolah anak cenderung “asik sendiri” dengan dunianya, mereka 

cenderung belajar atau mereka cenderung bermain. dan 22 orang tua yang 

menyatakan bisa sering berinteraksi dengan anak saat tamasya. 

 

3.4.3.2 Pembicaraan yang paling sering dibicarakan 

 Setelah kita mengetahui kapan anak berinteraksi dengan orang tua, mari kita 

lihat pembicaraan apa yang di biasa di bicarakan, perhatikan tabel berikut : 

 

Tabel 3.18 

Pembicaraan yang paling sering dibicarakan dengan anak 
 Frequency Percent 

Aktivitas sekolah 39 39% 

Pertemuan anak disekolah 30 30% 

Nilai anak disekolah 26 26% 

Masalah anak diluar rumah 5 5% 

Lainnya 0 0% 

Total 100 100% 

      Sumber : Kuesioner orang tua No. 27 

 

 Berdasarkan table 3.18 diatas dapat diketahui bahwa 39 orang tua 

menyatakan pembicaraan yang paling sering dibicarakan dengan anak adalah 

aktivitas sekolah, berdasarkan temuan data dilapangan dan hasil probing 

dengan responden menyatakan bahwa Mengajukan pertanyaan kegiatan 

sekolah pada anak adalah salah satu cara penting. Mengapa menanyakan 

kegiatan sekolah anak  menjadi penting, sebab Jawaban anak dapat memberi 
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petunjuk apakah si anak  perhatian dan fokus pada sekolahnya. Disisi lain, 

jawaban anak dapat menyimpulkan mengenai kegiatan sosialnya terhadap 

guru dan teman di sekolah. 

Seperti ungkap ibu ANS dari kecamatan Sukodono” tanyak seputar egiatan 

anak disekolah itu mbak itu kita orang tua jadi tahu apa anak fokus apa ndak 

disekolah” sedangkan 30 orang tua menyatakan pembicaraan yang paling 

sering dibicarakan dengan anak adalah pertemanan anak disekolah, 26 orang 

tua menyatakan pembicaraan yang paling sering dibicarakan dengan anak 

adalah nilai anak disekolah, 5 orang tua menyatakan pembicaraan yang paling 

sering dibicarakan dengan anak adalah masalah anak diluar rumah. 

 

3.4.3.3 Kegiatan menambah kosakata anak 

  Terkait penambahan kosakata, mari kita melihat apa yang di biasakan 

orang tua dalam menambah kemampuan bahasa anak : 

Tabel 3.19 

Kegiatan orangtua untuk menambah kemampuan bahasa dan kosakata 
 Frequency Percent 

Membacakan dongeng sebelum tidur 31 31% 

Membacakan tajuk dari sebuah surat kabar 11 11% 

Menyuruh anak bernyanyi 31 31% 

Membacakan judul dijalan 27 27% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

   Sumber : Kuesioner orang tua No. 28 

 

 Berdasarkan table 3.19 diatas dapat diketahui bahwa 31 orang tua 

menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan untuk menambah kemampuan 

bahasa dan kosakata anak adalah membacakan dongeng sebelum tidur, 11 

orang tua menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan untuk menambah 

kemampuan bahasa dan kosakata anak adalah membacakan tajuk dari sebuah 

surat kabar, 31 orang tua menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan untuk 

menambah kemampuan bahasa dan kosakata anak adalah menyuruh anak 
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bernyanyi, seperti halnya tabel sebelumnya tabel diatas juga menunjukan 

bahwa menyanyi adalah kegiatan paling efektif dalam menambahkan suku 

kata, responden beralasan bahwa irama lebih mudah diingat daripada 

mengharuskan anak menghafal setiap kata atau suku kata sebab hal ini akan 

membuat anak menjadi lebih kesulitan sebab adanya pemaksaan. Selain itu 

dalam penambahan kosakata temuan data dilapangan menunjukan 

pengetahuan orang akan kelebihan bernyanyi untuk menumbuhkan kosakata, 

responden mengungkapkan bahwa dari berbagai macam metode penambahan 

kosakata kegiatan bernyanyi merupakan salah satu metode yang dapat 

mendukung perkembangan anak, melalui kegiatan bernyanyi anak diminta 

bernyanyi. Metode bernyanyi akan sangat berperan penting dalam 

pengembangan bahasa anak apabila dalam pelaksanaan lebih ditekankan dan 

lebih menstimulasi pada pengembangan bahasa anak, seperti pada saat 

bernyanyi anak dikenalkan kata demi kata lebih dahulu sehingga anak 

mengerti apa kata yang diucapkan anak tersebut. Melalui nyanyian yang 

sesuai, perbendaharaan bahasa, kreativitas serta kemampuan anak 

berimajinasi dapat mengembangkan daya pikir anak sehingga perkembangan 

inteligensinya dapat berlangsung dengan baik. Seperti yang diungkapkan ibu 

siti aisyah “seperti pada saat bernyanyi mbak anak dikenalkan kata demi kata 

lebih dahulu sehingga anak mengerti apa kata yang diucapkan anak tersebut. 

Melalui nyanyian yang sesuai, perbendaharaan bahasa, kreativitas serta 

kemampuan anak bisa berimajinasi terus dapat mengembangkan daya pikir 

anak mbak “ dan 27 orang tua menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan 

untuk menambah kemampuan bahasa dan kosakata anak adalah membacakan 

judul iklan dijalan. 

 

3.4.4 Proses narative skill 

3.4.4.1 Intensitas orang tua mengajak anak bermain peran  

 Di sidoarjo hanya sebagian kecil orang tua yang mengajak anak bermain 

peran atau panggung boneka dirumah. Mari kita lihat tabel berikut : 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN ORANG TUA .... INDAH RACHMA CAHYANI



 

- III-31 - 

Tabel 3.20 

Intensitas orang tua mengajak anak untuk bermain peran di rumah 
 Frequency Percent 

Sangat sering 1 1% 

Sering 5 5% 

Jarang 45 45% 

Sangat Jarang 41 41% 

Tidak pernah 8 8% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

        Sumber : Kuesioner orang tua No. 29 

 Berdasarkan table 3.20 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

terdapat 45 orang tua yang menyatakan jarang mengajak anak untuk bermain 

peran atau bermain panggung boneka di rumah, 41 orang tua menyatakan 

sangat jarang mengajak anak untuk bermain peran atau bermain panggung 

boneka di rumah., 8 orang tua menyatakan tidak pernah mengajak anak untuk 

bermain peran atau bermain panggung boneka di rumah, alasan mereka yang 

jarang dan tidak pernah mengajak anak bermain panggung boneka adalah 

karena mereka disibukkan dengan pekerja didalam dan diluar rumah serta 

tidak adanya alat alat untuk bermain panggung boneka. 5 orang tua 

menyatakan sering mengajak anak untuk bermain peran atau bermain 

panggung boneka di rumah, karena bermain panggung boneka lebih mendidik 

dan memperkaya pengetahuan anak akan bermain peran, dan menjadi orang 

lain kemudian bisa menambah kosakata anak dalam berbicara, seperti kata 

ibu KSN dari kecamatan sidoarjo “daripada menonton tv mbak yang 

acraanya nggak jelas, mending main peran atau panggung boneka itu tadi 

kan” dan 1 orang tua menyatakan sangat sering mengajak anak untuk 

bermain peran atau bermain panggung boneka di rumah. 

 

3.4.4.2 Telling story 

 Berkaitan dengan tabel diatas, tabel di bawah menunjukan berbanding lurus, 

bahwa kegiatan telling story dirumah  hampir tidak pernah dilakukan, perhatikan 

tabel berikut ini : 
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Tabel 3.21 

Intensitas orang tua menyuruh anak bercerita kembali didepan orangtua 
 Frequency Percent 

Iya selalu menyuruh menceritakan kembali 5 5% 

Kadang-kadang menyuruh menceritakan kembali 19 19% 

Mulai menyuruh menceritakan kembali 7 7% 

Tidak pernah karena saya tidak punya banyak waktu 68 68% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 1 1% 

Total 100 100% 

  Sumber : Kuesioner orang tua No. 30 

 Berdasarkan table 3.21 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

orang tua 68 orang tua menyatakan bahwa orang tua tidak pernah menyuruh 

anak untuk bercerita kembali tentang isi buku cerita karena tidak punya 

banyak waktu, seperti halnya tidak memiliki alat alat peraga untuk bermain 

panggung boneka atau boneka tangan, kemudian pekerjaan orang tua (ayah 

dan ibu) yang menuntut harus pulang petang, dan anak hanya di asuh nenek 

atau pembantu rumah tangga. 19 orang tua menyatakan kadang-kadang 

menyuruh anak untuk menceritakan kembali isi buku cerita, 7 orang 

menyatakan mulai menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi buku 

cerita, 5 orang tua menyatakan selalu menyuruh anak untuk menceritakan 

kembali isi buku cerita, dan 1 orang tua tidak menjawab. Untuk 12 orang tua 

yang terdiri atas mulai menyuruh bercerita dan sudah menyuruh anak 

bercerita, berdasarkan temuan dilapangan mayyoritas alasan mereka adalah 

sama yakni bahwa Dongeng yang akan dibawakan oleh anak didepan orag tua 

dan keluarga yang mungkin bisa diperoleh dari bermain panggung boneka, 

anak dituntut memahami naskah dongeng sebaik-baiknya, hapal alur (jalan 

cerita), mengenal karakter masing-masing tokoh cerita, dan dapat menangkap 

amanat yang terdapat di dalam naskah dongeng tersebut. 
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3.4.5 Kemampuan Letter knowledge 

3.4.5.1 Alat perkenalan huruf angka dan gambar dirumah 

 Semua responden yang diteliti kesemuanya memilki alat perkenalan awal 

literasi. 

Tabel 3.22 

Keberadaan alat memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau 

gambar dirumah 
 Frequency Percent 

Ada 100 100% 

Tidak ada 0 0% 

Total 100 100% 

    Sumber : Kuesioner orang tua No. 31 

 Berdasarkan table 3.22 diatas dapat diketahui bahwa seluruh orang tua 

yang menjadi responden memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau 

gambar dirumah.  

 

3.4.5.2 Jenis alat perkenalan huruf angka dan gambar 

 Dalam kegiatan literasi dini, kepemilikan alat perkenalan huruf juga akan 

memengaruhi kemampuan anak belajar, ketersedian bahan pengenalan angka, 

huruf akan memaksimalkan kemampuan anak untuk mengembangkan literasi dini, 

namum beberapa alat pengenalan huruf dan kata berbentuk elektronik yang 

notabene masih boleh di pergunakan anak usia dini, karena akan merusak alur 

dalam mengembangkan literasi dini, Mari kita lihat dengan seksama tabel berikut 

ini : 
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Tabel 3.23 

Ketersediaan bahan dirumah untuk memperkenalkan anak dengan 

huruf, angka, atau berbagai macam gambar 
Bahan Keterangan Frequency Percent 

Poster huruf dan angka, atau 

gambar 

Memiliki 100 100% 

Tidak memiliki 0 0% 

Buku bacaan 
Memiliki 98 98% 

Tidak memiliki 2 2% 

Benda/permainan berbentuk 

huruf atau angka 

Memiliki 93 93% 

Tidak memiliki 7 7% 

Permainan edukatif elektronik 
Memiliki 73 73% 

Tidak memiliki 27 27% 

Gadget(tablet, ipad, smartphone) 
Memiliki 71 71% 

Tidak memiliki 29 29% 

    Sumber : Kuesioner orang tua No. 32 

 

 Berdasarkan table 3.23 diatas dapat diketahui bahwa 100% orang tua 

memiliki poster huruf dan angka atau gambar untuk memperkenalkan anak 

dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, 98% orang tua memiliki 

buku bacaan untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai 

macam gambar, 93% orang tua memiliki benda/permainan berbentuk huruf 

atau angka untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai 

macam gambar, 73% orang tua memiliki permainan edukatif elektronik untuk 

memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, 

dan 71% orang tua memiliki gadget untuk memperkenalkan anak dengan 

huruf, angka, atau berbagai macam gambar. Berdasarkan temuan data hasil 

observasi dilapangan, diketahui bahwa pendapatan orang akan memengaruhi 

kepemilikan gadget dan permainan edukatif elektronik. Anak-anak yang 

memiliki gadget dan permainan edukatif elektronik dirumah adalah yang 

memiliki orang tua dengan penghasilan cukup dan cennderung menengah 

keatas, dengan alasan gadget akan membantu perkembangan fungsi adaptif 

seorang anak. Artinya kemampuan seseorang untuk bisa menyesuaikan diri 

dengan keadaan lingkungan sekitar dan perkembangan zaman. Jika 
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perkembangan zaman sekarang muncul gadget, maka anak pun harus tahu 

cara menggunakannya. Seperti yang diungkapkan ibu Novarina dari 

Kecamatan Sidoarjo “Tak perlu cemas bila anak suka bermain gadget . Yang 

penting, terapkan aturan sejak dini dan perlakukan gadget  hanya sebagai 

alternatif sarana pembelajaran yang berbeda.Gadget adalah piranti yang 

berkaitan dengan perkembangan teknologi masa kini.” 

 Dan  berdasarkan obeservasi yang dilakukan oleh peneliti, dipastikan 

disini adalah orang tua dengan penghasilan tinggi atau cukup tinggi selain 

memiliki gadget dan permainan edukasi elektronik juga mempunyai alat 

pengenalan kata, huruf, angka dalam bentuk print out. 

 Namum beberapa orang tua dengan penghasilan cukup dan tinggi pun 

tidak selalu membelikan gadget untuk anak mereka, beberapa orang tua 

tersebut masih menggunakan alat berbentuk print out  seperti buku bacaan 

untuk mengajarkan dan memperkenalkan anak dengan huruf dan angka. Dan 

hasil obeservasi juga diketemukan bahwa orang tua dengan penghasilan 

rendah akan lebih memilih membelikan anak buku bacaan dan Poster huruf 

dan angka, atau gambar, dengan alasan mudah didapatkan dan harga yang 

dapat dijangkau. 

 

Tabel 3.24 

   Jenis alat yang paling sering digunakan  
Bahan Keterangan Frequency Percent 

Poster huruf dan angka, atau 

gambar 

Sangat sering 54 54% 

Sering 46 46% 

Buku bacaan 
Sangat sering 47 47% 

Sering 53 53% 

Benda/permainan berbentuk 

huruf atau angka 

Sangat sering 98 98% 

Sering 2 2% 

Permainan edukatif elektronik 
Sangat sering 56 56% 

Sering 44 44% 

Gadget(tablet, ipad, smartphone) 
Sangat sering 26 26% 

Sering 74 74% 

 Sumber : Kuesioner orang tua No. 33 
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 Berdasarkan table 3.24 diatas dapat diketahui bahwa 54% orang tua 

sangat sering menggunakan poster huruf dan angka atau gambar untuk 

memperkenalkan anak huruf gambar dan angka, 47% orang tua sangat sering 

menggunakan buku bacaan untuk memperkenalkan anak huruf gambar dan 

angka, 98% orang tua sangat sering menggunakan benda/permainan 

berbentuk huruf dan angka atau gambar untuk memperkenalkan anak huruf 

gambar dan angka, berdasarkan hasil obeservasi dan temuan data di lapangan 

diketahuai bahwa orang tua beranggapan anak berusia di bawah 5 tahun 

masih dalam taraf perkembangan. Perkembangan otak anak akan lebih 

optimal jika anak diberi rangsangan sensorik secara langsung. Misalnya, 

meraba benda, mendengar suara, berinteraksi dengan orang, dan sebagainya. 

Jika anak usia di bawah 5 tahun menggunakan gadget  secara berkelanjutan, 

apalagi tidak didampingi orangtua, akibatnya anak hanya fokus ke gadget dan 

kurang berinteraksi dengan dunia luar. Seperti yang diungkapkan ibu 

Novarina dari Kecamatan sidoarjo “Pemberian gadget sebaiknya hanya 

seputar pengenalan warna, bentuk, dan suara, kalau g gitu mbak ke depannya, 

anak akan mencari kesenangan dengan jalan bermain gadget, karena memang 

sudah terpola sejak awal perkembangannya mbak” kemudian 56% orang tua 

sangat sering menggunakan permainan edukatif elektronik untuk 

memperkenalkan anak huruf gambar dan angka, 26% orang tua sangat sering 

menggunakan gadget untuk memperkenalkan anak huruf gambar dan angka. 

 

3.5 Sinergisitas orang tua dan guru dalam mengembangkan literasi dini 

pada anak 

3.5.1 Komunikasi orang tua dan guru  

   Dalam literasi ini perlu adanya komunikasi yang efektif sehingga 

akan tercipta sinergisitas anata lingkungan rumah dan juga sekolah. 

Perhatikan tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.25 
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orang tua melakukan komunikasi dengan guru di sekolah  
 Frequency Percent 

Ya sering 66 66% 

Ya kadang-kadang 30 30% 

Sangat jarang 4 4% 

Tidak pernah 0 0 

Tidak tahu 0 0 

Total 100 100% 

   Sumber : Kuesioner orang tua No. 43 

 Berdasarkan table 3.25 diatas dapat diketahui bahwa 66% orang tua 

sering melakukan komunikasi dengan guru di sekolah mengenai aktivitas 

anak di sekolah, 30% orang tua kadang-kadang melakukan komunikasi 

dengan guru di sekolah mengenai aktivitas anak di sekolah, 4% orang tua 

sangat jarang melakukan komunikasi dengan guru di sekolah mengenai 

aktivitas anak di sekolah. Berdasarkan temuan data dilapangan bahwa 

orang tua yang jarang melakukan komunikasi disekolah adalah orang tua 

yang disibukkan dengan pekerjaan mereka diluar rumah, sehingga anak 

dititipkan pada pengasuh dan sebagian diasuh oleh nenek atau ibu mertua 

dirumah. Namum orang tua tetap melakukan komunukasi dengan guru 

apabila pegasuh atau nenek mendapatakan pesan dari sekolah untuk 

disampaikan pada orang tua, disinilah orang tua mengadakan komunikasi 

dengan guru. Berikut pernyataan ibu FTH dari kecamatan sidorjo, “kalau 

saya kerja ya diasuh sama neneknya mbak, kalau ada perlu apa apa dari 

guru ke saya biasanya neneknya bilang kesana baru saya komunikas 

dengan bu gurunya” 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Materi komunikasi orang tua dan guru  
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           Tabel 3.26 

        Hal yang sering dikomunikasikan  
 Frequency Percent 

Perkembangan siswa 78 78% 

Fasilitas sekolah 12 12% 

Kegiatan sekolah  5 5% 

Masalah pribadi 5 5% 

Lainnya 0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber : Kuesioner orang tua No. 44 

 Berdasarkan table 3.35 diatas dapat diketahui bahwa 78% orang tua biasa 

mengkomunikasikan perkembangan siswa dengan guru di sekolah, 12% 

orang tua biasa mengkomunikasikan fasilitas sekolah dengan guru di 

sekolah, 5% orang tua biasa mengkomunikasikan kegiatan sekolah dengan 

guru di sekolah, dan 5% orang tua biasa mengkomunikasikan masalah 

pribadi dengan guru di sekolah. 

 

3.5.3 Media komunikasi yang dilakukan orangtua dan guru 

 

Tabel 3.27 

 Media yang digunakan orang tua untuk berkomunikasi dengan guru 
 Frequency Percent 

Rapat terbuka dengan orang tua 77 77% 

Telepon 22 22% 

Email 1 1% 

Surat 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

    Sumber : Kuesioner orang tua No. 45 
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 Berdasarkan table 3.36 diatas dapat diketahui bahwa 77% orang tua 

menyatakan media yang digunakan orang tua untuk berkomunikasi dengan 

guru adalah rapat terbuka dengan orang tua, 22% orang tua menyatakan 

media yang digunakan orang tua untuk berkomunikasi dengan guru adalah 

telepon, 1% orang tua menyatakan media yang digunakan orang tua untuk 

berkomunikasi dengan guru adalah email 

3.5.4 Keaktivan orangtua dalam mengikuti perkembangan kegiatan 

sekolah 

Tabel 3.28 

Intensitas orang tua mengikuti perkembangan kegiatan 
 Frequency Percent 

Sering 45 45% 

Kadang-kadang 49 49% 

Sangat jarang 6 6% 

Tidak peduli 0 0% 

Tidak peduli 0 0% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

      Sumber : Kuesioner orang tua No. 46 

 Berdasarkan table 3.28 diatas dapat diketahui bahwa 45% orang tua 

sering mengikuti perkembangan kegiatan, 49% orang tua kadang-kadang 

mengikuti perkembangan kegiatan, dan 6% orang tua menyatakan sangat 

jarang mengikuti perkembangan kegiatan dengan alasan bahwa orang tua 

sibuk bekerja dan anak di tiitipkan nenk atau pembantu rumah tangga, berikut 

pernyataan ibu NSH di kecamatan taman “ saya kerja mbak PNS kan 

berangkat pagi pulang sore jadi ya saya titipkan neneknya” dalam hal ini 

berdasarkan obrsevasi di lapangan,sebenarnya secara  teknis yang 

membatasi komunikasi adalah waktu, beban kerja, dan prioritas. Kesibukan 

baik guru maupun orang tua membuat komunikasi antara kedua belah pihak 

sulit dilakukan. Sistem kerja harus mempertimbangkan hal ini. Waktu untuk 

berkomunikasi antara guru dan orang tua harus dipandang sebagai “tugas 

penting dan terjadwal”, bukan sesuatu yang sifatnya insidental. 
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3.5.5 Pengetahuan orang tua akan kegiatan pengembangan literasi dini 

disekolah (membaca) 

 

Tabel 3.29 

Jenis Kegiatan yang dilakukan sekolah untuk mengembangkan 

kemampuan membaca anak 
 Frequency Percent 

Bercerita 67 67% 

Bermain tebak kata 27 27% 

Bernyanyi 3 3% 

Menyuruh berbicara didepan umum 1 1% 

Lainnya 1 1% 

Tidak menjawab 1 1% 

Total 100 100% 

      Sumber : Kuesioner orang tua No. 47 

 Berdasarkan table 3.38 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

orang tua, 67% orang tua menyatakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengembangkan kemampiuan membaca anak adalah bercerita, 27% orang 

tua menyatakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan 

kemampiuan membaca anak adalah bermain tebak kata, 3% orang tua 

menyatakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kemampiuan 

membaca anak adalah bernyanyi, 1% orang tua menyatakan kegiatan yang 

dilakukan untuk mengembangkan kemampiuan membaca anak adalah 

menyuruh berbicara didepan umum. 
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3.5.6 Pengetahuan orang tua akan kegiatan pengembangan literasi dini 

disekolah (pengenalan huruf dan angka) 

 

Tabel 3.30 

Kegiatan yang dilakukan pihak sekolah untuk mengenalkan huruf 

angka. 
 Frequency Percent 

Bernyanyi 88 88% 

Bermain 2 2% 

Menulis 8 8% 

Menggambar 0 0% 

Lainnya 1 1% 

Tidak menjawab 1 1% 

Total 100 100% 

       Sumber : Kuesioner orang tua No. 48 

 Berdasarkan table 3.39 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

terdapat 88% orang tua menyatakan kegiatan yang diketahui dilakukan oleh 

pihak sekolah untuk mengenalkan huruf angka pada anak adalah bernyanyi, 

2% orang tua menyatakan kegiatan yang diketahui dilakukan oleh pihak 

sekolah untuk mengenalkan huruf angka pada anak adalah bermain, 8% orang 

tua menyatakan kegiatan yang diketahui dilakukan oleh pihak sekolah untuk 

mengenalkan huruf angka pada anak adalah menulis. 

 

3.5.7  Pengetahuan orang tua mengetahui pihak sekolah memiliki 

perpustakaan atau koleksi buku 

 

Tabel 3.31 

Pengetahuan orang tua pihak sekolah memiliki perpustakaan atau 

koleksi buku 
 Frequency Percent 

Ya 72 72% 

Tidak 28 28% 

Total 100 100% 

     Sumber : Kuesioner orang tua No. 49 
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 Berdasarkan table 3.40 diatas dapat diketahui bahwa 72% orang tua 

mengetahui pihak sekolah memiliki perpustakaan atau koleksi buku, dan 28% 

sisanya tidak mengetahui pihak sekolah memiliki perpustakaan atau koleksi 

buku. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pihak sekolah kepada orang 

tua tentang koleksi buku dan perpustakaan yang dimiliki sekolah. Seperti 

pernyataan bapak SPN kecamatan waru, “ kalau pas rapat saya kadang 

datang mbak tapi saya nggak tau sekolah ada perpus apa tidak, gurunya nggak 

bilang mbak”  

 

3.5.8 Pengetahuan orang tua mengetahui pihak sekolah memiliki koleksi 

buku 

Tabel 3.32 

Koleksi  yang dimiliki oleh pihak sekolah 
 Frequency Percent 

Buku cerita 67 67% 

Buku non fiksi 2 2% 

Majalah anak 2 2% 

Majalah koran 0 0% 

Lainnya 1 1% 

Tidak tahu 28 28% 

Total 100 100% 

  Sumber : Kuesioner orang tua No. 50 

 Berdasarkan table 3.41 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

terdapat 67% orang tua menyatakan bahwa koleksi yang dimiliki oleh pihak 

sekolah adalah buku cerita, 2% orang tua menyatakan bahwa koleksi yang 

dimiliki oleh pihak sekolah adalah buku non fiksi, 2% orang tua menyatakan 

bahwa koleksi yang dimiliki oleh pihak sekolah adalah majalah anak. 

Berdasarkan temuan data di lapangan menunjukan bahwa orang tua hanya 

mengetahui sekilas mengenai koleksi buku yang miliki sekolah sebab tidak 

ada kegiatan mengunjung perpustakaan di sekolah. Jadi orang tua tidak bisa 

memastikan koleksi apa saja yang tersedia disana. Namum orang tua 

mayoritas buku cerita adalah koleksi yang paling dimiliki oleh sekolah.  
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3.5.9 Kegiatan non formal yang diadakan pihak sekolah dengan 

pelibatan orang tua 

  Keterlibatan orang tua merupakan suatu proses dimana orangtua 

menggunakan segala kemampuan mereka guna keuntungan mereka 

sendiri, anak-anaknya, dan program yang dijalankan anak itu sendiri. 

Orangtua, anak, dan program sekolah semuanya merupakan bagian dari 

suatu proses. Perhatikan tabel berikut : 

 

Tabel 3.33 

Kegiatan non formal yang diadakan sekolah dengan pelibatan orang tua 
 Frequency Percent 

Ya 100 100% 

Tidak ada 0 0% 

Total 100 100% 

      Sumber : Kuesioner orang tua No. 51 

 Berdasarkan table 3.42 diatas dapat diketahui bahwa 100% orang tua 

menyatakan ada kegiatan non formal diadakan pihak sekolah dengan 

pelibatan orang tua. Berdasarkan hasil observasi peneliti Orangtua yang 

terlibat dalam program di sekolah akan mendapatkan kesempatan belajar cara 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Para orangtua akan 

merasa lebih mampu dan dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar anak 

mereka di sekolah. Selain itu para orangtua akan mendapatkan kesempatan 

mengembangkan hubungan dengan orangtua lain di sekolah. 

 

3.5.10 Intensitas orang tua menghadiri kegiatan sekolah  

 Keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini yang semakin marak 

merupakan salah satu wujud nyata peran serta dan tumbuhnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan anak. Namun hal itu juga harus 

dibarengi dengan pemahaman yang benar para orangtua tentang pola 

perkembangan anak agar perannya dalam proses pendidikan anak sejalan 

dengan apa yang diberikan oleh lembaga pendidikan anak usia dini. Berikut 
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tabel yang menjelaskan tentang intesitas orang tua berpartisipasi dalam 

kegiatan sekolah 

 

Tabel 3.34 

Intensitas orang tua menghadiri kegiatan sekolah 
 Frequency Percent 

Selalu hadir 90 90% 

Jarang hadir 9 9% 

Tidak pernah hadir 1 1% 

Total 100 100% 

           Sumber : Kuesioner orang tua No. 53 

 Berdasarkan table 3.34 diatas dapat diketahui bahwa 90% orang tua 

selalu hadir pada kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Berdasarkan 

temuan data di lapangan orang tua yang tidak pernah hadir dalam kegiatan 

sekolah dikarenakan orang tua selalu berada di luar kota untuk bekerja 

disaat yang bersamaan dengan acara disekolah, sehingga diwakilkan kepada 

nenek atau sanak keluarga terdekat. Berkut pernyataan salah seorang 

responden ibu dwitasarini dan abapak ZRN dari kecamatan tanggulangin. “ 

saya dan suami juga sering keluar kota mbak kebanyakan kan acara sekolah 

pas weekend pas itu juga kita sering ada panggilan kerja keluar kota jadi 

sata titipkan neneknya” 
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3.5.11 Macam kegiatan sekolah  

Tabel 3.35 

Kegiatan yang biasa diadakan oleh pihak sekolah 
 Frequency Percent 

Lomba siswa 31 31% 

Pentas seni oleh siswa 15 15% 

Wisata edukatif bersama orang tua 37 37% 

Kegiatan guru dan orang tua 16 16% 

Lainnya 1 1% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

       Sumber : Kuesioner orang tua No. 53 

 Berdasarkan table 3.35 diatas dapat diketahui bahwa 31% orang tua 

menyatakan bahwa kegiatan yang biasa diadakan oleh pihak sekolah adalah 

lomba siswa, 15% orang tua menyatakan bahwa kegiatan yang biasa diadakan 

oleh pihak sekolah adalah pentas seni oleh siswa, 37% orang tua menyatakan 

bahwa kegiatan yang biasa diadakan oleh pihak sekolah adalah wisata 

edukatif bersama orang tua, 16% orang tua menyatakan bahwa kegiatan yang 

biasa diadakan oleh pihak sekolah adalah kegiatan guru dan orang tua. 

 

3.6. Guru sebagai Pengajar 

3.6.1 Keaktivan guru sebagai pengajar 

 Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar atau pengajaran masih tetap 

memegang peranan penting. Peranan guru dalam proses pengajaran belum dapat 

digantikan oleh mesin, radio, tape recorder ataupun komputer yang paling modern 

sekalipun. Masih terlalu banyak unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, 

perasaan, motivasi kebiasaan dan lain-lain yang merupakan hasil dari proses 

pengajaran, tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut. Di kabupaten sidoarjo 

dapat dilihat bahwa sebagian besar guru sudah melakukan kegiatan belajar secara 

akif, hal ini di buktikan dengan prosentase yang cukup besar. Perhatikan tabel 

dibawah ini : 
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Keaktivan Guru sebagai pengajar 

 

Tabel 3.36 

 

 

 

 

 

   

          

Sumber : Kuesioner guru No. 6 

 Berdasarkan pada Tabel 3.36 diketahui bahwa 55 responden atau setara 

dengan 55% menyatakan bahwa sebagai guru responden melakukan kegiatan 

belajar mengajar secara sangat aktif, sedangkan 45% lainnya melakukan kegiatan 

belajar mengajar secara aktif. Dalam kegiatam pengembangan literasi dini 

disekolah, keaktivan guru dalam mengajar dan memberikan materi akan 

memaksimalkan kegiatan literas dini. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara 

sangat aktiv dan aktiv, hanya saja ada sebagian pembelajaran di sekolah yang 

bersifat full day school. Berdasarkan hasil probing dengan responden bahwa 

Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik 

fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan 

kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya 

pada diri sendiri. Berikut diperkuat dengan pernyataan ibu ERM dari kecamatan 

sidoarjo “kalau kita sih mbak Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik 

terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, 

seperti itu mbak “ 

 

 

 

Jawaban Frekuensi persentase 

Sangat Aktif 55 55% 

Aktif 45 45% 

Jarang 0 0.0% 

Tidak Aktif 0 0.0% 

Sangat tidak aktif 0 0.0% 

Total  100 100% 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN ORANG TUA .... INDAH RACHMA CAHYANI



 

- III-47 - 

3.7 Guru sebagai pembimbing 

3.7.1 Identifikasi permasalahan dalam belajar 

 Diagnosis kesulitan belajar sebagai suatu proses upaya untuk memahami jenis 

dan karakteristik serta latar belakang kesulitan – kesulitan belajar dengan 

menghimpun berbagai informasi selengkap mungkin sehingga mempermudah 

dalam pengambilan kesimpulan guna mencari alternatif kemungkinan 

pemecahannya. Mayoritas guru sudah melakukan kegiatan indentifikasi sedini 

mungkin atas kesulitan belajar anak, berikut hasil nya : 

 

Tabel 3.37 

Guru Melakukan  identifikasi dan membantu pada anak yang mengalami 

kesulitan  dalam belajar 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kuesioner guru No. 7 

 Berdasarkan pada Tabel 3.46 diketahui bahwa 55 responden atau setara 

dengan 55% menyatakan bahwa sebagai guru responden sangat sering melakukan 

identifikasi dan membantu anak yang mengalami kesulitan, sedangkan 43%  

responden menyatakan sering dan 2% lainnya kadang-kadang. Di Kabupaten 

Sidoarjo respon sebagian besar melakukan kegiatan identifikasi belajar secara 

dini, hal ini dimaksudkan agar guru bisa mengetahui kesulitan kemudian 

melakukan pelatihan untuk anak yang mengalami kesulitan belajar sedini 

mungkin. Berdasarkan temuan dat di lapangan Siswa yang memiliki masalah 

seperti kurang motivasi belajar, kurang berkonsentrasi, kurang percaya diri, 

kurang bisa membagi waktu dan tidak bisa bersosialisasi harus diberikan 

Jawaban Frekuensi persentase 

sangat sering 55 55% 

Sering 43 43% 

kadang-kadang 2 2% 

tidak pernah 0 0.0% 

tidak tahu 0 0.0% 

Total  0% 100% 
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dukungan dan bantuan untuk memecahkan masalahnya dengan pemberian 

pertimbangan pemecahan masalah yang tepat. Berikut pernyataan dari ibu guru AI 

dari kecamatan sidoarjo “ biasanya sih mbak anak itu kurang PD trus kurang bisa 

konsentrasi kalau guru menjelaskan paling itu aja sih mbak, itu kita deteksi sedini 

mungkin” 

 

3.7.2 Sumber informasi yang guru kenalkan pertama kali pada anak usia 

dini 

 Sebagai pembimbing dalam belajar, guru juga membimbing dalam 

pengenalan sumber informasi. Perhatikan tabel berikut. 

Tabel 3.38 

Sumber  informasi apakah yang anda kenalkan pertama kali pada anak 

Sumber Informasi Frekuensi persentase 

Mainan edukatif 96 96% 

Buku dan perpustakaan 4 4% 

televisi 0 0% 

gadget (smartphone) 0 0% 

lainnya 0 0% 

Total  100 100% 

     Sumber : Kuesioner guru No. 8 

 Berdasarkan tabel 3.37 diketahui bahwa mayoritas sumber informasi utama 

yang digunakan oleh guru yang pertama kali dikenalkan pada anak adalah mainan 

edukatif dengan persentase sebesar 96% responden dan 4% sisanya menjadikan 

buku dan perpustakaan sebagai sumber informasi utama yang dikenalkan pada 

anak. Responden guru di sidoarjo mayoritas menggunkan mainan edukatif sebagai 

sarana sumber informasi yang dikenalkan pertama kali pada anak, hal ini 

dikarenakan peprustakaan ataupun buku diperpustakaan masih terlalu sulit 

dipahami oleh murid. Sebgaimana yang dikatan oleh salah seorang responden 

guru asal kecamatan sidoarjo “ kalau perpustakaan kita masih belum terlalu 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN ORANG TUA .... INDAH RACHMA CAHYANI



 

- III-49 - 

mengenalkan mbak, ada perpustakaan disekolah tapi, untuk usia 4 tahun kita 

kenaklan mainan edukatif dlu sebab masa anak usia dini adalah bermain” 

berdasarkan hasil probing dengan responden dapat diketahui bahwa Permainan 

edukatif merupakan suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat 

merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik dan bermanfaat 

untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir serta bergaul dengan 

lingkungan atau untuk menguatkan dan menterampilkan anggota badan si anak, 

mengembangkan kepribadian, mendekatkan hubungan antara pendidik dengan 

peserta didik, kemudian menyalurkan kegiatan anak didik dan sebagainya. 

 Selain itu Dunia anak adalah dunia bermain, melalui bermain anak 

memperoleh pelajaran yang mengandung aspek perkembangan kognitif, sosial, 

emosi dan perkembangan fisik. Melalui kegiatan bermain dengan berbagai 

permainan anak dirangsang untuk berkembang secara umum baik perkembangan 

berpiikir, emosi maupun sosial. 

