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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Kancah Penelitian 

Dalam penelitian ini menyajikan informasi mengenai  

pengasuhan ibu yang mampu menyiapkan kondisi anak siap masuk 

Sekolah Dasar melalui wawancara dan observasi. Untuk memudahkan 

penelitian maka peneliti memilih subjek yang berdomisili di kota 

Semarang. Agar pengambilan data relevan dengan tujuan penelitian,  

peneliti juga telah merencanakan pengambilan data pada ibu yang  

memiliki anak sedang mengikuti program pendidikan prasekolah di 

tingkat akhir atau TK kelompok B. Maka peneliti melakukan survei 

untuk pengambilan data di salah satu TK di kota Semarang yakni TK 

Nasima. 

Lembaga yang telah berusia lebih dari 20 tahun ini memiliki 

banyak program unggulan seperti agama Islam, nasionalisme, berbasis 

teknologi dan lingkungan serta memiliki reputasi yang baik di kota 

Semarang yakni sebagai lembaga PAUD berprestasi tingkat provinsi 

Jawa Tengah karena memiliki program layanan anak usia dini secara 

terpadu.  

TK Nasima merupakan salah satu lembaga yang menyediakan 

layanan pendidikan anak usia dini dari usia dua tahun (Toddler), usia 

tiga tahun (Kelompok Bermain), dan Taman Kanak-Kanak untuk anak 
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usia empat sampai lima tahun. Nasima juga menyediakan tempat 

penitipan anak atau Day Care sampai sore hari.   

Pada tahun ini siswanya berjumlah kurang lebih 90 siswa. 

Program Toddler terdiri sari satu kelas dengan jumlah 8 siswa, 

Kelompok Bermain terdiri dari dua kelas berjumlah 23 siswa, TK terdiri 

dari dua kelas kelompok  A berjumlah 25 siswa dan kelompok B 

berjumlah 22 siswa serta Day Care berjumlah 18 siswa.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka peneliti mengadakan 

penjajagan lapangan di TK Nasima untuk selanjutnya menentukan 

subjek penelitian.  

 

B. Pelaksanaan Penelitian  

1. Survei  

Untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang 

akan diungkap peneliti mengadakan wawancara awal dengan para guru 

mengenai kondisi kesiapan sekolah anak yang mengikuti program 

pendidikan prasekolah tingkat akhir di TK Nasima.  

Adanya gambaran mengenai berbagai permasalahan dalam 

menyiapkan anak masuk Sekolah Dasar di tingkat prasekolah ini 

membuat peneliti menetapkan tema penelitian yang akan diungkap, 

yakni pengasuhan ibu yang mampu menyiapkan kondisi anak masuk 

Sekolah Dasar.  
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2. Perijinan 

Perijinan dilakukan oleh peneliti dengan terlebih dahulu 

mengemukakan secara langsung kepada pimpinan TK Nasima 

mengenai maksud dari penelitian yang akan dilakukan.  

Setelah mendapat persetujuan maka peneliti juga memohon 

surat ijin penelitian secara resmi yang dikeluarkan oleh Program Pasca 

Sarjana Magister Psikologi Universitas Unika Soegijapranata bahwa TK 

Nasima sebagai tempat survei dan pengambilan data untuk mendukung 

penelitian. 

3. Pemilihan subjek penelitian 

Setelah diadakan survei mengenai permasalahan dalam 

menyiapkan anak masuk Sekolah Dasar, maka untuk mengetahui 

kondisi kesiapan sekolah anak dilakukan pengukuran dengan alat tes 

Neejmegse Schoolbekwaamheids Test (NST) yang bekerjasama 

dengan Lembaga Pusat Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata.  

Pengukuran dengan NST dilakukan terhadap siswa TK tingkat 

akhir atau kelompok B. Mengingat adanya faktor intern yang 

memengaruhi kesiapan sekolah anak, maka dari 22 siswa diseleksi 

berdasarkan tingkat kecerdasan rata-rata dan diatas rata-rata yang 

datanya diambil berdasarkan data tes intelegensi dari sekolah. Usia 

anak juga dipertimbangkan,  yakni memiliki usia kronologis antara lima 

sampai enam tahun saat diadakan tes NST bulan November 2016. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut terpilih sepuluh anak yang 

mengikuti tes NST.  

Hasil tes NST menunjukkan kondisi kesiapan sekolah anak TK 

kelompok B yang dikelompokkan dalam tiga kategori,  yaitu tujuh anak 

dinyatakan siap sekolah, dua anak dinyatakan ragu-ragu dan satu anak 

belum siap sekolah. Selanjutnya data anak-anak yang dinyatakan siap 

sekolah diranking dan dipilih ibu dari tiga anak yang memiliki nilai tes 

tertinggi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya peneliti 

mengadakan pendekatan dengan para ibu yang memenuhi kriteria 

penelitian dan memiliki kesediaan untuk dijadikan subjek penelitian. 

4. Pengumpulan data  

Setelah memilih subjek penelitian selanjutnya diadakan 

pengambilan data dengan wawancara dan observasi dari akhir Januari 

sampai Maret 2017.  

Pengambilan data diawali dengan mengadakan pendekatan 

terlebih dahulu kepada subjek penelitian. Hal ini dilakukan dengan 

mengemukakan maksud dan tujuan penelitian serta meminta kesediaan 

subjek untuk diwawancara. Selanjutnya pelaksanaan wawancara 

dilakukan berdasarkan kesepakatan subjek baik waktu maupun 

tempatnya serta bersifat fleksibel sesuai data yang dibutuhkan.   

Untuk mendukung pengumpulan data selain melalui wawancara 

peneliti juga melakukan observasi terkait penyediaan fasilitas dan 
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kondisi sosial ekonomi dari subjek. Adapun jadwal wawancara sebagai 

berikut: 

Tabel 1 
Jadwal Wawancara Subjek Penelitian 

Pengasuhan Ibu Yang Memiliki Anak Siap Sekolah Dasar 

Wawancara Subjek I Subjek II Subjek III 

1 27Januari 2017   2 Februari 2017   4 Feburari 2017 

2 
 

 6 Feburari 2017 25 Feburari 2017 18 Feburari 2017 

3 
 

 3 Maret 2017 25 Maret 2017 24 aret 2017 

 

C. Laporan Penelitian   

1. Deskripsi subjek I 

a. Data diri subjek 

Nama   : LW 

Usia   : 35 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Pendidikan terakhir : S2 Public Relation  

Nama anak  : D   

b. Hasil observasi 

Saat bercerita mengenai kelebihan yang dimiliki anak ekspresi 

wajah subjek juga terlihat senang dengan seringkali tersenyum dan 

intonasi suara yang bersemangat. Demikian juga saat 

memperlihatkan foto-foto anak dari masih bayi sampai usia balita 

juga video saat anaknya bermain piano, ekspresi subjek tampak 

ceria.  
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Saat menceritakan pengalaman-pengalaman yang kurang 

menyenangkan dalam mengasuh anak, misalnya saat anak takut 

terhadap keramaian suara subjek menjadi lebih rendah dan 

beberapa kali menghela nafas sambil menatap ke arah luar jendela. 