 

3.8 Multiperan guru disekolah 

3.8.1 Jenis motivasi  

 Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi 

dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif 

membangkitkan motivasi belajar siswa, sehingga terbentuk perilaku belajar siswa 

yang efektif. Berbagai cara atau motivasi digunakan guru untuk melakukan 

pembelajaran disekolah. Perhatikan tabel berikut : 
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Tabel 3.39 

Jenis motivasi apa yang sudah anda berikan sebagai seorang guru pada 

pembelajaran anak disekolah 
Jenis Motivasi Frekuensi persentase 

Memberi Pujian pada anak 87 87% 

memberikan hadiah 5 5% 

memberikan nilai tinggi 4 4% 

mengajak anak pergi berwisata 2 2% 

lainnya 2 2% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner guru No. 9 

 Berdasarkan Tabel 3.48 diketahui bahwa Jenis Motivasi yang paling sering 

diberikan oleh guru pada pembelajaran anak disekolah adalah sengan memberi 

pujian pada anak dengan jumlah responden yang menyatakan hal tersebut 

sejumlah 87 responden atau 87%, hal ini dikarenakan pujian akan membangkitkan 

semnagat anak untuk bisa lebih baik akan tugas tugasnya disekolah, dengan 

pujian, ketika anak merasa senang maka tugas atau pekerjaan sekolah berikutnya 

akan lebih mudah untuk dikerjakan. Hal ini senada dengan pernyataan ibu ibu 

AND dari kecamatan gedangan, “anak anak itu menunjukan respon positif mbak 

kalau mereka dipuji, tugas berikutnya itu jadi cepat selesai dan kalau pujian itu 

bisa dilakukan setiap hari mbak” sedangakan yang paling sedikit adalah mengajak 

anak pergi berwisata dengan hanya 2 responden atau 2%.  
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3.8.2 Intensitas guru memberikan motivasi pada anak 

 Berikut tabel yang menerangkan intensitas guru dalam mebrikan motivasi 

belajar anak : 

Tabel 3.40 

Seberapa seringkah guru memberikan motivasi pada anak dalam kegiatan 

pengenalan huruf dan kata 
Tingkat keseringan Frekuensi persentase 

Setiap Hari 93 93% 

1-2 hari 7 7% 

setiap bulan 0 0.0% 

setiap semester 0 0.0% 

lainnya 0 0.0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner guru No. 10 

 Berdasarkan Tabel 3.49 diketahui bahwa 93 responden atau 93% guru yang 

menjadi responden menyatakan bahwa mereka setiap hari memberikan motivasi 

pada anak dalam kegiatan pengenalan huruf dan kata,berdasarkan hasil probing 

dengan responden ditemukan alasan kenapa setiap hari memberikan motivasi pada 

anak disebabkan karena pekerjaan atau tugas yang diberikan guru pada anak juga 

setiap hari. Jadi guru perlu untuk memrikan motivasi setiap hari berupa pujian 

atau atribut sekolah yang menandakan anak sudah baik dalam mengerjakan tugas 

mereka. dan 7 responden lainnya memberikan motivasi dalam 1-2 hari.  

 

3.9 Guru sebagai mediator 

  Guru sebgai pentransfer ilmu diharapkan bisa memaksimalkan 

kemampuannya dalam mentransfer ilmu ke anak didiknya. Sebagai mediator guru 

hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian media pendidikan 

merupakan dasar yang diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan 

bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran disekolah. 
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Sebagai mediator ini berkaitan dengan kepemilikan media belajar serta kondisi 

media belajar tersebut. Perhatikan tabel 3.50 dan 3.51 dan 3.52 berikut : 

Tabel 3.41 

Media pembelajaran yang dimiliki sekolah 
 

Kepemilikan 

memiliki tidak memiliki 

 frekuensi persen frekuensi persen 

Media 

Buku cerita anak-anak 100 100% 0 0.0% 

majalah anak anak 99 99% 1 1% 

alat peraga pendidikan 99 99% 1 1% 

alat komunikasi pendidikan 63 63% 37 37% 

Lainnya 0 0.0% 0 0.0% 

Sumber : Kuesioner guru No. 11 

 Berdasarkan pada Tabel 3.50 diketahui bahwa hanya ada masing-masing 1 

responden yang tidak memiliki media majalah anak-anak dan alat peraga 

pendidikan, hasil survey ditemukan 1 TK yang tidak memiiki alat peraga 

pendidikan yakni dikecamatan Tarik, dilihat dari kondisi TK tersebut memang 

sangat memprihatinkan, dan hasil probing dengan salah seorang guru yakni ibu 

wiwik aniningsi, beliau mengatakan jika dana TK didapatkan dari iuran orang tua 

dan bantuan dari Desa dan itupun jumlahnya sangat minimal. hal ini terlihat dari 

infrastruktur bangunan, tembok yang banyak terkelupas, taman yang gersang serta 

kurang nya area permainan anak-anak. Sekolah masih digunakan dalam proses 

belajar mengajar ketika pagi hari pukul 08.00-10.00. lebih lanjut Ibu wiwik 

menjelaskan, dedikasi untuk menumbuhkembangkan otak anak-anak sangat tepat 

dilakukan dimasa kanak-kanak dengan nuansa bermaian tetap mendidik.  Tujuan 

menjadi guru yang baik demi menciptakan anak-anak yang cerdas harus terhalang 

dengan kondisi bangunan yang makin reok dan bahkan bukan hanya ini, gedung 

yang tak layak dipakai ini juga adalah bukan milik sekolah melainkan milik desa. 

Jumlah anak murid yang masih aktif belajar sambil bermain yakni 38 orang. 

Sebenarnya, lanjutnya bercerita, banyak anak-anak yang mau dititipkan di TK ini 

tapi karena kondisi bangunan yang hanya terdiri dari satu ruang elas dan satu ruan 

guru tentu tidak memungkinkan untuk belajar. Ini saja sudah padat, bagaimana 
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kalau banyak. Sarana prasarana bermain sangat terbatas dan bahkan bisa 

dikatakan tidak bisa lagi digunakan untuk bermain. 

Kemudian 37 responden atau 37% juga tidak memiliki alat komunikasi 

pendidikan, salah satu diantaranya dalah TK yang naungi oleh ibu Wiwik 

Aningsih. Sedangakan  untuk buku cerita anak semua (100 responden atau 

100%) memiliki buku cerita anak-anak. 

Tabel 3.42 

Kondisi  media pembelajaran yang dimiliki didalam kelas 
Kondisi Media Pembelajaran Frekuensi persentase 

Sangat Layak 66 66% 

Layak 34 34% 

Kurang Layak 0 0.0% 

Tidak Layak 0 0.0% 

Sangat Tidak Layak 0 0.0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner guru No. 12 

 Berdasarkan pada Tabel 3.51 diketahui bahwa 66 responden atau setara 

dengan 66% menyatakan bahwa kondisi media pembelajaran yang dimiliki sangat 

layak dan sisanya 34% kondisi media pembelajarannya layak. 

 Dalam setiap pembelajaran berlangsung, seorang guru dituntut untuk 

memperhatikan hal-hal yang dianggap penting sebelum menggunakan media 

pengajaran sebagai alat bantu mengajar untuk meningkatkan kualitas belajar 

siswa, seperti ketepatan guru dalam memilih media pembelajaran. Hal tersebut 

dilakukan selain mempermudah guru dalam mengajar dan memudahkan siswa 

dalam memahami setiap materi yang disajikan. 
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Tabel 3.43 

Kemampuan  guru dalam mengoperasionalkan media pembelajaran 
Kemampuan  Frekuensi persentase 

Sangat mampu  85 85% 

Mampu  15 15% 

Kurang mampu 0 0.0% 

Tidak mampu 0 0.0% 

Sangat tidak mampu 0 0.0% 

Total  100 100% 

Sumber kuesioner no 13 

 Berdasarkan temua data dilapangan mayoritas guru mampu mengoperasional 

alat bantu pendidikan yang dimiliki di sekolah. 100 % guru dapat dikategorikan 

mampu hingga sangat mampu. Berdasarkan temuan data dilapangan dan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti ditempat penelitian bahwa Media 

pembelajaran dapat mempertinggi pembelajaran siswa dalam pengajaran pada 

gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 

Berdasarkan hasil probing dengan resonden menunjukan  Ada beberapa alasan 

mengapa media pengajaran dapat mempertinggi pembelajaran siswa. Alasan 

pertama berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam pembelajaran siswa 

antara lain : 

a. Pembelajaran akan lebih menarik siswa sehingga dapat menumbuhkan 

 motivasi belajar. 

b. Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

 oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

 melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

 tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengar  uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

 mendemonstrasikan dan lain-lain. 
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3.10 Guru sebagai Fasilitator 

  Terkait dengan fasilitator guru dihadapkan pada bagaimana guru dapat 

menciptkan suasana dan kondisi literasi yang baik serta bagaimana gambaran atau 

bentuk literasi yang diciptakan pihak sekolah. Perhatikan tabel 3.53 dan 3.54 dan 

3.55 berikut : 

Tabel 3.44 

Apakah sekolah sudah menciptakan lingkungan yang kondusif saat belajar 

mengajar 
Penciptaan Kondisi lingkungan yang kondusif Frekuensi persentase 

ya 99 99% 

tidak 1 1% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner guru No. 13 

 Berdasarkan pada Tabel 3.52 diketahui bahwa 99 responden atau setara 

dengan 99% menyatakan bahwa sekolah sudah menciptakan kondisi lingkungan 

yang kondusif saat belajar mengajar. Berdasarkan temuan data dan hasil observasi 

peneliti bahwa 1 lokasi yang tidak menciptakan konsidi lingkungan yang kondusif 

adalah memenag diakui oleh guru sekolah tersebut. Beliau mengakui bahwa 

ketidakmampuan guru alam menciptakan kondisi lingungan sekolah yang 

kondusif dikarenakan bangunan sekolah yang berada di tengah pasar ikan, dan 

bangunan sekolah berada disatu lokasi bangunan sekolah dasar. Suasana ramai 

membuat sekolah kurang bisa mengkondisikan lingkungan sekolah. Bangunan 

sekolah hanya 2 bangunan untuk TK dan sisanya adalah milik sekolah dasar. 

Tidak adanya mainan edukatif yang ada dihalam sekolah TK turut menyumbang 

ketidak kondisifan lingkungan sekolah TK. Berdasarkan hasil obeservasi peneliti, 

bahwa perpustakaan yang di klaim oleh guru TK adalah untuk anak didik TK, 

ternyata menjadi satu bangunan untuk ruang praktikum anak SD belajar 

komputer. Hal ini sungguh sangat memprihatikan betapa tidak kondisifnya 

suasana sekolah. Bisa di bayangkan jika anak TK belajar di perpustakaan maka 

sudah dipastikan akan sangat terganggu dengan ramainya murud SD yang 

jumlahnya hampir 20 an siswa yang melakukan praktikum komputer. Namum 

disisi lain berdasarkan hasil observasi yang dilakuakn peneliti menunjukan bahwa 
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2 bangunan untuk TK, kondisi  ruangan sudah selayaknya tempat belajar ada 

berbagai media pembelajaran yang layak dimana sekolah memilikinya.  

 

Tabel 3.45 

Bentuk lingkungan kondusif yang diciptakan pihak sekolah 
 

Kelayakan 

ada layak ada tidak layak tidak ada 

 frekuensi persen frekuensi persen Frekuensi Persen 

Bentuk 

Lingku-n

gan 

menyediakan 

berbagai jenis 

pengenalan media 

baca anak 97 97% 3 2% 0 0% 

majalah anak-anak 97 97% 3 3% 0 0% 

menyediakan media 

pengenalan bahsa 

anak 96 96% 4 4% 0 0% 

menyediakan 

buku-buku untuk 

anak yang disimpan 

di sekolah 96 96% 4 4% 0 0% 

menyediakan 

fasilitas bermain 

anak di sekolah 93 93% 7 7% 0 0% 

Sumber : Kuesioner guru No. 14 

 Berdasarkan tabel 3.53 diketahui bahwa 97 responden menyatakan bahwa 

berbagai jenis pengenalan media baca anak serta majalah anak-anak milik sekolah 

ada dan layak. Sedangkan 7 sekolah fasilitas bermain anak di sekolahnya ada 

namun tidak layak. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti Kondisi 

tidak layak disini dapat dideskripsikan seperti tabel sebelum nya yakni hanya 

terdapat 1-2 fasilitas bermain sekolah dan itupun dalam kondisi sudah berkarat. 
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Tabel 3.46 

Kemampuan guru dalam menciptakan situasi yang kondusif di sekolah 
Kemampuan  Frekuensi persentase 

Sangat mampu  85 85% 

Mampu  15 15% 

Kurang mampu 0 0.0% 

Tidak mampu 0 0.0% 

Sangat tidak mampu 0 0.0% 

Total  100 100% 

Sumber kuesioner No 16 

 Berdasarkan tabel diatas 85% guru sangat mampu daam menciptakan 

kondisi yang kondusif berdasarkan hasil probing dengan responden dan temuan 

data di lapangan menunjukan bahwa Suasana belajar yang nyaman 

memungkinkan siswa untuk memusatkan pikiran dan perhatian kepada apa yang 

sedang dipelajari. Sebaliknya, suasana belajar yang tidak nyaman dan 

membosankan akan membuat kosentrasi belajar siswa terganggu. Tentu saja akan 

sia-sia untuk berharap hasil belajar yang optimal. Ibu anita SDW dari kecamatan 

sidoarjo mengungkapkan “Ada  faktor penentu tercipta atau tidaknya suasana 

belajar yang kondusif salah satunya yakni guru harus dapat memberikan 

kemudahan belajar kepada siswa, menyediakan berbagai sarana dan sumber 

belajar yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran, dan strategi 

pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Oleh karena itu, peran guru 

selayaknya membiasakan pengaturan peran dan tanggung jawab bagi setiap anak 

terhadap terciptanya lingkungan fisik kelas yang diharapkan dan suasana 

lingkungan sosial kelas yang menjadikan proses pembelajaran dapat berlangsung 

secara bermakna.”  Dengan terciptanya tanggung jawab bersama antara anak dan 

guru, maka akan tercipta situasi pembelajaran yang kondusif dan bersinergi bagi 

semua anak, kemudian Suasana belajar yang kondusif akan tercipta apabila 

didukung suasana yang nyaman dan tentram di sekitar kelas atau sekolah. Lokasi 

sekolah yang berada terlalu dekat dengan keramaian, seperti; pasar, pinggiran 

jalan raya atau pabrik cenderung mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. 

Lanjut ibu anita SDW, “Jadi, suasana belajar yang kondusif akan tercipta apabila 
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suasana di ruang kelas dan di lingkungan sekitarnya, mendukung terlaksananya 

proses belajar siswa. Proses belajar yang kondusif akan menghantarkan siswa 

pada hasil belajar yang optimal.” 

 

3.11 Guru sebagai Evaluator 

 Kegiatan  ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 

dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah 

cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan 

evaluasi atau penilaian. Berikut akan ditampikan tabel 3.54, 3.55 dan 3.56 yang 

menjelaskan tentang periode dan tindak lanjut dari evaluasi belajar yang 

dilakukan oleh guru : 

 

Tabel 3.47 

Guru melakukan evauasi belajar dengan rutin 
Melakukan evaluasi rutin Frekuensi persentase 

ya 100 100% 

tidak 0 0% 

Total  100 100% 

 Sumber : Kuesioner guru No. 15 

 Berdasarkan pada Tabel 3.54 diketahui bahwa semua responden (121 

responden atau 100%) menyatakan bahwa guru melakukan evaluasi rutin terhadap 

siswa. Beradasrkan hasil probing bersama Ibu ETK dari kecamatan krian 

meyebutkan bahwa “Penilaian di TK merupakan usaha mendapatkan berbagai 

informasi secara berkala, berkesinambungan serta menyeluruh tentang proses dan 

hasil dari pertumbuhan daan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik 

melalui kegiatan belajar.”  Penilaian ini juga merupakan upaya untuk 

mendapatkan informasi atau data secara menyeluruh yang menyangkut semua 

aspek kepribadian anak terhadap proses dan hasil dari pertumbuhan dan 

perkembangan yang telah dicapai melalui proses pembelajaran, meliputi 

perkembangan fisik motorik, sosial, emosi, kognitif, moral, dan nilai-nilai agama, 

serta seni. 
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Tabel 3.48 

Periode yang anda lakukan untuk proses evaluasi 
Periode Evaluasi Frekuensi persentase 

harian 75 75% 

mingguan 15 15% 

bulanan 4 4% 

semesteren 6 6% 

lainnya 0 0.0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner guru No. 16 

 Berdasarkan Tabel 3.55 diketahui bahwa 75 responden atau 75% menyatakan 

bahwa evaluasi dilakukan dalam periode harian, maksud dari evaluasi harian 

adalah bahwa setiap tugas dan setiap pekerjaan yang diberikan pada anak akan di 

evaluasi oleh guru dan guru mengadakan penilaian. Nilai hari atau hasil evaluasi 

harian tersebut akan diakumulasikan setiap 1 semseter. Berdasarkan hasil probing 

menyatakan bahwa bentuk evaluasi harian adalah memeberikan reward dalam 

berbagai bentuk misalnya memejang foto anak di kelas sebgai siswa terbaik hari 

itu, kemudian memebreikan reward beruapa sejumlah bentuk bintang apada buku 

pekerjaan anak. 15 responden (15%) melakukan evaluasi mingguan, 4 responden 

(4%) melakukan evaluasi dalam periode bulanan dan 6 responden (6%) lainnya 

dalam periode semesteran. Dalam melakukan evaluasi belajar setiap tempat lokasi 

penelitian memang tidak sama, hal tersebut dikarenakan pemberian tugas dan 

pekerjaan pada siswa juga berbeda ditiap lokasi penelitian.  
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Tabel 3.49 

Tindakan terhadap hasil peniliaian 

tindakan terhadap hasil peniliaian Frekuensi 

persentas

e 

Diarsipkan, dilaporkan ke pihak sekolah dan dibagikan 

ke orangtua murid 100 100.0% 

Diarsipkan dan dilaporkan 0 0.0% 

diarsipkan 0 0.0% 

disimpan dan biarkan 0 0.0% 

lainnya 0 0.0% 

Total  100 100% 

 Sumber : Kuesioner guru No. 17 

 Berdasarkan pada Tabel 3.56 diketahui bahwa semua responden (100 

responden atau 100%) menyatakan bahwa hasil peilaian akan diarsipkan, 

dilaporkan ke pihak sekolah dan dibagikan ke orangtua murid. Hasil probing 

dengan responden meyebutkan bahwa Cara lain yang dapat dilakukan adalah 

dengan melakukan pertemuan dengan orang tua dan mendiskusikan 

perkembangan dan kemajuan anaknya. Seperti yang diungkap ibu ETK “Guru 

harus mampu menggambarkan kekuatan anak dalam aspek yang dikemukakan dan 

bagaimana kemajuannya.“ jadi Penjelasan pada masing-masing aspek guru perlu 

menjelaskan dengan ringkas, padat, dan jelas serta mudah dimengerti oleh oleh 

orang tua. Selain itu guru juga perlu menyadari perbedaan tiap anak dan bahwa 

setiap anak berbeda dengan anak yang lainnya dan setiap anak adalah unik. 

 

3.12 Guru sebagai pengelola Kelas  

 Dalam peranya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengelola 

kelas sebagai lingkunagn belajar serat merupakan aspek dari lingkungan sekolah 

yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan 

belajar terarah kepada tujuan pendidikan. Lingkungan yang baik adalah yang 
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bersifat menantang, dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman 

dan kepuasan dalam mencapai tujuan. 

 

3.12.1 Kurikulum sekolah 

 

Tabel 3.50 

Pelaksanaan dan perancangan kurikulum 
Pelaksanaan dan perancangan kurikulum Frekuensi persentase 

Sudah Lengkap 99 99% 

Sudah Sebagian 1 1% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner guru No. 18 

 Berdasarkan Tabel 3.57 sebanyak 99 responden atau 99% menyatakan 

bahwa sekolah sudah melaksanakan dan merancang kurikulum pembelajaran 

dengan lengkap dan hanya 1 responden yang menyatakan pelaksanaan dan 

perancangan kurikulum baru dilaksanakan dan dirancang sebagian. Berdasarakan 

hasil probing dengan responden diketahui bahwa Kurikulum PAUD 2013 yang di 

dipakai pada hakikatnya merupakan seperangkat rencana yang akan dilakukan 

selama proses pembelajaran, sehingga mutlak diperlukan oleh setiap satuan 

pendidikan. Kurikulum PAUD disiapkan oleh satuan PAUD yang bersangkutan 

sesuai dengan kebutuhan anak dengan mengacu pada dalam Peremendiknas No. 

58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD. Setiap anak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan diri sesuai potensi masing-masing. Pendidik bertugas 

membantu, jika anak membutuhkan. 

 

“Kurikulum PAUD terdiri dari seperangkat bahan pembelajaran yang mencakup 

lingkup perkembangan, yaitu perkembangan moral & agama, 

fisik-motorik,kognitif, bahasa, dan sosial emosional.” Ungkap Ibu ZLK dari 

kecamatan taman. 

 

  Disusul dengan pernyataan ibu HFZ yang juga dari kecamatan taman 

“Sebenarnya mbak Setiap Lembaga PAUD dapat mengembangkan kurikulum 
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sendiri-sendiri sesuai dengan ciri lembaga masing-masing dengan memenuhi 

prinsip dan capain perkembangan minimal yang tertera dalam Permendiknas No. 

58 Tahun 2009 tentang  Standar PAUD, sebagai acuan.” Kemampuan anak yang 

tercantum dalam Permendiknas tersebut adalah kemampuan anak pada umumnya, 

sehingga pada kenyataannya capaian anak-anak dapat melampaui atau dibawah 

usianya. Hal ini harus dianggap wajar. 1 responden menayatakan bahwa 

kurikulum masih dalam proses penyempurnaan sebab TK baru dibuka sehingga 

butuh penyesuian lebih lanjut seperti yang di ungkap ibu nurlita ayu “ ini sekolah 

bari 6 bulan dibuka mbak jadi ini guru guru masih mneyempurnakan dan 

menyesuaikan dengan kurikulum K13” 

 

3.12.2 komponen penilaian kurikulum sekolah  

 

Tabel 3.51 

Komponen penilaian terhadap kurikulum 
 

Penilaian 

Dinilai Tidak Dinilai 

 frekuensi persen frekuensi persen 

Nilai 

Agama dan Moral 99 99% 1 1% 

Fisik Motorik dan kognitif 100 100% 0 0% 

Bahasa 100 100% 0 0% 

sosial emosional 100 100% 0 0% 

seni 98 98% 2 2% 

Sumber : Kuesioner guru No. 19 

 Berdasarkan tabel 3.58 dapat dilihat bahwa hampir semua aspek penilaian 

sudah dinilai kecuali pada aspek agama dan moral ada 1 responden yang 

menyatakan bahwa aspek tersebut tidak dinilai dan juga pada aspek seni ada 2 

responden yang menyatakan bahwa aspek tersebut tidak dinilai. Semua tempat 

lokasi penelitian hampir melakukan penilaian pada semua aspek. Hal ini 

dikarenakan hampi di semua lokasi penelitian menggunak kurikulum dari 

pemerintah yakni K13. K13 adalah adalah kurikulum terbaru dan menilai semua 

komponen aspek diatas.  
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3.13 Peran Guru dalam mengembangkan Literasi anak 

3.13.1 Print motivation 

3.14.1.1 Kegiatan membaca bersama anak 

 Seperti hal nya dirumah, kegiatan membaca bersama anak disekolah yang 

dilakukan oleh guru juga sangat penting dalam mengembangkan literasi dini. 

Perhatikan tabel berikut ini : 

Tabel 3.52 

Guru melakukan kegiatan membaca bersama didalam kelas 

 Frequency Percent 

Sangat sering 19 19% 

Sering 62 62% 

Jarang 19 19% 

Sangat Jarang 0 0% 

Tidak pernah 0 0% 

Total 100 100% 

            Sumber : Kuesioner guru No. 20 

 Berdasarkan table 3.59 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru terdapat 22 Guru atau 19% menyatakan sangat sering 

melakukan kegiatan membaca bersama didalam kelas, 62 guru atau 62% 

menyatakan sering melakukan membaca bersama didalam kelas, disekolah 

aktivitas ini mutlak dilakukan, guru di sidoarjo sudah melakukan kegiatan ini 

secara rutin setiap pertemuan kelas. Disamping itu aktivitas ini dipengaruhi 

oleh ketersedian buku di sekolah. dan 19 guru atau 19% menyatakan  jarang 

melakukan kegiatan membaca bersama didalam kelas, hal ini disebabkan 

19% sekolah tidak mempunyai buku yang sesuai untuk anak, ketersediaan 

buku juga terbatas disana. Sebagai salah seorang responden guru dari 

kecamatan tarik “buku-bukunya sudah lama semua mbak, jadi kalaupun 

membaca bersama ya jarang soalnya bukunya lama”  
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3.13.1.2 Bacaan yang dibacakan pada anak 

 

Tabel 3.53 

Jenis Bacaan yang paling sering dibacakan didepan anak 
 Frequency Percent 

Buku cerita 86 86% 

Majalah anak 12 12% 

Koran 2 2% 

Bacaan digital 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Total 100 100% 

         Sumber : Kuesioner guru No. 21 

 Berdasarkan tabel 3.60 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

guru terdapat 86 guru atau 86% menyatakan bacaan yang paling sering 

dibacakan didepan anak adalah buku cerita, hal ini di perkuat dengan 

pernyataan salah satu responden yakni ibu MSF dari kecamatan Balongbendo 

“Secara alamiah, anak-anak menyukai cerita. Sebuah cerita dapat 

merangsang kreativitas anak, juga rasa kepekaan akan dunia sekitar. Sebuah 

cerita juga akan mengajarkan anak tentang kehidupan, tentang dirinya dan 

orang-orang lain di sekitarnya.” 

“Membacakan cerita kepada anak-anak akan membangkitkan daya imajinasi 

anak tersebut, juga akan meningkatkan keterampilan anak dalam berbahasa.  

Selanjutnya, dengan cerita akan menumbuhkan minat anak-anak untuk 

membaca.” Lanjut ibu MSF 

 Kemudian hanya 12 guru atau 12% menyatakan bacaan yang paling 

sering dibacakan didepan anak adalah Majalah anak, dan 2 guru atau 2% 

menyatakan bacaan yang paling sering dibacakan didepan anak adalah Koran. 
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3.13.1.3 Aktivitas membaca dengan suara lantang didepan anak 

 

Tabel 3.54 

Intensitas Guru melakukan aktivitas membaca dengan suara lantang  
 Frequency Percent 

Sangat sering 60 60% 

Sering 35 35% 

Jarang 5 5% 

Tidak pernah 0 0% 

Tidak tahu 0 0% 

Total 100 100% 

   Sumber : Kuesioner guru No. 22 

 Berdasarkan table 3.61 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru terdapat 60 guru atau 60% menyatakan sangat sering 

melakukan aktivitas membaca dengan suara lantang didepan anak, 35 guru 

atau  35% guru menyatakan melakukan aktivitas membaca dengan suara 

lantang didepan anak didepan anak, hasil probing menyatakan bahwa jika 

guru tidak menyampaikan dengan suara lantang, maka informasi dari guru ke 

anak tidak tersampaikan, selain itu juga dengan suara lantang anak akan 

mengenal kosakata baru dan kata baru sehingga dia dapat belajar menambah 

kosakata mereka. Sebgaimana pernyataaan ibu LSH dari krembung “ anak 

anak jumlahnya banyak mbak, lagipula kalau suara gurunya keras nantik anak 

anak bisa dapat kosakata baru dari kami “ dan 5 guru atau 5% guru 

menyatakan melakukan aktivitas membaca dengan suara lantang didepan 

anak didepan anak. 
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3.13.1.4 Reaksi anak ketika dibacakan  

 

Tabel 3.55 

Jenis reaksi anak ketika guru membaca didepan kelas 
 Frequency Percent 

Meminta dibacakan lagi 37 37% 

Menirukan sambil pura-pura membaca 6 6% 

Melakukan kegiatan lain 2 2% 

Mendengarkan sampai selesai 53 53% 

Bertanya terkait cerita 2 2% 

Total 100 100% 

     Sumber : Kuesioner guru No. 23 

 Berdasarkan table 3.62 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

guru terdapat 37 guru atau 37% guru menyatakan anak meminta dibacakan 

lagi ketika guru membaca didepan, 6 guru atau  6% guru menyatakan anak 

menirukan sambil pura-pura membaca ketika guru membaca didepan, dan 2 

guru atau 2% guru menyatakan anak melakukan kegiatan lain ketika guru 

membaca didepan, 53 guru atau 53% guru menyatakan anak mendengarkan 

sampai selesai ketika guru membaca didepan, dan 2 guru atau 2% guru 

menyatakan anak bertanya terkait cerita ketika guru membaca didepan. 

Sehingga dari 100 responden ketika guru membaca didepan lebih banyak 

anak yang mendengarkan sampai selesai. Dari hasil diatas dapt kita ketahui 

bahwa penyampaian informasi isi cerita dari guru ke murid bisa dikatan 

tersampaikan dengan baik. Hanya beberapa persen anak yang tidak 

menyimak. Hal ini menjadi pertanda baik untuk proses pengembangan literasi 

anak.  
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3.13.1.5 Guru mengajak anak meminjam buku di perpustakaan 

 

Tabel 3.56 

Intensitas Guru mengajak anak meminjam buku diperpustakaan 
 Frequency Percent 

Pernah 16 16% 

Sering 35 35% 

Jarang 34 34% 

Tidak pernah 15 15% 

Tidak tahu 0 0% 

Total 100 100% 

           Sumber : Kuesioner guru No. 24 

 Berdasarkan table 3.63 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru terdapat 16 guru atau 16% guru menyatakan pernah mengajak 

anak meminjam buku diperpustakaan, berdasarkan temuan data di lapangan 

menyebutkan bahwa guru pernah mengajak anak meminjam buku di 

perpustakaan adalah kurang lebih hanya 1 bulan sekali, selain itu guru sangat 

jarang mengajak meminjam buku, penyebabnya adalah jauhnya lokasi 

perpustakaan dengan sekolah. Sekolah dan lingkungan tempat lokasi 

penelitian berada tidak memiliki Perpustakaan atau taman baca masyarakat. 

Hal ini sungguh memprihatkan. Kemudian 35 guru menyatakan sering 

mengajak anak meminjam buku diperpustakaan, dan  34 guru menyatakan 

jarang mengajak anak meminjam buku diperpustakaan, hanya berbeda 1 % 

saja. Berdasarkan hasil probing menunjukan bahwa meminjam buku di 

Perpustakaan tidak saja sebagai pintu masuk anak pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi . berikut pernyataan dari ibu guru  betari dari kecamatan porong, 

“Yang jauh lebih penting ialah filosofi dibalik pengadaannya.kini sumber 

belajar anak bukan hanya guru , tetapi buku - buku juga jadi sumber bagi 

mereka.” dan 15 guru atau 15% guru menyatakan tidak pernah mengajak 

anak meminjam buku diperpustakaan. Hasil probing menunjukan bahwa 

jauhnya lokasi penelitian dengan perpustakaan pusat kota, sehingga mereka 

hanya menyimpan buku disekolah saja. Berdasarkan probing dengan 
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responden juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya mereka sangat ingin 

mengajak anak agar bisa meminjam buku di perpustakaan atau taman baca, 

namun sayangnya tidak ada taman baca di sekitar lokasi penelitian. Seperti 

yang di ungkap ibu  SLH dari kecamatan tarik, “ jauh mbak ,jauh, kalau 

pinjem trus mengembalikannya kapan anak anak diajak naik apa juga ini 

mbak, sebenarnya pengen mbak tapi perpustakaan desa disini sudah mati mati 

mbak nggak ke urus” 

 

3.13.1.6 Guru memilihkan buku saat di perpustakaan 

 

Tabel 3.57 

Peran guru memilihkan buku yang anak suka saat di perpustakaan 
 Frequency Percent 

Memilihkan 31 31% 

Kadang-kadang memilihkan 50 50% 

Tidak memilihkan 8 8% 

Acuh dan tidak peduli 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 11 11% 

Total 100 100% 

       Sumber : Kuesioner guru No. 25 

 Berdasarkan table 3.64 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

guru terdapat 31 guru atau 31% guru menyatakan ikut memilihkan buku yang 

anak suka di perpustakaan, 50 guru atau  50% guru menyatakan 

kadang-kadang memilihkan buku yang anak suka di perpustakaan, berbeda 

dengan orang tua yang tidak memilihkan buku pada anak, kali ini disekolah 

guru berusaha untuk memilihkan buku buku yang coock untuk bacaan anak. 

Hal ini dikarenakan agar anak tidak salah memilih untuk bacaan seusianya. 

Sebgaimana pernyataan ibu PF dari kecamatan sidoarjo. “kalau tidak pilihkan 

anak malah mengambil buku buku yang tidak sesuai, misalnya komik atau 

buku bacaan orang dewasa, jadi kalau dirumah anak bisa milih sendiri, 

soalnya disekolah sudah diajarin mbak” 8 guru atau 8% guru menyatakan 

tidak memilihkan buku yang anak suka di perpustakaan, berbeda dengan 
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pernyataan diatas alasan guru tidak memilihkan karena di ruang baca anak 

sudah dipastikan koleksinya tentang anak anak,. Jadi anak tidak mungkin 

salah memilih dan 11 guru atau 11% guru tidak menjawab. 

 

3.13.1.7 Sumber Informasi yang sudah dikenalkan pada anak 

Tabel 3.58 

Sumber informasi yang sudah dikenalkan pada anak 

Sumber Informasi Keterangan Frequency Percent 

Bahan cetak 
Mengenalkan 96 96% 

Belum Mengenalkan 4 4% 

Majalah anak 
Mengenalkan 97 97% 

Belum Mengenalkan 3 3% 

Internet 
Mengenalkan 22 22% 

Belum Mengenalkan 78 78% 

Smarthphone 
Mengenalkan 6 6% 

Belum Mengenalkan 94 94% 

Tablet 
Mengenalkan 5 5% 

Belum Mengenalkan 95 95% 

     Sumber : Kuesioner guru No. 26 

 Berdasarkan table 3.65 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru terdapat 96 guru atau 96% guru telah mengenalkan bahan 

cetak sebagai sumber informasi, dan 4 guru atau 4% sisanya belum 

mengenalkan bahan cetak sebagai sumber informasi. Dari 100 responden 

guru terdapat 97 guru atau 97% guru telah mengenalkan majalah anak sebagai 

sumber informasi, dan 3 guru atau 3% sisanya belum mengenalkan majalah 

anak sebagai sumber informasi. Dari 100 responden guru terdapat 22 guru 

atau 22% guru telah mengenalkan internet sebagai sumber informasi, hasil 

probing yang didaptkan adalah alasan responden mengenalkan inter adalah 

sebagai sarana belajar anak, suapaya anak tidak ketinggalan informasi dan 

teknologi semenjak dini. Namum dalam pelaksanaanya kegiatan pengenalan 

internet hanya dilakukan pada akhir pekan semisal hari hari sabtu. Jadi 

intesitas pengenalan tidak sering. Dalam pelaksanaannya anak anak diberikan 
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1 leptop untuk satu anak dari pihak sekolah dan dibimbing oleh 12 orang guru 

secara bergantian. 22% guru yang mengenalkan, Dasil survey ditemukan 

beberapa TK yang notabene adalah TK pinggiran sidoarjo yang melakukan 

pengenalan internet pada anak usia dini. Berikut kutipan wawancaranya 

“disini juga ada ekstrakulikuler internet mbak, jadi anak diajari main internet 

edukatif sejak dini mbak, kita tetap pantau apa saja yang diakses, biasa yang 

di akses adalah situs game permainan edukatif” dan 78 guru atau 78% sisanya 

belum mengenalkan internet sebagai sumber informasi. Dari 100 responden 

guru terdapat 6 guru atau 6% guru telah mengenalkan smartphone sebagai 

sumber informasi, dan 94 guru atau 94% sisanya belum mengenalkan 

smartphone sebagai sumber informasi. Dari 100 responden guru terdapat 5 

guru atau 5% guru telah mengenalkan Tablet sebagai sumber informasi, dan 

95 guru atau 95% sisanya belum mengenalkan tablet sebagai sumber 

informasi. 

 

3.13.2 Pengembangan Phonological awarness 

3.13.2.1 Kegiatan yang dilakukan untuk melatih anak dalam mengeja kata 

atau suku kata 

  Phonological awareness yakni kemampuan untuk mendengar dan 

memainkan bunyi dari sebuah kata sederhana. Dalam mengembangkan 

kemampuan pada anak ada berbagai macam kegiatan untuk 

memaksimalkan kegiatan literasi dini, dan bernyanyi adalah salah satu 

kegiatan yang paling banyak dipilih oleh responden, Perhatikan tabel 

berikut : 
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Tabel 3.59 

Kegiatan apa yang dilakukan untuk melatih anak dalam mengeja kata 

atau suku kata 

 Frequency Percent 

Menyanyi 66 66% 

Menyuruh anak bercerita 23 23% 

Berbicara didepan umum (lomba) 2 2% 

Bermain tebak kata 9 9% 

Lainnya 0 0% 

Total 100 100% 

      Sumber : Kuesioner guru No. 27 

 Berdasarkan table 3.66 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru terdapat 66 guru atau 66% guru melatih anak mengeja kata 

atau suku kata dengan kegiatan menyanyi, kegiatan bernyanyi adalah 

kegiatan paling mudah diterapkan pada anak dan hasilnya pun anak menjadi 

mudah mengingat setiap kata dan kalimat yang ada pada lagu, meskipun 

mereka belum bisa sepenuhnya bisa membaca. Hal ini diperkuat oleh 

peryataan ibu FRH dari kecamatan sidoarjo “ nyanyi itu paling mudah mbak 

supaya anak anak ingat kata dan suka kata bahkan kalimat mesipun mereka 

belum bisa sepenuhnya baca kadang di putarkan lagu anak anak saja mereka 

sudah hafal besoknya” 23 guru atau 23% guru melatih anak mengeja kata 

atau suku kata dengan menyuruh anak bercerita, 2 guru atau 25 guru melatih 

anak mengeja kata atau suku kata dengan kegiatan berbicara didepan umum 

(lomba), dan 9 guru atau 9% guru melatih anak mengeja kata atau suku kata 

dengan kegiatan bermain tebak kata. 
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3.13.2.2 Kegiatan apa yang dilakukan agar anak tertarik untuk menambah 

kosa kata 

 Masih berkaitan dengan kegiatan phonological awarness, dalam 

phonological awarness, kegiatan menambah kosakata juga dalam 

dikembangkan melalui beberapa kegiatan, seimbang dengan tabel diatas 

kegiatan membaca dengan lagu atau irama banyak dipilih responden, 

perhatikan tabel berikut : 

 

Tabel 3.60 

Kegiatan yang dilakukan agar anak tertarik untuk menambah kosakata 
 Frequency Percent 

Membaca dengan irama (lagu) 72 72% 

Menyuruh anak untuk mengamati tulisan pada buku cerita 9 9% 

 Membacakan anak buku cerita 14 14% 

Memutarkan lagu anak-anak 3 3% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 2 2% 

Total 100 100% 

   Sumber : Kuesioner guru No. 28 

 Berdasarkan table 3.67 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

guru terdapat 72 guru atau 72% guru melakukan kegiatan membaca dengan 

irama (lagu) agar anak tertarik untuk menambah kosa kata, hal ini sedana 

dengan tabel diatas bahwa kegiatan seputar bernyanyi dan lagu adalah hal 

paling sering dilakukan untuk mengenal kata dan menambah suku kata. Dan 9 

guru melakukan kegiatan menyuruh anak untuk mengamati tulisan pada buku 

cerita agar anak tertarik untuk menambah kosa kata, 14 guru melakukan 

kegiatan membacakan anak buku cerita agar anak tertarik untuk menambah 

kosa kata, 3 guru atau 3% guru melakukan kegiatan memutarkan lagu 

anak-anak agar anak tertarik untuk menambah kosa kat 
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3.13.3 Menumbuhkan vocabularry 

3.13.3.1 Intensitas berbicara dengan siswa 

  Mengingat dalam literasi dini juga menumbuhkan kosakata dan suku kata 

pada anak, maka perlu dilihat intensitas peran guru dalam mengajak anak 

berbicara, sebab dalam pembicaraan antara orangtua dan anak akan menimbulkan 

kosakata dan kata-kata baru untuk anak sehingga anak memperoleh tambahan 

kosakata baru untuk berbicara selanjutnhya, perhatikan tabel berikut : 

 

Tabel 3.61 

Intensitas berinteraksi dengan anak dikelas 
 Frequency Percent 

Sangat sering 35 35% 

Sering 60 60% 

Jarang 5 5% 

Sangat Jarang 0 0% 

Tidak pernah 0 0% 

Total 100 100% 

   Sumber : Kuesioner guru No. 29 

  Berdasarkan  tabel 3.68 diatas dapat diketahui bahawa dari 100 

responden guru terdapat 35 guru atau 35% guru sangat sering berinteraksi 

dengan anak dikelas, 60 guru atau 60% guru sering berinteraksi dengan anak 

dikelas, dan 5 guru atau 55 guru jarang berinteraksi dengan anak dikelas. 

Berdasarkan hasil probing dengn responden menunjukan bahwa Dalam 

proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik harus ada interaksi. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam 

lingkungan tertentu. Lingkungan ini diatur serta diawasi agar kegiatan belajar 

terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu 

peserta didik dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua 

potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik 

bagi dirinya maupun lingkungannya. Sperti yang diungkapkan ibu MRH dari 

kecamatan wonoayu. “ iya mbak sering lah dan harus, kalau tidak tujuan 
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pembelajaran tidaka akan sampai, anak harus diberi ragsangan supaya bisa 

mengembangkan interaksi sosialnya.” 

 

3.13.3.2 Pembicaran yang biasa dibicarakan dengan siswa 

 

Tabel 3.62 

Pembicaraan yang paling sering dibicarakan dengan anak dikelas 
 Frequency Percent 

Seputar kegiatan sekolah 82 82% 

Pertemuan anak disekolah 11 11% 

Aktivitas dirumah 4 4% 

Masalah anak dirumah 1 1% 

Lainnya 2 2% 

Total 100 100% 

  Sumber : Kuesioner guru No. 30 

 Berdasarkan tabel 3.69 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

guru terdapat 82 guru atau 82% guru paling sering membicarakan seputar 

kegiatan sekolah dengan anak dikelas, 11 guru atau 11% guru paling sering 

membicarakan mengenai pertemuan anak disekolah, 4 guru atau 4% paling 

sering membicarakan aktivitas dirumah dengan anak saat dikelas, 1 guru 

sering membicarakan masalah anak dirumah, dan 2 guru membicarakan 

lainnya, yang dimaksud dengan pembicaraan lainnya adalah guru menyakan 

semisal tentang nilai anak yang terus turun dan diharapkan si anak 

menyampaikan hal ini kepada orang.  
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3.13.3.3 Menambah kemampuan bahasa dan kosakata anak 

 

Tabel 3.63 

Jenis Kegiatan yang dilakukan untuk menambah kemampuan bahasa 

dan kosakata anak 

 Frequency Percent 

Membacakan dongeng diepan anak 69 69% 

Membacakan tajuk dari sebuah surat kabar 4 4% 

Menyuruh anak bernyanyi 16 16% 

Membacakan judul buku cerita 10 10% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 1 1% 

Total 100 100% 

   Sumber : Kuesioner guru No. 31 

 Berdasarkan  tabel 3.70 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden terdapat 69 guru membacakan dongeng didepan anak untuk 

menambah kemampuan bahasa dan kosa kata anak, berdasarkan hasil probing 

dengan responden menunjukan dengan dibacakan dongeng, Penguasaan 

keterampilan bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan 

kemampuan berbahasa. Tanpa bahasa seseorang tidak akan dapat 

berkomunikasi dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan pikirannya 

menggunakan bahasa sehingga orang lain dapat menangkap apa yang 

dipikirkan oleh anak. Komunikasi antar anak dapat terjalin dengan baik 

dengan bahasa sehingga anak dapat membangun hubungan sehingga tidak 

mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu indikator 

kesuksesan seorang anak. Anak yang dianggap banyak berbicara, kadang 

merupakan cerminan anak yang cerdas. Berikut di perkuat oleh pernyataan 

ibu WDY dari kecamatan krian “dongeng menjadi media yang dapat 

menumbuhkan kemampuan berbahasa dan komunikasi pada anak. Karena 

saat guru mendongeng, maka anak akan dirangsang untuk beraktivitas; 

mendengarkan, berbicara (saat merasa keheranan atau berkomentar), ikut 
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membaca jika anak sudah bisa membaca. Selain itu, anak juga dapat melihat 

berbagai ekspresi yang diperagakan oleh guru dalam mendongeng. Lewat 

cerita yang orang tua tuturkan pada anak, secara tak langsung orang tua 

membantunya menambah perbendarahaan kata anak. Jika ada kalimat atau 

kata-kata yang susah, sang anak pasti akan bertanya. “ 4 guru membacakan 

tajuk dari sebuah surat kabar utuk menambah kemampuan bahasa dan kosa 

kata anak, 16 guru menyuruh anak bernyanyi untuk menambah kemampuan 

bahasa dan kosa kata anak, dan 10 guru membacakan judul buku cerita utuk 

menambah kemampuan bahasa dan kosa kata anak. 

 

3.13.4 Proses narative skill 

3.13.4.1 Guru  mengajak anak untuk bermain peran atau bermain 

panggung boneka  

 Dalam Literasi dini pada print motivation salah satunya dimaksudkan 

Menumbuhkan kemampuan pada anak untuk mampu bercerita dan menambah 

kosa kata, perhatikan tebel berikut : 

Tabel 3.64 

Intensitas guru mengajak anak untuk bermain peran atau bermain  panggung 

boneka 

 Frequency Percent 

Sangat sering  ( <3 kali dalam seminggu) 9 9% 

Sering . ( < 3 kali dalam seminggu) 31 31% 

Jarang ( 1 kali dalam 3 minggu) 52 52% 

Sangat Jarang (1 kali dalam 1 bulan) 6 6% 

Tidak pernah 1 1% 

Tidak menjawab 1 1% 

Total 100 100% 

         Sumber : Kuesioner guru No. 32 

 Berdasarkan tabel 3.71 diatas dapat diketahui bahwa lebih banyak guru 

yang jarang mengajak anak untuk bermain peran atau bermain panggung 

boneka yaitu 52 guru, 31 guru sering mengajak anak untuk bermain peran 
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atau bermain panggung boneka, 9 guru atau 9% guru sangat sering mengajak 

anak untuk bermain peran atau bermain panggung boneka, 6 guru dan 6% 

guru sangat jarang mengajak anak untuk bermain peran atau bermain 

panggung boneka, dan 1 guru tidak pernah mengajak anak untuk bermain 

peran atau bermain panggung boneka, serta 1 guru tidak menjawab. Hasil 

probing dengan seorang guru, bahwa sering tidaknya melakukan aktivitas 

tersebut dikarenakan fasilitas sekolah termasuk alat alat bermain peran sangat 

terbatas dan Mereka melakukannya jika ada pentas seni disekolah saja. 

Berdasarkan temuan data di lapangan menyebutkan bahwa 9 guru yang 

sangat sering melakukan kegiatan bermain peran adalah guru yang berada di 

sekolah dengan fasilitas memadai serta lengkap, mulai dari boneka tangan, 

panggung pentas boneka lengkap dengan property puppet show nya dan 

hampir 7 dari 9 sembilan guru berada di TK pusat kota sidoarjo. Manfaat dari 

bermain boneka ini anak-anak senang sekali kalau dengan kegiatan bercerita, 

ini sesuai dengan usia anak, jadi anak lebih suka untuk mendengarkan cerita, 

kenapa saya mengambil boneka, karena kalau hanya bercerita, mungkin anak 

jadi kurang tertarik. 

“Dengan adanya alat peraga/boneka ini anak akan lebih tertarik, jadi anak 

akan lebih focus untuk mendengarkan cerita itu dalam bentuk pembelajaran,” 

ujar responden ibu ERM , kepada peneliti. 
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3.13.4.2 Guru menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi buku 

cerita 

Tabel 3.65 

Intensitas guru menyuruh anak untuk bercerita kembali 

 Frequency Percent 

Sangat sering 16 16% 

Sering  22 22% 

Kadang-kadang 55 55% 

Tidak pernah 6 6% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 1 1% 

Total 100 100% 

   Sumber : Kuesioner guru No. 33 

 Berdasarkan  tabel 3.72 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru terdapat 16 guru yang sangat sering menyuruh anak untuk 

bercerita kembali tentang isi buku cerita, 22 guru sering menyuruh anak 

untuk bercerita kembali tentang isi buku cerita,, 55 guru kadang-kadang 

menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi buku cerita,, dan 6 guru 

tidak pernah menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi buku cerita. 

Berdasarkan hasil probing dengan responden dan obeservasi peneliti, Sebagai 

pengganti tidak bisa melakukan kegiatan bermain peran. Guru menyuruh 

anak untuk bercerita kembali tentang isi bukucerita. Setidaknya ada tambahan 

kata kata baru dan bahasa yang diketahui  anak. Selain itu anak-anak 

imajinasinya akan lebih bagus, akan berkembang, mereka akan mampu untuk 

bercerita-cerita, mereka akan mampu membuat sebuah karangan, dan juga 

kami setiap hari akan memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk 

bercerita tentang pengalamannya. 

“Anak-anak khan pertama masuk sekolah pasti kenal dengan gurunya lebih 

dahulu jadi setiap mau pulang sekolah kita akan menyuruh anak-anak untuk 

bercerita pengalamannya masing-masing yah setiap hari paling sekitar 5 anak 
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dan itu bergantian setiap harinya dan tujuannya agar anak berani 

mengeluarkan pendapatnya.” Lanjut ibu ERM 

 

3.13.5 Kemampuan Letter Knowledge 

 Perhatikan tabel 3.73, 3.74 dan 3.75 untuk mengetahui kemampuan anak 

dalam Menciptakan kemampuan anak mengetahaui macam huruf dan bunyi yang 

didalam dijelskan alat untuk memperkenal anak dengan huruf angka dan gambar, 

dan alat apa sajakah yang paling sering digunakan disekolah : 

Tabel 3.66 

Apakah ada alat untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, 

atau gambar disekolah 

 Frequency Percent 

Ada 100% 100% 

Tidak ada 0 0% 

Total 100 100% 

      Sumber : Kuesioner guru No. 34 

 Berdasarkan  tabel 3.73  diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru PAUD/TK terdapat 100 PAUD/TK memiliki alat untuk 

memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau gambar.  

 

Tabel 3.67 

Bahan yang tersedia di sekolah untuk memperkenalkan anak dengan 

huruf, angka, atau berbagai macam gambar 
Bahan Keterangan Frequency Percent 

Poster huruf dan angka, atau 

gambar 

Memiliki 100 100% 

Tidak memiliki 0 0% 

Buku bacaan 
Memiliki 99 99% 

Tidak memiliki 1 1% 

Benda/permainan berbentuk 

huruf atau angka 

Memiliki 97 97% 

Tidak memiliki 3 3% 

Gadget(tablet, ipad, smartphone) 
Memiliki 29 29% 

Tidak memiliki 71 71% 

    Sumber : Kuesioner guru No. 35 
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  Berdasarkan  tabel 3.74 diatas dapat diketahui bahwa seluruh 

PAUD/TK memiliki poster huruf dan angka atau gambar untuk 

memperkenalkan anak dengan huruf, angka atau berbagai macam gambar, 99 

PAUD/TK memiliki buku bacaan untuk memperkenalkan anak dengan huruf, 

angka atau berbagai macam gambar, 97 PAUD/TK memiliki 

benda/permainan berbentuk huruf atau gambar untuk memperkenalkan anak 

dengan huruf, angka atau berbagai macam gambar, dan 29 PAUD/TK yang 

memiliki gadget untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka atau 

berbagai macam gambar, hasil survey menunjukan dari 29 TK tersebut 

didalamnya ada TK pinggiran sidoarjo. Hal ini menarik karena TK pinggiran 

yang dianggap jauh dari kota sidoarjo sendiri, sudah membuka akses 

informasi untuk kegiatan anak didik, sehingga bisa dikatakan mereka tidak 

ketinggalan dan sedini mungkin mengenalkan gadget dan mengenalkan 

manfaat serta bahayanya. 

 

Tabel 3.68 

Jenis alat yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan anak 

huruf gambar dan angka 

 Frequency Percent 

Poster huruf dan angka, atau gambar 75 75% 

Buku bacaan 6 6% 

Benda/permainan berbentuk huruf atau angka 19 19% 

Gadget(tablet, ipad, smartphone) 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Total 100 100% 

    Sumber : Kuesioner guru No. 36 

 Berdasarkan  tabel 3.75 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden terdapat 75 guru menggunakan poster huruf dan angka, atau 

gambar yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan huruf gambar 

dan angka pada anak, 6 guru menggunakan buku bacaan sebagai jenis alat 

yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan huruf, gambar, dan 
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angka, 19 guru menggunakan benda/permainan berbentuk huruf atau angka 

sebagai jenis alat yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan anak 

dengan huruf, angka atau berbagai macam gambar. Berdasarkan temuan data 

diatas dapat diketahui pada tabel sebelumnya bahwa mesipun sekolah 

mei]miliki gadget untuk memeperkenalkan huruf dan angka, namum yang 

paling sering digunakan tetaplah poster huruf angka atau gambar, buku 

bacaan dan benda permainan huruf dan angka. Sebab alat peraga yang 

berbentuk print out dirasa masih mudah di pahami anak secara keseluruhan. 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu MMH dari kecamatan sidoarjo “Dapat 

dikatakan Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang 

memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. 

Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya 

dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu poster 

biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat.”  

 Selain itu “Media gambar dapat menyuguhkan elaborasi yang menarik 

tentang struktur atau organisasi suatu hal, sehingga juga memperkuat 

ingatan. Media gambar dapat menumbuhkan minat siswa dan memperjelas 

hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Untuk 

memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya dalam penggunaan media 

gambar dalam pembelajaran ini, maka ia haruslah dirancang dengan 

sebaik-baiknya.” Lanjut ibu MMH kepada peneliti. 

     

3.14 Sinergisitas orang tua dan guru dalam mengembangkan literasi dini 

pada anak 

3.14.1 Menciptakan dukungan orang tua dalam kegiatan sekolah 

3.14.1.1 Komunikasi aktif dengan orang tua 

  Orangtua adalah guru yang pertama  bagi anak. Orangtua adalah orang 

penting dalam dunia anak-anak. Mereka yang mengajarkan salah satunya 

adalah taman kanak-kanak. Anak-anak belajar banyak hal dari orang tuanya. 
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Peran orangtua dan guru menjadi bagian terpenting bagi anak dan sebagai 

mitra kerja yang saling berintegrasi. Perhatikan tabel berikut : 

Tabel 3.69 

Guru melakukan komunikasi aktif dengan orang tua 
 Frequency Percent 

Ya 100 100% 

Tidak  0 0% 

Total 100 100% 

     Sumber : Kuesioner guru No. 45 

 Berdasarkan table 3.84 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

guru, 100% guru melakukan komunikasi aktif dengan orang tua anak. 

Berdasrkan hasil probing bersama responden menunjukan bahwa dengan 

komunikasi dengan orang, sebab Guru perlu mengetahui misalnya cara 

oraangtua memotivasi anaknya terutama anak-anak yang memerlukan 

dorongan khusus untuk melakukan kegiatan bermain di TK. “Motovasi ini 

dapat dipelajari guru dengan orangtua dengan cara bercakap-cakap 

ataupun berdiskusi dengan orangtua ketika orangtua menjemput anaknya 

kesekolah” ungkap ibu PF dari kecamatan sidoarjo kepada peneliti. Selain 

itu hal senada juga di sampaikan ibu dari kecamatan candi “Melibatkan 

orangtua dalam kegiatan belajar di tamn kanak-kanak dapat di manfaatkan 

guru dalam mengamati dan mempelajari kebiasaan anak di rumah sampai 

terbawa kesekolah.guru juga dapat membantu menghilangkan atau 

mengurangi kebiasaan anak terutama kebiasaan yang baik.”. 
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3.14.1.2 Jenis pembicaraan yang di komunikasikan dengan orang tua 

 

Tabel 3.70 

Materi yang dikomunikasikan dengan orang tua siswa 
 Frequency Percent 

Perkembangan siswa 94 94% 

Fasilitas sekolah 4 4% 

Kegiatan sekolah  2 2% 

Masalah pribadi 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

     Sumber : Kuesioner guru No. 46 

 Berdasarkan table 3.85 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru, terdapat 94 guru menyatakan bahwa  hal yang biasa 

dikomunikasikan dengan orang tua siswa adalah tentang perkembangan 

siswa, 4 guru menyatakan bahwa hal yang biasa dikomunikasikan orang tua 

siswa adalah mengenai fasilitas sekolah, dan 2 guru menyatakan bahwa hal 

yang biasa dikomunikasikan dengan orang tua siswa adalah mengenai 

kegiatan sekolah. 

 

3.14.1.3 Media Komunikasi aktif dengan orang tua 

 

Tabel 3.71 

Media yang digunakan guru untuk berkomunikasi dengan orang tua 

siswa 
 Frequency Percent 

Rapat terbuka dengan orang tua 98 98% 

telepon 1 1% 

Email 1 1% 

surat 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN ORANG TUA .... INDAH RACHMA CAHYANI



 

- III-84 - 

    Sumber : Kuesioner guru No. 47 

  Berdasarkan table 3.86 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru, 98% menyatakan bahwa media yang digunakan guru untuk 

berkomunikasi dengan orang tua siswa adalah dengan rapat terbuka. 

“Pertemuan dengan orangtua merupakan cara yang paling praktis karena 

guru dapat memberiakn keterangan atau penjelasan kepada semua 

orangtua” ungkap ibu SR dari kecamatan taman kepada peneliti. 

  Berdasarkan temuan data di lapangan diketahui bahwa orang tua yang 

berkomukasi dengan guru melalui media selain rapat terbuka, disebabkan 

oleh keadaan orang tua yang disibukan dengan pekerjaaan, sehingga media 

yang palik efektif menurut guru saat itu adalah telepon dan email. Berikut 

pernyataan ibu WDY dari kecamatan Krian“ sebab bagimana pun juga 

Berbagai kegiatan bermain kreatif dengan orangtua merupakan Petunjuk 

bagi guru dalam keterlibatan orangtua pada kegiatan bermain yaitu Guru 

menyesuiakan pola pembelajaran antara sekolah dan rumah”  

 

3.14.1.4 Respon orang tua mengenai kegiatan sekolah 

 

Tabel 3.72 

Respon orang tua terhadap kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua 
 Frequency Percent 

Sangat setuju dan berpartisipasi 100 100% 

Setuju tapi tidak berpartisipasi 0 0% 

Menolak 0 0% 

Tidak peduli 0 0% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

  Sumber : Kuesioner guru No. 48 

  Berdasarkan table 3.87 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

guru, keseluruhan menyatakan sangat setuju dan berpartisi terhadap kegiatan 

sekolah yang melibatkan orang tua. Baik guru maupun orangtua memiliki peran 

yang cukup penting untuk perkembangan anak. Guru sangat berpengaruh dalam 
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lingkungan sekolah anak, dan orangtua berpengaruh dalam kehidupan maupun 

kebiasan anak di rumah. Namun semua kehidupan anak haruslah berjalan seirama, 

artinya kehidupan anak di rumah haruslah mendukung pembelajaran anak 

disekolah, dan apa yang sudah diajarkan disekolah tentunya harus berguna pada 

kehidupan anak di rumah. Sinergitas antara orangtua dan guru sangatlah 

dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan anak. Dan untuk membangun 

sinergitas ini dibutuhkan komunikasi yang baik antara orangtua dan guru. Hal ini 

sedana dengan yang diungkap ibu KH dari kecamatan Sedati, “menyatakan jika 

sekolah tidak membuat dan melakukan usaha untuk mengikut sertakan orangtua 

dalam proses pembelajaran, anak-anak dapat menemukan kesulitan untuk 

menggabungkan dan menyatukan pengalaman-pengalaman mereka yang terpisah 

antara di rumah dan sekolah.” Hal ini bertujuan agar tercipta lingkungan belajar 

yang kondusif bagi anak dan menyeimbangkan program sekolah dan kehidupan 

anak di rumah, agar orangtua tau betul apa saja pembelajaran di sekolah yang 

nantinya bisa dibiasakan di rumah,  

“guru yang bisa memanfaatkan komunikasi yang baik dengan orangtua agar tau 

kebiasaan anak di rumah dan apa bila ada hal-hal yang tidak dapat dipahami 

mengenai anak di sekolah mungkin akan diketahui saat menjalin hubungan dengan 

orangtua anak. “ lanjut ibu KH kepada peneliti. 

 

 

3.14.2 Menciptakan keaktivan orang tua dan guru dalam menumbuhkan 

 kemampuan awal literasi 

 

Literasi dini memberikan alternatif baru guna membantu anak-anak belajar 

berbicara, membaca, dan menulis namun tidak mengarahkan serta menyuruh 

mereka membaca dan menulis, sebab hal ini tidak sesuai dengan tahapan 

perkembangan usia mereka. Instruksi formal yang dilakukan oleh orang tua dan 

guru untuk meminta anak-anak membaca diusia yang tidak siap dalam 

perkembangannya, ini sangat kontra produktif artinya akan berpotensi menganggu 

anak-anak dalam proses membaca, dan lebih buruk mengakibatkan gagal dalam 
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proses membaca dikemudian hari. Oleh sebab itu sinergisitas natara orang tua dan 

guru dibangun agar adanya kesatuan pemikiran atas pengoptimalan kegiatan 

Literasi. Ada bentuk kemampuan Literasi dini yang akan dimiliki anak, yakni 

Early Literacy skil, perhatikan tabel berikut untuk mengetaui sinergitas gguru dan 

orang tua dalam membangun literasi dini : 

 

Tabel 3.73 

Pengetahuan guru dalam kegiatan print motivation dirumah 

 
 Frequency Percent 

ya 100 100% 

Tidak  0 0% 

Total 100 100% 

Sumber kuesioner no 50 

 

Berdasarkan pada Tabel 3.73 diketahui bahwa 100 responden atau setara 

dengan 100% menyatakan bahwa guru mengetahui kegiatn print motivation yang 

dilakukan oleh orang tua dirumah.  

Tabel 3.74 

Kegiatan orang tua membaca bersama anak dirumah  
Jawaban frekuensi persentase 

Sangat sering 3 3% 

Sering 14 14% 

Jarang 69 69% 

Sangat Jarang 14 14% 

Tidak pernah 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 51 

 

Berdasarkan pada Tabel 3.9 diketahui bahwa 69 responden atau setara dengan 

69% menyatakan bahwa sebagai orangtua responden jarang melakukan kegiatan 

membaca bersama anak. 
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Tabel 3.75 

 Pengetahuan guru tentang Intensitas orang tua melakukan kegiatan 

membaca di depan anak 
Jawaban frekuensi persentase 

Sangat sering 3 3% 

Sering 8 8% 

Jarang 77 77% 

Tidak pernah 11 11% 

Tidak Tahu 1 1% 

Total  100 100% 

 Sumber : Kuesioner orang tua No. 52 

Berdasarkan pada Tabel 3.75 diketahui bahwa mayoritas orang tua jarang 

melakukan kegiatan membaca di depan anak dengan jumlah responden yang 

menyatakan hal tersebut sebanyak 77 responden atau 77%. Hasil dari probing 

bersama responden mengatakan hal ini disebabkan karena mereka benar-benar 

tidak ada waktu, entah untuk pekerjaan atau orang tua tidak memiliki buku dan 

bahan bacaan dirumah mereka. 

 

Tabel 3.76 

Pengetahuan guru tentang Intensitas orang tua membacakan cerita sebelum 

tidur pada anak 
Jawaban frekuensi persentase 

Sangat sering 4 4% 

Sering 9 9% 

Jarang 75 75% 

Tidak pernah 12 12% 

Tidak Tahu 0 0% 

Total  100 100% 

Sumber : Kuesioner orang tua No. 53 

 

Berdasarkan pada Tabel 3.76 diketahui bahwa mayoritas orang tua jarang 

membacakan cerita sebelum tidur pada anak dengan jumlah responden yang 

menyatakan hal tersebut sebanyak 75 responden atau 75%. Hal ini dikarenakan 
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para orang tua di sidoarjo tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal 

tersebut.  

 

Tabel 3.77 

Pengenalan oleh orang tua terhadap Bahan cetak (buku, koran, peta, buku 

cerita bergambar) pada anak 

 Sumber : Kuesioner orang tua No. 54 

Berdasarkan tabel 3.77 diketahui sumber sudah di kenalkan pada anak yang 

paling banyak adalah Bahan cetak (buku, koran, peta, buku cerita bergambar) 

dengan jumlah responden yang sudah menyatakan hal tersebut sebanyak 96 

responden. Sedangkan yang belum dikenalkan paling banyak adalah tablet dengan 

jumlah responden sebanyak 46. 

 

Tabel 3.78 

Anjuran guru untuk orang tua mengenai refernsi buku anak 
 Frequency Percent 

ya 100 100% 

Tidak  0 0% 

Total 100 100% 

Sumber kuesioner No.55 

Berdasarkan pada Tabel 3.78 diketahui bahwa 100 responden atau setara 

dengan 100% menyatakan bahwa guru memberikan daftar referensi buku pada 

orang tua.  

 

 

 

Pengenalan 

Mengenalkan belum mengenalkan 

 frekuensi persentase frekuensi persentase 

sumber 

informasi 

Bahan cetak (buku, koran, peta, 

buku cerita bergambar) 96 96% 4 4% 

Internet 63 63% 37 37% 

Smartphone 58 58% 42 42% 

Tablet  54 54% 46 46% 

Lainya 0 0% 0 0% 
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Tabel 3.79 

Respon orang tua terhadap anjuran guru dalam referensi buku anak 

 
 Frequency Percent 

Sangat setuju dan melakukan saran 100 100% 

Setuju  0 0% 

Tidak setuju dengan alasan 0 0% 

Acuh  0 0% 

Tidak peduli 0 0% 

Total 100 100% 

    Sumber : Kuesioner guru No. 56 

Berdasarkan pada Tabel 3.79 diketahui bahwa 100 responden atau setara 

dengan 100% menyatakan bahwa guru mengetahui respon orag tua ketika diberi 

anjuran buku adalah sangat setuju dan melakkan saran.  

 

Tabel 3.80 

Waktu orang tua berinteraksi dengan anak 
 Frequency Percent 

Pulang sekolah 11 11% 

Menoton televisi 31 31% 

Menjelang tidur 36 36% 

Saat tamasya 22 22% 

Lainnya  0 0% 

Total 100 100% 

        Sumber : Kuesioner orang tua No. 57 

Berdasarkan table 3.80 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

orang tua terdapat 11 orang tua yang menyatakan bisa sering berinteraksi dengan 

anak saat pulang sekolah, 31 orang tua yang menyatakan bisa sering berinteraksi 

dengan anak saat menonton televisi, 36 orang tua yang menyatakan bisa sering 

berinteraksi dengan anak saat menjelang tidur, selain karena alasan pekerjaan 

orang tua yang menuntut mereka pulang petang,  
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Tabel 3.81 

Pembicaraan yang paling sering dibicarakan dengan anak 
 Frequency Percent 

Aktivitas sekolah 39 39% 

Pertemuan anak disekolah 30 30% 

Nilai anak disekolah 26 26% 

Masalah anak diluar rumah 5 5% 

Lainnya 0 0% 

Total 100 100% 

   Sumber : Kuesioner orang tua No. 58 

Berdasarkan table 3.18 diatas dapat diketahui bahwa 39 orang tua 

menyatakan pembicaraan yang paling sering dibicarakan dengan anak adalah 

aktivitas sekolah,  

 

Tabel 3.82 

Kegiatan orangtua untuk menambah kemampuan bahasa dan kosakata 
 Frequency Percent 

Membacakan dongeng sebelum tidur 31 31% 

Membacakan tajuk dari sebuah surat kabar 11 11% 

Menyuruh anak bernyanyi 31 31% 

Membacakan judul dijalan 27 27% 

Lainnya 0 0% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

 Sumber : Kuesioner orang tua No. 59 

Berdasarkan table 3.82 diatas dapat diketahui bahwa 31 orang tua 

menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan untuk menambah kemampuan bahasa 

dan kosakata anak adalah membacakan dongeng sebelum tidur, 11 orang tua 

menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan untuk menambah kemampuan bahasa 

dan kosakata anak adalah membacakan tajuk dari sebuah surat kabar, 31 orang tua 

menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan untuk menambah kemampuan bahasa 

dan kosakata anak adalah menyuruh anak bernyanyi, 
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Tabel 3.83 

Pelibatan orang tua dalam kegiatan mendongeng disekolah 
 Frequency Percent 

Sangat sering 1 1% 

Sering 5 5% 

Jarang 45 45% 

Sangat Jarang 41 41% 

Tidak pernah 8 8% 

Tidak menjawab 0 0% 

Total 100 100% 

         Sumber : Kuesioner orang tua No. 60 

Berdasarkan table 3.83 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

terdapat 45 orang tua yang menyatakan jarang mengikuti kegiatan anak untuk 

bermain peran atau bermain panggung boneka disekolah, 41 orang tua 

menyatakan sangat jarang mengikuti anak untuk bermain peran atau bermain 

panggung boneka disekolah., 8 orang tua menyatakan tidak pernah mengikuti 

kegiatan anak untuk bermain peran atau bermain panggung boneka disekolah 

 

Tabel 3.84 

 

Anjuran guru untuk Ketersediaan bahan dirumah untuk 

memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam 

gambar 
Bahan Keterangan Frequency Percent 

Poster huruf dan angka, atau 

gambar 

Menganjurkan  100 100% 

Tidak menganjurkan 0 0% 

Buku bacaan 
Menganjurkan 98 98% 

Tidak menganjurkani 2 2% 

Benda/permainan berbentuk 

huruf atau angka 

Menganjurkan 93 93% 

Tidak menganjurkan 7 7% 

Permainan edukatif elektronik 
Menganjurkan 73 73% 

Tidak tidak mengajurkan 27 27% 

Gadget(tablet, ipad, smartphone) 
menganjurkan 71 71% 

Tidak menganjurkan 29 29% 

    Sumber : Kuesioner orang tua No. 61 
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Berdasarkan table 3.84 diatas dapat diketahui bahwa 100% orang tua 

memiliki poster huruf dan angka atau gambar untuk memperkenalkan anak 

dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, 98% orang tua memiliki buku 

bacaan untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam 

gambar, 93% orang tua memiliki benda/permainan berbentuk huruf atau angka 

untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, 

73% orang tua memiliki permainan edukatif elektronik untuk memperkenalkan 

anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, dan 71% orang tua 

memiliki gadget untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai 

macam gambar.  
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BAB 4 

INTERPRETASI TEORITIK 

 Berdasarkan data-data yang telah diperoleh peneliti dari hasil survey dan 

penyebaran kuesioner di lapangan yang telah disajikan dan diuraikan pada bab 

ketiga, maka dalam bab ini akan dilakukan analisa lebih lanjut dengan mengaitkan 

beberapa teori yang ada, pendapat para ahli, atau studi-studi terdahulu 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab pertama, serta berbagai dugaan 

sesuai dengan intepretasi peneliti. Secara umum terdapat  dua puluh sembilan hal 

yang akan dianalisa atau dibahas secara lebih lanjut dalam penelitian ini. Yang 

masing masing terdiri dari 13 hal utama pada kuesioner orang tua dan 16 hal 

utama pada kuesioner guru.  

4.1 Orang Tua sebagai “Role Model” 

 Dikabupaten Sidoarjo peranan orang tua sebagai modeling yang notabene 

sebagai role model bagi anak di lingkungan rumah  mulai mengalami perubahan, 

seiring berkembangnya internet, televisi di era informasi ini, Berdasarkan Tabel 

3.1 pada bab tiga diketahui bahwa kebiasaan orang tua dalam mengisi waktu 

luang yang paling sering dilakukan adalah menonton televisi dengan jumlah 

responden yang menyatakan hal tersebut berjumlah 74 responden atau sekitar 

74%, hasil probing yang dilakukan peneliti, ditemukan alasan yang menjadikan 

responden lebih suka menonton tv adalah tidak adanya buku bacaan dirumah, 

tayangan tv lebih variatif dan mudah dipahami, Hal ini di perkuat oleh pernyataan 

salah seorang responden yang bernama ibu RNW yang berasal dari kecamatan 

prambon, “ saya lebih suka nonton tv mbak daripada baca, dirumah juga nggak 

ada buku bacaan, adanya cuman televisi, enak ada gambarnya “ pendapat dari ibu 

RNW diperkuat oleh ibu MM dari kecamatan balongbendo yang juga seorang ibu 

rumah tangga, “ kalau dirumah ya nonton tv mbak, kalau luang ya nonton tv kalau 

enggak ya bersih bersih rumah. Kalau baca suka malas mbak saya, lama soalnya” 

sedangkan yang paling jarang dilakukan adalah membaca buku, novel, atau 

tabloid dengan jumlah responden yang menyatakan sejumlah 57 responden atau 
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setara 57%. Hal ini diperkuat oleh salah seorang responden yang berprofesi 

sebagai seorang pegawai negeri sipil ibu SKT dari kecamatan porong “ sebisa 

mungkin kalau longgar ya saya buat buat baca mbak, entah koran atau majalah 

dikantor dari pada ngganggur “ 

Kemudian Berdasarkan Tabel 3.2  pada bab tiga  diketahui bahwa 

kebiasaan orang tua dalam menambah wawasan yang paling sering dilakukan 

adalah menonton televisi dengan jumlah responden yang menyatakan hal tersebut 

berjumlah 84 responden atau setara 84%, hasil probing dengan responden 

diketemukan bahwa acara lebih lengkap dan lebih praktis. salah seorang 

responden dari kecamatan tarik mengatakan “acara di tv lengkap, bagus mbak kan 

nggak ribet mbak kalau lihat tv, rumah jauh mbak akalau mau beli buku “ 

sedangkan yang paling jarang dilakukan adalah membaca buku bacaan dengan 

jumlah responden yang menyatakan sejumlah 68 responden atau setara 68%, 

dengan diperkuat pernyataan  seorang ibu rumah tangga dari kecamatan  

sidoarjo dengan alasan “ buku itu informasinya terpercaya mbak, yg ngarang kan 

orang pinter-pinter tuh” 

Hal ini bertentangan dengan Peranan Keluarga Menurut Stephen R. Covey 

— Berbicara mengenai peranan keluarga, orangtua merupakan model atau 

panutan anak-anaknya. Orangtua memengaruhi secara kuat sekali dalam hal 

keteladanan bagi sang anak. Baik hal positif ataupun negatif, orangtualah yang 

pertama dan terdepan yang dijadikan teladan oleh anak. Orangtua menjadi pola 

pembentukan "Way of Life" atau gaya hidup anak. Cara berpikir dan perbuatan 

anak dibentuk oleh cara berpikir dan berbuat orangtuanya.1 Dengan cara seperti 

inilah orangtua mewarisi perbuatan dan pola pikir buat anaknya.  