Mata subjek juga tampak berkaca-kaca saat bercerita tentang 

pengalaman yang menurut subjek kurang menyenangkan saat 

mengasuh anak.  

Saat subjek bercerita tentang pengalaman dalam 

mendisiplinkan anak, misalnya pengalaman ketika dia memarahi 

anak karena tidak mematuhi aturan suara subjek sedikit meninggi 

kemudian mengakhiri cerita sambil membuang nafas dan tertawa 

kecil. Ketika peneliti bertemu dengan anaknya subjek juga selalu 

mengajak anaknya bersalaman dengan kalimat ajakan sambil 

menatap anak dengan senyum. Demikian juga saat beberapa kali 

peneliti menanyakan sesuatu dan si anak terlihat malu-malu dalam 

menjawab, subjek selalu mengingatkan anak untuk memberikan 

jawaban sambil tersenyum.  

Wawancara seringkali diadakan di ruang tamu rumah subjek. 

Ruangan ini terhubung dengan ruang keluarga, tampak selalu tertata 

rapi dan apik, terdapat banyak pajangan foto subjek bersama 

keluarga besar maupun anak subjek dari bayi hingga berusia lima 

tahun. Dibalik kursi tamu terdapat sofa untuk melihat televisi, matras 

dan meja yang diatasnya tersedia camilan untuk anak, seperti aneka 
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biskuit, camilan kering bahkan terdapat botol kecap kecil dan saos 

sambal. Saat berkunjung ke rumah subjek peneliti pernah mendapati 

anak subjek makan mi ayam di depan televisi dan menambahkan 

sendiri kecap tersebut. Di seberanganya terdapat dua kamar tidur 

dan satu kamar mandi diantara kamar tersebut.  

Peralatan anak terdapat di dalam kamar subjek dan 

merupakan kamar anak. Kamar subjek cukup luas dengan jendela 

lebar sehingga cukup terang pada siang hari. Berseberangan 

dengan tempat tidur terdapat almari kayu besar dan disampingnya 

terdapat kotak-kotak  transparan yang disusun ke atas. Di dalam 

kotak tersebut terlihat aneka alat main, kebanyakan lego dan 

miniatur mobil dan robot serta kartu-kartu. Di sisi tempat tidur 

terdapat piano techno berukuran sedang, meja belajar dengan aneka 

alat tulis dan buku cerita bergambar yang tersusun rapi.  

c. Hasil wawancara 

Dalam mengasuh anaknya subjek terinspirasi dari 

pengalaman keberhasilan orang-orang di sekitarnya, misalnya 

berdasarkan cerita dari suaminya yang berteman dengan putra dari 

SBY saat di SMA Taruna bahwa orang yang memiliki ingatan kuat 

biasanya juga didukung dengan ketrampilan bermain musik. 

Berdasarkan pengalaman ini subjek merasa penting untuk melatih 

anak bermain musik sejak kecil, maka sejak kecila anak dikenalkan 

alat main musik dan ketika berusia empat tahun diikutkan les musik.  
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Menurut subjek untuk membuat anak menyukai sesuatu harus 

mengerti alasannya dan dilakukan dengan cara yang 

menyenangkan, maka sebagai langkah awal anak diajak ke tempat 

les musik sambil dikenalkan bagaimana bunyi dari alat-alat tersebut. 

Setelah beberapakali mengajak anak mengenal alat musik dan 

melihat antusiasme anak untuk bermain subjek menanyakan alat 

musik mana yang disukai oleh anak, dan subjekpun merasa bahagia 

saat anaknya mau mengemukakan keinginannya untuk bermain 

piano.  

Subjek juga berharap minat anak bermain piano ini juga 

menjadi ketrampilan bagi anak, maka saat mengantarkan les subjek 

juga sambil ikut belajar bermain piano. Di rumah subjek juga 

menyediakan piano meskipun dengan kualitas yang agak berbeda 

dari tempat les dan secara rutin mengajak anak untuk selalu 

mengulangi materi les di rumah. Sampai saat ini sudah lebih dari 

satu tahun anaknya mengikuti les piano, dan subjekpun merasa 

kemampuannya sudah sangat membanggakan karena sudah berani 

performance di panggung.  

Melihat anaknya memiliki ketekunan dalam bermain, maka 

subjek juga menawarkan anak untuk mengikuti sempoa. Untuk 

menarik minat anak subjekpun bercerita bahwa dengan sempoa 

akan bisa berhitung dengan cepat karena sempoa seperti benda 
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ajaib kemudian mengajak anak ke tempat les untuk melihat langsung 

anak lain yang bermain sempoa.  

Saat mengajak anak ke tempat yang baru subjek juga 

menyadari bahwa anaknya termasuk anak yang pemalu sehingga 

untuk membantu penyesuaian diri anak subjek mengenalkan anak 

dengan teman baru dan mengajak berkomunikasi mengenai 

permainan sempoa. Usaha subjek ini tidak sia-sia karena menurut 

subjek tidak butuh waktu yang lama anaknya sudah terlihat akrab 

dengan anak tersebut dan mengikuti trial sempoa bersama. Saat di 

rumah subjek juga tidak segan untuk meminta diajarkan sempoa 

oleh anak sehingga secara tidak langsung anak juga berlatih 

mengulang materi yang telah diajarkan.  

Melihat kemampuan anak yang cukup baik subjek memiliki 

keinginan untuk mengenalkan anak pada kompetisi. Maka ketika 

tempat les menyelenggarakan lomba subjek menawarkan pada anak 

untuk mengikuti lomba. Subjekpun memberikan penjelasan 

mengenai apa arti lomba bahwa lomba bermain seperti biasa namun 

kalau ingin mendapat juara atau hadiah piala harus berusaha lebih 

cepat. Dan ketika anaknya mendapat kejuaraan subjekpun merasa 

bangga dan menambah keyakinan bahwa anaknya memiliki 

kemampuan belajar yang baik sehingga membuatnya semakin 

bersemangat untuk memperkenalkan anak dengan aneka permainan 
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di rumah, seperti bermain bilyard, kartu uno dan flashcard bahasa 

inggris.  

Menurut subjek dengan mengajarkan anak aneka permainan 

selain melatih daya pikir anak juga melatih anak untuk 

berkomunikasi, mengingat posisi rumah di tepi jalan raya yang 

kurang memungkinkan bagi anak untuk bermain di luar rumah 

sehingga teman bermain anakpun terbatas dengan anggota 

keluarga. Oleh karenanya saat melihat anaknya memiliki inisiatif 

untuk mengajaknya bermain merupakan perkembangan yang cukup 

memuaskan dan membahagiakan bagi subjek.  

Bagi subjek kemampuan komunikasi ini penting bagi 

keberhasilan seseorang di masa depan, terutama bahasa inggris 

yang memudahkan untuk bisa go internasional. Subjek juga melihat 

pengalaman teman-temannya yang berhasil mengajarkan anaknya 

terampil dalam beberapa bahasa karena memiliki konsistensi, 

misalnya temannya yang berlatar belakang etnis cina, sejak kecil 

anak telah dibiasakan berbicara dalam bahasa inggris dengan 

ibunya, berbahasa Indonesia dengan ayahnya dan berbicara 

mandarin dengan neneknya. Dan saat anak tersebut masih duduk di 

Sekolah Dasar sudah mampu berbicara dalam tiga bahasa.  