Televisi merupakan media massa elektronik yang sangat digemari hampir 

disegala jenjang usia, baik oleh anak-anak remaja maupun orang dewasa 

sekalipun. Menonton acara televisi sebenarnya sangat baik bagi anak-anak, remaja 

dan orang dewasa, dengan catatan apabila menonton televisi tersebut tidak 

                                                           
1 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Remaja Rosdakarya, Bandung,  2014, hlm. 4 
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berlebihan, acara yang ditonton sesuai dengan usia, dan bagi anak-anak adanya 

kontrol/pengawasan dari orang tua. Namun kenyataan yang terjadi, banyak dari 

anak-anak menonton acara yang seharusnya belum pantas untuk ia saksikan serta 

kebiasaan menonton televisi telah menjadi kebiasaan yang berlebihan tanpa 

diikuti dengan sikap yang kreatif, bahkan bisa menyebabkan anak bersikap pasif. 

Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang mendasari 

perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian 

(adaptasi).2   Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata 

(Schemas), yaitu kumpulan dari skema-skema. Skema sendiri berarti seperangkat 

keterampilan, pola pola kegiatan yang flexibel yang dengannya anak akan 

memahami lingkungan, termasuk didalamnya lingkungan rumah. Dengan 

demikian terutama bagi anak-anak yang pada umumnya selalu meniru apa yang 

mereka lihat, tidak menutup kemungkinan perilaku dan sikap anak tesebut akan 

mengikuti acara televisi yang ia tonton. Apabila yang ia tonton merupakan acara 

yang lebih kepada eduatif, maka akan bisa memberikan dampak positif tetapi jika 

yang ia tonton lebih kepada hal yang tidak memiliki arti bahkan yang 

mengandung unsur-unsur negatif atau penyimpangan bahkan sampai kepada 

kekerasan, maka hal ini akan memberikan dampak yang negatif pula terhadap 

prilaku anak yang menonton acara televisi tersebut. Oleh sebab itu, sudah 

seharusnya setiap orang tua mengawasi acara televisi yang menjadi tontonan 

anaknya dan sehingga dapat melakukan proteksi tehadap dampak-dampak yang 

akan ditimbulkan oleh acara televisi tesebut. 

 Selaras dengan Piaget, Bandura sebagai seorang behavioris moderat penemu 

teori social learning /observational learning,3 setiap proses belajar terjadi dalam 

urutan tahapan peristiwa (4 unsur utama) dan berakhir dengan penampilan atau 

kinerja (performance) tertentu sebagai hasil/ perolehan belajar seorang anak. yang 

meliputi, Fase Perhatian (attention) Memberikan perhatian pada orang yang ditiru. 

Sebagai pengamat, Fase Pengingat (retention) yakni upaya anak dapat mengingat 

                                                           
2 ibid, hlm. 47 
3 Ibid hlm.9 
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apa yang yang telah dilihatnya. Fase Reproduksi motorik (reproduction) Yaitu 

proses peniruan adalah mengubah ide gambaran, atau ingatan menjadi tindakan. 

Fase Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) Mencakup dorongan dari 

luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Ada dua faktor penting yakni 

reinforcement atau punishment apakah terhadap model atau langsung pada anak. 

 Pendidikan di lingkungan keluarga merupakan kunci dalam memberikan 

bekal kepada anak. Orang tua terutama Ibu sebagai madrasah pertama bagi 

seorang anak, memiliki peran sangat penting dalam masalah ini. Jiwa anak harus 

diisi dengan hal-hal yang positif sejak dini.  Saat ini kita tidak heran melihat 

anak-anak kecil mampu memainkan HP, Play Station, Game Online, Game 

Internet/Facebook dan lain-lain. Teknologi baru dan gadget-gadget bermunculan 

seakan-akan kalau tidak mengikuti akan ketinggalan jaman. Padahal jika orang 

tua tidak memantau, bisa jadi Game yang dimainkan dan internet yang dibuka 

berisikan konten-konten negatif seperti kekerasan, pornografi dll. Belum lagi 

acara TV yang banyak diisi hiburan dan mempertontonkan gaya hidup hedonis 

para selebriti. 

      Tayangan TV dan Game kekerasan seperti ini akan membuat anak-anak 

menjadi gampang marah, tersinggung serta tersulut emosinya.4 Otak menjadi 

pasif, daya nalar berkurang dan cara berkomunikasi menjadi juga kurang baik.  

Jangankan diminta untuk membuat tulisan, berbicara dan mengemukakan 

pendapat saja mereka susah memilih kosa kata. Anak-anak menjadi tidak pernah 

terlatih untuk menggunakan kosa kata 

      Berbeda ketika anak sedang membaca, maka secara refleks otak menjadi 

beraktivitas dan berpikir. Membaca memperluas cakrawala, menambah ilmu 

pengetahuan, serta meningkatkan daya ingat.  Membaca dapat memicu otak 

untuk menyerap informasi, memahami, lalu bahkan memecahkan suatu masalah. 

Semakin banyak informasi yang diserap semakin baik untuk membantu kefasihan 

                                                           
4
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dalam bertutur kata. Membaca bisa dikatakan sebagai kebutuhan dasar bagi 

manusia. 

4.2 Orang tua sebagai “mentoring” 

  Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa intensitas pertemuan orang tua 

dengan anak paling banyak adalah setiap saat yakni < 12 jam dengan jumlah 

responden 53 responden. Sedangkan orang tua yang intensitas pertemuan dengan 

anaknya setiap hari ada 48 responden atau 48%,Yang menarik disini adalah ada 

seorang siswa yang hanya bertemu dengan ayahnya 1 kali dalam seminggu, 

bapak BMB dari kecamata tulangan mengatakan “saya sering dinas diluar kota 

mbak, kerjaan saya PNS petugas lapangan, jadi anak anak ya sering sama ibu 

nya dirumah” . membahas masalah interaksi seperti yang dikatakan oleh Lev 

Vygotsky (1896-1934) ahli psikologi dari Rusia berpendapat bahwa pemikiran 

komplek anak-anak diperoleh melalaui interaksi sosial antara anak-anak dan 

orang dewasa disekitarnya. Seorang anak akan berinteraksi dengan teman sebaya 

lainnya, orang tua dan guru dan interaksi-interaksi ini akan menghasilkan 

pembelajaran, kebudayaan memberika dua kontribusi terhadap perkembangan 

intelektual anak. Pertama, proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, 

perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan 

masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan sehingga 

anak memperoleh cara berfikir. Kedua anak memperoleh banyak sisi 

pemahamannya, maslahnya dalam hal ini Ibu memiliki lebih banyak pengaruh 

dan kesempatan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Hal tersebut karena 

peran utama ayah untuk mencari nafkah menyebabkan waktu yang ia miliki 

untuk anak menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, peran ibu sangat penting 

untuk menjaga kualitas interaksi anak-orangtua. Hampir sebagian besar 

keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga banyak dibuat oleh ibu. 

Namun demikian, pada usia dini, anak biasanya mengenal sosok ayah sebagai 

sosok yang akan mengajak mereka pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan 

dan teman bermain, akan tetapi peran ini akan dilakukan oleh ibu, jika ayah 

berhalangan karena harus bekerja. Menyadari ketersediaan waktu yang sangat 
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terbatas dengan anak, ayah memang tetap harus berusaha menyediakan waktu 

khusus untuk anaknya. Hal tersebut bisa dapat dilakukan dalam bentuk ayah 

akan menyempatkan diri menelpon anak hanya untuk menyapanya ketika dirinya 

sedang berada di kantor. Saat pulang, ayah juga akan berbincang dan bermain 

dengan anaknya. Hal-hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga 

hubungan dekat antara ayah dengan anak. Temuan lainnya yang ditemukan oleh 

peneliti adalah adanya keluarga non batih di beberapa responen, keluarga non 

batih adalah keluarga yang tidak hanya terdapat ayah ibu anak, namum juga ada 

nenek, kakek bahkan keluarga lainnya. Minimnya intensitas komunikasi belajar 

orangtua dan anak di rumah merupakan pertanda bahwa tradisi keilmuan belum 

menjadi sistem nilai yang dianut oleh banyak keluarga. Banyak orangtua yang 

terjebak pada kapitalisme dan pola hidup hedonis karena menjadi pemuja 

tayangan media televisi yang menyuguhkan berbagai acara yang kurang edukatif 

apa yang dilihatnya tertanam dalam alam bawah sadar orangtua sehingga 

mimicu pola hidup  workaholic yang justru melalaikan pentingnya komunikasi 

belajar dengan anaknya. Banyak orangtua yang bekerja siang dan malam, namun 

tidak diimbangi bagaimana membekali anak-anak dengan keilmuan yang luas. 

Orangtua kini lebih puas dapat menuruti permintaan anak dibanding mendidik 

dengan benar. 

 Beberapa anak yang hidup dengan keluarga non batih dalam penelitian ini 

banyak diasuh oleh nenek. sebetulnya sah-sah saja jika anak tinggal bersama 

neneknya. Sebenarnya tidak mengapa apabila anak di asuh oleh nenk-kakaek atau 

selain orang tua, Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kakek dan neneknya 

memberikan pemahaman kepada sang cucu manakala bertanya seputar 

ayah-bundanya, yang bekerja jauh dan tidak bisa sering bertemu ,ada hal yang 

perlu diperhatikan ketika anak berada di bawah pengasuhan selain orangtua 

kandung. Ini lantaran anak-anak membutuhkan konsistensi perlakuan untuk 

membentuk tingkah laku mereka. Oleh karena itu harus ada batasan-batasan yang 

jelas yang ditetapkan untuk anak. Penting disimak, jangan sampai anak 

kehilangan sosok orangtuanya. Adalah kewajiban kakek dan neneknya untuk 
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memberi gambaran tentang pekerjaan orangtuanya sehingga anak akan paham 

bahwa orangtuanya bekerja demi masa depannya. 

 Dalam hal ini mengapa peran orang tua juga tidak kalah penting dalam 

perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir anak usia dini. Anak usia dini 

mampu untuk menguasai lebih banyak kata dan memiliki keinginan yang besar 

untuk memahami segala sesuatu. Oleh karenanya pada masa ini, anak akan 

menjadi lebih kritis sehingga anak akan banyak bertanya. Adapun tabel 3.4 pada 

Bab 3  Mengenai bagaimana perlakuan orang tua ketika mulai mengenalkan 

kata, kosakata dan huruf pada anak, diketahui bahwa perlakuan orang tua di 

kabupaten sidoarjo ketika mulai mengajarkan huruf, baca tulis pada anak yang 

paling banyak dilakukan adalah mengarahkan dengan sabar dengan jumlah 

responden yang menyatakan hal tersebut sebanyak 86 responden. Dalam hal ini 

anak juga sudah mampu untuk belajar berhitung, menjadi lebih aktif bercerita, dan 

suka berimajinasi. Orang tua dapat mendukung anak melalui pemberian 

rangsangan untuk melakukan banyak aktivitas, seperti bernyanyi, mendongeng, 

dan mengajarkan abjad atau angka. Kegiatan – kegiatan tersebut tentu akan 

semakin mendukung tumbuh kembang anak. Selanjutnya ditemukan bahwa 

kualitas interaksi antara orangtua dan anak yang tinggi terbukti lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa anak dibanding banyak waktu yang dihabiskan 

bersama anak dengan kualitas interaksi yang rendah. 

4.3 Orang tua sebagai “organizing” 

 Berdasarkan Tabel 3.5 diketahui bahwa kebanyakan orang tua hanya 

kadang-kadang membantu menyelesaikan tugas anak dari sekolah dengan jumlah 

responden yang meyatakan hal tersebut berjumlah 43 responden atau 43%. 

Sedangkan orangtua yang sangat sering dan sering membantu anak menyelesaikan 

tugas dari sekolah masing-masing 27 responden dan 28 responden. Hanya ada 2 

orang responden yang menyatakan tidak pernah membantu anak menyelesaikan 

tugas anak sekolah. Responden yang tidak membantu anak dalam belajarnya 

dikarena mereka sangat sibuk dnegan pekerjaannya diluar rumah, mereka harus 
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berangkat pagi dan pulang sore hari dalam keadaan lelah sehingga tidak ada 

waktu untuk membantu anak belajar seperti yang diungkapkan bapak ZKH 

“berangkat pagi mbak, pulang malam. Sampai dirumah ya istirahat, tidur, anak 

kan sudah sama ibunya “ Hal ini sangat disayangkan, sebab Seorang Psikolog 

yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri atau 

Teori Bandura, 5 dia  menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi 

timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh 

lingkungan.  Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola 

belajar sosial ini. Prinsip dasar belajar menurut teori ini, bahwa yang dipelajari 

individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan 

(imitation) yang dilakuakn orang  tua pada anak, dan penyajian contoh perilaku 

(modeling) yang juga sama dilakukan oleh orang tua pada anak. Kemudian 

berdasarkan Tabel 3.6 diketahui bahwa mayoritas orang tua Tidak mengarahkan 

karena belum waktunya dengan jumlah responden sebanyak 75 responden atau 

75%. Hasil probing mengatakan kalau orang tua mengganggap anak masih usia 

dini dan hanya perlu bermain dan belajar tidak perlu melakuakan kegiatan fisik 

secara berlebihan, perlu diketahui Pada usia mulai umur empat sampai enam 

tahun dikenal dengan usia golden age orang tua mesti memberikan 

rangsangan/stimulus untuk mengembangkan kecerdasannya. Rangsangan pada 

anak usia itu antara lain memberikan sentuhan, menunjukkan warna-warni, atau 

mendengarkan suara hingga otaknya optimal menerima dan mempengaruhi 

kendali tubuh termasuk otak kanan dan kiri. Jika tidak diberikan rangsangan, 

maka akan menjadikan anak rentan terhadap pertumbuhan dan perkembangan. 

Jika orangtua permisif kepada anak dengan memberikan kebebasan untuk berbuat, 

maka akan membuat anak benar-benar mandiri dan mampu mengendalikan 

dirinya sendiri. Namun sebaliknya jika anak tidak diberikan kebebasan berbuat 

akan menjadikan dirinya tidak mandiri dan menggantungkan dirinya kepada orang 

lain.  

 

                                                           
5
 Ibid hlm.9 
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4.4 Orang tua sebagai “Teacher” dirumah 

 Rumah adalah tempat yang paling ideal untuk pembelajaran yang utama. Di 

mana seorang anak mulai belajar bicara dan berjalan melangkahkan kaki 

dilakukan pada awalnya selalu dari rumah. Banyak juga hal lainnya yang 

diperoleh anak ketika mulai tumbuh kembang dari ajaran orang tua. 

 Berdasarkan Tabel 3.7 diketahui bahwa yang dilakukan orang tua ketika anak 

menanyakan sesuatu tentang apa yang dia ketahui adalah memberikan penjelasan 

pada anak dengan seluruh responden atau 100% menyatakan hal tersebut. Hal ini 

selaras dengan Teori Peranan Keluarga Menurut Stephen R. Covey peranan 

keluarga,6  salah satunya adalah Teaching, orangtua sebagai guru di lingkungan 

keluarga. Orangtua mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hukum-hukum 

atau prinsip dasar kehidupan. Di sinilah orangtua diuji kompetensinya untuk 

menciptakan kemampuan sadar pada diri anak, yaitu anak sangat menyadari apa 

yang dikerjakannya dan memahami alasan mengapa mengerjakan hal itu. 

 Seringkali anak menemui kesulitan-kesulitan dalam belajar, mulai dari 

sekolah hingga tempat bimbingan belajarnya yang seringkali belum juga 

mendapatkan pemahaman dari materi yang ia dapatkan. Kehadiran ibu di rumah, 

anak menjadi berharap bahwa ibunya akan menolongnya untuk kembali belajar 

dan membantunya menyelesaikan tugas dari sekolah. Maka dari itulah, anak-anak 

akan sangat bergantung ada ibunya dalam mengerjakan tugas yang ia dapatkan 

dari sekolah. Namum Berdasarkan Tabel 3.8 diketahui bahwa  mayoritas orang 

tua hanya kadang-kadang memberikan penjelasan tentang tujuan tugas yang 

dikerjakan anak (termasuk belajar mengenal huruf, belajar mengeja kata) dengan 

jumlah responden yang menyatakan hal tersebut sebanyak 63 orang atau 63% hal 

ini dikarenakan orang tua beranggapan bahwa tugas yang diberikan oleh sekolah 

untuk dikerjakan dirumah adalah langsung dikerjakan, tidak perlu penjelasan yang 

terlalu banyak kepada anak ,sedangkan yang selalu memberikan penjelasan 

tentang tujuan tugas yang dikerjakan anak termasuk belajar mengenal huruf, 

                                                           
6
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belajar mengeja kata ) ada 35 responden atau 35%.berbeda dengan penjelasan 

sebelumnya diatas,  Dari data tersebut dapat dikaitkan dengan Teori Peranan 

Keluarga Menurut Stephen R. Covey peranan keluarga,7  salah satunya adalah 

Teaching, orangtua sebagai guru di lingkungan keluarga. Orangtua mengajarkan 

kepada anak-anaknya tentang hukum-hukum atau prinsip dasar kehidupan. Di 

sinilah orangtua diuji kompetensinya untuk menciptakan kemampuan sadar pada 

diri anak, yaitu anak sangat menyadari apa yang dikerjakannya dan memahami 

alasan mengapa mengerjakan hal itu, namun yang terjadi pada interpretasi pada 

tabel  3.8 tidak demikian.  

4.5 Peran orang tua dalam menumbuhkan kemampuan awal literasi, Print 

motivation 

 Interpretasi Berdasarkan pada Tabel 3.9 diketahui bahwa 69 responden atau 

setara dengan 69% menyatakan bahwa sebagai orangtua responden jarang 

melakukan kegiatan membaca bersama anak. Hal ini selaras dengan Tabel 3.1 

bahwa kebiasaan orang tua dalam mengisi waktu luang yang paling sering 

dilakukan adalah menonton televisi dengan jumlah responden yang menyatakan 

hal tersebut berjumlah 74 responden atau sekitar 74%,  Dari hasil probing dari 

survey bersama responden, peneliti menemukan adanya pengaruh antara tingkat 

pendidikan orang tua dan pekerjaan orang tua dengan peranan ibu sebagai 

modeling dalam kegiatan literasi dini, Seperti yang diungkapkan ibu nur seorang 

karyawati dengan gaji Rp.900.000 dari kecamatan tarik berikut pernyataannya 

“saya saja ndak suka baca mbak heheh, lagi pula buku dirumah juga sangat 

terbatas”  berdasarkan penelitian yang dilakukan di amerika mengenai tingkat 

ekonomi keluarga dengan literasi dini8 menujukan bahwa orang tua dengan 

penghasilan rendah akan sangat terbatas dalam pemberian buku bacaan pada anak 

dirumah begitu juga dengan sebaliknya orang tua dengan orang tua ekonomi 

                                                           
7
 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Remaja Rosdakarya, Bandung,  2014, hlm. 47 

 
8
 Saroj Nadkarni Ghoting dan Pamela Martin-Diaz, Early Literacy Storytimes@your Library,American 
Library Association, Chicago, 2006, hlm. 10 
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menengah akan lebih produktif dalam pemberian buku bacaan atau cerita 

bergambar pada anak. Orang tua dengan status sosial ekonomi tinggi memiliki 

harapan tinggi terhadap keberhasilan anak di sekolah dan mereka seringmemberi 

penghargaan terhadap pengembangan intelektual anak. Mereka juga mampu 

menjadi model yang bagus dalam berbicara dan aktivitas membaca. Orang tua 

sering membaca bersama anak, memberika pujian kepada anak saat anak 

membaca buku atasinisiatif sendiri, membawa anak ke toko buku dan 

mengunjungi perpustakaan dan merekamenjadi model bagi anak dengan lebih 

sering memanfaatkan waktu luang untuk membaca 

 Kemudian  Hanya ada 3 responden yang sangat sering melakukan kegiatan 

membaca bersama anak beberapa diantaranya adalah memiliki pendidikan yang 

baik dan pekerjaan yang tetap dengan gaji rata-rata tinggi, seperti Ibu dila amalia 

dari kecamatan candi yang berprofesi sebgai PNS “ setiap kali baca buku atau 

koran atau majalah saya usahakan anak ada didepan saya mbak, saya harap dia 

mendengarkan, kemudian tidak lama biasanya anak bertanya seputar apa yang 

saya baca mbak dan akhirnya mau membaca sama sama. Kemudian  pada Tabel 

3.10 diketahui bahwa mayoritas orang tua jarang mengajak anak meminjam buku 

diperpustakaan dengan jumlah responden sebanyak 77 responden atau 77%.  Hal 

ini dikarena jarak perpustakaan umum kabupaten sangat jauh dari rumah. Hal ini 

diperkuat oleh ibu amintya di kecamatan sedati “ jauh mbak, capek dijalan disana 

paling Cuma sebentar” Sedangkan yang sangat sering hanya 2 responden salah 

satunya ibu fatimah di kecamatan sidoarjo ― soalnya dekat mbak jadi main ke 

perpusda kapan saja bisa heheh, anak jadi lebih pinter kalau mainnya diperpus 

mbak, sekalian pinjam buku dibawa pulang, daripada beli mbak‖ .   

 Dan Berdasarkan pada Tabel 3.11 diketahui bahwa mayoritas orang tua 

jarang melakukan kegiatan membaca di depan anak dengan jumlah responden 

yang menyatakan hal tersebut sebanyak 77 responden atau 77%. Hasil dari 

probing bersama responden mengatakan hal ini disebabkan karena mereka 

benar-benar tidak ada waktu, entah untuk pekerjaan atau orang tua tidak memiliki 

buku dan bahan bacaan dirumah mereka. Sedangkan yang sangat sering hanya 3 
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responden. 3 responden adalah mereka para orang tua yang memiliki fikiran 

bahwa membaca didepan akan menarik minat baca anak hal ini berbanding lurus 

dengan diketemukan pada saat survey dan probing bersama responden adalah, 

diantara responden yang sering membaca didepan anak adalah orang tua dengan 

tempat tinggal di Sidoarjo pusat kota atau daerah jauh dari pinggiran kota sidoarjo 

yang mayoritas adalah orang tua dengan pendidikan S1 dan memiliki pekerjaan 

dengan gaji Rp. 3000.000-an.  

 Sesungguhnya Minat membaca pertama kali harus ditanamkan melalui 

pendidikan dankebiasaan keluarga pada masa peka tersebut. Anak usia 1 s/d 6 

tahun senang sekali mendengarkan cerita. Mula-mula mereka tertarik bukan pada 

isi ceritanya, tetapi pada kenikmatan yang diperoleh dalam kedekatannya dengan 

orang tua. Ketika duduk bersama atau duduk di pangkuan orang tua, anak 

merasakan adanya kasih sayang dan kelembutan.Suasana yang menyenangkan 

dan didukung oleh buku cerita yang penuh gambar-gambar indah akan membuat 

anak menjadi tertarik dan senang menikmati cerita dari buku. Melalui proses 

imitasi, anak akan suka menirukan aktivitas membacakan cerita yangdilakukan 

oleh orang tuanya. Peniruan ini akan semakin diulang bila anak juga sering 

melihat orang tua melakukan aktivitas membaca. Anak akan meniru gaya dan 

tingkahlaku orang tua dalam membaca. Kemudian setelah anak mampu membaca 

sendiri, maka ia akan senang sekali mempraktekkan kemampuan membacanya 

dengan membaca sendiri buku-buku yang tersedia di rumah.  

 Masih dengan kegiatan menumbuhkan print motivation berdasarkan pada 

Tabel 3.12 diketahui bahwa mayoritas orang tua jarang membacakan cerita 

sebelum tidur pada anak dengan jumlah responden yang menyatakan hal tersebut 

sebanyak 75 responden atau 75%. Hal ini dikarenakan para orang tua di sidoarjo 

tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal tersebut. Kegiatan diluar rumah 

dan kegiatan anak disekolah sangat padat, dan hal lain yang membuat mereka 

jarang membacakan cerita adalah karena tidak adanya pembiasaan dilingkungan 

keluarga. Padahal Bagi anak-anak penyampaian pesan tanpa indoktrinisasi pada 

mereka sangatlah penting. Ketika Guru taman kanak-kanak mendongeng, dia 
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telah menyampaikan makna moral pesan yang baik dengan penyampaian yang 

lebih sederhana. Menurut Kraayenoord dan Paris pada Tahun 19969.  Kegiatan 

mengkonstruksi cerita atau buku cerita bergambar dapat mendorong bahasa tulis 

anak, terutama berkaitan dengan aktivitas memaknai dan mengkonstruksi 

pemahaman, kegiatan ini dapat mengukur kemampuan anak mengdekoding 

makna teks. 

 Kemudian Berdasarkan pada Tabel 3.13 diketahui bahwa mayoritas orang tua 

tidak memilihkan buku yang anak suka dengan jumlah responden yang 

menyatakan hal tersebut sebanyak 44 responden atau 44%. Orang tua 

mengganggap jika mereka yang memilihkan anak menjadi tidak suka dan tidak 

mau membaca.  Sedangkan yang memilihkan hanya 11 responden, hasil probing 

bersama responden bahwa alasan mereka memilihkan adalah agar anak tidak salah 

dalam memilih bahan bacaan untuk usia mereka.  

 Dari sejumlah keterangan tabel diatas, dapat di interpretasikan dengan dua 

teori besar atau grand teory, yakni menurut Jean piaget dan Lev Vygotsky dan 

peranan orang orang tua menurut Menurut Stephen R. Covey, empat analisis tabel 

diatas kesemuanya berhubungan dengan perkembangan kognitif anak, peranan 

orang tua sebagai modelling dan perkembangan kognitif dan interaksi sosial anak. 

Namum sayangnya orang tua di sidoarjo sebagaian besar kurang memperhatikan 

tentang peranan mereka terkait tiga tabel ( lihat Bab 3 tabel 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 

dan 3.13) padahal  Anak usia dini menurut piaget masuk kedalam tahap Periode 

praoperasional (usia 2– 7 tahun), Tahapan ini merupakan tahapan kedua dari 

empat tahapan. Dengan mengamati urutan  permainan, Piaget bisa menunjukkan 

bahwa setelah akhir usia dua tahun jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi 

psikologis muncul. Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata 

(Schemas), yaitu kumpulan dari skema-skema. Skema sendiri berarti seperangkat 

keterampilan, pola pola kegiatan yang flexibel yang dengannya anak akan 

memahami lingkungan.  Seseorang individu dapat mengikat, memahami, dan 

                                                           
9
 Takdirotun Musfiroh, menumbuhkan Baca-Tulis anak Usia Dini, Grasindo, Jakarta, 2009. hlm. 16 
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memberikan respons terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini 

dan waktu yang tepat untuk menumbuhkan print motivation, Sedangkan 

intelengensi lebih merupakan proses dari pada tempat penyimpanan informasi 

yang statis. Skemata ini berkembang secara kronologis, sebagai hasil interaksi ( 

anak ) antara individu dengan lingkungannya ( keluarga, ibu dan ayah ). Piaget 

memakai istilah scheme dengan istilah struktur. Pada kondisi demikian yakni anak 

usia dini masuk dalam tahap pra-operasional  sangat dominan untuk meniru, 

maka orang tua adalah role model bagi anak atau Orangtua menjadi pola 

pembentukan "Way of Life" atau gaya hidup anak.  Cara berpikir dan perbuatan 

anak dibentuk oleh cara berpikir dan berbuat orangtuanya. Dengan cara seperti 

inilah orangtua mewarisi perbuatan dan pola pikir buat anaknya.  

 Berdasarkan tabel 3.14 diketahui sumber informasi yang sudah di kenalkan 

pada anak yang paling banyak adalah Bahan cetak (buku, koran, peta, buku cerita 

bergambar) dengan jumlah responden yang sudah menyatakan hal tersebut 

sebanyak 96 responden. Sedangkan yang belum dikenalkan paling banyak adalah 

tablet dengan jumlah responden sebanyak 46. Orang tua di sidoarjo mengganggap 

jika gadget dan alat komunikasi canggih lainnya akan merusak cara belajar anak 

serta mengganggu anak dalam tumbuh kembangnya. Orang tua merasa khawatir 

jika anak mereka mengenalkan alat komunikasi canggih tersebut maka anak akan 

membuka situs atau aplikasi yang tidak seharusnya. Hal ini senada dengan Teori 

konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih 

menekankan pada proses daripada hasil.  Hasil belajar sebagai tujuan dinilai 

penting, tetapi proses, proses dalam hal ini adalah buku cetak adalah sumber  

informasi pertama yang dikenalkan pada anak sebelum alat edukasi elektronik 

lainnya yang canggih, proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga 

dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi 

belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir 

seseorang, dalam hal ini anak, Sebagai upaya memperoleh pemahaman atau 

pengetahuan, anak ‖mengkonstruksi‖ atau membangun pemahamannya terhadap 

fenomena yang ditemui dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan 
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keyakinan yang dimiliki. Dengan demikian, belajar menurut teori konstruktivisme 

bukanlah sekadar menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan 

melalui pengalaman, yakni pengamalan pertama sumber  informasi mereka 

adalah buku cetak.  

 Berdasarkan perjabaran diatas, bisa dibayangkan apabila anak-anak yang 

merupakan aset-aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini serta 

yang akan memajukan bangsa ini, sejak kecil telah terbiasa dengan hal yang tidak 

bermanfaat, Inilah fakta yang bukan hanya untuk kita perhatikan tetapi perlu 

dilakukan tindakan nyata untuk mengantisipasinya. Yang pastinya diperlukan 

satu-kesatuan tekat dalam setiap diri orang tua untuk bisa mengatisipasi dampak 

yang akan terjadi serta bisa menjadi kontrol bagi pihak penyiar televisi terhadap 

acara-acara yang ditayangkan oleh setiap stasiun televisi. 

4.6 Pengembangan phonological awarness 

 Berdasarkan pada Tabel 3.15 diketahui bahwa mayoritas kegiatan yang 

dilakukan untuk melatih anak dalam mengeja kata atau suku kata adalah dengan 

cara menyanyi yaitu dengan jumlah responden 40 responden atau 40% dan yang 

paling sedikit dilakukan adalah bermain tebak kata dengan jumlah 7 responden 

yang menyatakan hal tersebut.  

 Kemudian Berdasarkan table 3.16 dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

orang tua anak 58 orang tua menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan agar 

anak tertarik untuk menambah  kosa kata adalah membaca dengan irama(lagu), 

alasan mereka adalah karena lagu lebih mudah dipraktikan, dan mudah ditirukan, 

teks atau tulisan di buku akan menambah kosakata anak dengan sendirinya 

sehinga anak menjadi hafal. 7 orang tua menyatakan bahwa kegiatan yang 

dilakukan agar anak tertarik untuk menambah  kosa kata adalah menyuruh anak 

untuk mengamati tulisan pada buku cerita, 26 orang tua menyatakan bahwa 

kegiatan yang dilakukan agar anak tertarik untuk menambah  kosa kata adalah 

membacakan anak buku cerita, dan 9 orang tua menyatakan bahwa kegiatan yang 

dilakukan agar anak tertarik untuk menambah  kosa kata adalah memutarkan 
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lagu anak-anak hasil probing dengan responden diketmukan alasan Sebab lagu 

anak anak banyak dalam bentuk mp3 sehingga bisa dimainkan di handphone atau 

kaset tape di rumah.   

 Kemampuan untuk mendengar dan bermain dengan suara dari kata yang 

sederhana. Termasuk aktivitas dengan irama, kata-kata, suku kata, dan suara awal. 
10 . Satu dari keunggulan dari pembaca yang buruk adalah rendahnya kemampuan 

memproses fonem. Anak yang lebih baik dalam memperlihatkan irama, suku kata 

dan fonem lebih cepat dapat membaca Kesadaran fonemik atau kesadaran bunyi 

adalah kemampuan mendengarkan dan melafalkan dengan benar suatu kata 

berdasarkan bunyinya. Setiap huruf yang membentuk kata mempunyai bunyi 

masing-masing, seperti huruf a [a], b [beuh], c [ceuh], dan sebagainya. Bunyi 

fonem ini, bagaimana penulisan dan cara bacanya, tertera dalam kamus bahasa. 

 Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, pengajaran dengan 

menggunakan kesadaran bunyi sudah biasa diterapkan. Alasannya, bahasa yang 

mereka gunakan cukup sulit dan kompleks sehingga dibuatlah suatu cara untuk 

mengajari anak agar bisa belajar membaca dengan permainan bunyi, semisal lewat 

permainan kata yang bunyinya hampir sama seperti bed dan bad, a for apple, b for 

bee, dan sebagainya. Ada juga yang lewat lagu. 

 Sementara bahasa Indonesia termasuk bahasa yang sangat sederhana. 

Contohnya kalimat, "Saya tadi makan pagi." Untuk mengubah penanda waktunya, 

kata keterangan "tadi" harus diganti dengan penanda waktu lain yang memang 

jelas berbeda seperti, "Saya kemarin makan pagi." Bunyi [tadi] dan [kemarin] 

sangatlah berbeda sehingga kesadaran bunyi dalam bahasa Indonesia jarang 

ditekankan pada anak. Berbeda halnya dengan penanda waktu berupa perbedaan 

bunyi (dan juga tulisan) yang antara lain terdapat dalam bahasa Inggris ini, "I eat 

my breakfast every morning" dengan "I ate my breakfast yesterday." 
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 Padahal, pengenalan perbedaan bunyi dalam bahasa Indonesia pun dapat 

mempermudah anak belajar membaca. Kemampuan membaca yang benar 

merupakan modal bagi anak untuk dapat memahami apa yang dibaca. Soal 

cepat-tidaknya anak bisa membaca tentu tergantung pada kecepatan dan daya 

tangkap masing-masing. Selain juga tergantung pada seberapa sering dan lama 

stimulasi yang diberikan kepadanya. Prinsipnya, phonemic awareness adalah 

kegiatan pramembaca pada anak namun tidak berkaitan dengan membaca itu 

sendiri. Jadi, anak belajarnya tanpa merasa belajar membaca dalam arti 

sesungguhnya. Anak akan merasa bermain karena dilakukan lewat bernyanyi, 

bersajak atau permainan bunyi huruf, suku kata maupun kata. Cara ini dapat 

membantu anak lebih mudah dalam belajar membaca. Jadi, kesadaran bunyi ini 

dibangun lewat berpantun, bersajak, bernyanyi, bermain kata, dan sebagainya. 

Tentunya kata-kata yang digunakan sederhana dan berirama. Umpama, syair 

dalam lagu Cicak di Dinding. Cara-cara seperti ini akan membantu anak 

mengenali bunyi bahasa tersebut.  

 Yang perlu diketahui orang tua adalah bahwa Pendekatan dan penerapan 

metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang secara nyata 

mampu membuat anak senang dan bergembira Anak diarahkan pada situasi 

dankondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati 

keindahan,mengembangkan rasa melalui ungkapan katadan nada, serta ritmik 

yang memperindahsuasana pembelajaran. Tentu hal itu harus semaksimal 

mungkin dijadikan sebagai sarana komunikasi efektif untuk tujuan tujuan 

pendidikan. Bagi anak kegiatan bernyanyi adalah kegiatan yang menyenangkan 

bagi mereka dan pengalaman bernyanyi ini memberikan kepuasan kepadanya. 

Bernyanyi juga merupakan alat bagi anak untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya. Bernyanyi merupakan suatu kegiatan yang sangat disukai oleh anak– 

anak. Menyanyi dapat memberikan kepuasan, kegembiraan dankebahagiaan bagi 

anak sehingga dapat mendorong anak untuk belajar lebih giat. 
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4.7 Kegiatan Vocabularry 

 Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan daar yang harus 

dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. 

Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi seperti biologis, 

kognitif, dan sosio-emosional. Bahasa adalah suatu system symbol untuk 

berkomunikasi yang meliputi fonologi (unit suara), morfologi (unit arti), sintaksis 

(tata bahasa), semantic (variasi arti), dan pragmatic (penggunaan) bahasa. Dengan 

bahasa, anak dapat mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran, maupun 

perasaannya pada orang lain. 

 Berdasarkan table 3.17 dapat diketahui bahwa dari 100 responde orang tua 

terdapat 11 orang tua yang menyatakan bisa sering berinteraksi dengan anak saat 

pulang sekolah, 31 orang tua yang menyatakan bisa sering berinteraksi dengan 

anak saat menonton televise, 36 orang tua yang menyatakan bisa sering 

berinteraksi dengan anak saat menjelang tidur, dan 22 orang tua yang menyatakan 

bisa sering berinteraksi dengan anak saat tamasya.  

 Keterkaitan kemampuan kognitif bahasa dengan kemampuan bahasa. 

Menurut pandangan Piaget dan Vygotsky Hal ini dapat di lihat dari kemampuan 

bahasa anak usia 3-5 tahun. Berdasarkan fase perkembangan kognitif yang di 

kemukakan oleh Piaget, anak tersebut berada dalam fase praoperasional. Pada fase 

ini, fungsi simbolis anak berkembang dengan pesat. Fungsi simbolis berkaitan 

dengan kemampuan anak untuk membayangkan tantang sesuatu benda atu objek 

lainnya secara mental, atau tanpa kehadiran benda atau objek secara konkret. Oleh 

sebab itu, perkembangan bahasa anak pada fase ini juga di warnai oleh fungsi 

simbolis. 
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 Kemudian Berdasarkan table 3.18 diatas dapat diketahui bahwa 39 orang tua 

menyatakan pembicaraan yang paling sering dibicarakan dengan anak adalah 

aktivitas sekolah, 30 orang tua menyatakan pembicaraan yang paling sering 

dibicarakan dengan anak adalah pertemuan anak disekolah, 26 orang tua 

menyatakan pembicaraan yang paling sering dibicarakan dengan anak adalah nilai 

anak disekolah, 5 orang tua menyatakan pembicaraan yang paling sering 

dibicarakan dengan anak adalah masalah anak diluar rumah. Anak-anak di usia 

pra-sekolah yang disebut usia emas. Zaman keemasan adalah usia ketika sel-sel 

otak anak tumbuh sangat cepat. Usia emas terjadi pada anak-anak usia berusia 0-6 

tahun. Stimulasi telah diberikan oleh orang tua dan lingkungan akan mendukung 

kemampuan keaksaraan mereka.   

 Vygotsky mengemukakan bahwa ―ada dua alasan yang menyebabkan 

perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif, Pertama, anak 

harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang 

lain. Kemampuan ini di sebut dengan kemampuan bahasa secara eksternal dan 

menjadi dasar bagi kemampuan berkomunikasi kepada diri sendiri. Pengaruh 

orang dewasa sangat penting dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak 

secara eksternal. Orang dewasa memperkaya kosa kata anak. Ia memberikan 

contoh tentang cara-cara berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar. 

 Kedua, transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada 

kemampuan berkomunikasi secara internal membutuhkan waktu yang cukup 

panjang. Transisi ini terjadi pada fase praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. 

Selama masa ini, berbicara pada diri sendiri merupakan bagian dari kehidupan 

anak. Ia akan berbicara dengan berbagai topik dan tentang berbagai hal, melompat 

dari satu topik ke topik lainya. Pada saat ini anak sangat enag bermain bahasa dan 

bernyanyi. Pada usia 4-5 tahun, anak sudah dapat berbicara dengan bahasa yang 

baik, hanya sedikit kesalahan ucapan yang di lakukan anak pada masa ini. 

 Ketiga, pada perkembangan selanjutnya anak akan bertindak tanpa berbicara. 

Apabila hal ini terjadi, maka anak telah mampu menginternalisasi percakapan 
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egosentris (berdasarkan sudut pandang sendiri) ke dalam percakapan di dalam dri 

sendiri‖.Anak yang banyak melakukan kegiatan berbicara pada diri sendiri, yang 

di lanjutkan berbicara dalam diri sendiri lebih memiliki kemampuan sosial 

daripada anak yang pada fase praoperasional kurang melakukan kegiatan tersebut. 

 Berdasarkan table 3.19 dapat diketahui bahwa 31 orang tua menyatakan 

kegiatan yang biasa dilakukan untuk menambah kemampuan bahasa dan kosakata 

anak adalah membacakan dongeng sebelum tidur, 11 orang tua menyatakan 

kegiatan yang biasa dilakukan untuk menambah kemampuan bahasa dan kosakata 

anak adalah membacakan tajuk dari sebuah surat kabar, 31 orang tua menyatakan 

kegiatan yang biasa dilakukan untuk menambah kemampuan bahasa dan kosakata 

anak adalah menyuruh anak bernyanyi, seperti halnya tabel sebelumnya tabel 

diatas juga menunjukan bahwa menyanyi apaling efektif dalam menambahkan 

suku kata, responden beralasan bahwa irama lebih mudah diingat daripada 

mengharuskan anak menghafal setiap kata atau suku kata sebab hal ini akan 

membuat anak menjadi lebih kesulitan sebab adanya pemaksaan. dan 27 orang tua 

menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan untuk menambah kemampuan bahasa 

dan kosakata anak adalah membacakan judul iklan dijalan. Anak-anak di usia 

pra-sekolah yang disebut usia emas. Zaman keemasan adalah usia ketika sel-sel 

otak anak tumbuh sangat cepat. Usia emas terjadi pada anak-anak usia berusia 0-6 

tahun. Stimulasi telah diberikan oleh orang tua dan lingkungan akan mendukung 

kemampuan keaksaraan mereka.11 pengalaman awal bahasa tulis dapat muncul 

pada tahun pertama kehidupan, seperti bermain dengan blok alfabet dan 

mendengarkan cerita yang dibacakan, meletakkan dasar selama proses belajar 

membaca dan menulis. Jika  kita kaitkan Kondisi awal Literasi Dini yang 

berlangsung secara alamiah tanpa adanya paksaan salah satunya dengan 

melakukan pembacaan dongeng12  secara rutin sehingga anak-anak mengenal 

kosa kata yang sesuai. Kata-kata dan kalimat yang terdapat di dalam dongeng juga 
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 Takdirotun Musfiroh, menumbuhkan Baca-Tulis anak Usia Dini, Grasindo, Jakarta, 2009. hlm. 10 
12

 Joan Moran Shephered. (2011). Finger-point reading instruction using storybooks: The effects on 
kindergarten children's early literacy skills (Order No. 3465677). Available from ProQuest Dissertations & 
Theses Full Text: The Humanities and Social Sciences Collection. (884225879). Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/884225879?accountid=25704 hlm.13 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN ORANG TUA .... INDAH RACHMA CAHYANI

http://search.proquest.com/docview/884225879?accountid=25704


IV-21 

 

dapat digunakan sebagai sarana untuk memudahkan anak mengenali dan 

membedakan huruf yang kadang hampir mirip dalam penulisan dan pengucapan 

seperti huruf ‗b‘dan‗p‘, dan juga huruf ‗f‘ dan ‗v‘. Selain itu, anak juga dapat 

diajarkan untuk membedakan huruf vokal dan huruf konsonan yang dapat 

memudahkan anak dalam membaca, menulis dan melafalkan huruf. 

 Sesuai dengan pendapat Vigotsky tentang prinsip zone of proximal yaitu zona 

yang berkaitan dengan perubahab dari potensi yang di miliki oleh anak menjadi 

kemampuan aktual, maka prinsip-prinsip perkembangan bahsa anak usia taman 

kanak-kanak adalah sebagai berikut, 

1.      Interaksi , Interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya, membantu anak 

memperluas kosa katanya dan memperoleh contoh dalam menggunakan kosa kata 

tersebut secara tepat. 

2.      Ekspresi, Mengekspresikan kemampuan bahasa. Ekspresi kemampuan 

bahasa anak dapat di salurkan melalui pemberian kesempatan pada anak untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara tepat. 

4.8 Proses narative skill 

  Adalah kemampuan untuk mendiskripsikan sesuatu dan kejadian 

untuk diceritakan kembali. Mendongeng merupakan suatu kegiatan yang 

akrab dengan dunia anak-anak. Hampir setiap anak suka dibacakan dongeng 

atau didongengkan. Dongeng selain berfungsi sebagai sarana hiburan juga 

berfungsi sebagai media pendidikan dan sarana memperkenalkan dan 

menanamkan berbagai nilai-nilai kehidupan. 

  Dongeng dalam penyampaiannya secara lisan atau  dalam 

penulisannya dalam bahasa tulis menggunakan bahasa sebagai media 

komunikasi. Hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia dalam 

kehidupan ini memerlukan kemampuan berbahasa. Anak dalam 

kehidupannya juga memerlukan kemampuan berbahasa yang memadai untuk 

memudahkan interaksi sosial dengan orang-orang lainnya. Oleh karena itu, 
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kemampuan berbahasa juga merupakan kemampuan yang perlu dimiliki anak 

dalam memudahkan interaksi sosialnya. 

  Berdasarkan table 3.20 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden terdapat 45 orang tua yang menyatakan jarang mengajak anak 

untuk bermain peran atau bermain panggung boneka di rumah, 41 orang tua 

menyatakan sangat jarang mengajak anak untuk bermain peran atau bermain 

panggung boneka di rumah., 8 orang tua menyatakan tidak pernah mengajak 

anak untuk bermain peran atau bermain panggung boneka di rumah, alasan 

mereka yang jarang dan tidak pernah mengajak anak bermain panggung 

boneka adalah karena mereka disibukkan dengan pekerja didalam dan diluar 

rumah serta tidak adanya alat alat untuk bermain panggung boneka. 5 orang 

tua menyatakan sering mengajak anak untuk bermain peran atau bermain 

panggung boneka di rumah, karena bermain panggung boneka lebih mendidik 

dan memperkaya pengetahuan anak akan bermain peran, dan menjadi orang 

lain kemudian bisa menambah kosakata anak dalam berbicara, seperti kata 

ibu KNS dari kecamatan sidoarjo “daripada menonton tv mbak yang 

acraanya nggak jelas, mending main peran atau panggung boneka itu tadi 

kan” dan 1 orang tua menyatakan sangat sering mengajak anak untuk 

bermain peran atau bermain panggung boneka di rumah. Padahal menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Kraayenoord dan Paris pada Tahun 1996. 
13 Kegiatan mengkonstruksi cerita atau buku cerita bergambar dapat 

mendorong bahasa tulis anak, terutama berkaitan dengan aktivitas memaknai 

dan mengkonstruksi pemahaman, kegiatan ini dapat mengukur kemampuan 

anak mengdekoding makna teks. Sebab dalam kurung waktu usia 5-6 tahun, 

otak sudah mencapai 75% dari ukuran orang dewasa dan 90 % pada usia 

enam tahun. masa ini disebut sebagai masa golden ages. 

 Selanjutnya dapat diketahui bahwa Berdasarkan table 3.21  dapat diketahui 

bahwa dari 100 responden orang tua 68 orang tua menyatakan bahwa orang tua 

tidak pernah menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi buku cerita 
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karena tidak punya banyak waktu, padahal, Pengulangan bacaan digunakan untuk 

menguatkan bahasa yang ada pada teks. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kraayenoord dan Paris pada 

Tahun 1996. 14  Padahal Kegiatan mengkonstruksi cerita atau buku cerita 

bergambar dapat mendorong bahasa tulis anak, terutama berkaitan dengan 

aktivitas memaknai dan mengkonstruksi pemahaman, kegiatan ini dapat 

mengukur kemampuan anak mengdekoding makna teks. 19 orang tua menyatakan 

kadang-kadang menyuruh anak untuk menceritakan kembali isi buku cerita, 7 

orang menyatakan mulai menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi buku 

cerita, 5 orang tua menyatakan selalu menyuruh anak untuk menceritakan kembali 

isi buku cerita, dan 1 orang tua tidak menjawab.  

 Kegiatan mendongeng yang dilakukan oleh orangtua atau pendongeng kepada 

anak-anak bisa menjadi media komunikasi yang menarik. Menarik karena para 

pendongeng biasanya akan menggunakan bahasa yang lucu dibantu dengan alat 

peraga yang dibuat menarik. Selain itu, pendongeng juga akan menggunakan 

penekanan suara dan gerak tubuh (gesture) untuk menghidupkan cerita yang 

disampaikan. Jika sudah menarik para anak-anak untuk mendengarkan dongeng 

tersebut, maka pelajaran ataupun nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam 

cerita dongeng tersebut akan lebih mudah ditangkap oleh anak-anak. 

 Namun kini dongeng seperti tak lagi dikenal oleh anak-anak. Para orangtua 

pun sedikit yang masih membudayakan dongeng kepada anak-anaknya. Hal ini 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor tersebut adalah 

banyaknya mainan atau media hiburan yang lebih modern dan lebih menarik 

minat anak-anak. Media atau alat-alat hiburan tersebut misalnya seperti TV, 

VCD/DVD, PS (Playstation), dan games atau permainan-permainan yang terdapat 

dalam gadget (handphone, tablet, ipad, dan sebagainya). 

 Media atau alat-alat hiburan yang modern bukan satu-satunya alasan mulai 

punahnya dongeng. Penyebab lain ialah kurangnya keperdulian orangtua terhadap 
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kegiatan mendongeng kepada anak. Para orangtua banyak yang sudah tidak lagi 

mendongengkan cerita-cerita rakyat kepada anaknya. Padahal dulu mendongeng 

sudah seperti budaya yang selalu dilakukan orangtua kepada anaknya sebelum 

tidur. Mereka menceritakan cerita-cerita rakyat dari Nusantara dengan bahasa 

mereka sendiri yang akan mudah dipahami oleh anaknya. Walaupun cerita yang 

disampaikan adalah cerita rakyat yang fiktif, namun mengandung banyak 

pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut. 

 Adapun untuk perkembangan bahasa anak, dapat dilihat dari perolehan kosa 

kata dari waktu kewaktu. Anak-anak cenderung cepat dalam menangkap kosa 

kata, sehingga butuh cara yang baik untuk mengajarkan bahasa kepada anak. 

Dengan dongeng inilah orangtua mampu mendukung perkembangan bahasa anak 

dengan baik. Hal ini karena kebanyakan dongeng berisi cerita yang positif dengan 

bahasa yang baik, sehingga anak dapat menyerap kata-kata atau kalimat yang baik 

pula. 

 Setiap dongeng tersebut biasanya juga menggunakan variasi bahasa yang 

sederhana dan  mudah untuk dipahami oleh anak-anak yang masih dalam proses 

pengenalan bahasa. Jika seorang anak banyak mendengarkan dongeng, maka kosa 

kata yang didapat akan terus bertambah. Anak-anak akan melahirkan fantasi 

sendiri dari sebuah dongeng tersebut, sehingga lama kelamaan akan mampu 

menceritakan kembali cerita tersebut. Secara tidak langsung cerita-cerita yang 

disampaikan dengan cara mendongeng akan menyumbang banyak kosa kata yang 

baru kepada anak. Padahal Jika seorang anak sudah mampu menangkap banyak 

kosa kata, maka anak akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. 

4.10 Kemampuan Letter Knowledge 

 Letter knowledge Adalah mengetahui bahwa huruf adalah berbeda-beda, dan 

bebrapa huruf terlihat sama dan setiap huruf memiliki nama dan berkaitan dengan 

suara tertentu 15  Kebanyakan anak-anak dapat menceritakan ABC  sebelum 
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mereka masuk ke sekolah dan dapat mengidentifikasi individu huruf dari alphabet 

(kendati beberapa anak berpikir ―elemeno‖ adalah nama huruf antara ―k‖ dan ―p‖. 

pengetahuan huruf sangat kritis bagi kemampuan baca. 

 Berdasarkan table 3.22  dapat diketahui bahwa seluruh orang tua yang 

menjadi responden memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau gambar 

dirumah. Kemudian  Berdasarkan table 3.23 dapat diketahui bahwa 100% orang 

tua memiliki poster huruf dan angka atau gambar untuk memperkenalkan anak 

dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, 98% orang tua memiliki buku 

bacaan untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam 

gambar, 93% orang tua memiliki venda/permainan berbentuk huruf atau angka 

untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, 

73% orang tua memiliki permainan edukatif elektronik untuk memperkenalkan 

anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, dan 71% orang tua 

memiliki gadget untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai 

macam gambar. Dan berdasarkan table 3.24 diatas dapat diketahui bahwa 54% 

orang tua sangat sering menggunakan poster huruf dan angka atau gambar untuk 

memperkenalkan anak huruf gambar dan angka, 47% orang tua sangat sering 

menggunakan buku bacaan untuk memperkenalkan anak huruf gambar dan angka, 

98% orang tua sangat sering menggunakan benda/permainan berbentuk huruf dan 

angka atau gambar untuk memperkenalkan anak huruf gambar dan angka, 56% 

orang tua sangat sering menggunakan permainan edukatif elektronik untuk 

memperkenalkan anak huruf gambar dan angka, 26% orang tua sangat sering 

menggunakan gadget untuk memperkenalkan anak huruf gambar dan angka. Hal 

ini sennada dengan tujuan utama kegiatan print motivation yakni menumbuhkan 

kontruksi positif ketertarikan pada bahan cetak, buka digital. Selaras dengan Teori 

konstruktivisme yang juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih 

menekankan pada proses (buku atau bahan cetak terlebih dahulu)  daripada hasil.  

 Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan 

cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil 

belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata 
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pikir dan skema berpikir seseorang. Dalam hal ini anak akan memperoleh 

pemahaman atau pengetahuan, anak ‖mengkonstruksi‖ atau membangun 

pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui ( buku cetak atau sumber : 

informasi berbahan cetak) dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, 

dan keyakinan yang dimiliki. 

 

 

4.15 Guru sebagai pengajar dan sebagai pembimbing 

 Proses pembelajaran ataupun kegiatan belajar-mengajar tidak bisa lepas dari 

keberadaan guru. Tanpa adanya guru pembelajaran akan sulit dilakukan, apalagi 

dalam rangka pelaksanaan pendidikan formal, guru menjadi pihak yang sangat 

vital. Guru memiliki peran yang paling atif dalam pelaksanaan pendidikan demi 

mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Guru melaksanakan pendidikan 

melalui kegiatan pembelajaran dengan mengajar peserta didik atau siswa. 

 Di kabupaten sidoarjo dapat dilihat bahwa sebagian besar guru sudah 

melakukan kegiatan belajar secara akif, hal ini di buktikan dengan prosentase 

yang cukup besar, Berdasarkan pada Tabel 3.45 diketahui bahwa 55 responden 

atau setara dengan 55% menyatakan bahwa sebagai guru responden melakukan 

kegiatan belajar mengajar secara sangat aktif, sedangkan 45% lainnya melakukan 

kegiatan belajar mengajar secara aktif. Dalam kegiatam pengembangan literasi 

dini disekolah, keaktivan guru dalam mengajar dan memberikan materi akan 

memaksimalkan kegiatan literas dini. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara 

sangat aktiv dan aktiv, hanya saja ada sebagian pembelajaran di sekolah yang 

bersifat full day school. Hal ini senada dengan Kegiatan belajar peserta didik 

dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta 
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didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan 

keterampilan guru dalam berkomunikasi.16 

 Berdasarkan pada Tabel 3.46 diketahui bahwa 55 responden atau setara 

dengan 55% menyatakan bahwa sebagai guru responden sangat sering melakukan 

identifikasi dan membantu anak yang mengalami kesulitan, sedangkan 43%  

responden menyatakan sering dan 2% lainnya kadang-kadang. Di kabupaten 

sidoarjo responden sebagian besar melakukan kegiatan identifikasi belajar secara 

dini, hal ini dimaksudkan agar guru bisa mengetahui kesulitan kemudian 

melakukan pelatihan untuk anak yang mengalami kesulitan beljar sedini mungkin. 

Dalam hal ini persis seperti yang dikatakan ariana dalam bukunya Psikologi 

pendidikan bahwa inti dari peran guru sebagai pembimbing adalah terletak 

pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan anak yang 

dibimbingnya. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi 

anak yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar,17 melakukan diagnosa, 

prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu 

pemecahannya (remedial teaching).   

 Kemudian Berdasarkan tabel 3.47 diketahui bahwa mayoritas sumber 

informasi utama yang digunakan oleh guru yang pertama kali dikenalkan pada 

anak adalah mainan edukatif dengan persentase sebesar 96% responden dan 4% 

sisanya menjadikan buku dan perpustakaan sebagai sumber informasi utama yang 

dikenalkan pada anak. Responden guru di sidoarjo mayoritas menggunkan mainan 

edukatif sebagai sarana sumber informasi yang dikenalkan pertama kali pada 

anak, hal ini dikarenakan peprustakaan ataupun buku diperpustakaan masih terlalu 

sulit dipahami oleh murid. Sebgaimana yang dikatan oleh salah seorang 

responden guru asal kecamatan sidoarjo “ kalau perpustakaan kita masih belum 

terlalu mengenalkan mbak, ada perpustakaan disekolah tapi, untuk usia 4 tahun 

kita kenaklan mainan edukatif dlu sebab masa anak usia dini adalah bermain”  

dengan alasan bahwa TK memiliki tahapan permainan seperti permainan yang 
                                                           
16 Arina Restian, Psikologi Pendidikan, UMM Press, Malang,  2015, hlm.221 
 
17 Ibid hlm.222 
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bersifat membentuk konstruksi yang bermanfaat mengembangakan kreativitas dan 

imajinasi.18 Hal ini senada dengan Steinberg yang menyatakan membaca yang 

diajarkan secara terprogram kepada anak prasekolah19. Program ini menekankan 

pada perhatian perkataan-perkataan yang utuh, bermakna dalam konteks pribadi 

anak-anak dan diberikan melalui permainan permainan yang menarik sebagai 

perantara pembelajaran. Selain itu dalam perkembangannya guru dapat memulai 

mengembangkan Literasi dini dengan menunjukkan bagaimana buku dapat 

menjadi sumber informasi yang menarik. Guru dapat membaca sebuah cerita dari 

buku untuk anak-anak TK tersebut. 

 Berdasarkan uraian diatas Menurut piaget adalah benar bahwa belajar tidak 

harus berpusat pada guru, tetapi anak harus lebih aktif.20 Kesadaran anak akan 

keterlibatannya dalam proses pembelajaran perlu diarahkan guru. Teori piaget 

juga mengisyaratkan bahwa kemampuan berpikir anak dengan orang dewasa itu 

berbeda . implikasinya bahwa sekuensi (urutan) bahan pembelajaran dan metode 

pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Anak akan sulit memahami bahan 

pelajaran jika sekuensi bahan pelajaran itu meloncat – loncat. Implikasi dan teori 

piaget lainnya bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan 

tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Materi yang dirancang sesuai 

dengan tahapan perkembangan kognitif itu dan harus meransang kemampuan 

berpikir mereka. Tahap kemampuan berpikir sensori motorik mengimplikasikan 

bahwa proses belajar harus mencapai kerangka dasar kemampuan berbahasa, 

hubungan tentang objek, kontrol skema, kerangka berpikir, pembentukan 

pengertian, dan pengenalan hubungan sebab akibat. Ini berarti bahwa orang tua 

atau lingkungan harus memberikan rangsangan yang banyak terhadap bayi. Tahap 

kemampuan berpikir praoperasional ditandai dengan berpikir anak yang bersifat 

egosentris – simbolis. Implikasi dalam proses belajarnya ialah belajar harus 

berpusat pada anak karena anak melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri, 

                                                           
18 Ball, C., & Gettinger, M. (2009). Monitoring children's growth in early literacy skills: Effects of feedback on performance 

and classroom environments. Education & Treatment of Children, 32(2), 189-212. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/202675817?accountid=25704 

19 Ahmad Santoso, Perkembangan Anak Usia Dini, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011. hlm 83 
20

 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Remaja Rosdakarya, Bandung,  2014, hlm. 6. 
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metode yang paling tepat adalah metode bermain.tahapan perkembangan berpikir 

praoperasional ini terutama terjadi pada anak usia TK. Tahap kemampuan berpikir 

operasional konkret ditandai oleh kemampuan anak untuk mengoperasikan kaidah 

– kaidah logika, meskipun masih terikat oleh objek – objek bersifat konkret. 

Tahap ini umumnya dialami anak SD. Tahap kemampuan berfikir formal 

mengimplikasikan bahwa anak melalui proses belajar mengajar harus mampu 

menemukan sendiri, memecahkan masalah sendiri, bahkan berpikir menurut 

konsep sendiri. Mencari dan menemukan (inquiri - discovery), metode logika 

yang tinggi ini sudah bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. 

 

 

4.17 Guru sebagai motivator 

 Guru sebagai mediator dan fasilitator, Mediator  ini dapat diartikan sebagai 

penengah dalam kegiatan belajar anak. Misalnya saja menengahi atau 

memberikan jalan keluar atau solusi ketika diskusi tidak berjalan dengan baik. 

Berdasarkan Tabel 3.48 diketahui bahwa Jenis Motivasi yang paling sering 

diberikan oleh guru pada pembelajaran anak disekolah adalah sengan memberi 

pujian pada anak dengan jumlah responden yang menyatakan hal tersebut 

sejumlah 87 responden atau 87%, hal ini dikarenakan pujian akan membangkitkan 

semnagat anak untuk bisa lebih baik akan tugas tugasnya disekolah, dengan 

pujian, ketika anak merasa senang maka tugas atau pekerjaan sekolah berikutnya 

akan lebih mudah untuk dikerjakan. Menurut teori peran guru, dalam proses 

pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat 

penting.21 Sering terjadi anak yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh 

kemampuannya yang kurang tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk 

belajar sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya.  

Hal ini senada dengan pernyataan ibu ibu anida dari kecamatan gedangan, “anak 

anak itu menunjukan respon positif mbak kalau mereka dipuji, tugas berikutnya itu 
                                                           
21 Arina Restian, Psikologi Pendidikan, UMM Press, Malang,  2015, hlm.224 
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jadi cepat selesai dan aklau pujian itu bisa dilakukan setiap hari mbak” 

sedangakan yang paling sedikit adalah mengajak anak pergi berwisata dengan 

hanya 2 responden atau 2%.  

 Berdasarkan uraian diatas Terlihat bahwa Motivasi mempunyai peranan 

penting dalam proses belajar mengajar baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru 

mengetahui motivasi belajar dari siswa sangat diperlukan guna memelihara dan 

meningkatkan semangat belajar siswa. Bagi siswa motivasi belajar dapat 

menumbuhkan semangat belajar sehingga siswa terdorong untuk melakukan 

perbuatan belajar. Siswa melakukan aktivitas belajar dengan senang karena 

didorong motivasi. 

 Kemudian Berdasar Tabel 3.49 diketahui bahwa 93 responden atau 93% guru 

yang menjadi responden menyatakan bahwa mereka setiap hari memberikan 

motivasi pada anak dalam kegiatan pengenalan huruf dan kata, alasan kenapa 

setiap hari memberikan motivasi pada anak disebabkan karena pekerjaan atau 

tugas yang diberikan guru pada anak juga setiap hari. Jadi guru perlu untuk 

memberikan motivasi setiap hari berupa pujian atau atribut sekolah yang 

menandakan anak sudah baik dalam mengerjakan tugas mereka. dan 7 responden 

lainnya memberikan motivasi dalam 1-2 hari. 

 Peran sebagai motivator penting artinya dalam rangka meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus mampu 

memberikan rangsangan, dorongan serta reinforcement untuk mengembangkan 

potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), 

sehingga akan terjadi dinamika dalam proses belajar.  

4.18 Guru sebagai mediator 

 Guru sebagai pentransfer ilmu diharapkan bisa memaksimalkan 

kemampuannya dalam mentransfer ilmu ke anak didiknya. Sebagai mediator hal 

ini berkaitan dengan kepemilikan media belajar serta kondisi media belajar 

tersebut,  Berdasarkan pada Tabel 3.50 diketahui bahwa hanya ada 

masing-masing 1 responden yang tidak memiliki media majalah anak-anak dan 

alat peraga pendidikan, hasil survey ditemukan 1 TK yang tidak memiiki alat 
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peraga pendidikan yakni dikecamatan Tarik, dilihat dari kondisi TK tersebut 

memang sangat memprihatinkan, dan hasil probing dengan salah seorang guru 

yakni ibu wiwik aniningsi, beliau mengatakan jika dana TK didapatkan dari iuran 

orang tua dan bantuan dari Desa dan itupun jumlahnya sangat minimal. Kemudian 

37 responden atau 37% juga tidak memiliki alat komunikasi pendidikan, salah 

satu diantaranya dalah TK yang naungi oleh ibu Wiwik Aningsih sedangakan 

untuk buku cerita anak semua (100 responden atau 100%) memiliki buku cerita 

anak-anak. Kemudian Berdasarkan pada Tabel 3.51 diketahui bahwa 66 

responden atau setara dengan 66% menyatakan bahwa kondisi media 

pembelajaran yang dimiliki sangat layak dan sisanya 34% kondisi media 

pembelajarannya layak. Interpretasi teorik berdasarkan dua analisa tabel diatas 

adalah, bahwa Mediator22 ini dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar anak. Misalnya saja menengahi atau memberikan jalan keluar atau solusi 

ketika diskusi tidak berjalan dengan baik. Mediator juga dapat diartikan sebagai 

penyedia media pembelajaran, guru menentukan media pembelajaran mana yang 

tepat digunakan dalam pembelajaran, selain itu guru wajib memberikan fasilitas 

atau kemudahan dalam proses belajar mengajar misalnya dengan menciptakan 

susana kegiatan pembelajaran yang kondusif, serasi dengan perkembangan anak, 

sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung efektif dan optimal, kemudian 

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar-mengajar. Dengan 

demikian pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat 

melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan 

dan pengajaran di sekolah. Tujuannya agar guru dapat menciptakan secara 

maksimal kualitas lingkungan yang interaktif.  

 Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu 

kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena memang gurulah yang 

menghendakinya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan 

dari bahan pelajaran yang diberikan guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa 

                                                           
22 ibid., hlm. 225 
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tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami 

oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. 

 Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju 

tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandaskan dengan keyakinan bahwa 

proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar 

anak didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar 

anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar 

yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. 

 Akhirnya, dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu dalam proses 

belajar mengajar. Dan gurulah yang mempergunakannya untuk membelajarkan 

anak didik demi tercapainya tujuan pengajaran. Berdasarkan temua data 

dilapangan mayoritas guru mampu mengoperasional alat bantu pendidikan yang 

dimiliki di sekolah. 100 % guru dapat dikategorikan mampu hingga sangat 

mampu. Berdasarkan temuan data dilapangan dan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti ditempat penelitian bahwa Media pembelajaran dapat mempertinggi 

pembelajaran siswa dalam pengajaran pada gilirannya diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.  

4.19 Guru sebagai fasilitator  

 Terkait dengan fasilitator guru dihadapkan pada bagaimana guru dapat 

menciptkan suasana dan kondisi literasi yang baik serta bagaimana gambaran atau 

bentuk literasi yang diciptakan pihak sekolah, Berdasarkan pada Tabel 3.52 

diketahui bahwa 99 responden atau setara dengan 99% menyatakan bahwa 

sekolah sudah menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif saat belajar 

mengajar. Kemudian Berdasarkan tabel 3.53 (Lihat bab 3, hlm.III-65) diketahui 

bahwa 97 responden menyatakan bahwa berbagai jenis pengenalan media baca 

anak serta majalah anak-anak milik sekolah ada dan layak. Sedangkan 7 sekolah 

fasilitas bermain anak di sekolahnya ada namun tidak layak.  Dalam hal ini 

seperti yang dikatan Ariana dalam bukunya psikologi pendidikan bahwa guru 

wajib memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar 

misalnya dengan menciptakan susana kegiatan pembelajaran yang kondusif, serasi 
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dengan perkembangan anak, sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung 

efektif dan optimal. Selain itu Guru TK yang menciptakan lingkungan Literasi 

disekolah dengan mengaitkan semua kegiatan yang ada hubungannya dengan 

membaca dan menulis akan mengoptimalkan kegiatan Literasi dini dirumah yang 

dilakukan oleh orang tua.23  

4.20 Guru sebagai evaluator dan pengelola Kelas 

 Pembelajaran merupakan proses belajar dan mengajar yang bersifat dinamis. 

Belajar dilakukan oleh peserta didik sedangkan mengajar dilakukan oleh guru. 

Ada interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa dengan guru, siswa dengan 

siswa lain serta siswa dengan sumber belajar yang ada. Guru memegang peran 

sentral dalam proses pembelajaran. Semua aktivitas dalam pembelajaran 

dikendalikan oleh guru. Guru yang merencanakan semua aktivitas itu melalui 

perangkat mengajar yang telah disusun. Kemudian melaksanakan dan melakukan 

evaluasi. 

 Dalam pembelajaran, guru memiliki peran ganda. Dengan demikian guru 

tidak hanya mengajarkan materi pelajaran. Mentransfer semua ilmu pengetahuan 

dan informasi yang ada pada buku sumber. Lebih dari itu adalah menciptakan 

suasana bagaimana siswa belajar. Memberikan fasilitas yang memudahkan siswa 

untuk belajar. Oleh sebab itu dalam lingkungan pembelajaran yang aktif, guru 

semestinya berperan sebagai fasilitator. Guru memberikan dukungan kepada 

siswa pada saat mereka belajar dan mengembangkan keterampilan. Peran serta 

siswa dan lingkungan pembelajaran dalam hal ini merupakan dua hal yang sangat 

penting. Berdasarkan pada Tabel 3.54 diketahui bahwa semua responden (121 

responden atau 100%) menyatakan bahwa guru melakukan evaluasi rutin terhadap 

siswa. Dan Berdasar Tabel 3.55 diketahui bahwa 75 responden atau 75% 

menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam periode harian, maksud dari evaluasi 

harian adalah bahwa setiap tugas dan setiap pekerjaan yang diberikan pada anak 
                                                           
23 Linda Baker&Sonnenschein, S., Serpell, R., Scher, D., & al, e. (1996). Early literacy at home: Children's 

experiences and parents' perspectives. The Reading Teacher, 50(1), 70. Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/203267337?accountid=25704. Hlm 72 
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akan di evaluasi oleh guru dan guru mengadakan penilaian. Nilai hari atau hasil 

evaluasi harian tersebut akan diakumulasikan setiap 1 semseter. 15 responden 

(15%) melakukan evaluasi mingguan, 4 responden (4%) melakukan evaluasi 

dalam periode bulanan dan 6 responden (6%) lainnya dalam periode semesteran. 

Dalam melakukan evaluasi belajar setiap tempat lokasi penelitian memang tidak 

sama, hal tersebut dikarenakan pemberian tugas dan pekerjaan pada siswa juga 

berbeda ditiap lokasi penelitian.  

 Guru sebagai evaluator memiliki keterkaitan dengan peran guru sebagai 

pengelolaan kelas, Berdasarkan Tabel 3.57 sebanyak 99 responden atau 99% 

menyatakan bahwa sekolah sudah melaksanakan dan merancang kurikulum 

pembelajaran dengan lengkap dan hanya 1 responden yang menyatakan 

pelaksanaan dan perancangan kurikulum baru dilaksanakan dan dirancang 

sebagian dan terkait perencaan dan penilaian aspek kurikulum pembelajaran 

Berdasarkan tabel 3.58 dapat dilihat bahwa hampir semua aspek penilaian sudah 

dinilai kecuali pada aspek agama dan moral ada 1 responden yang menyatakan 

bahwa aspek tersebut tidak dinilai dan juga pada aspek seni ada 2 responden yang 

menyatakan bahwa aspek tersebut tidak dinilai. Semua tempat lokasi penelitian 

hampir melakukan penilaian pada semua aspek. Hal ini dikarenakan hampi di 

semua lokasi penelitian menggunak kurikulum dari pemerintah yakni K13. K13 

adalah adalah kurikulum terbaru dan menilai semua komponen aspek diatas.  

Kesimpulan dari analisa diatas adalah bahwa memang ada keterkaitan antara 

peran guru sebagai evaluator dan pengelola kelas bahwa aspek penilaian yang ada 

di kurikulum wajib di evaluasi oleh pengajar (guru) hal ini senada dengan teori 

peran yang dikemukan oleh Arina restian,24 bahwa Guru memiliki tugas untuk 

menilai dan mengamati perkembangan prestasi belajar peserta didik. Guru 

memiliki otoritas penuh dalam menilai peserta didik, namun demikian evaluasi 

tetap harus dilaksanakan dengan objektif.  Evaluasi yang dilakukan guru harus 

dilakukan dengan metode dan prosedur tertentu yang telah direncanakan sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai, sekiranya kelas belum tercapai pada situasi yang 

                                                           
24 Arina Restian, Psikologi Pendidikan, UMM Press, Malang,  2015, hlm.225 
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diinginkan makan guru bergerak sebagai learning manager yakni mengarahkan 

kelas agar tercapai situasi yang diinginkan. Oleh karena Guru merupakan titik 

sentral, yaitu sebagai ujung tombak dilapangan dalam pengembangan 

kurikukulum. Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh 

kemampuan professional dan pribadi guru. Dikarenakan pengembangan 

kurikulum bertitik tolak dari dalam kelas, guru hendaknya mengusahakan gagasan 

kreatif dan melakukan uji coba kurikulum dikelasnya. Ini merupakan suatu fase 

penting dalam upaya pengembangan kurikulum, disamping sebagai unsur 

penunjang admistrasi secara keseluruhan. Guru sebagai pelaksana kurikulum 

disini dijelaskan, bahwa seorang guru pada saat dilapangan dialah yang 

menentukan implementasi kurikulum. Implemantasi kurikulum disini hampir 

semuanya bergantung pada kreativitas dan ketekunan seorang guru, karena dialah 

mengetahui situasi dan kondisi pada saat dilapangan. Guru hendaknya mampu 

memilih dan melaksanakan metode mengajar yang sesuai dengan kemampuan 

siswa. Bahan pelajaran dan banyak mengajarkan siswa guru hendaknya mampu 

memilih, menyusun dan melaksanakan evaluasi baik untuk mengevaluasi 

perkembangan atau hasil belajar untuk menilai efesiensi pelaksanaan kurikulum 

tersebut. Disini dijelaskan guru sebagai penentu kuntitas dan kualitas 

pembelajaran dimana mereka (guru) harus mampu menjabarkan secara rinci setiap 

kompotensi rumpun pembelajaran yaitu merumuskan tujuan, metode, 

langkah-langkah dan mampu memotivasi siswa untuk proaktif dalam 

mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan tentang pengembangan 

kurikulum guru dapat menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang kondisif. 

Dalam hal ini guru menuyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 

satu tahun, satu semester, beberapa minggu ataupun beberapa hari saja. Jadi tugas 

guru ialah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat memilih dan menyusun 

bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan minat dan tahap perkembangan anak.  