Subjekpun berusaha untuk mengenalkan anak dengan 

bahasa inggris, misalnya dengan menyediakan flashcard bahasa 

inggris untuk jadi alat permainan dengan anak serta buku cerita 
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berbahasa inggris. Namun subjek merasa pembiasaaan untuk 

melatih bahasa inggris ini agak terlambat dilakukan, meskipun 

anaknya sudah mengerti arti kata namun belum bisa berbahasa 

inggris aktif. Hal ini disadari subjek bisa jadi dikarenakan sifat anak 

yang pemalu. Namun demikian subjek merasa yakin saat anak 

sudah cukup besar akan bisa lebih aktif lagi karena saat ini sudah 

memiliki lafal yang bagus.  

Subjek juga mengungkapkan untuk mendukung 

perkembangan anak sejak anak berusia tiga tahun sudah dikenalkan 

dengan banyak alat main, seperti alat tulis, bongkar pasang lego, 

juga mencarikan permainan dari internet. Subjek tidak memungkiri 

bahwa teknologi bisa jadi memiliki efek bagi anak, namun apabila 

dilakukan dengan pengawasan maka dampak tersebut dapat di 

kontrol. Subjek menggunakan permainan di internet untuk mengasah 

daya pikir anak, misalnya Pororo dengan tema aktifitas sehari-hari 

mengenal makananan sesuai jenisnya, mencari peralatan mandi, 

dan sebagainya. Dan ketika lihat minat belajar anak semakin tinggi 

subjek mengenalkan pada permainan yang lebih rumit seperti wordl 

craft. Untuk mendukung rasa ingin tahu anak subjek juga mengajari 

anak agar bisa download permainan sendiri. Subjek tidak merasa 

kuatir meskipun anaknya bermain tab namun tetap memiliki aturan 

waktu yakni siang hari saat menunggu waktu makan siang dan satu 

jam setelah makan siang.  
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Subjek merasa permainan di internet juga melengkapi aktifitas 

anak, seperti saat ini anaknya menyukai permainan world craft di 

internet juga menyukai permainan kreatifitas bentuk dengan lego. 

Namun demikian subjek masih merasa bahwa terkadang imajinasi 

anak belum sepenuhnya berimbang dengan motoriknya, misalnya si 

anak bisa bercerita dengan detail mengenai bangunan lego yang 

dibuat namun bentuknya belum menyerupai benda yang diceritakan. 

Demikian juga waktu subjek melatih menggambar anak bisa 

menceritakan dengan detail benda apa yang digambar namun 

bentuknya belum sepenuhnya menyerupai benda yang maksudkan. 

Hal ini membuat subjek merasa perlu untuk terus melatih motorik 

anak dengan aneka permainan motorik, seperti permainan 

menghapus jejak, mewarnai, dan membentuk dengan clay.  

Sebenarnya aktifitas motorik ini juga sudah dikenalkan pada 

anak sejak dini, seperti sebelum mengikutkan anak prpgram TK 

subjek mengenalkan gunting pertama kali khusus gunting lurus saja. 

Namun subjek menyadari setiap anak memiliki kekurangan dan bisa 

jadi masih kurang maksimalnya motorik halus anak berhubungan 

dengan kemampuan motorik kasarnya yang kurang maksimal juga, 

misalnya sampai saat ini anak masih menggunakan sepeda roda tiga 

padahal anak seusianya sudah berani naik sepeda roda dua.  

Saat menceritakan hal yang kurang memuaskan ini subjek 

teringat pada peristiwa saat anaknya berusia  tiga tahun yang 
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menurutnya merupakan pengalaman pahit sebagai seorang ibu.  

Sebelum akhirnya menceritakan peristiwa tersebut subjek menarik 

nafas panjang, berhenti bicara sejenak dan memandang ke arah 

jendela. Subjek bercerita bahwa sampai usia menjelang tiga tahun 

anaknya termasuk anak yang aktif namun ada permasalahan 

mengenai makan, maka untuk membantu pola makan subjek 

menitipkan anak di toddler yang belajarnya tiga kali dalam seminggu. 

Namun kira-kira berjalan setengah tahun anaknya menjadi sering 

rewel dan histeris setiap berangkat sekolah. Hal lain yang membuat 

subjek semakin khawatir adalah saat di sekolah ada acara bersama 

yang menggunakan pengeras suara anak juga menjadi histeris. 

Ketakutan ini juga terlihat ketika si anak diajak ke mall dan saat 

melihat badut Mcdonald tiba-tiba menangis, subjek dan suaminya 

mencoba untuk memberi pengertian bahwa badut itu di dalamnya 

orang dan mengajaknya mendekat secara perlahan namun anak 

bertambah histeris. 

Demikian juga saat anak diajak bermain air ember tumpah di 

kolam renang, anak menjadi ketakutan dan manangis. Padahal 

sebelumnya anak juga sudah sering diajak bermain air namun 

memang belum dikenalkan dengan permainan tersebut. Melihat 

kondisi ini subjek dan suami berkonsultasi dengan psikolog dan 

disarankan untuk sementara waktu anak lebih banyak diajak 

beraktifitas di rumah dengan teman atau saudara yang sudah di 
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kenal. Dan apabila ingin dikenalkan dengan aktifitas atau tempat 

yang baru dilakukan bersama teman yang sudah di kenal tersebut. 

Maka subjekpun mengajak saudara untuk menemani anak bermain 

di play ground. Subjek juga memberi penjelasan pada anak bahwa 

mainan ini aman dan memberitahu bagaimana cara bermain. Setelah 

melakukan permainan beberapakali anaknya terlihat lebih rileks dan 

berani bermain sendiri.  

Subjek menceritakan bahwa pada waktu itu kebetulan subjek 

memiliki tetangga yang baru pindah dan memiliki anak yang 

seumuran dengan anaknya. Subjekpun merasa senang dan sering 

mengajak anaknya untuk bermain bersama. Hal yang membuat 

subjek merasa lebih lega lagi karena orangtua anak tersebut juga 

sedang mencarikan tempat prasekolah untuk anaknya. Maka saat 

anaknya mau diajak ke TK Nasima dan mau diajak bermain oleh 

guru subjekpun menjadi lega dan memutuskan untuk mendaftarkan 

anaknya. Bisa dikatakan subjek memasukkan anaknya di tengah 

tahun ajaran karena sebelumnya mengikuti program di tempat lain, 

maka subjekpun menyampaikan alasan tersebut pada guru dan 

mengenai kondisi anaknya yang sering ketakutan.  

Menurut subjek semakin hari anaknya terlihat semakin tenang 

dan tidak menunjukkan ketakutan saat ada acara di sekolah. Subjek 

juga merasa terbantu dengan orangtua murid yang cukup kompak 

sehingga sering mengajak anak-anaknya bermain bersama pada 
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saat libur dan salah satunya ke kolam renang. Pada permulaan 

memang anaknya masih merasa ketakutan dan menolak untuk 

diajak bermian air bersama, namun semakin sering aktifitas tersebut 

dilakukan bersama anak lain anaknya menjadi semakin tenang dan 

mau bergabung untuk bermain. Saat menceritakan kejadian ini mata 

subjek terlihat berkaca-kaca dan beberapa kali manarik nafas 

panjang, namun setelah mengakhiri cerita subjek kembali tersenyum 

dan mengatakan rasa syukur dengan kemajuan perkembangan 

anaknya yang sekarang.  