4.21 Peran Guru dalam menumbuhkan Print motivation 

 Berbeda dengan peran orang tua yang tidak terlalu mampu untuk 

mengendalikan anak dalam mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan 
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awal pada Literasi dini, peran guru disini dapat di deskripsikan mampu sebagai 

imposer atau pengendali dari kegiatan menumbuh- kembangkan kemampuan awal  

literasi anak, sesuai dengan teori Imposed Query25, guru disini dapat dikatakan 

sangat mengendalikan sepenuhnya kegiatan disekolah, dimana dikatakan dalam 

teori imposed query, Premis dasar dari model ini adalah bahwa berbagai 

pertanyaan pada dasarnya tergolong menjadi dua jenis: alami karena diri sendiri 

dan yang dipaksa. Pertanyaan dari diri sendiri ada karena konteks kehidupan 

seseorang dan juga didukung oleh seseorang yang menanyakan pertanyaan itu. 

Pertanyaan terpaksa terjadi saat seseorang yang membuat pertanyaan meminta 

orang lain melakukannya untuk dirinya. Pertanyaan yang dipaksakan dan 

dilakukan oleh seorang agen kemungkinan bisa berubah-ubah dari awal 

maksudnya selama masa waktu tertentu. Secara ringkas melisa gross dalam teori 

mengatakan bahwa guru adalah sebgai imposer dan murid adalah sebagai agent. 

Jadi guru disini melakukan pengendalian terhadap tugas / kegiatan sekolah  

(kegiatan menumbuhkan kemapuan awal literasi dini) yang di berikan pada agent 

(siswa).  

 Seperti hal nya dirumah, kegiatan membaca bersama anak disekolah yang 

dilakukan oleh guru juga sangat penting dalam mengembangkan literasi dini, 

Berdasarkan table 3.59  dapat diketahui bahwa dari 100 responden guru terdapat 

22 guru atau 19% menyatakan sangat sering melakukan kegiatan membaca 

bersama didalam kelas, 62 guru atau 62% menyatakan sering melakukan 

membaca bersama didalam kelas, disekolah aktivitas ini mutlak dilakukan, guru di 

sidoarjo sudah melakukan kegiatan ini secara rutin setiap pertemuan kelas. 

Disamping itu aktivitas ini dipengaruhi oleh ketersedian buku di sekolah. dan 19 

guru atau 19% menyatakan  jarang melakukan kegiatan membaca bersama 

didalam kelas, hal ini disebabkan 19% sekolah tidak mempunyai buku yang sesuai 

untuk anak, ketersediaan buku juga terbatas disana. Sebagai salah seorang 

responden guru dari kecamatan tarik “ buku-bukunya sudah lama semua mbak, 

jadi kalaupun membaca bersama ya jarang soalnya bukunya lama’. Kemudian 

                                                           
25

 Gross, Melissa (2001)   "Imposed information seeking in public libraries and school library media centres: 
a common behaviour?".  Information Research, 6(2) 
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terkait dengan buku apa yang paling sering di baca, Berdasarkan tabel 3.60 dapat 

diketahui bahwa dari 100 responden guru terdapat 86 guru atau 86% menyatakan 

bacaan yang paling sering dibacakan didepan anak adalah buku cerita, 12 guru 

atau 12% menyatakan bacaan yang paling sering dibacakan didepan anak adalah 

Majalah anak, dan 2 guru atau 2% menyatakan bacaan yang paling sering 

dibacakan didepan anak adalah Koran. Kesimpulannya adalah berdasarkan tabel 

analisa pada bab tiga tersebut menunjukan guru sudah berperan dalam 

menumbuhkan print motivation sebab sesuai dengan riset yang dilakukan oleh 

Adam (1996) dan Goswani dan Bryant (1990) yang mengatakan bahwa anak usia 

3-5 tahun yang memiliki kesadaran grafemis, kesadaran graffofonemis lebih awal 

akan memiliki kemajuan membaca yang baik dari pada yang tidak26. Selain itu 

Literasi dini juga termasuk di dalamnya mengenalkan apa itu media cetak seperti 

buku, koran, majalah. Menurut Suherman (2013) Membaca adalah salah satu 

bentuk Literasi Dini. Yang dimaksud membaca disini adalah membaca sebuah 

konsep dalam buku, koran, dan majalah.  

 Berdasarkan table 3.61 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden guru 

terdapat 60 guru atau 60% menyatakan sangat sering melakukan aktivitas 

membaca dengan suara lantang didepan anak, 35 guru atau  35% guru 

menyatakan melakukan aktivitas membaca dengan suara lantang didepan anak 

didepan anak, hasil probing menyatakan bahwa jika guru tidak menyampaikan 

dengan suara lantang, maka informasi dari guru ke anak tidak tersampaikan, 

selain itu juga dengan suara lantang anak akan mengenal kosakata baru dan kata 

baru sehingga dia dapat belajar menambah kosakata mereka. Sebgaimana 

pernyataaan ibu lasianah dari krembung “ anak anak jumlahnya banyak mbak, 

lagipula kalau suara gurunya keras nantik anak anak bisa dapat kosakata baru 

dari kami “ dan 5 guru atau 5% guru menyatakan melakukan aktivitas membaca 

dengan suara lantang didepan anak didepan anak. Peneliti menyimpulkan bahwa 

guru dengan suara lantang saat menyampaikan materi merupakan metode dalam 

pentrasfer ilmu, sehingga dalam prosenya anak akan terstimulasi untuk aktif 

                                                           
26 Takdirotun Musfiroh, menumbuhkan Baca-Tulis anak Usia Dini, Grasindo, Jakarta, 2009. hlm. 11 
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mengkontruksi pengetahuan yang didapat, hal ini sesuai dengan Arina Restian 

yang mengatakan bahwa Peran guru anak usia dini lebih sebagai mentor atau 

fasilitator dan bukan penstransfer ilmu pengetahuan27 semata, karena ilmu tidak 

dapat ditransfer dari guru kepada anak tanpa keaktifan anak itu sendiri.   

 Berdasarkan table 3.62 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden guru 

terdapat 37 guru atau 37% guru menyatakan anak meminta dibacakan lagi ketika 

guru membaca didepan, 6 guru atau  6% guru menyatakan anak menirukan 

sambil pura-pura membaca ketika guru membaca didepan, dan 2 guru atau 2% 

guru menyatakan anak melakukan kegiatan lain ketika guru membaca didepan, 53 

guru atau 53% guru menyatakan anak mendengarkan sampai selesai ketika guru 

membaca didepan, dan 2 guru atau 2% guru menyatakan anak bertanya terkait 

cerita ketika guru membaca didepan. Sehingga dari 100 responden ketika guru 

membaca didepan lebih banyak anak yang mendengarkan sampai selesai. Dari 

hasil diatas dapt kita ketahui bahwa penyampaian informasi isi cerita dari guru ke 

murid bisa dikatan tersmpaikan dengan baik. Hanya beberapa persen anak yang 

tidak menyimak. Hal ini menjadi pertanda baik untuk proses pengembangan 

literasi anak. Ini menunjukan respon yang baik dari metode pembelajaran yang 

diterapkan oleh responden terbukti dengan analisa tabel diatas. Jadi tidak akan ada 

buruknya apa yang dilakukan oleh guru saat membacakan cerita kepada anak 

bagaimanapun sikap anak ketika dibacakan cerita sebab sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kraayenoord dan Paris pada Tahun 1996. 28  Kegiatan 

mengkonstruksi cerita atau buku cerita bergambar dapat mendorong bahasa tulis 

anak, terutama berkaitan dengan aktivitas memaknai dan mengkonstruksi 

pemahaman, kegiatan ini dapat mengukur kemampuan anak mengdekoding 

makna teks. 

 Stimulus atau rangsangan bagi perkembangan anak merupakan salah satu hal 

terpenting yang harus diberikan orangtua. Asupan nutrisi sebaik apa pun jika tak 

                                                           
27 Arina Restian, Psikologi Pendidikan, UMM Press, Malang,  2015, hlm.226 
 
 
28 Takdirotun Musfiroh, menumbuhkan Baca-Tulis anak Usia Dini, Grasindo, Jakarta, 2009. hlm. 16 
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didukung dengan stimulus atau rangsangan yang baik tak kan membuat 

perkembangan anak menjadi maksimal. Salah satu stimulus penting dalam 

merangsang kecerdasaan otak si kecil adalah dengan memperkenalkan buku pada 

anak sejak usia dini. Mengapa membaca penting? Dengan membaca si kecil akan 

mampu membaca berbagai informasi yang ada didunia ini. Baik melalui buku, 

internet, televisi, surat kabar dan banyak lagi. Untuk itu pengenalan huruf dan 

angka sangatlah penting untuk otak si kecil. 

 Anak yang gemar membaca dapat lebih cepat menyerap ilmu yang ada 

dilingkungannya, dan setelah dewasa kelak terbukti mereka lebih cerdas dan 

memiliki beragam pengetahuan lebih dibandingkan mereka yang tak hobi 

membaca. 

 Namun memang mengajarkan si kecil membaca kadang tak mudah. Untuk 

menumbuhkan rasa suka membaca pada anak tentunya orangtua harus menjadi 

contoh bagi si anak itu sendiri. Terlebih pada anak usia dini, mereka sedang dalam 

tahap imitasi atau meniru apa yang ada dilingkungannya. Dengan orangtua 

mencontohkan kebiasaan membaca pada anak, maka anak akan terbiasa 

melakukannya. 

 Kemudian Berdasarkan table 3.63 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru terdapat 16 guru atau 16% guru menyatakan pernah mengajak 

anak meminjam buku diperpustakaan, 35 guru atau  35% guru menyatakan 

sering mengajak anak meminjam buku diperpustakaan, 34 guru atau 34% guru 

menyatakan jarang mengajak anak meminjam buku diperpustakaan, dan 15 guru 

atau 15% guru menyatakan tidak pernah mengajak anak meminjam buku 

diperpustakaan. Diikuti dengan tabel 3.64, Perpustakaan sebagai lembaga yang 

mengelola sumber informasi dan sumber belajar semestinya menduduki posisi 

kunci dalam proses pendidikan dan pelatihan baik di lingkungan sekolah maupun 

di lingkungan masyarakat pada umumnya. Demikian juga perpustakaan sekolah 

didirikan dengan tujuan, selain sebagai sumber informasi dan sumber belajar 

perpustakaan sekolah juga diharapkan bias atau dapat digunakan yang sebagai 
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sarana untuk menumbuhkan dan mengembangkan minat baca, kegemaran 

membaca dan budaya baca bagi siswa. 

 Menumbuhkan kecintaan siswa terhadap buku dengan gemar membaca 

memang bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Namun demikian jelas bahwa 

kegemaran membaca bagi siswa akan banyak memberikan manfaat dalam 

kehidupannya terutama bagi kesuksesan belajar atau pendidikannya sebab 

kegemaran membaca adalah merupakan modal utama siswa dalam proses belajar 

yang dilaluinya. Demikian juga melalui membaca siswa dapat mengembangkan 

imajinasi, mengenal karakter kepribadiannya. 

 Membangun minat baca pada siswa atau anak sebenarnya bisa dimiliki dari 

sejak anak usia dini. Dimana lingkungan keluarga memegang peran penting dalam 

menumbuhkan minat  baca siswa. Terutama kedua orang tua harus memberikan 

perhatian terhadap anak dengan cara memberikan kegiatan yang bisa 

menumbuhkan minat baca pada anak. 

 Budaya membaca siswa di perpustakaan sekolah saat ini umumnya masih 

rendah.  Hal ini bukan semata-mata kesalahan dari siswa itu sendiri tetapi tidak 

menutup kemungkinan justru disebabkan oleh kurangnya perhatian dan peran 

pengelola perpustakaan dan guru dalam menumbuhkan iklim yang kondusif yang 

dapat merangsang anak didik untuk gemar membaca di perpustakaan sekolah. 

Demikian juga di lingkungan sekolah bapak atau ibu guru masih kurang perhatian 

terhadap minat baca siswanya atau anak didiknya. 

 Kemudian Berdasarkan table 3.64 dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

guru terdapat 31 guru atau 31% guru menyatakan ikut memilihkan buku yang 

anak suka di perpustakaan, 50 guru atau  50% guru menyatakan kadang-kadang 

memilihkan buku yang anak suka di perpustakaan, berbeda dengan orang tua yang 

tidak memilihkan buku pada anak, kali ini disekolah guru berusaha untuk 

memilihkan buku buku yang coock untuk bacaan anak. Hal ini dikarenakan agar 

anak tidak salah memilih untuk bacaan seusianya. Berdasarkan analisa dari 

tabel-tabel pada bab tiga diatas, guru kurang memahami fungsi dan tujuan 
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perpustaakan sebagai media dalam mengembangkan literasi dini dalam hal ini 

print motivation, padahal yang pertama, kurung waktu usia 5-6 tahun, otak sudah 

mencapai 75% dari ukuran orang dewasa dan 90 % pada usia enam tahun. masa 

ini disebut sebagai masa golden ages. Pada masa ini anak-anak akan menyerap 

segala apa yang dia pelajari dan dia lihat, anak bagaikan spons yang siap 

menyerap segala macam bentuk informasi yang dia dapatkan. Hal ini sesuai 

dengan sebuah teori yang dikemukanan oleh ahli psikologi perkembangan dari 

Swiss Jean Piaget, Piaget mengatakan bahwa anak memahami lingkungannya 

melalui perbuatan (melakukan sesuatu terhadap lingkungannya), kedua, selain 

melakukan pembacaan dongeng secara rutin sehingga anak-anak mengenal kosa 

kata yang sesuai, membacakan buku favorit berulang-ulang,  supaya guru juga 

mengajurkan buku tersebut tersedia sebagai bacaan pribadi dirumah, atau 

mengarahkan anak untuk meminjam di Perpustakaan.29 , Guru juga menawarkan 

daftar buku anak yang bagus kepada orang tua untuk mendorong agar orang tua 

bergabung dalam usaha melibatkan anak-anak dengan buku-buku, mengenalkan 

anak anak setiap huruf dan kata dan merangkaikannya dalam sebuah kata. 

 Kemudian Berdasarkan table 3.65 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru terdapat 96 guru atau 96% guru telah mengenalkan bahan cetak 

sebagai sumber informasi, dan 4 guru atau 4% sisanya belum mengenalkan bahan 

cetak sebagai sumber informasi. Dari 100 responden guru terdapat 97 guru atau 

97% guru telah mengenalkan majalah anak sebagai sumber informasi, dan 3 guru 

atau 3% sisanya belum mengenalkan majalah anak sebagai sumber informasi. 

Hasil ini sejalan dengan Suherman  yang menyatakan abahwa Membaca adalah 

salah satu bentuk Literasi Dini. Yang dimaksud membaca disini adalah membaca 

sebuah konsep dalam buku, koran, dan majalah yang kesemuanya adalah media 

cetak. 30 namum kita juga tidak bisa mengganggap gadget dan teknologi itu 

                                                           
29 Joan Moran Shephered. (2011). Finger-point reading instruction using storybooks: The effects on 

kindergarten children's early literacy skills (Order No. 3465677). Available from ProQuest Dissertations & 
Theses Full Text: The Humanities and Social Sciences Collection. (884225879). Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/884225879?accountid=25704 hlm.15 

 
30 Gol A Gong dan Agus M. Irkham, Gempa Literasi, Gramedia, Jakarta, 2012. hlm.  
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selamnaya buruk 31 , sebab teknologi juga dapat menolong anak usia untuk 

membantu mengembangkan mereka dalam hal menulis, membantu merka dalam 

pengembangan phonological awarness mereka misalnya banyak bunyi yang bisa 

didengarkan lewat gagdet entah  bernyanyi atau latihan mengeja huruf, dan 

membantu anak untuk membaca secara mandiri artinya mereka menemukan kata 

atau huruf kemudian mereka bisa membuat gagasan cerita dari gambar, huruf 

yang mereka lihat, dan dapat membantu anak dalam mengembangkan interaksi 

sosial mereka, misal dikelas ketika ada komputer maka seperti salah seorang 

responden yang memiliki komputer dikelasnya maka ada interaksi sosial antara 

guru dan murid. 

4.22 Pengembangan Phonological Awarness 

 Phonological awareness yakni kemampuan untuk mendengar dan 

memainkan bunyi dari sebuah kata sederhana. Pengalaman masa kecil 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan berikutnya, apa yang 

dilihat oleh anak adalah sebuah pelajaran. Peneliti ingin menganalisa temuan 

data yang ada dengan berbagai teori yang selaras, Berdasarkan table 3.66 

diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden guru terdapat 66 guru atau 

66% guru melatih anak mengeja kata atau suku kata dengan kegiatan 

menyanyi, kegiatan bernyanyi adalah kegiatan paling mudah dietrakan pada 

nak dan hasinya pun anak menjadi mudah mengingat setiap kata dan kalimat 

yang ada pada lagu, meskipun merek belum bisa sepenuhnya bisa membaca. 

Hal ini diperkuat oleh peryataan ibu faridah dari kecamatan sidoarjo “ nyanyi 

itu paling mudah mbak supaya anak anak ingat kata dan suka kata bahkan 

kalimat mesipun mereka belum bisa sepenuhnya baca kadang di putarkan lagu 

anak anak saja mereka sudah hafal besoknya” dan 23 guru atau 23% guru 

melatih anak mengeja kata atau suku kata dengan menyuruh anak bercerita, 2 

guru atau 25 guru melatih anak mengeja kata atau suku kata dengan kegiatan 

berbicara didepan umum (lomba), dan 9 guru atau 9% guru melatih anak 

                                                           
31 Nigel Hall & Joanne Larson & Jackie Marsh (2003). Handbook of Early Childhood Literacy : "Computers 
and Early Literacy Education" retrived from : http://dx.doi.org/10.4135/9781848608207.n28 
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mengeja kata atau suku kata dengan kegiatan bermain tebak kata. Kemudian 

terkait dengan kegiatan apa yang dilakukan guru agar siswa tertarik 

menambah kosakata, Berdasarkan table 3.67 diatas dapat diketahui bahwa 

dari 100 responden guru terdapat 72 guru atau 72% guru melakukan kegiatan 

membaca dengan irama (lagu) agar anak tertarik untuk menambah kosa kata, 

hal ini sedana dengan tabel diatas bahwa kegiatan seputar bernyanyi dan lagu 

adalah hal paling sering dilakukan untuk mengenal kata dan menambah suku 

kata. Dan 9 guru atau 9% guru melakukan kegiatan menyuruh anak untuk 

mengamati tulisan pada buku cerita agar anak tertarik untuk menambah kosa 

kata, 14 guru atau 14% guru melakukan kegiatan membacakan anak buku 

cerita agar anak tertarik untuk menambah kosa kata, 3 guru atau 3% guru 

melakukan kegiatan memutarkan lagu anak-anak agar anak tertarik untuk 

menambah kosa kata. Peneliti meyimpulkan bahwa Taman kanak-kanak (TK) 

dalam hal ini dipandang mempunyai kontribusi yang baik bagi menumbuhkan 

dan mengembangan Literasi Dini , dengan alasan bahwa TK memiliki 

tahapan permainan seperti permainan yang bersifat membentuk konstruksi 

yang bermanfaat mengembangakan kreativitas dan imajinasi. Peranan Guru 

disini adalah sebagai fasilitator dan perencana pembelajaran bagi anak, guru 

merancang segala macam kegiatan positif yang pada akhirnya akan 

mengajarkan anak pada kemampuan membaca dan menulis. Guru TK disini 

lebih mampu secara teknis dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan 

bermain anak. Guru TK yang menciptakan lingkungan Literasi disekolah 

dengan mengaitkan semua kegiatan yang ada hubungannya dengan membaca 

dan menulis akan mengoptimalkan kegiatan Literasi dini dirumah yang 

dilakukan oleh orang tua.   

4.23 Peran guru dalam mengembangkan vocabulary anak 

 Pengetahuan yang banyak akan menambah perbendaharaan kata dan akan 

membuat anak lancar berbicara dan aktif berdiskusi.  Lev Vygotsky (1896-1934) 

mengatakan bahwa Rangsangan dan stimulasi yang baik akan membuat anak 

menguasai banyak kata-kata.  Kecerdasan berbahasa anak akan sangat 
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dipengaruhi keadaan lingkungan disekitarnya. Seorang anak akan berinteraksi 

dengan teman sebaya lainnya, orang tua dan guru dan interaksi-interaksi ini akan 

menghasilkan pembelajaran, kebudayaan memberika dua kontribusi terhadap 

perkembangan intelektual anak. Pertama, proses-proses perkembangan mental 

seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan 

temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat 

ingatan sehingga anak memperoleh cara berfikir. Kedua anak memperoleh banyak 

sisi pemahamannya 

 Berdasarkan  tabel 3.68 diatas dapat diketahui bahawa dari 100 responden 

guru terdapat 35 guru atau 35% guru sangat sering berinteraksi dengan anak 

dikelas, 60 guru atau 60% guru sering berinteraksi dengan anak dikelas, dan 5 

guru atau 55 guru jarang berintraksi dengan anak dikelas. Kemudian Berdasarkan 

tabel 3.69 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden guru terdapat 82 guru 

atau 82% guru paling sering membicarakan seputar kegiatan sekolah dengan anak 

dikelas, 11 guru atau 11% guru paling sering membicarakan mengenai pertemuan 

anak disekolah, 4 guru atau 4% paling sering membicarakan aktivitas dirumah 

dengan anak saat dikelas, 1 guru sering membicarakan masalah anak dirumah, dan 

2 guru membicarakan lainnya, yang dimaksud dengan pembicaraan lainnya adalah 

guru menyakan semisal tentang nilai anak yang terus turun dan diharapkan si anak 

menyampaikan hal ini kepada orang.  Dan Berdasarkan  tabel 3.70 diatas dapat 

diketahui bahwa dari 100 responden terdapat 69 guru atau 69% guru membacakan 

dongeng didepan anak untuk menambah kemampuan bahasa dan kosa kata anak, 

4 guru membacakan tajuk dari sebuah surat kabar utuk menambah kemampuan 

bahasa dan kosa kata anak, 16 guru menyuruh anak bernyanyi utuk menambah 

kemampuan bahasa dan kosa kata anak, dan 10 guru membacakan judul buku 

cerita utuk menambah kemampuan bahasa dan kosa kata anak. Kesimpulannya 

dari temua data dan analisa diatas adalah interaksi yang aktif dan dinamis yang di 

lakukan oleh guru akan menstimulasi kemampuan anaak dalam mendapatkan dan 

menambah kosakata untuk belajar membacanya, senada dengan Eliason (1994)32 

                                                           
32 Ahmad Santoso, Perkembangan Anak Usia Dini, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011. hlm 85 
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anak yang menyukai gambar dan huruf sejak awal perkembangannya akan 

memiliki ketertarikan dan keinginan membaca yang lebih besar sebab mereka 

tahu kalau membaca membuka pengetahuan baru, memperbaiki informasi dan 

menyenangkan. Kondisi awal Literasi Dini yang berlangsung secara alamiah 

tanpa adanya paksaan salah satunya dengan melakukan pembacaan 

dongeng33secara rutin sehingga anak-anak mengenal kosa kata yang sesuai, 

membacakan buku favorit berulang-ulang. ini juga bagian dari interaksi, Interaksi 

juga menjadi poin penting dalam kegiatan belajar mengajar karena tak hanya 

siswa saja yang mendapatkan manfaat, namun juga para guru juga memperoleh 

umpan balik (feedback) apakah materi yang disampaikan dapat diterima murid 

dengan baik,  

 

 

4.24 Peran guru pada proses narative skill 

 Bermain peran atau main peran juga disebut main simbolik, role play, 

pura-pura, make-believe, fantasi, imajinasi, atau main drama. Kegiatan bermain 

peran merupakan kegiatan yang akan mendukung awal munculnya dua 

kemampuan penting pada anak, yaitu : Kemampuan untuk memisahkan pikiran 

dari kegiatan dan benda Kemampuan untuk menahan dorongan hati dan 

menyusun tindakan yang diarahkan sendiri dengan sengaja dan fleksibel. 

Kemudian bagaimana gambaran guru dalam melakukan proses narative skill ini, 

Pada zaman serba canggih seperti sekarang, kegiatan mendongeng di mata 

anak-anak tidak populer lagi. Sejak bangun hingga menjelang tidur, mereka 

dihadapkan pada televisi yang menyajikan beragam acara, mulai dari film kartun, 

kuis, hingga sinetron yang acapkali bukan tontonan yang pas untuk anak. 

Kalaupun mereka bosan dengan acara yang disajikan, mereka dapat pindah pada 

                                                           
33 Joan Moran Shephered. (2011). Finger-point reading instruction using storybooks: The effects on 

kindergarten children's early literacy skills (Order No. 3465677). Available from ProQuest Dissertations & 
Theses Full Text: The Humanities and Social Sciences Collection. (884225879). Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/884225879?accountid=25704 hlm.13 
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permainan lain seperti videogame. Berdasarkan tabel 3.71 diatas dapat diketahui 

bahwa lebih banyak guru yang jarang mengajak anak untuk bermain peran atau 

bermain panggung boneka yaitu 52 guru tau 52% guru, 31 guru atau 31% guru 

sering mengajak anak untuk bermain peran atau bermain panggung boneka, 9 

guru atau 9% guru sangat sering mengajak anak untuk bermain peran atau 

bermain panggung boneka, 6 guru dan 6% guru sangat jarang mengajak anak 

untuk bermain peran atau bermain panggung boneka, dan 1 guru tidak pernah 

mengajak anak untuk bermain peran atau bermain panggung boneka, serta 1 guru 

tidak menjawab. Hasil probing dengan seorang guru, bahwa sering tidaknya 

melakukan aktivitas tersebut dikarenakan fasilitas sekolah termasuk alat alat 

bermain peran sangat terbatas.  

 Keberhasilan suatu dongeng tidak saja ditentukan oleh daya rangsang 

imajinatifnya, tapi juga kesadaran dan kemampuan pendongeng untuk 

menyajikannya secara menarik. Untuk itu dapat menggunakan berbagai alat bantu 

seperti boneka atau berbagai buku cerita sebagai sumber yang dapat dibaca oleh 

orang tua sebelum mendongeng. Mereka melakukannya jika ada pentas seni 

disekolah saja. Hal ini sangat disayangkan sekali oleh peneliti yang kemudian 

ditambah lagi dengan diketahui bahwa dari 100 responden guru terdapat 16 guru 

yang sangat sering menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi buku cerita, 

22 guru sering menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi buku cerita,, 55 

guru kadang-kadang menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi buku 

cerita,, dan 6 guru tidak pernah menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi 

buku cerita. Sebagai pengganti tidak bisa melakukan kegiatan bermain peran. 

Guru menyuruh anak untuk bercerita kembali tentang isi bukucerita. Setidaknya 

ada tambahan kata kata baru dan bahasa yang diketahui  anak. Hal ini cukup 

bertentangan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kraayenoord dan 

Paris pada Tahun 1996.  Kegiatan mengkonstruksi cerita atau buku cerita 

bergambar dapat mendorong bahasa tulis anak,34  terutama berkaitan dengan 

aktivitas memaknai dan mengkonstruksi pemahaman, kegiatan ini dapat 
                                                           
34 Takdirotun Musfiroh, menumbuhkan Baca-Tulis anak Usia Dini, Grasindo, Jakarta, 2009. hlm. 16 
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mengukur kemampuan anak mengdekoding makna teks. Padahal Kondisi awal 

Literasi Dini yang berlangsung secara alamiah tanpa adanya paksaan salah 

satunya dengan melakukan pembacaan dongeng35, selain itu hal belum disadari 

guru adalah riset yang dilakukan oleh Adam (1996) dan Goswani dan Bryant 

(1990) yang mengatakan bahwa anak usia 3-5 tahun yang memiliki kesadaran 

grafemis, kesadaran graffofonemis lebih awal akan memiliki kemajuan membaca 

yang baik dari pada yang tidak36.  

 

4.25 Kemampuan Letter Knowlwdge 

Berdasarkan  tabel 3.73  diatas dapat diketahui bahwa dari 100 

responden guru PAUD/TK terdapat 100 PAUD/TK memiliki alat untuk 

memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau gambar.  dapat diketahui 

bahwa seluruh PAUD/TK memiliki poster huruf dan angka atau gambar untuk 

memperkenalkan anak dengan huruf, angka atau berbagai macam gambar, 99 

PAUD/TK memiliki buku bacaan untuk memperkenalkan anak dengan huruf, 

angka atau berbagai macam gambar, 97 PAUD/TK memiliki benda/permainan 

berbentuk huruf atau gambar untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka 

atau berbagai macam gambar, dan 29 PAUD/TK yang memiliki gadget untuk 

memperkenalkan anak dengan huruf, angka atau berbagai macam gambar, hasil 

survey menunjukan dari 29 TK tersebut didalamnya ada TK pinggiran sidoarjo. 

Hal ini menarik karena TK pinggiran yang dianggap jauh dari kota sidoarjo 

sendiri, sudah membuka akses informasi untuk kegiatan anak didik, sehingga bisa 

dikatakan mereka tidak ketinggalan dan sedini mungkin mengenalkan gadget dan 

mengenalkan manfaat serta bahayanya.  

Berdasarkan  tabel 3.75 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

terdapat 75 guru menggunakan poster huruf dan angka, atau gambar yang paling 

                                                           
35 Joan Moran Shephered. (2011). Finger-point reading instruction using storybooks: The effects on 

kindergarten children's early literacy skills (Order No. 3465677). Available from ProQuest Dissertations & 
Theses Full Text: The Humanities and Social Sciences Collection. (884225879). Retrieved from 
http://search.proquest.com/docview/884225879?accountid=25704 hlm.13 

36 Takdirotun Musfiroh, menumbuhkan Baca-Tulis anak Usia Dini, Grasindo, Jakarta, 2009. hlm. 11 
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sering digunakan untuk memperkenalkan huruf gambar dan angka pada anak, 6 

guru menggunakan buku bacaan sebagai jenis alat yang paling sering digunakan 

untuk memperkenalkan huruf, gambar, dan angka, 19 guru menggunakan 

benda/permainan berbentuk huruf atau angka sebagai jenis alat yang paling sering 

digunakan untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka atau berbagai 

macam gambar. Berdasarkan temuan data diatas dapat diketahui pada tabel 

sebelumnya bahwa mesipun sekolah mei]miliki gadget untuk memeperkenalkan 

huruf dan angka, namum yang paling sering digunakan tetaplah poster huruf 

angka atau gambar, buku bacaan dan benda permainan huruf dan angka. Sebab 

alat peraga yang berbentuk print out dirasa masih mudah di pahami anak secara 

keseluruhan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu MMH dari kecamatan sidoarjo 

“Dapat dikatakan Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang 

memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. 

Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya 

dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu poster biasanya 

dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat.” Selain itu “Media gambar dapat 

menyuguhkan elaborasi yang menarik tentang struktur atau organisasi suatu hal, 

sehingga juga memperkuat ingatan. Media gambar dapat menumbuhkan minat 

siswa dan memperjelas hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia 

nyata. Untuk memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya dalam penggunaan 

media gambar dalam pembelajaran ini, maka ia haruslah dirancang dengan 

sebaik-baiknya.” Lanjut ibu MMH kepada peneliti.  

Selaras dengan teori perkembangan yang dikemukakan oleh jean piaget 

yakni perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan 

pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi diantara keduanya. 

Jean Peaget mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia 

kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang 

mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian 

(adaptasi). 37  Dalam hal ini pengenalana huruf, nagka dan gambar dapat 

                                                           
37 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Remaja Rosdakarya, Bandung,  2014, hlm. 4 
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dilakukan dengan cara yang yang sederhana tetapi  udah dipahami oleh anak 

yakni dengan menggunakan bahan yang bersifat print. 

Selain itu menurut teori kontruktivisme Dalam proses belajar, hasil 

belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata 

pikir dan skema berpikir seseorang. Sebagai upaya memperoleh pemahaman atau 

pengetahuan, anak ‖mengkonstruksi‖ atau membangun pemahamannya terhadap 

fenomena yang ditemui dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan 

keyakinan yang dimiliki.  

 

 

4.26 Menciptakan dukungan orang tua dalam kegiatan sekolah 

Sinergisitas orang tua dan guru dalam mengembangkan literasi dini 

pada anak 

  Untuk terciptanya suasana lingkungan yang dapat memberikan kesempatan 

beraktifitas dan berkreasi secara efektif pada anak ketika belajar, diperlukan 

perencanaan keterlibatan yang optimal dari orangtua dan memandang orangtua 

sebagai mitra kerja bagi sekolah. Baik apa bila guru dapat merancang program 

yang melibatkan orangtua dalam pembelajaran, sehingga orangtua banyak 

terlibat dalam pendidikan anak. Orangtua tidak hanya bertemu guru pada saat 

pembagian buku perkembangan saja yang hanya dilakukan sekali dalam satu 

semester.  Dalam membangun sinergi antara orangtua dan guru tentulah harus 

duduk bersama dan membahas satu kepentingan yaitu anak, semua pihak 

haruslah sadar bahwa tidak mungkin permasalahan pendidikan anak diselesaikan 

sendiri-sendiri tentu harus adanya sebuah kerjasama.   

  Berdasarkan table 3.34  dapat diketahui bahwa 66% orang tua sering 

melakukan komunikasi dengan guru di sekolah mengenai aktivitas anak di 

sekolah, 30% orang tua kadang-kadang melakukan komunikasi dengan guru di 

sekolah mengenai aktivitas anak di sekolah, 4% orang tua sangat jarang 

melakukan komunikasi dengan guru di sekolah mengenai aktivitas anak di 
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sekolah. Orangtua dan guru memiliki kedudukan strategis dalam pendidikan. 

Orangtua adalah guru pertama bagi anak-anak, dan guru adalah penerus 

pendidikan di luar lingkungan keluarga. Orangtua yang perhatian terhadap anak 

dalam belajar di rumah akan memudahkan kerja guru di sekolah, begitu juga 

sebaliknya. Kejelasan dalam penyampaian materi di sekolah akan memudahkan 

bagi orangtua dalam membina anak di rumah. 

  Sayang, tidak semua orangtua dapat memiliki waktu lebih untuk menemani 

anaknya belajar. Kesibukan mencari nafkah dan ketidakmampuan mengikuti 

perubahan kurikulum pendidikan menjadi faktor kurangnya intensitas 

komunikasi belajar orangtua dan anak di rumah. Dan dampaknya jelas, 

anak-anak kurang optimal dalam merengkuh prestasi belajar. Kurangnya 

komunikasi orangtua dan anak dalam belajar tidak saja menjadikan prestasi 

belajar kurang optimal namun juga karakter yang tidak berkembang dengan 

baik. Terlebih sikap permisif orangtua terhadap anak kini semakin dominan 

dalam kehidupan karena pengaruh media dan gaya hidup masyarakat modern. 

Orangtua dirasa terlalu longgar dalam mendidik anak. Dampaknya jelas, 

kenakalan remaja menjadi semakin masif terjadi. 

  Kemudian mengenai materi apa yang di bicarakan Berdasarkan table 3.35 

dapat diketahui bahwa 78% orang tua biasa mengkomunikasikan perkembangan 

siswa dengan guru di sekolah, 12% orang tua biasa mengkomunikasikan fasilitas 

sekolah dengan guru di sekolah, 5% orang tua biasa mengkomunikasikan 

kegiatan sekolah dengan guru di sekolah, dan 5% orang tua biasa 

mengkomunikasikan masalah pribadi dengan guru di sekolah. 

  Dan Berdasarkan table 3.36 dapat diketahui bahwa 77% orang tua 

menyatakan media yang digunakan orang tua untuk berkomunikasi dengan guru 

adalah rapat terbuka dengan orang tua, 22% orang tua menyatakan media yang 

digunakan orang tua untuk berkomunikasi dengan guru adalah telepon, 1% 

orang tua menyatakan media yang digunakan orang tua untuk berkomunikasi 

dengan guru adalah email. Sinergi orangtua dan guru diera digital seperti saat ini 

tentu memiliki pola hubungan yang berbeda dibanding zaman dahulu. Sinergi 

orangtua dan guru sudah saatnya berbasis teknologi komunikasi seperti email, 
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Guru dan pihak sekolah dapat menyediakan ruang informasi yang dapat diakses 

orangtua masing-masing siswa secara mendetail dan orangtua dapat share 

informasi, keluhan, dan konsultasi kepada guru atau kepala sekolah melalui 

internet. 

  Sedangkan Berdasarkan table 3.37  dapat diketahui bahwa 45% orang tua 

sering mengikuti perkembangan kegiatan, 49% orang tua kadang-kadang 

mengikuti perkembangan kegiatan, dan 6% orang tua menyatakan sangat jarang 

mengikuti perkembangan kegiatan dengan alasan bahwa orang tua sibuk bekerja 

dan anak di tiitipkan nenk atau pembantu rumah tangga. Karena itu, penulis 

menilai belum ada sinergitas yang maksimal yang terbangun  antara orangtua 

dan masyarakat terhadap tenaga pendidik di sekolah. Perlu diketahui, untuk  

peserta didik di usia 5 tahun yang sedang belajar di Taman Kanak-kanak 

maupun PAUD hanya memiliki waktu 4 jam, begitupula dengan siswa sekolah 

dasar hanya memiliki 8 jam dan selebihnya peserta didik ini di rumah dan di 

lingkungan masyarakat. Seharusnya dalam pengawasan dan pengontrolan 

terhadap anak-anak usia dini lebih banyak dari peranan orangtua dan masyarakat 

sekitar. Jadi perlu dibangun sinergitas dari semua pihaknya. Tidak hanya 

diserahkan kepada gurunya saja 

  Kemudian berbicara mengenai pengetahuan orang tua kegiatan yang 

dilakukan untuk mengembangkan kemampiuan membaca, Berdasarkan table 

3.38 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden orang tua, 67% orang tua 

menyatakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kemampiuan 

membaca anak adalah bercerita, 27% orang tua menyatakan kegiatan yang 

dilakukan untuk mengembangkan kemampiuan membaca anak adalah bermain 

tebak kata, 3% orang tua menyatakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan membaca anak adalah bernyanyi, 1% orang tua 

menyatakan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kemampiuan 

membaca anak adalah menyuruh berbicara didepan umum. 

 Dan  Berdasarkan table 3.39 dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

terdapat 88% orang tua menyatakan kegiatan yang diketahui dilakukan oleh pihak 

sekolah untuk mengenalkan huruf angka pada anak adalah bernyanyi, 2% orang 
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tua menyatakan kegiatan yang diketahui dilakukan oleh pihak sekolah untuk 

mengenalkan huruf angka pada anak adalah bermain, 8% orang tua menyatakan 

kegiatan yang diketahui dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengenalkan huruf 

angka pada anak adalah menulis. 

 Sedangkan Pengetahuan orang tua mengetahui pihak sekolah memiliki 

perpustakaan atau koleksi buku, Berdasarkan table 3.40 dapat diketahui bahwa 

72% orang tua mengetahui pihak sekolah memiliki perpustakaan atau koleksi 

buku, dan 28% sisanya tidak mengetahui pihak sekolah memiliki perpustakaan 

atau koleksi buku. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pihak sekolah 

kepada orang tua tentang koleksi buku dan perpustakaan yang dimiliki sekolah. 

Kemudian Berdasarkan table 3.41 dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

terdapat 67% orang tua menyatakan bahwa koleksi yang dimiliki oleh pihak 

sekolah adalah buku cerita, 2% orang tua menyatakan bahwa koleksi yang 

dimiliki oleh pihak sekolah adalah buku non fiksi, 2% orang tua menyatakan 

bahwa koleksi yang dimiliki oleh pihak sekolah adalah majalah anak. 

Berdasarkan table 3.42 dapat diketahui bahwa 98% orang tua menyatakan ada 

kegiatan non formal diadakan pihak sekolah dengan pelibatan orang tua. 

Mengenai Intensitas orang tua menghadiri kegiatan sekolah ,Berdasarkan table 

3.43 diatas dapat diketahui bahwa 90% orang tua selalu hadir pada kegiatan 

sekolah yang melibatkan orang tua. Dan yang terakhir Berdasarkan table 3.44 

diatas dapat diketahui bahwa 31% orang tua menyatakan bahwa kegiatan yang 

biasa diadakan oleh pihak sekolah adalah lomba siswa, 15% orang tua 

menyatakan bahwa kegiatan yang biasa diadakan oleh pihak sekolah adalah 

pentas seni oleh siswa, 37% orang tua menyatakan bahwa kegiatan yang biasa 

diadakan oleh pihak sekolah adalah wisata edukatif bersama orang tua, 16% orang 

tua menyatakan bahwa kegiatan yang biasa diadakan oleh pihak sekolah adalah 

kegiatan guru dan orang tua. 

 Fenomena yang berkembang dalam masyarakat kita, sebagian besar 

masyarakat tidak mengetahui secara benar tentang sekolah dan kebijakannya. 

Kebanyakan orangtua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada 

sekolah tanpa adanya komunikasi yang intensif mengenai perkembangan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERAN ORANG TUA .... INDAH RACHMA CAHYANI



IV-53 

 

pendidikan anaknya dengan sekolah. Akibatnya komunikasi antara orangtua dan 

sekolah mengalami stagnasi. Bahkan kesan yang muncul di masyarakat sekolah 

tidak lebih dari sebuah lembaga pengganti peran orangtua. 

 Perlu diketahui bahwa sekolah bukanlah sebuah lembaga yang mengganti 

peran orangtua. Karena itu sekolah bukanlah sebagai tempat penitipan anak dari 

orangtua. Sekolah juga bukanlah tempat untuk melepaskan tanggung jawab 

orangtua atas anaknya. Walau saat ini amat biasa kedua orangtua bekerja mencari 

nafkah demi anak, sehingga tidak ada waktu bagi orangtua untuk mendampingi 

anak.  

 Oleh karena itu, penyelenggaraan pertemuan-pertemuan, baik berkelompok 

atau perseorangan oleh pihak sekolah sebagai salah satu bentuk pelibatan orangtua 

dalam pendidikan, amat diharapkan. Pertemuan semacam ini hendaknya dilihat 

dalam perspektif pendidikan. Di situ, sekolah bersama orangtua berbicara bersama 

untuk menciptakan suasana kerja sama yang sinergis, yang saling mendukung 

dalam mendampingi anak yang sedang membutuhkannya.  Pertemuan itu akan 

menjadi efektif dan bermanfaat bila dihadiri orangtua sendiri, bukan diwakilkan 

alias hanya sekadar untuk mengisi daftar presensi sebagai bukti memenuhi 

undangan sekolah. Pertemuan akan menyenangkan bila bersifat proaktif artinya, 

diadakan bukan karena ada masalah berat tentang anak. Pertemuan akan 

menumbuhkan kepercayaan bila terjadi dialog sehat, orangtua menerima 

informasi yang benar dari sekolah dan sekolah menerimanya keluh kesah serta 

saran-saran dari keluarga.  

Dalam rangka mewujudkan kerja sama yang lebih indah dalam 

pendampingan anak, orangtua juga diharapkan bersedia aktif memulai kontak 

dengan sekolah, tidak menunggu datangnya undangan sekolah. Dalam hal ini 

harus tercipta kesalingan dalam pendidikan. Bila demikian, niscaya sebuah 

keyakinan dasar yang sama akan tercipta, yaitu sekolah adalah pembantu orangtua 

dalam mendidik anak, karena seluruh pendidikan anak tidak dapat diserahkan atau 

diambil alih sekolah. Pada gilirannya, guru meneruskan apa yang sudah dimulai 

orangtua. 
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 Lingkungan sekitar sangat berpengaruh besar dalam menumbuhkan rasa 

keinginan anak-anak membaca dan menulis. Oleh karena itu peran Guru dan 

Orang Tua sangat lah penting dalam proses membiasakan anak-anak untuk 

membaca dan menulis sejak dini. Anak-anak umumnya bisa melakukan 

tugas-tugas mereka dengan baik ketika di sekolah. Sebagian di antaranya bahkan 

mungkin lebih mudah mempercayai guru mereka. Untuk itu perlu setiap orangtua 

mengetahui dengan baik sosok guru yang mengajar anak-anaknya. Hal ini penting 

karena dalam pendidikan sekolah, orangtua dan guru harus menjadi satu tim yang 

baik. Berdasarkan table 3.84 dapat diketahui bahwa dari 100 responden guru, 99% 

guru melakukan komunikasi aktif dengan orang tua anak. Diikuti dengan table 

3.85 dapat diketahui bahwa dari 100 responden guru, terdapat 94 guru 

menyatakan bahwa  hal yang biasa dikomunikasikan dengan orang tua siswa 

adalah tentang perkembangan siswa, 4 guru menyatakan bahwa hal yang biasa 

dikomunikasikan orang tua siswa adalah mengenai fasilitas sekolah, dan 2 guru 

menyatakan bahwa hal yang biasa dikomunikasikan dengan orang tua siswa 

adalah mengenai kegiatan sekolah. Dan Berdasarkan table 3.86 dapat diketahui 

bahwa dari 100 responden guru, 98% menyatakan bahwa media yang digunakan 

guru untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa adalah dengan rapat terbuka, 

dan terakhir Berdasarkan table 3.87 dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

guru, keseluruhan menyatakan sangat setuju dan berpartisi terhadap kegiata 

sekolah yang melibatkan orang tua. Kesimpulan dari temuan data serta analisa 

adalah bahwa bisa dikatakan sinergisitas yang diciptakan oleh guru kepada orang 

tua ialah baik. Tingkat partisipasi yang tinggi bisa dilihat dalam penelitian ini. 

Berbagai macam kalangan keluarga, termasuk pekerjaan orang tua, mayoritas 

bersinergi dengan sekolah. Hasil diatas Sependapat dengan pernyataan yang 

menyebutkan Dalam hal ini kerjasama dalam stimulasi yang dilakukan orang tua 

dan guru bisa dimaknai dengan mendorong minat baca, menyediakan lingkungan 

yang literat 38  yang siap diekplorasi oleh anak, menumbuhkan  kesadaran 

fonemik, mendorong munculnya kesadaran grafemis, kesadaran graffofonemis 
                                                           
38 Laurine Makin. (2003). Creating positive literacy learning environments in early childhood. In N. Hall, J. 

Larson, & J. Marsh (Eds.), Handbook of early childhood literacy. (pp. 327-338). London: SAGE Publications 
Ltd. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781848608207.n27. hlm 4 
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untuk bekal membaca. Perlu diketahui Apabila terjalin kerjasama yang baik antara 

Orang Tua di rumah serta Guru yang mengajar di Sekolah dalam bersama 

mendidik anak-anak, diharapkan dapat menghadirkan seorang anak didik yang 

berpotensi bukan hanya dalam bidang akademik namun dalam pergaulan sosial 

yang baik, percaya diri dalam mengerjakan setiap yang mereka kerjakan serta 

memiliki akhlak yang baik juga.  39Lingkungan literat ini sendiri tidak hanya 

diberikan oleh orang tua saja. Namun perlunya dukungan dari pihak sekolah. 

Peran guru anak usia dini lebih sebagai mentor atau fasilitator dan bukan 

penstransfer ilmu pengetahuan semata, karena ilmu tidak dapat ditransfer dari 

guru kepada anak tanpa keaktifan anak itu sendiri.[ Arina Restian, Psikologi 

Pendidikan, UMM Press, Malang,  2015, hlm.226] Dalam proses pembelajaran, 

tekanan harus diletakkan pada pemikiran guru. Oleh karenanya, penting bagi guru 

untuk dapat: mengerti cara berpikir anak, mengembangkan dan menghargai 

pengalaman anak, memahami bagaimana anak mengatasi suatu persoalan, 

menyediakan dan memberikan materi sesuai dengan taraf perkembangan kognitif 

anak agar lebih berhasil membantu anak berpikir dan membentuk pengetahuan, 

menggunakan berbagai metode belajar yang bervariasi yang memungkinkan anak 

aktif mengkonstruksi pengetahuan. 

Apabila hal tersebut terus dilakukan dalam dunia pendidikan dapat 

diyakini akan membawa perubahan yang cukup signifikan, sebab selain dapat 

menggali potensi seorang anak didik hal tersebut juga akan berdampak baik bagi 

hubungan anak dan orang tua untuk terus berkomunikasi tidak seperti kebanyakan 

keluarga saat ini yang tinggal dalam satu rumah namun tidak ada komunikasi 

secara langsung dan justru membuat sang anak berlari menuju prilaku yang tidak 

baik. 

 Orang tua dan guru harus memiliki keterlibatan sinergis untuk mendidik anak. 

Hal ini sangat penting agar ada kesinambungan antara pendidikan yang diterapkan 

di sekolah dengan  pendidikan yang diterapkan di rumah. Pendidikan diberikan 
                                                           
39

 Arina Restian, Psikologi Pendidikan, UMM Press, Malang,  2015, hlm.226 
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kepada anak adalah sepanjang hayat. Jadi, tak ada istilahnya orang tua melepaskan 

sepenuhnya pendidikan kepada pihak sekolah, setiap orang memiliki kepedulian 

terhadap anak-anak mereka. Itulah sebabnya diberikan pendidikan. Tetapi hal 

penting lainnya bahwa perlu adanya kerjasama yang baik antara sekolah dan 

orang tua. setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentunya orang tua 

harus memahami anak-anak mereka seperti apa. Terlebih jika mendapatkan 

informasi bahwa anak mereka terlibat masalah. 

 Melalui kerjasama tersebut orang tua akan memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman tentang tingkat keberhasilan anaknya dalam mengikuti aktivitas 

disekolah. Disamping itu, orangtua juga akan mengetahui kesulitan-kesulitan apa 

yang sering dihadapi anak-anaknya disekolah, juga dapat memperoleh informasi 

tentang kondisi anak-anaknya dalam menerima pelajaran, tingkat kerajinan, 

malas, bodoh, atau bagaimana etikanya dalam pergaulannya. 

 Sebaliknya, guru dapat pula mendapatkan informasi tentang kondisi kejiwaan 

muridnya yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, dan keadaan murid 

dalam kehidupannya ditengah-tengah masyarakat dan sebagainya. Pada umunya 

pendidikan dalam rumah tangga bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan 

pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati 

suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Peran 

Orang Tua dan Guru dalam Mengembangakan Literasi Dini di Kabupaten 

Sidoarjo, dengan berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hasil temuan penelitian, yaitu : 

1. Gambaran Peran orang tua dalam menumbuhkan dan mengembangkan 

kemampuan awal Literasi Dini. 

Sebagai role model untuk anak, orang tua bisa dikatakan belum bisa dan 

belum mampu menjadi model yang baik untuk anak mereka dalam kegiatan 

mengembangkan literasi dini, disini dibuktikan bahwa sebanyak 74 responden 

dari 100 responden yang diteliti menyatakan lebih sering melakukan kegiatan 

memonton televisi dari pada membaca buku. Dan televisi juga masih memiliki 

pengaruh yang besar dalam pemilihan sumber informasi para orang tua untuk 

menambah wawasan mereka, hal ini dibuktikan sebanyak 84 responden masih 

memilih televisi. Kemudian dalam kegiatan kemampuan awal menumbuhkan 

literasi dini seperti kegiatan print motivation, peran orang tua sebagi role model 

bagi anak masih ada kaitanya dengan kegiatan print motivation, dimanapada print 

motivation orang tua menunjukan gejala yang serupa, yakni pada peran orang tua 

sebagai role model yang kurang baik maka dalam kegiatan print motivation yang 

notabene kegiatannya menumbuhkan kontruksi postif untuk membaca juga 

menunjukan orang tua tidak sepenuhnya mampu melakukan kontruksi membaca 

pada anak, dalam hal ini kegiatan kontruksi membaca meliputi pembelian buku 

bacaan bagi anak, buku buku yang dibaca orangtua dirumah tidak tersedia 

dirumah, ketidak tersediaan buku dirumah dan tidak tersedianya quality time yang 

dimiliki oleh orang tua untuk anak. Ketidaktersediaan buku dirumah disebab salah 

satunya oleh ketidakmampuan secara ekonomi orangtua untuk membeli buku. 

Dan ketidaktersediaan quality time bersama anak adalah karena orang tua sibuk 
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bekerja, baik itu ayah maupun  ibu. Untuk kegiatan yang lain seperti phonological 

awarness, mayoritas kegiatan yang dilakukan untuk melatih anak dalam mengeja 

kata atau suku kata adalah dengan cara menyanyi yaitu dengan jumlah responden 

40 responden.  vocabullary, 36 orang tua yang menyatakan bisa sering 

berinteraksi dengan anak saat menjelang tidur dan 39 orang tua menyatakan 

pembicaraan yang paling sering dibicarakan dengan anak adalah aktivitas sekolah, 

letter knowledge, diketahui bahwa 100% orang tua memiliki poster huruf dan 

angka atau gambar untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau 

berbagai macam gambar, 98% orang tua memiliki buku bacaan untuk 

memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, 93% 

orang tua memiliki benda/permainan berbentuk huruf atau angka untuk 

memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, 73% 

orang tua memiliki permainan edukatif elektronik untuk memperkenalkan anak 

dengan huruf, angka, atau berbagai macam gambar, dan 71% orang tua memiliki 

gadget untuk memperkenalkan anak dengan huruf, angka, atau berbagai macam 

gambar. dan narative skill, dari 100 responden terdapat 45 orang tua yang 

menyatakan jarang mengajak anak untuk bermain peran atau bermain panggung 

boneka di rumah, 41 orang tua menyatakan sangat jarang mengajak anak untuk 

bermain peran atau bermain panggung boneka di rumah., 8 orang tua menyatakan 

tidak pernah mengajak anak untuk bermain peran atau bermain panggung boneka 

di rumah, alasan mereka yang jarang dan tidak pernah mengajak anak bermain 

panggung boneka adalah karena mereka disibukkan dengan pekerja didalam dan 

diluar rumah serta tidak adanya alat alat untuk bermain panggung boneka. 5 orang 

tua menyatakan sering mengajak anak untuk bermain peran atau bermain 

panggung boneka di rumah, karena bermain panggung boneka lebih mendidik dan 

memperkaya pengetahuan anak akan bermain peran, dan menjadi orang lain 

kemudian bisa menambah kosakata anak dalam berbicara.  
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2.  Gambaran Peran guru dalam menumbuhkan dan mengembangkan 

kemampuan awal Literasi Dini. 

Berbeda dengan orangtua, Dalam penelitian ini diketahui secara signifikan 

guru berperan dalam kegiatan mengembangkan literasi anak usia dini di sekolah, 

seperti yang telah diketahui bahwa guru berperan sebagai Imposer dan murid 

menjadi agent dimana dikatan dalam teori Imposed query oleh Melissa Gross, 

mengembangkan sebuah model pertanyaan paksaa dalam bidang ilmu informasi. 

Model ini bersifat pragmatis dikarenakan seluruhnya berdasarkan pada observasi 

terhadap perilaku pengguna yang sesungguhnya baik di lingkungan perpustakaan 

publik maupun sekolah. Premis dasar dari model ini adalah bahwa berbagai 

pertanyaan pada dasarnya tergolong menjadi dua jenis: alami karena diri sendiri 

dan yang dipaksa. Pertanyaan dari diri sendiri  ada karena konteks kehidupan 

seseorang dan juga didukung oleh seseorang yang menanyakan pertanyaan itu. 

Pertanyaan terpaksa terjadi saat seseorang yang membuat pertanyaan meminta 

orang lain melakukannya untuk dirinya.Pertanyaan dalam hal ini adalah tugas 

yang diberikan oleh guru kepada siswa yang dipaksakan dan dilakukan oleh 

seorang agen (guru) kemungkinan bisa berubah-ubah dari awal maksudnya 

selama masa waktu tertentu.  

Kemudian Usia dan pendidikan guru tidak memengaruhi peranan mereka 

dalam mengembangkan literasi dini pada anak. Berasarkan data yang ditemukan 

dan dianalisis yang berasal dari kuesioner, guru sudah melaksanakan peranannya 

dalam kegiatan literasi termasuk didalamnya mensinergisitaskan orang tua dengan 

kegiatan sekolah bisa dikatakan guru melakukan perannya dengan baik. Yang 

memengaruhi kegiatan pengembangan literasi dini disekolah adalah fasilitas 

sekolah dan eksekusi pembelajaran yang diterapkan oleh pihak sekolah, serta 

kondisi lokasi penelitian yang bersifat homogen ( dalam hal ini tingkat pendidikan 

orang tua, pendapat orang tua dan pekerjaan orang tua). Dari fasilitas dan 

rancangan kegiatan sekolah bisa dilihat lokasi penelitian mana yang secara 

maksimal melakukan literasi dini. Misalnya ada beberapa lokasi penelitian yang 

berada di pusat kota sidoarjo, ada pula yang berada di pinggiran kabupaten 

sidoarjo yang bahkan untuk menuju kesana perlu di tempuh dengan jarak yang 
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jauh di dalam pedesaan. Sebenarnya tidak ada perbedaan peranan guru dalam 

mengembangkan literasi dini yang mendasar antara lokasi penelitian yang 

didalam desa/pinggiran kabupaten sidoarjo dengan lokasi penelitian di pusat kota 

sidoarjo. Bisa dikatakan semua guru sudah melakukan peranannya dalam 

mengembangkan literasi dini disekolah. Fasilitas di tiap lokasi penelitian lah yang 

bisa dikatakan berbeda walaupun secara fisik tidak terlalu tinggi perbedaannya. 

sebagai contoh berdasarkan hasil survey peneliti menemukan perbedaan antara 

lokasi penelitian yang berada di pedesaan dan pusat kota, di pedesaan fasilitas 

lokasi penelitian hampir semuanya memeiliki media pembelajaran yang layak, 

namum seperti alat peraga pendidikan sejenis OHP, proyektor dan komputer tidak 

semua memiliki. Namum ada beberapa lokasi penelitian yang berada di desa 

sudah memiliki OHP, proyektor dan komputer,  kita tidak bisa memungkiri bahwa 

media pembelajaran tersebut juga memengaruhi untuk kegiatan literasi dini anak,  

diketahui bahwa hanya ada masing-masing 1 responden yang tidak memiliki 

media majalah anak-anak dan alat peraga pendidikan, hasil survey ditemukan 1 

TK yang tidak memiiki alat peraga pendidikan yakni dikecamatan Tarik, dilihat 

dari kondisi TK tersebut memang sangat memprihatinkan, dan hasil probing 

dengan salah seorang guru yakni ibu wiwik aniningsih, beliau mengatakan jika 

dana TK didapatkan dari iuran orang tua dan bantuan dari Desa dan itupun 

jumlahnya sangat minimal. Kemudian 37 responden atau 37% juga tidak memiliki 

alat komunikasi pendidikan, slah satu diantaranya adalah TK yang naungi oleh ibu 

Wiwik Aningsih.  sedangakan untuk buku cerita anak semua, namum 100 

responden atau 100%) memiliki buku cerita anak-anak. Dalam hal eksekusi 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, lokasi penelitian yang berada didesa dan 

di pusat kota juga ada sedikit perbedaan, jadi dapat disuimpulkan jika media 

pembelajaran tidak layak atau bahkan tidak memiliki maka kegiatan literasi dini 

disekolah bisa tidak maksimal.  

 

3.  Sinergisitas Guru dan orang tua dalam mengembangkan Literasi Dini 

Berdasarkan table 3.25 diatas dapat diketahui bahwa 66% orang tua sering 

melakukan komunikasi dengan guru di sekolah mengenai aktivitas anak di 
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sekolah, 30% orang tua kadang-kadang melakukan komunikasi dengan guru di 

sekolah mengenai aktivitas anak di sekolah, 4% orang tua sangat jarang 

melakukan komunikasi dengan guru di sekolah mengenai aktivitas anak di 

sekolah. Berdasarkan temuan data dilapangan bahwa orang tua yang jarang 

melakukan komunikasi disekolah adalah orang tua yang disibukkan dengan 

pekerjaan mereka diluar rumah, sehingga anak dititipkan pada pengasuh dan 

sebagian diasuh oleh nenek atau ibu mertua dirumah.  

Berdasarkan table 3.28 diatas dapat diketahui bahwa 45% orang tua sering 

mengikuti perkembangan kegiatan, 49% orang tua kadang-kadang mengikuti 

perkembangan kegiatan,  67% orang tua menyatakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengembangkan kemampiuan membaca anak adalah bercerita, terdapat 

88% orang tua menyatakan kegiatan yang diketahui dilakukan oleh pihak sekolah 

untuk mengenalkan huruf angka pada anak adalah bernyanyi, 72% orang tua 

mengetahui pihak sekolah memiliki perpustakaan atau koleksi buku, dan terdapat 

67% orang tua menyatakan bahwa koleksi yang dimiliki oleh pihak sekolah 

adalah buku cerita, dan Berdasarkan table 3.34 diatas dapat diketahui bahwa 90% 

orang tua selalu hadir pada kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. 

Kemudian Berdasarkan pada Tabel 3.73 diketahui bahwa 100 responden atau 

setara dengan 100% menyatakan bahwa guru mengetahui kegiatn print motivation 

yang dilakukan oleh orang tua dirumah, pada Tabel 3.78 diketahui bahwa 100 

responden atau setara dengan 100% menyatakan bahwa guru memberikan daftar 

referensi buku pada orang tua. Dan pada Tabel 3.79 diketahui bahwa 100 

responden atau setara dengan 100% menyatakan bahwa guru mengetahui respon 

orag tua ketika diberi anjuran buku adalah sangat setuju dan melakkan saran.  
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5.2 SARAN  

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan maka peneliti 

dapat memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi orang tua  

a) Saat ini orang tua dan anak-anak sudah akrab dengan teknologi digital, 

seperti smartphone, laptop, dan internet. Fenomena ini dapat menjadi ladang 

potensial untuk mengajarkan anak mengenai ragam sumber bacaan, seperti 

buku cetak, e-book, e-paper, dan portal berita online. Menjadi bahaya terbesar 

bagi anak adalah jika mereka terlalu berlebihan dalam menggunakan 

teknologi tersebut hanya untuk main game dan bersosial media. Padahal, 

teknologi juga menawarkan informasi dan bacaan yang jauh lebih bermanfaat 

jika mereka mau menggunakannya. Oleh karena itu keluarga harus dapat 

menjadi benteng sekaligus filter bagi anak.  

1. Menciptakan  budaya membaca dalam keluarga. Jadikan membaca sebagai 

aktivitas menyenangkan. Orang tua dapat berperan sebagai inspirator 

maupun fasilitator bagi anak. Sebagai inspirator, orang tua dapat 

memulainya dengan membacakan cerita atau buku kepada anak ketika mau 

tidur. Menjadi  panutan bagi anak dalam kegiatan membaca. Jika orang 

tuanya suka membaca, hal ini dapat merangsang anak untuk meniru apa 

yang dilakukan orang tuanya. Orang tua hendaknya berusaha menjawab 

setiap pertanyaan yang diajukan anak dengan mengutip dari buku sehingga 

merangsang anak untuk membaca langsung dari sumbernya. Orang tua 

juga dapat mengajari anak untuk merawat dan menghargai buku-buku yang 

dipunyainya. Sebagai fasilitator, orang tua dapat mengajak anak jalan-jalan 

ke toko buku dan membelikan buku-buku yang menggugah minat baca 

anak. Kalau memungkinkan, orang tua juga dapat membuat perpustakaan 

mini untuk anak.  

2. Kondisikan rumah sebagai ruang belajar yang menyenangkan. Rumah 

sebagai ruang belajar tidaklah harus mewah, besar, dan tersedia peralatan 

modern lainnya. Untuk mewujudkan rumah sebagai ruang belajar dapat 

dimulai dari kebersihan rumah terlebih dahulu. Jika kondisi rumah bersih, 
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maka anak akan merasa nyaman. Di samping itu ruangan dalam rumah 

juga dapat ditata sedemikian rupa guna merangsang minat baca anak, 

seperti letak lemari buku, meja dan kursi baca. Dinding rumah juga 

ditempeli tulisan, gambar, atau slogan yang menarik minat anak untuk 

gemar membaca, seperti ‘buku adalah jendela dunia’, ‘membaca itu 

menyenangkan’, ‘dengan membaca aku tambah pintar’, atau ’aku hobi 

membaca” 

3. Orang tua disarankan untuk tidak sering menonton TV (Mendidik dengan 

Keteladanan), Pada dasarnya anak meniru kebiasaan orang tuanya di 

rumah, orang tualah yang pertama kali mengenalkan TV pada anak, orang 

tua yang menyuguhkan anak-anak untuk menonton TV, karena dianggap 

sebagai solusi agar tidak menganggu orang tuanya atau sebagai obat agar 

tidak rewel.Orang tua jugalah yang mengenalkan chanel-chanel tertentu 

dan bagaimana mengoperasikan TV-nya.  

4. orang tua dapat melakukan jam khusus untuk anak dalam menayangkan 

siaran televise. Sehingga anak akan lebih terawasi dalam mengonsumsi 

tayangan-tayangan televise.  

5. Ikut mengawasi anak saat menonton, memberikan pengarahan dari setiap 

apa yang mereka lihat dan memberikan nilai dari tanyangan yang dilihat 

akan memberikan kedekatan secara emosional kepada orang tua dan anak.  

6. Memilihkan program siaran khusus bagi anak sesuai umur dan minat 

mereka. Anak cenderung akan menerima apasaja yang dilihat dari Tv.  

 

2. Bagi Guru/ Pendidik dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 

a)  Bangunan fisik sekolah dan peralatan yang dimiliki sekolah untuk 

mengembangkan literasi dini harus sesuai dan layak untuk di gunakan. 

Disinilah kondisi pendidikan saaat ini, pemerintah haruslah memperhatikan 

akan kondisi saat ini dan pada giliranya perlu adanya upaya peningkatan 

sarana dan prasarana pendidikan di seiap lingkungan pendidikan agar 

lembaga lembaga penidikan yang masih memiliki sarana kurang memadai 

diberikan fasilitas yang cukup  agar guru dan para pendidik dapat ambil 
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bagian didalam memanfaatkan fasilitas didalam proses pembelajaran. Jika 

kebutuhan tersebut terpenuhi maka kelangsungan pembelajaran akan dapat 

dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna.Tetapi jika tidak sebenarnya 

ketinggalan kitinggalan akan terjadi, maka sekolah akhirnya aka hanya 

berfungsi untuk mencipta kredensial formal belaka,tidak membekali peserta 

didik dengan pengetahuan,ketrampilan. 

b) Sementara di sekolah-sekolah yang sudah syarat akan kelengkapan sarana 

dalam proses pembalajaran tentunya akan membawa hasil pencapaian 

optimal dan akan menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih 

kondusif,sehingga pantaslah kondisi yang demikian akan meningkatkan 

semangat siswa dan guru dalam mengembang misi peningkatan akademis. 

dapatlah dikatakan ternyata fasilitas amatlah urgen sebagai faktor penentu 

keberhasilan pembelajaran siswa dalam proses pembelajaran dan kegiatan 

belajar mengajar.   

c) Kemudian Bagi sekolah yang sudah mulai mengenalkan gadget dan alat 

komunikasi berbasis internet pada anak harus memiliki ketentuan sebagai 

berikut guna tidak merusak alur literasi dini : 

 frekuensi. Perlu dibuat ketentuan yang disepakati bersama tentang 

frekuensi, atau seberapa sering gadget tersebut di gunakan, apakah 

seminggu sekali atau dua kali, juga waktu penggunaannya dalam seminggu 

apakah di hari Sabtu atau Minggu. Bila kesepakatan telah dibuat, maka 

guru diharapkan untuk konsisten menegakkan aturan yang sudah dibuat, 

sehingga anak dapat belajar tentang disiplin dari penegakan aturan yang 

dilakukan. 

 Durasi Selain jumlah waktu penggunaan gadget, lamanya waktu 

penggunaan juga perlu dilakukan kesepakatan tentang lamanya waktu 

penggunaan gadget. Apakah satu jam untuk tiap kali pemakaian, dan 

seterusnya. Kesepakatan durasi ini perlu dilakukan agar anak tahu batas 

waktu. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

1) Perlu kajian lebih lanjut mengenai hubungan peran orang tua dan guru 

dalam mengembangkan literasi dini dan kemampuan membaca anak di 

usia sekolah agar penelitian lebih spesifik dalam mengetahui 

kemampuan literasi awal pra sekolah anak pada usia sekolah 

dikemudian hari. 

2) Perlu penelitian lebih lanjut mengenai peran orang tua dan guru dalam 

mengembangkan Literasi dini dengan metode peneliian kualitatif 

dengan anak sebagai subjek penelitian  agar data yang dihasilkan lebih 

mendalam. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

Kuesioner ini dibuat dalam rangka penelitian mengenai “Peran Orang Tua dan Guru dalam mengembnagkan 
Literasi Dini di Kabupaten Sidoarjo” yang saya lakukan sebagai persyaratan Kelulusan studi S1 (Skripsi). 
Mohon kerjasamanya agar mengisi dengan benar dan jujur serta sesuai. 

NO Pertanyaan  Koding  
A  Identitas responden   
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Nama              :............................................................... 
       
Nama PAUD / TK         :............................................................... 
 
Usia             :................................................................ 
                    
Pendidikan terakhir      :................................................................     
 
No. Hp                         :................................................................ 
 

1 (     ) 
 
2 (     ) 
 
3  (     ) 
 
4  (    ) 
 
5 (     ) 
 

B  Peran guru  
 Guru sebagai pengajar   
6 Apakah  anda sebagai guru melakukan kegiatan belajar mengajar secara aktif ? 

1. sangat aktif 
2. aktif 
3. jarang  
4. tidak aktif 
5. sangat tidak aktif 

6 (     ) 
 

 Guru sebagai pembimbing   
7 
 
 
 
 
 
 
8 

Apakah  anda melakukan identifikasi dan membantu pada anak yang mengalami kesulitan 
dalam belajar ? 

1. sangat sering 
2. sering  
3. kadang-kadang 
4. tidak pernah 
5. tidak tahu 

Sebagai seorang guru sumber informasi apakah yang anda kenalkan pertama kali pada anak?                                     
1. mainan  eduktif  
2. buku dan perpustakaan                             
3. televisi 
4. gadget (smartphone) 
5. lainnya...................................... 

 

7 (     ) 
 
 
 
 
 
 
8 (     ) 
 

C  Multiperan guru  
 Guru sebgai motivator   
9 Jenis  motivasi apa yang sudah anda berikan sebagai seorang guru pada pembelajaran 

anak disekolah? 
1. memberikan pujian pada anak 
2. memberikan hadiah 
3. memberikan nilai tinggi pada anak 
4. mengajak anak pergi berwisata 
5. Lainnya........................................... 

 
 

9 (     ) 
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10   Seberapa  seringkah guru memberikan motivasi pada anak dalam kegiatan pengenalan 
huruf dan kata? 
1. Setiap hari 
2. 1-2 minggu sekali 
3. Setiap bulan 
4. Setiap semester 
5. Lainnya..................................... 

10 (     ) 
 

 Guru sebagai mediator  
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
13 

 Dar i media pembelajaran dibawah ini manakah yang di miliki disetiap kelas ? 
 

1. Buku buku cerita anak 
2. Majalah anak -anak 
3. alat peraga pendidikan ( papan tulis, , poster bergambar, mainan eduktafif) 
4. alat komunikasi pendidikan ( OHP, proyektor, komputer ) 
5. lainnya.................. 

 
 
 
 

 
     Secara umum bagaimana kondisi media pembelajaran yang dimiliki didalam kelas ? 

1. Sangat layak 
2. Layak 
3. Kurang layak 
4. Tidak layak 
5. Sangat tidak layak 

 
Bagaimana kemampuan guru dalam mengoperasionalkan media pembelajaran ? 

1. Sangat mampu 
2. Mampu 
3. Kurang mampu 
4. Tidak mampu 
5. Sangat tidak mampu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11 (     ) 
12 (     ) 
13 (     ) 
14 (     ) 
15 (     ) 
 
 
 
 
 
16 (     ) 
 

1. memiliki 

2. tidak memiliki 
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 Guru sebagai fasilitator  
14 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

Apakah sekolah sudah menciptakan lingkungan yang kondusif saat belajar mengajar ? 
1. ya 
2. tidak (lanjut no 15) 

 
  Seperti apakah bentuk lingkungan kondusif yang diciptakan pihak sekolah ? 

1. menyediakan berbagai jenis pengenalan media baca anak ( buku cerita ) 
2. majalah anak-anak 
3. menyediakan media pengenalan bahasa anak 
4. menyediakan buku buku untuk anak yang disimpan disekolah 
5. menyediakan fasilitas bermain anak disekolah 

  
 
 
 
 
Bagaimana kemampuan guru dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar yang 
kondusif? 

1. Sangat mampu 
2. Mampu 
3. Kurang mampu 
4. Tidak mampu 
5. Sangat tidak mampu 

 
 
 

17 (     ) 
 
 
 
 
18 (     ) 
19 (     ) 
20 (     ) 
21 (     ) 
22 (     ) 
 
 

 Guru sebagai evaluator  
 
15 
 
 
 
16 

 
Apakah  guru melakukan evauasi belajar dengan rutin ? 

1. ya 
2. tidak (lanjut no 18) 

 
Berapa periode yang anda lakukan untuk proses evaluasi ? 

1. harian 
2. 2.mingguan 
3. bulanan 
4. semesteran 
5. 5.lainnya.................. 

 
 

 
23 (     ) 
 
 
 
24 (     ) 
 

17 Apa yang anda lakukan terhadap hasil evaluasi tersebut? 
1. diarsipan , dilaporkan pihak sekolah dan di bagikan ke orang tua murid 
2. diarsipan dan dilaporkan 
3. diarsipkan 
4. disimpan dan biarkan 
5. Lainnya.............................. 

25 (     ) 
 

 Guru sebagai pengelola kelas  
18 
 
 
 
19 

  Apakah   sekolah sudah melaksanakan dan merancang kurikulum pembelajaran ? 
1. sudah lengkap 
2. sudah sebagian 

 
    Dalam manilai keberhasilan penerapan kurikulum , apa yang dilihat guru kepada siswa ? 

1. Nilai-nilai agama dan moral 
2. Fisik Motorik dan Kognitif 
3. Bahasa 
4. Sosial-emosional  
5. Seni 

 
 

26 (     ) 
 
 
 
 
27 (     ) 
28 (     ) 
29 (     ) 
30 (     ) 
31 (     ) 

Ket : 
1. dinilai 
2. tidak dinilai 

Ket : 
1. ada layak  
2. ada tidak layak 
3. tidak ada 
 

3. tidak ada  
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D Peran guru dalam mengembangkan kemampuan awal literasi anak  
 Apakah  anda sebagai  guru pernah melakukan kegiatan membaca bersama didalam kelas 

1. Sangat sering  
2. Sering 
3. Jarang 
4. Sangat jarang 
5. Tidak pernah ( lanjut no  

 
Bacaan apa yang paling sering anda baca didepan anak ? 