Subjek juga mengatakan bahwa peristiwa tersebut menjadi 

titik balik dirinya sebagai seorang ibu, bahwa setiap anak memiliki 

kelebihan dan kekurangan, maka dari itu dari usia dini subjek ingin 

membantu anak menggali kelebihan yang dimiliki agar bisa 

mengimbagi hal yang menjadi kekurangannya hingga dewasa nanti. 

Dari kejadian tersebut subjek menyadari bahwa ada ha-hal yang 

tidak bisa dipaksakan pada anak dan bisa jadi anaknya memerlukan 

proses lebih panjang dalam hal motorik kasar.  

Dalam aktifitas keseharian subjek merasa bahwa anak bisa 

berkembang dengan baik jika mendapat bantuan yang tepat, maka 

subjek benar-benar memperhatikan kebutuhan dasar anak dan 

membiasakan dengan rutinitas yang teratur. Subjek merasa anaknya 

susah untuk makan sayur maka untuk memudahkan anak subjek 

memblender sayur dan memotongkan lauknya. Subjek merasa 
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beruntung memiliki banyak waktu luang untuk mendampingi aktifitas 

anak sehingga bisa terpantau perkembangannya. Segala 

sesuatunya disiapkan oleh subjek dari pagi hari hingga siang hari 

saat menjemput anaknya pulang dari TK Nasima. Aktifitas siang 

yang dilakukan subjek adalah menyiapkan makan siang anak, 

biasanya sambil menunggu subjek memberikan kesempatan pada 

anak untuk bermain gadget hingga menjelang waktu tidur siang. 

Menurut subjek rutinitas tidur siang ini penting untuk menjaga kondisi 

anak tetap bugar dikarenakan radang akan lebih sering kambuh 

apabila anak terlalu kecapekan atau kurang istirahat.  

Sore harinya subjek mengajak anak untuk mengulang hafalan 

bacaan kitab suci dan belajar huruf hijaiyah atau mengaji. Menurut 

subjek untuk melatih anak dengan hal yang bersifat hafalan yang 

terpenting dilakukan secara konsisten meskipun hanya lima belas 

menit setiap harinya. Saat mendampingi anak melakukan aktifitas 

mengaji ini subjek juga seringkali memberikan motivasi pada anak 

untuk menampilkan yang terbaik misalnya dengan bersuara lebih 

keras agar mendapat penilaian yang bagus saat di sekolah.  

Untuk melatih kedisiplinan anak subjek juga mengenalkan 

aturan kerapian dengan menyimpan alat main sesuai kotak 

penyimpanan. Meskipun dalam pelaksanaannya anak masih perlu 

diingatkan namun subjek juga menyadari anak-anak membutuhkan 

proses sehingga apabila saat ini anak belum mandiri merapikan 
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namun mau mematuhi saat diingatkan bagi subjek merupakan hal 

yang sudah cukup baik. Namun demikian saat anak menunjukkan 

sikap tidak taat aturan subjek juga tidak segan memberikan 

ultimatum pada anak bahwa kalau tidak mau merapikan mainan 

kembali maka mainannya akan dimasukkan ke tempat sampah 

sehingga anak akan termotivasi untuk menyimpan alat mainnya.  

Selain disiplin subjek juga mengaharapkan anak memiliki 

sikap yang baik pada orangtua, oleh karenanya saat anak tidak 

menepati rutinitas tidur siang setelah diberi toleransi waktu bahkan 

menolak dengan nada bicara keras subjekpun  menegur sikap anak 

untuk meminta maaf dan meninggalkan anak untuk memikirkan 

kesalahannya.  

Subjek mengungkapkan untuk memotivasi anak agar 

berperilaku yang sesuai harapan keluarga bukanlah hal yang mudah, 

maka selain memberikan pujian subjek juga sering memberikan 

hadiah-hadiah kecil yang menurutnya disenangi anak, seperti stiker 

karakter kartun favorit atau koin yang bisa ditukar dengan barang 

saat belanja ke toko. Untuk mendukung anak perilaku kasih sayang 

sesama anggota keluarga juga ditunjukkan subjek pada anak, seperti 

rutinitas ciuman I love you dengan mencium dahi dan pipi anak 

menjelang tidur agar anak senantiasa merasa dekat dengannya. 

Demikian juga dengan suami subjek sebuah ciuman sayang dengan 

spontan diberikan saat bermain dengan anak.   
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d. Analisa subjek I 

1. Keterlibatan: 

a. Penerimaan: 

Subjek merasa bangga dengan potensi anak yang memiliki 

daya tangkap yang bagus sehingga subjek merasa optimis untuk 

mengenalkan anak dengan aktifitas di luar, seperti bermain musik, 

sempoa dan berkompetisi. Namun subjek juga memahami anak 

bersifat pemalu dan kurang bisa menyesuaian diri ketika melakukan 

aktifitas yang melibatkan motorik, seperti takut diajak berenang dan 

bermain di playground. 

Untuk membantu anak menyesuaikan diri di lingkungan baru 

subjek mengenalkan dengan teman baru atau mengajak saudara 

bermain bersama. Ungkapan kasih sayang juga sering ditunjukkan 

subjek dengan memberikan pelukan, ciuman ataupun senyuman 

agar anak merasa dekat dengan keluarga. Dialog ringan mengenai 

aktifitas sehari-hari hari juga sering diadakan subjek untuk 

mencairkan suasana bahkan subjek tidak segan bergantian minta 

diajarkan permainan pada anak.  

Menurut subjek saat ini anak sudah lebih percaya diri 

melakukan aktifitas di tempat umum, seperti performance piano, 

berani mengikuti berbagai permainan motorik kasar, serta berhasil 

memenangi lomba sempoa yang menunjukkan kepercayaan diri 

anak untuk melakukan tugas berhitung. Kepercayaan diri anak juga 
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terlihat saat anak menawarkan diri untuk mengajarkan subjek 

permainan baru.  

b. Penyediaan waktu bersama anak 

Setiap harinya subjek menyempatkan waktu pada malam hari 

untuk mendampingi anak dalam menggunakan alat, misalnya ikut 

menyimak ketika les piano dan mengajak anak mengulang kembali 

di rumah, mengajak anak bermain sempoa, permainan kartu dan 

mengerjakan buku aktifitas. Menurut subjek dengan pendampingan 

ini membuat anak melakukan aktifitas secara konsisten, dan saat ini 

anak sudah menunjukkan ketrampilan penggunaan alat yang 

membanggakan, misalnya berani performance piano, memiliki 

inisiatif mencari sendiri jenis permainan kreatifitas world craft, anak 

memiliki banyak kosa kata bahasa inggris dan melafalkannya 

dengan bagus, serta trampil berhitung dengan sempoa.  

c. Komunikasi: 

Saat mengenalkan anak dengan aktifitas baru subjek selalu 

memberikan penjelasan mengenai manfaat dan cara melakukan 

aktifitas dengan detail. Menurut subjek hal ini cukup berhasil menarik 

minat anak untuk mencoba aktifitas yang diharapkan tersebut, 

mengingat kecenderungan anak yang berhati-hati dalam melakukan 

sesuatu. Misalnya saat mengenalkan anak dengan arena play 

ground subjek menjelaskan cara bermain yang aman sehingga anak 

memahami aturan bermain dan berani mencoba permainan tersebut.  
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Subjek juga sering mengemukakan kelebihan yang dimiliki 

anak agar anak termotivasi meraih prestasi yang diinginkan. Menurut 

subjek komunikasi yang baik ini sangat penting dilakukan, mengingat 

anaknya memiliki sifat pemalu dan mudah berkecil hati sehingga 

anak harus dipupuk kepercayaan dirinya sebelum melakukan 

aktifitas tertentu. Saat ini anak menunjukkan prestasi yang 

membanggakan,  misalnya saat anak memahami cara bermain 

sempoa dengan cepat maka berhasil menjadi juara lomba sempoa. 