1. Buku cerita 
2. Majalah anak 
3. Koran  
4. Bacaan digital (cerita anak) 
5. Lainya................. 

 
Sebagai  guru apakah anda melakukan aktvitas membaca dengan suara lantang didepan 
anak? 

1. Sangat sering 
2. Sering  
3.  jarang 
4. Tidak pernah 
5. Tidak tahu 

 
Bagaiman reaksi anak ketika anda membaca didepan mereka 

1. meminta dibacakan lagi 
2. Menirukan sambil pura pura membaca 
3. Melakukan kegiatan lain 
4. Mendengarkan sampai selesai 
5. Bertanya terkait cerita 
 

Apakah  anda sebagai guru pernah mengajak anak meminjam buku diperpustakaan? 
1. Pernah 
2. Sering 
3. Jarang 
4. Tidak pernah 
5. Tidak tahu 

Sebagai  guru apakah anda ikut memilihkan buku yang mereka suka saat di perpustakaan ? 
1. Memilihkan 
2. Kadang-kadang memilihkan 
3. Tidak memilihkan 
4. Acuh dan tidak peduli 
5. Lainnya....................... 

 
 
Sumber  informasi dibawah ini manakah yang sudah anda kenalkan pada anak anda ? 

1. Bahan cetak (buku, koran, peta, buku cerita bergambar) 
2. Majalah anak 
3. Internet 
4. Smartphone Keterangan 

1.mengenalkan 
2.belum dikenalkan 

5. Tablet 
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 Pengembangan phonological awareness  
27 
 
 
 
 
 
 
 
28 

Kegiatan apa yang anda lakukan untuk melatih anak dalam mengeja kata atau suku kata ? 
1. Menyanyi  
2. Menyuruh anak bercerita 
3. Berbicara didepan umum (lomba) 
4. Bermain tebak kata 
5. Lainnya...... 

 
 
Kegiatan apa yanga anda lakukan agar anak tertarik untuk menambah kosa kata ? 

1. Membaca dengan irama(lagu) 
2. Menyuruh anak untuk mengamati tulisan apada buku cerita 
3. Membacakan anak buku cerita  
4. Memutarkan lagu anak anak  
5. Lainnya... 

 

43 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
44 (     ) 
 

 Menumbuhkan vocabulary  
29 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
31 

Seberapa seringkah anda berinteraksi dengan anak di kelas? 
1. Sangat sering 
2. Sering 
3. jarang 
4. sangat jarang 
5. tidak perah 

 
 Pembicaraan apa yang paling sering anda bicarakan dengan anak dikelas? 

1. Seputar kegiatan disekolah 
2. Pertemanan anak disekolah 
3. Aktivitas dirumah 
4. Masalah anak dirumah 
5. Lainnya....................................            

       
Apa yang biasa anda lakukan untuk menambah kempuan bahasa dan kosakata anak ? 

1. Membacakan dongeng didepan anak 
2. Membacakan tajuk dari sebuah surat kabar 
3. Menyuruh anak bernyanyi 
4. Membacakan judul buku cerita 
5. Lainnya................................... 

 
 

45 (     ) 
 
 
 
 
 
 
46 (     ) 
 
 
 
 
 
 
47 (     ) 
 

 

 Proses narative skill  
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 

   Untuk melatih kemampuan bahasa anak Apakah anda sebagai guru pernah mengajak anak 
untuk bermain peran atau bermain panggung boneka ? 

1. Sangat Sering  
2. sering 
3. Jarang 
4. Sangat jarang 
5. Tidak pernah 

 
 

     Sebagai guru apakah sering anda menyuruh anak untuk bercerita kembali  tentang isi 
buku cerita didepan anda ? 
1. Sangat sering menyuruh menceritakan kembali  
2. Sering menyuruh menceritakan kembali 
3. Kadang-kadang menyuruh menceritakan kembali 
4. Tidak pernah karena guru tidak punya banyak waktu 
5. Lainnya.............................. 

 

48 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 (     ) 
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 Kemampuan letter knowledge  
34 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 

     Apakah ada alat untuk memperkenal anak dengan huruf, angka atau gambar  disekolah 
1. Ada 
2. Tidak ada  
 

     Bahan apa sajakah yang d tersedia disekolah untuk memperkenalkan anak dengan huruf, 
angka, dan   berbagai macam gambar ?                       

 
1. Poster huruf dan angka, atau gambar  
2. Buku bacaan 
3. Benda / permainan berbentuk huruf atau angka 
4. Gadget (tablet, ipad , smartphone) 
5. Lainnya........... 
 

     Jenis apakah alat yang paling sering di gunakan untuk memperkenalkan anak huruf, 
angka dan   gambar ? 

1. Poster huruf dan angka, atau gambar  
2. Buku bacaan 
3. Benda / permainan bernetuk huruf atau angka 
4. Gadget (tablet, ipad , smartphone) 
5. Lainnya.................... 

Keterangan 
1. memiliki 
2. tidak memiliki 

50 (     ) 
 
 
 
 
 
 
51 (     ) 
52 (     ) 
53 (     ) 
54 (     ) 
55 (     ) 
 
56 (     ) 
 

E Sinergisitas orang tua dan guru dalam mengembangkan literasi dini pada anak  
 Menciptakan dukungan orang tua dalam kegiatan sekolah  
46 
 
 
 
47 
 
 
 
 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
49 
 

Apakah anda melakukan komunikasi aktiv dengan orang tua siswa ? 
1. Ya 
2. Tidak –stop- 

 
Apa yang biasa anda komunikasikan dengan orang tua siswa ? 

1. Perkembangan  siswa 
2. Fasilitas sekolah 
3. Kegiatan sekolah 
4. Masalah pribadi 
5. Lainya.................. 

 
Media apa yang guru gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa 

1. Rapat terbuka dengan orang tua 
2. Telepon 
3. Email 
4. Surat 
5. Lainnya................ 

 
Bagaimana  respon orang tua terhadap kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua ? 

1. Sangat setuju dan berpartisipasi 
2. Setuju tapi tidak berpartisipasi 
3. Menolak 
4. Tidak peduli 
5. Lainnya................ 
 
 

 
 
 
 

 

66 (     ) 
 
 
 
67 (     ) 
 
 
 
 
 
 
68 (     ) 
 
 
 
 
 
 
69 (     ) 
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 Menciptakan keaktivan orang tua dan guru dalam menumbuhkan kemampuan awal literasi  

50 
 
 
 
 
 
51 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
 
 
 
53 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
 
 
56 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
 
 
 
 
 
 

Sebagai pendidik, apakah anda mengetahui kegiatan print motivation yang dilakuakn ornag 
tua di rumah ? 
 
Ya ( lanjut no ) 
Tidak ( lanjut no ) 
 
Seberapa seringkah orang tua  melakukan kegiatan membaca bersama anak  

1. Sangat sering 
2. Sering 
3. Jarang 
4. Sangat jarang 
5. Tidak pernah 

 
Seberapa seringkah orang tua melakukan aktvitas membaca didepan anak? 

1. Sangat sering 
2. sering 
3. Jarang 
4. Tidak pernah 
5. Tidak tahu 

Seberapa seringkah orang tua  membacakan cerita sebelum tidur pada anak ? 
1. Sangat sering 
2. sering 
3. Jarang 
4. Tidak pernah 
5. Tidak tahu 

 
 
sumber informasi dibawah ini mankah yang sudah  kenalkan orag tua pada anak  

1. Bahan cetak (buku, koran, peta, buku cerita bergambar) 

 
Keterangan 
1.mengenalkan 
2.belum dikenalkan 

2. Internet 
3. Smartphone 
4. Tablet  
5. lainnya..................................... 

                
 
 
 
Sebagai seorang pendidikan apakah anda memberikan referensi buku bacaan anak pada 
orang tua ? 
Ya ( lanjut no 56 ) 
Tidak  (lanjut no 57) 
 
Bagaimana respon orang tua mengenai hal tresebut ? 
1. Setuju dan melakukan saran 
2. Setuju 
3. Tidak setuju dengan alasan 
4. Acuh 
5. Sangat tidak setuju 
 
 
Sebagai seorang pendidik, Saat kapan orang tua sering berinteraksi dengan anak? 

1. Pulang sekolah 
2. Menonton televisi 
3. Menjelang tidur 
4. Saat tamasya  
5. Lainnya...... 
 
 

(70) 
 
 
 
 
 
(71) 
 
 
 
 
 
 
(72) 
 
 
 
 
 
(73) 
 
 
 
 
 
 
 
(74) 
(75) 
(76) 
(77) 
(78) 
 
 
 
 
 
(79) 
 
 
 
 
(80) 
 
 
 
 
 
 
 
(81) 
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 Tanda tangan  responden 

 

 

 

(                                       ) 

 

 

 

58 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 
 
 
 
 
 
 

 Pembicaraan apa yang paling sering anda bicarakan dengan anak? 
1. Aktivitas disekolah 
2. Pertemanan anak disekolah 
3. Nilai anak disekolah 
4. Masalah anak diluar rumah 
5. Lainnya.................................... 

 
 
Kemudian Apa yang biasa orang tua lakukan untuk menambah kempuan bahasa dan 
kosakata anak ? 

1. Membacakan dongeng sebelum tidur 
2. Membacakan tajuk dari sebuah surat kabar 
3. Menyuruh anak bernyanyi 
4. Membacakan iklan dijalan  
5. Lainnya/..................................... 

 
 
 untuk melatih kemampuan bahasa anak Apakah anda sebagai guru pernah melibatkan  
orang tua dalam kegiatan pentas seni yang berhubungan dengan kegiatan bermain peran? 

1. Sangat sering 
2. Sering  
3. Jarang 
4. Sangat jarang 
5. Tidak pernah 

 
 

Bahan apa sajakah yang d tersedia dirumah yang dianjurkan guru untuk memperkenalkan 
anak dengan huruf, angka, dan   berbagai macam gambar ?                       

Keterangan 
1. Di anjurkan 
2.ttidak  dianjurkan 

 
1. Poster huruf dan angka, atau gambar  
2. Buku bacaan 
3. Benda / permainan berbentuk huruf atau angka 
4. Gadget (tablet, ipad , smartphone) 
5. Lainnya......... 

 
 

(82) 
 
 
 
 
 
 
 
(83) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(84) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(85) 
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1 
 

Kuesioner Orang Tua 
 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

Kuesioner ini dibuat dalam rangka penelitian mengenai “Peran Orang Tua dan Guru dalam mengembangkan 
Literasi Dini di Kabupaten Sidoarjo” yang saya lakukan sebagai persyaratan Kelulusan studi S1 (Skripsi). 
Mohon kerjasamanya agar mengisi dengan benar dan jujur serta sesuai. 

NO Pertanyaan Koding  
A.  IDENTITAS RESPONDEN  
1 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 

Nama anak   : ............................................................ 
Usia           : ............................................................ 
Nama PAUD/TK : ............................................................ 
Nama orang tua 
 Ayah : ........................................................... 
 Ibu    : ........................................................... 
 
 Alamat      :............................................................. 
 
Pendidikan  
 Ayah : ........................................................... 
 Ibu    : ........................................................... 
Pekerjaan :  
 Ayah : ........................................................... 
 Ibu    : ........................................................... 
Pendapatan : 
 Ayah : .......................................................... 
 Ibu    : ........................................................... 
No. HP     : ............................................................... 
 

1 (     ) 
2 (     ) 
3 (     ) 
 
4 (     ) 
 
 
5 (     ) 
 
 
6 (     ) 
 
 
 
7 (     ) 
8 (     ) 
 
 
9 (     ) 
 
 

B Peran  Orang Tua termasuk didalamnya ibu dan ayah dalam mengembangkan Literasi 
Dini di rumah 
 

 

 Orang tua sebagai “modeling” 
 

 

 
10 

 
Apa yang bapak / ibu biasa lakukan untuk mengisi waktu senggang sehari hari dirumah? 
1. Membaca buku, novel, atau tabloid 
2. Melakukan aktivitas rumah tangga 
3. Menonton televisi 
4. Berwisata 
5. Lainnya................ 

 

Keterangan 
1 .sering 
2. jarang 
3. tidak pernah 

 
 
10 (     ) 
12 (     ) 
13 (     ) 
14 (     ) 
15 (     ) 
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11 
 
 
 
 
 
 

  
apa yang anda lakukan untuk menambah pengetahuan anda ? 

1. Membaca buku buku bacaan                        
2. Membaca koran 
3. Menonton televisi 
4. Mengakses informasi melalui internet 
5. Lainnya ....................... 

Keterangan 
1.sering 
2.jarang 
3.tidak pernah 

 
16 (     ) 
17 (     ) 
18 (     ) 
19 (     ) 
20 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 

 Orang tua sebagai “mentoring” 
 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

   a.  bagaimana intensitas pertemuan anda dengan anak ? 
1. Setiap saat <12 jam 
2. Setiap hari >12 jam 
3. 1 kali seminggu 
4. Jarang 
5. Sangat jarang 
 

b.Bagaimana kualitas intensitas pertemuan orang tua dengan anak ? 
.......................................................................................................... 
 
Bagaimana perlakuan anda sebagai orang tua ketika mulai mengajarkan huruf, baca 
tulis pada anak ? 
1. Mengarahkan dengan sabar 
2. Tegas  
3. Membiarkan anak belajar sendiri  
4. Tidak peduli 
5. Lainnya.............................  

 

21 (     ) 
 
 
 
 
 
 
22 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 

  
Orang tua sebagai “organizing” 

 

 

14 
 
 
 
 
 
 
15 
 

    apakah anda sebagai orang tua membantu menyelesaikan tugas anak dari  sekolah? 
1. Sangat sering 
2. Sering  
3. Kadang-kadang 
4. Tidak pernah 
5. Tidak peduli 

 
Apakah anda mengarahkan dan mengembangkan potensi anak anda dengan mengikuti les 
tambahan diluar bidang akademik (Les  musik, menyanyi atau menari dll ) ? 
 

1. Tidak mengarhakan karena belum waktunya 
2. Ya mengarahkan dan berlanjut sampai saat ini 
3. Tidak mengarahkan karena biaya 
4. Tidak mengarahkan karena tidak ada waktu 
5. Tidak mengarahkan karena tidak ada waktu dan biaya 

 
 

23 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
24 (     ) 
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 Orang tua sebagai “teacher” di rumah 
 

 

16\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 

     Apa yang anda lakukan sebagai orang tua ketika anak menanyakan sesuatu tentang apa  
yang dia ketahui ? (semisal gambar, huruf, dan kata atau kalimat atau benda disekitar 
rumah ) 

1. Memberikan penjelasan pada anak 
2. Menjawab tidak tahu 
3. Memarahi anak 
4. Merasa terganggu 
5. Tidak peduli 

 
    apakah anda sebagai orang tua selalu memberikan penjelasan tentang tujuan tugas   yang 

dikerjakan anak (termasuk belajar mengenal huruf, belajar mengeja kata ) 
1. Ya selalu 
2. Kadang-kadang 
3. Tidak pernah 
4. Tidak peduli 
5. Lainnya.............. 

25 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
26(     ) 

C Peran orang tua dalam menumbuhkan kemapuan awal literasi anak 
 

 

 Print motivation 
 

 
 

18 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 

apakah anda sebagai orang tua pernah melakukan kegiatan membaca bersama anak  
1. Sangat sering 
2. Sering 
3. Jarang 
4. Sangat jarang 
5. Tidak pernah 

 
Apakah anda pernah mengajak anak meminjam buku diperpustakaan? 

1. Sangat sering 
2. Sering 
3. Jarang 
4. Tidak pernah 
5. Tidak tahu 

 
 apakah anda melakukan aktvitas membaca didepan anak? 

1. Sangat sering 
2. sering 
3. Jarang 
4. Tidak pernah 
5. Tidak tahu 

 
 apakah anda membacakan cerita sebelum tidur pada anak ? 

1. Sangat sering 
2. sering 
3. Jarang 
4. Tidak pernah 
5. Tidak tahu 

 
apakah anda ikut memilihkan buku yang mereka suka ? 

1. Memilihkan 
2. Kadang-kadang memilihkan 
3. Membiarkan anak memilih sendiri 
4. Acuh dan tidak peduli 
5. Lainnya....................... 

 

18 (     ) 
 
 
 
 
 
 
19 (     ) 
 
 
 
 
 
 
20 (     ) 
 
 
 
 
 
 
21 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 (     ) 
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23 
 

 sumber informasi dibawah ini mankah yang sudah anda kenalkan pada anak anda  
1. Bahan cetak (buku, koran, peta, buku cerita bergambar) 

 
Keterangan 
1.mengenalkan 
2.belum dikenalkan 

2. Internet 
3. Smartphone 
4. Tablet  
5. Lainya.............. 

 
 
 
 
23 (     ) 

 Pengembangan phonological awareness 
 

 
 

24 
 
 
 
 
 
 
25 
 

    kegiatan apa yang anda lakukan untuk melaih anak dalam mengeja kata atau suku kata ? 
1. Menyanyi  
2. Berbicara didepan umum (lomba) 
3. Menyuruh anak bercerita 
4. Bermain tebak kata 
5. Lainnya...... 

 
  kegiatan apa yanga anda lakukan agar anak tertarik untuk menambah kosa kata ? 

1. Membaca dengan irama(lagu) 
2. Menyuruh anak untuk mengamati tulisan apada buku cerita 
3. Membacakan anak buku cerita  
4. Memutarkan lagu anak anak  
5. Lainnya.... 

 

24 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
25 (     ) 
 

 Menumbuhkan Vocabulary 
 

 

26 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 

Saat kapan anda bisa sering berinteraksi dengan anak? 
1. Pulang sekolah 
2. Menonton televisi 
3. Menjelang tidur 
4. Saat tamasya  
5. Lainnya...... 

 Pembicaraan apa yang paling sering anda bicarakan dengan anak? 
1. Aktivitas disekolah 
2. Pertemanan anak disekolah 
3. Nilai anak disekolah 
4. Masalah anak diluar rumah 
5. Lainnya.................................... 

 
 

 
Apa yang biasa anda lakukan untuk menambah kempuan bahasa dan kosakata anak ? 

1. Membacakan dongeng sebelum tidur 
2. Membacakan tajuk dari sebuah surat kabar 
3. Menyuruh anak bernyanyi 
4. Membacakan iklan dijalan  
5. Lainnya/..................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
26 (     ) 
 
 
 
 
27 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
28 (     ) 
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 Proses narative skill  

 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 untuk melatih kemampuan bahasa anak Apakah anda sebagai orang tua pernah mengajak 

anak untuk bermain peran atau bermain panggung boneka di rumah ? 
 

1. Sangat sering 
2. Sering  
3. Jarang 
4. Sangat jarang 
5. Tidak pernah 

 
 

     Sebagai orang tua apakah anda selalu menyuruh anak untuk bercerita kembali  tentang isi 
buku cerita didepan anda ? 

 
1. Iya selalu menyuruh menceritakan kembali  
2. Kadang-kadang menyuruh menceritakan kembali 
3. Mulai menyuruh menceritakan kembali 
4. Tidak pernah karena saya tidak punya banyak waktu 
5. Lainnya ......................... 

 
 
29 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kemampuan Letter knowledge  

31 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 

   Apakah ada alat untuk memperkenal anak dengan huruf, angka atau gambar  dirumah 
1. Ada 
2. Tidak ada  

 
 
     Bahan apa sajakah yang d tersedia dirumah untuk memperkenalkan anak dengan huruf, 

angka, dan   berbagai macam gambar ?                       

Keterangan 
1. memiliki 
2. tidak memiliki 

 
1. Poster huruf dan angka, atau gambar  
2. Buku bacaan 
3. Benda / permainan berbentuk huruf atau angka 
4. Gadget (tablet, ipad , smartphone) 
5. Lainnya......... 

 
 
Jenis apakah alat yang paling sering di gunakan untuk memperkenalkan anak huruf, angka dan   

gambar ? 
1. Poster huruf dan angka, atau gambar  
2. Buku bacaan 
3. Benda / permainan bernetuk huruf atau angka 
4. Gadget (tablet, ipad , smartphone) 
5. Semuanya  

31 (     ) 
 
 
 
 
 
32 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 (     ) 
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D Sinergisitas orang tua dan guru dalam mengembangkan literasi dini pada anak  
43 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 

Apakah anda  melakukan komukasi dengan guru disekolah mengenai aktivitas anak di sekolah 
? 
 

1. Ya sering 
2. Ya kadang-kadaang 
3. Sangat jarang 
4. Tidak pernah ( lanjut no 44) 
5. Tidak tahu  

 
Topik apa yang biasanya anda komunikasikan dengan guru ? 

1. Perkembangan  siswa 
2. Fasilitas sekolah 
3. Kegiatan sekolah 
4. Masalah pribadi 
5. Lainya.................. 

Media komunikasi apa yang biasa anda pakai untuk komunikasi dengan pihak sekolah ? 
1. Rapat terbuka dengan guru 
2. Telepon 
3. Email 
4. Surat 
5. Lainnya................ 

 
Apakah anda mengikuti perkembangan kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah  

1. sering 
2. kadang kadang 
3. sangat jarang 
4. tidak pernah –stop-  
5. tidak peduli 

 
 
 
kegiatan apa yang dilakukan sekolah untuk mengembangkan kemampuan membaca anak ? 

1. bercerita  
2. bermain tebak kata 
3. Bernyanyi 
4. Menuruh berbicara didepan umum 
5. Lainnya.................... 

 
Kegiatan apa yang anda ketahui yang dilakukan pihak sekolah untuk mengenalkan huruf 
angka pada anak ? 

1. Bernyanyi 
2. Bermain 
3. Menulis 
4. Menggambar  
5. Lainnya................... 

 
 
Apakah anda mengetahui pihak sekolah memiliki perpustakaan atau koleksi buku ? 

1. Ya 
2. Tidak 

 
 
Koleksi apa yang dimiliki oleh pihak sekolah ? 

1. Buku cerita 
2. Buku non fiksi  
3. Majalah anak 
4. Majalah koran  
5. Lainnya................... 
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51 
 
 
 
52 
 
 
 
 
53 

Adakah kegiatan non formal yang diadakan pihak sekolah dengan pelibatan orang tua ? 
1. Ada 
2. Tidak ada 

 
Seberapa sering anada menghadiri kegiatan tersebut ? 

1. Selalu hadir  
2. Jarang hadir –stop- 
3. Tidak pernah hadir –stop- 

 
Kegiatan yang bagaimana yang  biasa diadakan oleh pihak sekolah? 

1. Lomba siswa 
2. Pentas seni oleh siswa 
3. Wisata edukatif bersama orang tua 
4. Lainya............................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tanda tangan responden 

 

 

(                                       ) 
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  43 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
44 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
45 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
46 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
47 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
48 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 (     ) 
 
 
 
 
50 (     ) 
51 (     ) 
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52 (     ) 
 
 
 
 
53 (     ) 
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Output SPSS analisis kuesioner Guru 

B6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 55 55.0 55.0 55.0 

2 45 45.0 45.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
B7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 55 55.0 55.0 55.0 

2 43 43.0 43.0 98.0 

3 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
B8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 1 1.0 1.0 1.0 

1 95 95.0 95.0 96.0 

2 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 87 87.0 87.0 87.0 

2 5 5.0 5.0 92.0 

3 4 4.0 4.0 96.0 

4 2 2.0 2.0 98.0 

5 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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C10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 93 93.0 93.0 93.0 

2 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

C11. Buku-buku cerita anak 
C11a 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 100 100.0 100.0 100.0 

C11. Majalah anak-anak 
C11b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 99 99.0 99.0 99.0 

2 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

C11. Alat peraga pendidikan 
C11c 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 99 99.0 99.0 99.0 

2 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

C11. Alat komunikasi pendidikan 
C11d 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 63 63.0 63.0 63.0 

2 37 37.0 37.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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C12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 66 66.0 66.0 66.0 

2 34 34.0 34.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 99 99.0 99.0 99.0 

2 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

C14. Menyediakan berbagai jenis pengenalan media baca anak (buku cerita) 
C14a 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 97 97.0 97.0 97.0 

2 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

C14. Majalah anak-anak 
C14b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 97 97.0 97.0 97.0 

2 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

C14. Menyediakan media pengenalan bahasa anak 
C14c 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 96 96.0 96.0 96.0 

2 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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C14. Menyediakan buku untuk anak yang disimpan 
C14d 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 96 96.0 96.0 96.0 

2 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

C14. Menyediakan fasilitas bermain anak sekolah 
C14e 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 93 93.0 93.0 93.0 

2 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

C15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 100 100.0 100.0 100.0 

 
C16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 75 75.0 75.0 75.0 

2 15 15.0 15.0 90.0 

3 4 4.0 4.0 94.0 

4 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 100 100.0 100.0 100.0 
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C18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 99 99.0 99.0 99.0 

2 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

19.1. Nilai-nilai agama dan moral 
C19a 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 99 99.0 99.0 99.0 

2 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

19.2. Fisik motoric dan kognitif 
C19b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 100 100.0 100.0 100.0 

19.3. Bahasa 
C19c 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 100 100.0 100.0 100.0 

19.4. Sosial-emosional  
C19d 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 100 100.0 100.0 100.0 

19.5. seni 
C19e 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 98 98.0 98.0 98.0 

2 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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D20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat sering 19 19.0 19.0 19.0 

Sering 62 62.0 62.0 81.0 

Jarang 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Buku cerita 86 86.0 86.0 86.0 

Majalah anak 12 12.0 12.0 98.0 

Koran 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat sering 60 60.0 60.0 60.0 

Sering 35 35.0 35.0 95.0 

Jarang 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D23 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 37 37.0 37.0 37.0 

2 6 6.0 6.0 43.0 

3 2 2.0 2.0 45.0 

4 53 53.0 53.0 98.0 

5 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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D24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 16 16.0 16.0 16.0 

2 35 35.0 35.0 51.0 

3 34 34.0 34.0 85.0 

4 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 31 31.0 34.8 34.8 

2 50 50.0 56.2 91.0 

3 8 8.0 9.0 100.0 

Total 89 89.0 100.0  
Missing System 11 11.0   
Total 100 100.0   

26.1. bahan cetak (buku, Koran, peta, buku cerita bergambar) 
D26a 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 96 96.0 96.0 96.0 

2 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

26.2. majalah anak 
D26b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 97 97.0 97.0 97.0 

2 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

26.3 internet 
D26c 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 

1 22 22.0 22.0 22.0 

2 78 78.0 78.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

26.4. smartphone 
D26d 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 6 6.0 6.0 6.0 

2 94 94.0 94.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

26.5. tablet 
D26e 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 5 5.0 5.0 5.0 

2 95 95.0 95.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

D27 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 66 66.0 66.0 66.0 

2 23 23.0 23.0 89.0 

3 2 2.0 2.0 91.0 

4 9 9.0 9.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D28 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 72 72.0 73.5 73.5 

2 9 9.0 9.2 82.7 

3 14 14.0 14.3 96.9 

4 3 3.0 3.1 100.0 

Total 98 98.0 100.0  
Missing System 2 2.0   
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Total 100 100.0   

 
D29 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 35 35.0 35.0 35.0 

2 60 60.0 60.0 95.0 

3 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D30 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 82 82.0 82.0 82.0 

2 11 11.0 11.0 93.0 

3 4 4.0 4.0 97.0 

4 1 1.0 1.0 98.0 

5 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D31 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 69 69.0 69.7 69.7 

2 4 4.0 4.0 73.7 

3 16 16.0 16.2 89.9 

4 10 10.0 10.1 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 
D32 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
1 9 9.0 9.1 9.1 

2 31 31.0 31.3 40.4 
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3 52 52.0 52.5 92.9 

4 6 6.0 6.1 99.0 

5 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 
D33 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 16 16.0 16.2 16.2 

2 22 22.0 22.2 38.4 

3 55 55.0 55.6 93.9 

4 6 6.0 6.1 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 
D34 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 93 93.0 93.0 93.0 

2 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

35.1. poster huruf dan angka, atau gambar 
D35a 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 100 100.0 100.0 100.0 

35.2. buku bacaan 
D35b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 99 99.0 99.0 99.0 

2 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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35.3. benda/permainan berbentuk huruf atau angka 

D35c 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 97 97.0 97.0 97.0 

2 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
35.4. gadget 

D35d 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 29 29.0 29.0 29.0 

2 71 71.0 71.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
 

D36 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 75 75.0 75.0 75.0 

2 6 6.0 6.0 81.0 

3 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
E37 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 78 78.0 78.0 78.0 

2 20 20.0 20.0 98.0 

3 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
E38 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 98 98.0 99.0 99.0 

2 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 

 
E39 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 31 31.0 31.3 31.3 

2 67 67.0 67.7 99.0 

3 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 

 
E40 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 39 39.0 39.4 39.4 

2 59 59.0 59.6 99.0 

3 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 

 
E41 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
1 26 26.0 26.3 26.3 

2 71 71.0 71.7 98.0 
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5 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 

 
E42 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 23 23.0 23.2 23.2 

2 33 33.0 33.3 56.6 

3 28 28.0 28.3 84.8 

4 9 9.0 9.1 93.9 

5 6 6.0 6.1 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 

 
E43 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 99 99.0 100.0 100.0 

Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 

 
E44 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 99 99.0 100.0 100.0 

Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 

 
E45 
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 Frequency Percent 

Missing System 100 100.0 

 

 
F46 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 99 99.0 99.0 99.0 

2 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
F47 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 94 94.0 94.0 94.0 

2 4 4.0 4.0 98.0 

3 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
F48 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 98 98.0 98.0 98.0 

2 1 1.0 1.0 99.0 

5 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 
F49 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 100 100.0 100.0 100.0 
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Output SPSS analisis kuesioner orang tua 

10.1. membaca buku, novel, atau tabloid 

B10a 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 43 43.0 43.0 43.0 

2 57 57.0 57.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

10.2. melakukan aktivitas rumah tangga 
B10b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 66 66.0 66.0 66.0 

2 34 34.0 34.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

10.3. menonton televisi 
B10c 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 74 74.0 74.0 74.0 

2 26 26.0 26.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

10.4. berwisata 
B10d 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 48 48.0 48.0 48.0 

2 52 52.0 52.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

11.1. membaca bukubuku bacaan 
B11a 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
1 32 32.0 32.0 32.0 

2 68 68.0 68.0 100.0 
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Total 100 100.0 100.0  

11.2. membaca koran 
B11b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 37 37.0 37.0 37.0 

2 63 63.0 63.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

11.3. menonton televisi 
B11c 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 84 84.0 84.0 84.0 

2 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

11.4. mengakses informasi melalui internet 
B11d 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 40 40.0 40.0 40.0 

2 60 60.0 60.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
B12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 51 51.0 51.0 51.0 

2 48 48.0 48.0 99.0 

3 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
B13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 1.0 1.0 1.0 
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1 86 86.0 86.0 87.0 

2 13 13.0 13.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
B14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 27 27.0 27.0 27.0 

2 28 28.0 28.0 55.0 

3 43 43.0 43.0 98.0 

4 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
B15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 13 13.0 13.0 13.0 

2 75 75.0 75.0 88.0 

3 1 1.0 1.0 89.0 

4 1 1.0 1.0 90.0 

5 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
B16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 1 1.0 1.0 1.0 

1 99 99.0 99.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
B17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
0 1 1.0 1.0 1.0 

1 35 35.0 35.0 36.0 
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2 63 63.0 63.0 99.0 

3 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 3.0 3.0 3.0 

2 14 14.0 14.0 17.0 

3 69 69.0 69.0 86.0 

4 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 2.0 2.0 2.0 

2 10 10.0 10.0 12.0 

3 77 77.0 77.0 89.0 

4 11 11.0 11.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 3.0 3.0 3.0 

2 8 8.0 8.0 11.0 

3 77 77.0 77.0 88.0 

4 11 11.0 11.0 99.0 

5 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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C21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 4.0 4.0 4.0 

2 9 9.0 9.0 13.0 

3 75 75.0 75.0 88.0 

4 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 11 11.0 11.2 11.2 

2 40 40.0 40.8 52.0 

3 44 44.0 44.9 96.9 

4 2 2.0 2.0 99.0 

5 1 1.0 1.0 100.0 

Total 98 98.0 100.0  
Missing System 2 2.0   
Total 100 100.0   

23.1. bahan cetak 
C23a 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 96 96.0 96.0 96.0 

2 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

23.2. internet 
C23b 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 63 63.0 63.0 63.0 

2 37 37.0 37.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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23.3. smartphone 
C23c 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 58 58.0 58.0 58.0 

2 42 42.0 42.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

23.4. Tablet 
C23d 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 54 54.0 54.0 54.0 

2 46 46.0 46.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C24 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 40 40.0 40.0 40.0 

2 31 31.0 31.0 71.0 

3 22 22.0 22.0 93.0 

4 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 58 58.0 58.0 58.0 

2 7 7.0 7.0 65.0 

3 26 26.0 26.0 91.0 

4 9 9.0 9.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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C26 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 11 11.0 11.0 11.0 

2 31 31.0 31.0 42.0 

3 36 36.0 36.0 78.0 

4 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C27 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 39 39.0 39.0 39.0 

2 30 30.0 30.0 69.0 

3 26 26.0 26.0 95.0 

4 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C28 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 31 31.0 31.0 31.0 

2 11 11.0 11.0 42.0 

3 31 31.0 31.0 73.0 

4 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C29 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 1.0 1.0 1.0 

2 5 5.0 5.0 6.0 

3 45 45.0 45.0 51.0 

4 41 41.0 41.0 92.0 

5 8 8.0 8.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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C30 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 1 1.0 1.0 1.0 

1 5 5.0 5.0 6.0 

2 19 19.0 19.0 25.0 

3 7 7.0 7.0 32.0 

4 68 68.0 68.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C31 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 100 100.0 100.0 100.0 

 
C32.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 98 98.0 98.0 98.0 

2 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C32.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 98 98.0 98.0 98.0 

2 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C32.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 93 93.0 93.0 93.0 

2 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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C32.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 73 73.0 73.0 73.0 

2 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C32.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 71 71.0 71.0 71.0 

2 29 29.0 29.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C33.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 54 54.0 54.0 54.0 

2 46 46.0 46.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C33.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 47 47.0 47.0 47.0 

2 53 53.0 53.0 100.0 

Total 100 00.0 100.0  

 
C33.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 44 44.0 44.0 44.0 

2 55 55.0 55.0 99.0 

4 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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C33.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 56 56.0 56.0 56.0 

2 43 43.0 43.0 99.0 

3 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
C33.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 26 26.0 26.0 26.0 

2 74 74.0 74.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D34 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1 100 100.0 100.0 100.0 

 
D35 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 64 64.0 64.0 64.0 

2 34 34.0 34.0 98.0 

3 1 1.0 1.0 99.0 

4 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D36 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 16 16.0 16.0 16.0 

2 41 41.0 41.0 57.0 

3 40 40.0 40.0 97.0 
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4 3 3.0 3.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D37 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 12 12.0 12.1 12.1 

2 51 51.0 51.5 63.6 

3 34 34.0 34.3 98.0 

4 2 2.0 2.0 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 
D38.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 37 37.0 37.0 37.0 

2 62 62.0 62.0 99.0 

3 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D38.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 90 90.0 90.0 90.0 

2 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D38.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 57 57.0 57.0 57.0 

2 43 43.0 43.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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D38.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 50 50.0 50.0 50.0 

2 50 50.0 50.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D38.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 38 38.0 38.0 38.0 

2 62 62.0 62.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D39 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 3.0 3.0 3.0 

2 8 8.0 8.0 11.0 

3 50 50.0 50.0 61.0 

4 39 39.0 39.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D40 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 1 1.0 1.0 1.0 

1 94 94.0 94.0 95.0 

2 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D41 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
1 66 66.0 66.0 66.0 

2 2 2.0 2.0 68.0 
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3 18 18.0 18.0 86.0 

4 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D42 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 3.0 8.8 8.8 

2 3 3.0 8.8 17.6 

3 7 7.0 20.6 38.2 

4 15 15.0 44.1 82.4 

5 6 6.0 17.6 100.0 

Total 34 34.0 100.0  
Missing System 66 66.0   
Total 100 100.0   

 
D43 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 66 66.0 66.0 66.0 

2 30 30.0 30.0 96.0 

3 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D44 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 78 78.0 78.0 78.0 

2 12 12.0 12.0 90.0 

3 5 5.0 5.0 95.0 

4 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D45 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 

1 77 77.0 77.0 77.0 

2 22 22.0 22.0 99.0 

5 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D46 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 45 45.0 45.0 45.0 

2 49 49.0 49.0 94.0 

3 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D47 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 67 67.0 67.7 67.7 

2 27 27.0 27.3 94.9 

3 3 3.0 3.0 98.0 

4 1 1.0 1.0 99.0 

5 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 
D48 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 88 88.0 88.9 88.9 

2 2 2.0 2.0 90.9 

3 8 8.0 8.1 99.0 

5 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   
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D49 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 72 72.0 72.0 72.0 

2 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
D50 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 67 67.0 93.1 93.1 

2 2 2.0 2.8 95.8 

3 2 2.0 2.8 98.6 

5 1 1.0 1.4 100.0 

Total 72 72.0 100.0  
Missing System 28 28.0   
Total 100 100.0   

 
D51 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 98 98.0 99.0 99.0 

2 1 1.0 1.0 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   

 
D52 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 90 90.0 90.9 90.9 

2 9 9.0 9.1 100.0 

Total 99 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0   
Total 100 100.0   
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D53 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 31 31.0 31.0 31.0 

2 15 15.0 15.0 46.0 

3 37 37.0 37.0 83.0 

4 16 16.0 16.0 99.0 

5 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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