Meskipun untuk hal yang berkaitan dengan spontanitas berbicara 

belum telihat, misalnya anak mengerti saat diajak bicara bahasa 

inggris tapi belum mau mengucapkan.  

d. Penyediaan fasilitas: 

Subjek mengungkapkan bahwa dengan menyediakan alat 

bermain yang bervariasi agar anak memiliki pengalaman yang 

banyak terutama melatih daya ingatnya. Maka subjek memfasilitasi 

anak dengan piano untuk melatih daya ingat dan ketrampilan 

bermain musik. Subjek juga berharap ketrampilan bermain musik 

membuat anak percaya diri dan mudah menyesuaikan diri. 

Permainan sempoa dan mengerjakan buku aktifitas berhitung juga 

dilatihkan subjek agar anak memahami konsep matematika.  

Subjek menyediakan disediakan lego dan gadget untuk 

melatih kreatifitas anak, aneka kartu bahasa inggris dan buku 

pengetahuan untuk melatih pengucapan dan mengenalkan anak 
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dengan huruf. Subjek mengungkapkan lebih banyak menyediakan 

buku pengetahuan dibandingkan buku cerita, karena anak mudah 

bosan membaca buku dengan cerita yang sama.  

2. Kontrol: 

a. Tuntutan kedewasaan: 

Subjek berharap anaknya memiliki kemampuan yang 

mendukung akademis, seperti menulis, berhitung, membaca, 

mengerti bahasa inggris, menggunakan teknologi, dan bermain 

musik. Secara perilaku subjek juga mengharapkan anak memiliki 

kedisiplinan dalam melakukan rutinitas sehari-hari, ikut menjaga 

kerapihan rumah dengan menyimpan alat main sesuai kotak 

penyimpanan, memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti aktifitas di 

luar, serta memiliki sopan santun pada orangtua. 

Adanya tuntutan ini membuat subjek mengatur waktu anak 

untuk melakukan berbagai aktifitas, misalnya meskipun subjek 

memberi kebebasan anak untuk bemain gadget tapi dibatasi saat 

pada siang hari menjelang tidur siang dan bermain play station pada 

akhir minggu, sedangkan pada malam hari anak dikondisikan di 

dalam kamar memilih aktifitas yang diinginkan, seperti mengerjakan 

buku aktifitas, membaca buku, bermain kartu, barongsai ataupun 

menciptakan bentuk dari lego. Aktifitas ini dilakukan secara 

bergantian agar anak tidak mengalami kebosanan. 
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Menurut subjek adanya pengaturan aktifitas ini membuat 

memiliki pola aktifitas yang teratur sehingga mudah diajak belajar hal 

baru. Anak juga memahami aturan dalam beraktifitas sehingga saat 

anak merasa bosan dia akan meminta selingan waktu untuk bermain 

bebas kemudian melanjutkan kembali aktifitas yang sedang 

dilakukan.  Suami subjek juga mengungkapkan adanya pembiasaan 

melakukan aktifitas dengan senang ini juga membuat anak menjadi 

tertib dalam melakukan sesuatu, hal ini terlihat ketika anak kurang 

enak badan tetap ingin berangkat les piano karena ingin 

performance piano di depan umum.  

b. Restriktif: 

Dalam rangka mewujudkan tuntutan terhadap anak subjek 

berupaya memberikan pemahaman pada anak dengan 

menyampaikan alasan-alasannya, seperti  ketika subjek merasa 

kemampuan anak untuk membuat coretan masih kurang jelas subjek 

menambah aktifitas motorik halus disertai penjelasan pentingnya 

berlatih motorik agar lancar menulis dan disenangi oleh guru di 

sekolah nanti. Subjekpun mengarahkan anak untuk menggambar 

dengan bentuk lebih besar sehingga anak menjadi fokus dalam 

menuangkan coretannya.  

Subjek juga berupaya memotivasi anak dengan sering 

memberikan reward berupa benda-benda  yang disenangi anak 

seperti stiker kartun dan koin tabungan apabila melakukan 
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melakukan aktifitas tertentu. Menurut subjek pemberian 

penghargaan ini bisa membuat anak ingin mengumpulkan 

penghargaan lebih banyak sehingga termotivasi melakukan aktifitas 

sesuai kesepakatan.  

Subjek juga memberikan sanksi apabila anak berperilaku 

yang tidak sesuai kesepakatan, seperti memasukkan alat main ke 

tempat sampah apabila tidak mengembalikan pada tempatnya 

sehingga anak memahami aturan untuk mengembalikan alat sesuai 

tempatnya meskipun menurut subjek masih harus terus diingatkan 

agar menjadi konsisten. Teguran juga diberikan saat anak tidak 

menepati rutinitas yang ditetapkan, seperti anak menolak untuk tidur 

siang karena masih ingin melihat televisi dan saat diberi pengertian 

anak menunjukkan sikap yang keras kepala subjekpun memarahi 

anak karena tidak sopan terhadap orangtua.  

Menurut subjek dengan bersikap tegas membuat anak 

menunjukkan penyesalannya sambil menangis dan meminta maaf. 

Suami subjek juga mengungkapkan dengan seringnya anak diberi 

pengarahan yang jelas maka anak menjadi menjadi tahu mana yang 

boleh dan mana yang tidak sehingga menjadi tertib dalam 

melakukan aktifitas. 
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Tabel 3 
Matriks antar Tema 

Keterlibatan Subjek 1 

Tema PN 1  
 

PN 2 
 

PW  
 

 
PF 

 
KM 

1. Penerimaan (PN1)  
- 

 

 
- 

 
  ++++ 

 
++++ 

 
++++ 

2. Penolakan (PN 2) 
 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. Penyediaan waktu 
bersama (PW) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
      - 
 

 
++++ 

4. Penyediaan fasilitas 
(PF)  
 

 
- 

 
- 

 
++++ 
 

 
- 

 
- 

5. Komunikasi (KM)  
- 

 
- 

 
++++ 

 

 
- 

 
- 

Keterangan: 

a. Penerimaan subjek terhadap kelebihan dan kekurangan anak 

membuatnya berupaya menyediakan berbagai fasilitas serta 

mengadakan komunikasi untuk mendukung minat anak. 

b.  Penyediaan fasilitas membuat ibu meluangkan waktu untuk 

mendampingi anak menggunakan alat yang disediakan. 

c. Penyediaan berbagai fasilitas untuk mengembangkan kemampuan 

anak selalu diawali dengan penjelasan mengenai manfaat dan cara 

melakukan aktifitas dengan detail agar anak menjadi tertarik, 

pemberian motivasi juga selalu diberikan subjek agar anak melakukan 

aktifitas dengan kemampuan terbaik dan berhasil meraih prestasi. 
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d. Keinginan untuk berkomunikasi membuat subjek mengupayakan 

setiap kesempatan untuk menggali minat dan keinginan-keinginan 

anak.  

Tabel 4 
Matriks antar Tema 

Kontrol Subjek 1 

Tema TD  
 

P1 
 

 
P2 

1. Tuntutan 
kedewasaan (TD) 

 
- 

 
    ++++ 
         

 
- 

2. Restriktif (P1)        
- 

 
- 

 

 
- 

3. Permisif (P2)  
- 

 
- 

 
- 
 

Keterangan: 

a. Tuntutan subjek pada anak untuk memiliki kompetensi yang 

mendukung akademis serta memiliki perilaku sosial  membuat subjek 

mengatur pola rutinitas anak sehari-hari. Untuk mencapai perilaku 

yang diharapkan subjek bersikap restriktif dengan mengajak anak 

berdiskusi mengenai manfaat dari aktifitas yang dilakukan, 

memberikan reward berupa pujian maupun hadiah-hadiah yang 

menyenangkan anak, apabila anak tidak memenuhi perilaku yang 

diharapkan subjek memberikan teguran pada anak dan memberikan 

sanksi dengan mengabaikan anak semantara waktu sampai anak 

menyadari kesalahannya dan meminta maaf.  
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Bagan 2. 

Pengasuhan  Subjek 1 

Penyediaan 

waktu bersama: 

 Menemani 

rutinitas anak 

pada siang hari 

& menjelang 

tidur 

 Mendampingi 

aktifitas pilihan 

malam hari 

 

 

PENGASUHAN SUBJEK 1 

 

KETERLIBATAN 

Penerimaan: 

 Mengungkapkan kelebihan 

anak yang mudah belajar 

hal baru 

 Memahami sifat anak yang 

pemalu dan takut 

permainan di luar 

  Pemberian bantuan, 

senyuman, 

ciuman,sentuhan yang 

menenangkan anak 

 Dialog ringan aktifitas 

sehari-hari 

Tuntutan kedewasaan: 

 Ketrampilan bermain 

alat musik, melek 

huruf, berhitung, 

mengaji, bahasa 

inggris, motorik halus 

 Perilaku disiplin, 

kerapihan, patuh 

orangtua, kreatif, 

berprestasi, mudah 

menyesuaikan diri 

Penyediaan 

fasilitas: 

 Alat tulis, buku cerita, 

buku aktifitas, flash 

card bahasa inggris, 

kartu games, alat 

main bongkar pasang, 

alat musik, alat 

berhitung, gadget 

 Pemberian contoh 

 Kotak penyimpanan 

alat main 

Restriktif: 

 Diskusi manfaat 

aktifitas yang 

dilakukan 

 Pemberian 

pujian, hadiah 

stiker, koin 

tabungan 

 Pemberian 

sanksi dengan 

pengucilan  

anak sementara 

  

Komunikasi: 

 Penjelasan 

manfaat 

dan cara 

bermain 

 Menanya-

kan minat 

anak  

 Memotivasi 

untuk 

berprestasi 

  

 

ANAK SIAP SEKOLAH 

 

KONTROL 
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2. Deskripsi Subjek II  

a. Data diri subjek  

Nama   : MN 

Usia   : 35 tahun 

Jenis kelamin  : Perempuan 

Pendidikan terakhir : S2 Magister Manajemen  

Nama anak  : N 

b. Hasil observasi 

Dalam proses wawancara subjek lebih sering menyampaikan 

mengenai kelebihan yang dimiliki anak dengan kalimat yang panjang 

lebar dan gaya bicara yang santai. Saat subjek menyampaikan 

mengenai aturan yang diterapkan dalam keluarga, misalnya 

mengenai aturan bersama suami untuk tidak mengenalkan gadget 

pada anak subjek menyampaikan disertai fakta-fakta akibat teknologi 

dengan kalimat panjang dan penuh keyakinan.  

Ketika menyampaikan hambatan-hambatan yang dialami 

dalam pengasuhan seperti perilaku anaknya yang agak susah 

diingatkan ataupun pengalaman yang kurang menyenangkan 

bersama anak subjek melambatkan intonasi pembicaraan dan 

seringkali diakhiri dengan kalimat tanya.  

Saat wawancara di rumah subjek tidak pernah sendiri, kedua 

anaknya selalu di dekat subjek sambil melakukan aktifitas bermain. 

Ketika anak datang pada subjek dan ikut menanggapi pembiacaraan,  
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subjek mendengarkan dan memberikan komentar dengan santai. 

Saat menasihati anak subjek melakukannya dengan suara pelan dan 

terlihat tersenyum sambil memeluk anak.  

Tempat tinggal subjek terletak di perumahan, berukuran 

sedang dengan bagian depan rumah terdapat tempat parkir yang 

langsung bisa mengakses jalan atau tanpa pagar. Di di depan rumah 

tersebut selain mobil juga terdapat beberapa motor dan sepeda.  

Untuk menuju rumah subjek terdapat tangga dan langsung 

mengarah ke ruangan, terdapat meja dan kursi teras, serta tiga kotak 

mainan berbentuk silinder berukuran besar. Di dalam kotak tersebut 

terdapat berbagai alat main anak, dua kotak berisi mainan kakak 

seperti alat musik, mainan masak-masakan dan boneka-boneka kecil 

untuk bermain mikroplay, dan dua  kotak lagi berisi alat main adik 

yang kebanyakan mobil-mobilan.  

Di ruang keluarga tampak beberapa piala yang dipajang di 

sebuah rak kecil dan tertata dengan rapi. Di rak televisi terdapat satu 

keranjang berisi spidol dengan warna lengkap, lego dan dakon. 

Peralatan anak disimpan di laci bawah televisi, seperti aneka buku 

seri cerita anak, buku aktifitas anak yang dilengkapi dengan boneka 

bersuara, majalah anak prasekolah, kertas lipat serta buku tulis yang 

berisi gambar-gambar anak.  

Di sisi ruang keluarga terdapat ruang tidur subjek dan anak. Di 

depan pintu ruang tidur tampak pajangan karya anak, seperti gambar 
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orang dan roncean burung dari kertas lipat. Di belakang ruang 

keluarga terdapat dapur, kamar mandi dan tempat mencuci pakaian.  

c. Hasil wawancara  

Subjek menyampaikan bahwa dalam mengasuh anak-

anaknya banyak mendapat masukan dari orangtua suaminya yang 

merupakan guru Taman Kanak-Kanak. Dengan demikian segala hal 

yang menyangkut anak-anak seringkali dibicarakan dalam keluarga 

besarnya, termasuk rencana untuk memasukkan anak ke Sekolah 

Dasar pada usia tujuh tahun dengan pertimbangan bahwa banyak 

anak yang masuk SD pada usia yang lebih muda seringkali 

bermasalah dalam hal emosi. Maka untuk menyiapkan anak sebelum 

masuk SD subjek mengikutkan pendidikan prasekolah pada usia 

yang sudah lebih dari empat tahun.  

Agar anak siap masuk Sekolah Dasar di rumah juga diberikan 

aktifitas untuk melatih motoriknya, seperti sering mengajak anak 

menggambar sederhana. Kegiatan ini sering dilakukan bersama 

suaminya pada malam hari saat berkumpul menonton televisi, 

sehingga aktifitas dilakukan dalam kondisi santai. Untuk mengisi 

aktifitas pada malam hari subjek juga menyediakan berbagai buku 

aktifitas anak prasekolah, seperti pengenalan huruf, angka, 

mewarnai dan sebagainya. Oleh karenanya saat ini subjekpun 

merasa senang dengan perkembangan anaknya yang cukup 

menonjol dalam hal coret mencoret, seperti saat ini anak memiliki 
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kesenangan membawa buku dan pensil dalam setiap aktifitas baik 

untuk menggambar ataupun menulis apa saja yang dia inginkan.  

Subjek juga mengungkapkan saat ini anaknya semakin 

menunjukkan minat terhadap huruf, misalnya saat menggambar 

sesuatu maka anaknya berinisiatif untuk memberi nama gambar 

yang dibuat dengan bertanya bagaimana menulisnya pada subjek, 

saat membaca buku cerita anaknya mulai sering mengungkapkan 

keinginan untuk membaca sendiri dengan berlatih mengeja huruf. 

Selain itu menurut subjek anaknya memiliki ketekunan dan mampu 

mengerjakan aktifitas secara mandiri dan bertahan lama, seperti saat 

mengerjakan buku aktifitas dalam sehari bisa mengerjakan 

berlembar-lembar dan belum mau berhenti kalau belum selesai. 

 Sebenarnya melihat sikap anaknya yang cenderung lama 

dalam mengerjakan aktifitas yang disenangi ini membuat subjek 

senang sekaligus merasa khawatir. Hal yang subjek khawatirkan 

adalah anak akan memiliki kebiasaan anak untuk memaksakan diri 

dalam melakukan sesuatu, oleh karenanya subjek berusaha 

menasihati anaknya bahwa dalam mengerjakan buku aktifitas itu 

tidak harus selesai dalam satu hari bisa dicicil misalnya satu hari 

satu atau dua lembar.  

Pada dasarnya subjek memiliki prinsip bahwa dalam 

mengenalkan anak pada segala sesuatu dilandasi dengan rasa 

senang. Hal ini telah dilakukan subjek dari mulai mengenalkan anak 
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dengan alat tulis, misalnya saat jalan-jalan di mall mengajak anak 

melihat event lomba menggambar yang diikuti oleh banyak anak 

kemudian mengajak anak berdialog mengenai senangnya lomba 

tersebut. Subjekpun menawarkan pada anak apakah mau mengikuti 

acara tersebut dan kalau si anak mau nanti boleh membeli alat tulis 

yang diinginkan. Hal ini dilakukan subjek dengan tujuan agar 

anaknya melihat secara langsung aktifitas menggunakan alat tulis 

saat lomba menggambar yang diikuti banyak anak sekaligus 

mengenalkan anak dengan aktifitas luar.  

Maka subjekpun mengajak anak ke toko buku untuk 

memperlihatkan aneka alat tulis dan menawarkan peralatan yang 

diinginkan, seperti memilih pensil, spidol, buku diary dengan gambar 

yang disukai dengan harapan agar anak akan memiliki motivasi 

untuk menggunakannya. Demikian juga saat mengajak anak 

membeli buku cerita subjek memberi kebebasan pada anak untuk 

memilih buku bacaan yang diinginkan namun tetap mengarahkan 

anak untuk memilih buku dengan kalimat yang pendek, hal ini 

dimaksudkan secara tidak langsung untuk mengenalkan anak 

dengan huruf sejak dini.  Meskipun sejak kecil subjek sudah 

mengenalkan anak dengan buku cerita namun saat anaknya sudah 

di TK B subjek mencoba memberi motivasi pada untuk berlatih 

berlatih membaca buku sendiri dengan mengatakan bahwa banyak 

teman-temannya yang sudah bisa membaca. Maka disela-sela 
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aktifitas pada malam hari subjek sering mengajak anaknya untuk 

membaca buku cerita yang telah dipilih secara pelan-pelan agar 

anak belajar memahami bunyi hurufnya.  

Selain memiliki ketertarikan untuk belajar anaknya juga 

memiliki motivasi untuk berprestasi mengenai aktifitas yang 

disenangi, misalnya ketika dijelaskan bahwa dalam mengaji mengaji 

nilai A lebih bagus dari B dan kalau mendapat B- artinya mengulang 

maka suatu saat ketika anak mendapat B- mamanya tidak boleh 

melihatnya dan ingin mengubah B- menjadi B+ terlebih dahulu. 

Menanggapi hal ini subjek merasa lucu dengan pemahaman 

anaknya dan berusaha memberi pengertian bahwa apapun nilainya 

itu merupakan prestasi dan bisa saja berbeda-beda yang terpenting 

terus berusaha terus untuk mendapat nilai yang baik.  

Mengaji ini diajarkan oleh subjek secara rutin setiap malam 

setelah ibadah sholat mahrib, hal ini dimaksudkan untuk mengulang 

materi yang sudah diajarkan di sekolah pada hari tersebut. Sambil 

mengulang subjek juga memberi motivasi pada anak untuk bersuara 

lebih keras agar mendapat nilai yang maksimal karena sering 

mendapat catatan dari guru mengenai ucapan yang kurang jelas. 

Subjekpun memberikan penjelasan mengenai kriteria penilaian 

tersebut anaknyapun mengerti tentang nilai yang paling bagus dari 

mengaji adalah A. Dan saat tes mengaji anaknya mengungkapkan 

kekecewaan karena belum bisa lulus subjekpun membesarkan hati 
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anak dengan memberi motivasi untuk berusaha yang terbaik, 

demikian pula saat anak berhasil memberikan pujian bahwa anaknya 

hebat.  

Dari peristiwa tersebut subjek menyadari bahwa anaknya 

memiliki sifat sensitif atau termasuk anak yang perasa, maka 

subjekpun berusaha mengadakan komunikasi sepositif mungkin 

dengan anak. Subjek juga merasa anaknya memiliki sifat pemalu 

subjekpun berupaya membantu anak saat berada di lingkungan 

baru, seperti ketika mengajak anaknya untuk ikut kegiatan mengaji di 

masjid terlebih dahulu  subjek memberikan pengertian bahwa kalau 

mengaji di masjid itu menyenangkan karena banyak teman. Untuk 

memulai mengaji subjekpun mengantarkan anak sambil 

mengenalkannya dengan anak lain, dan setelah mengenal temannya 

anak mau berangkat mengaji secara mandiri.  

Seiring dengan bertambahnya usia anak subjek 

mengharapkan sifat pemalu anak ini bisa berkurang, maka 

subjekpun mencoba melatih dengan mengikutkan berbagai aktifitas. 

Maka saat ada acara fashion show di kompleks perumahan 

subjekpun menawarkan pada anak untuk mengikuti, dan ketika anak 

menyatakan kemauannya mengikuti fashion show  subjekpun 

memberikan kebebasan pada anak untuk memilih  baju beserta 

aksesoris yang ingin dipakai serta melatihnya cara berjalan di atas 

cat walk. Namun saat pementasan fashion show anak tidak mau 
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maju bahkan sampai diberi kesempatan penampilan terakhir tidak 

mau tampil. Kalau mengingat kejadian itu subjek merasa terharu 

karena meskipun anak pemalu namun mau mencoba untuk 

mengikuti fashion show, dan hal ini sudah membuat subjek merasa 

senang karena mengindikasikan anak memiliki motivasi untuk 

mencoba hal baru. 

Belajar dari peristiwa tersebut membuat subjek menyadari 

bahwa pada dasarnya anaknya memiiki minat dalam hal seni namun 

perlu latihan untuk membiasakan tampil, maka subjekpun 

menawarkan untuk mengikuti les musik atau menari namun anak 

belum bersedia. Subjekpun tidak berhenti mencari minat anak, dan 

saat melihat anak suka bergaya saat difoto subjekpun berusaha 

untuk memfasilitasi minat anak tersebut. Subjekpun meminta tolong 

adiknya yang berprofesi sebagai fotografer secara rutin meluangkan 

waktu berlibur bersama dan mengarahkan anak untuk berpose di 

depan kamera agar minat anak menjadi tersalurkan. Menurut subjek 

ketika mengetahui dirinya akan difoto anaknya terlihat bersemangat 

bahkan memilih sendiri baju ataupun aksesoris yang ingin dipakai.  

Subjekpun merasakan kebahagiaan melihat anaknya mau 

mengungkapkan perasaaan atau hal yang diinginkannya mengingat 

sejak kecil anaknya termasuk pendiam dan agak sensitif, misalnya 

saat tidak suka mainannya dipinjam oleh adiknya maka anak akan 

menangis dan tidak mengatakan apa yang menyebabkan dia 
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menangis, maka subjek akan menenangkannya dengan memeluk 

dan menunggu sampai nangisnya reda baru bisa cerita kenapa 

menangis. Maka beberapa waktu lalu setelah subjek tidak bekerja di 

PNPM lagi dan mendengar anaknya mengatakan bahwa “sekarang 

mama sayang aku ya…” subjekpun menjadi terharu dan merasa hal 

ini merupakan kemajuan perkembangan yang luar biasa pada anak.  

Subjek juga mengungkapkan sifat sensitif anak ini juga terlihat 

saat berada dalam kondisi yang membuatnya cemas, misalnya 

beberapa waktu lalau saat mengikuti lomba menggambar dan waktu 

pengumuman anak menutup telinganya, maka subjekpun 

menghampiri anak dan meyakinkan bahwa namanya disebutkan 

sebagai juara. Subjekpun berharap kondisi anak yang kurang 

nyaman ini dapat berkurang dengan seringnya diberi kesempatan 

menyalurkan minatnya.  

Dengan bekerja free time seperti saat ini subjek juga berharap 

memiliki lebih banyak waktu untuk memantau perkembangan 

anaknya, seperti pagi hari subjek sudah menyiapkan keperluan anak 

untuk berangkat sekolah kemudian mengantar dan menjemputnya 

sendiri. Segala keperluan anak dan subjekpun sudah disiapkan 

hingga siang karena setelah mengantar anak biasanya subjek 

beraktifitas di luar seperti mengurusi bisnis sambilannya. Pada siang 

harinya usai menjemput anak sekolah subjek menyiapkan keperluan 

makan siang anak dan menemani  tidur siang. Menurut subjek 
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pembiasaan tidur siang saat ini lebih fleksibel mengingat dengan 

usianya yang sekarang sudah bisa memilih aktifitas yang diinginkan, 

seringkali anak tidak langsung mau tidur siang namun lebih senang 

mengerjakan buku aktifitas atau menggambar di bukunya. Bagi 

subjek hal seperti ini tidak jadi masalah karena yang terpenting anak 

melakukan aktifitas yang bermanfaat.  

Subjek juga sering memanfaatkan waktu istirahat siang untuk 

mengadakan komunikasi dengan anak, misalnya mengajak bercerita 

tentang aktifitas di sekolah, ikut menanggapi anak berdialog dengan 

bonekanya atau mengarahkan gambar anak untuk menuliskan 

kalimatnya. Pada malam harinya keluarga subjek memiliki rutinitas 

ibadah sholat mahrib bersama dan dilanjutkan mengajarkan anak 

mengaji. Saat berkumpul di ruang tv biasanya subjek dan suami 

sambil menyediakan aktifitas tambahan seperti mengajari 

menggambar, mendampingi bermain bebas, mengerjakan buku 

aktifitas, atau seperti saat ini anak lebih sering minta diajarkan 

membaca buku cerita.  

Subjekpun menyampaikan bahwa dalam melakukan aktifitas 

keluarga sering dibicarakan bersama suaminya demikian juga dalam 

menerapkan aturan pada anak, seperti kesepakatan untuk tidak 

memfasilitasi anak dengan gadget sebelum usia Sekolah Dasar. Hal 

ini dimaksudkan agar sebelum usia Sekolah Dasar anak lebih 

banyak menghabiskan waktu untuk bermain bebas. Namun demikian 
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subjek tetap mengenalkan anak dengan teknologi, misalnya 

mengenalkan handphone dan memberikan pernjelasan bahwa 

dengan HP bisa untuk berkomunikasi juga untuk bermain, maka 

subjek juga mengenalkan anak dengan permainan sederhana di HP. 

Subjek juga memberikan aturan bagaimana bermain HP yang aman, 

misalnya tidak dimainkan di dalam mobil karena bisa merusak mata 

dan bisa terjatuh. Hal ini diikuti konsistensi subjek untuk tidak 

membuka HP di mobil atau saat perjalanan kecuali memang ada 

tilpon pekerjaan.  

Subjek juga mengenalkan aturan tentang kerapihan pada 

anak dengan menyimpan alat main secara mandiri, namun demikian 

subjek tidak memungkiri bahwa masih kesulitan untuk memotivasi 

anak merapikan mainan karena seringkali beralasan bahwa mainan 

masih ingin dimainkan esok hari. Subjek mengungkapkan sering 

tidak tega kalau mengusik keasyikan anak bermain maka subjekpun 

membiarkannya berhari-hari dan biasanya saat akhir minggu baru 

dibereskan.  

Subjek tidak memungkiri bahwa anak juga agak keras kepala, 

artinya apabila sudah menyenangi sesuatu maka susah untuk 

mengarahkannya, misalnya saat anak menolak merapikan mainan 

dengan alasan masih ingin dimainkan atau mengerjakan buku 

aktifitas yang disenangi dalam waktu berjam-jam. Contoh lain juga 

terjadi beberapa waktu lalu ketika hari Senin diwajibkan memakai 
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sepatu warna hitam namun anak menolak karena ingin memakai 

sepatu barunya yang berwarna pink, maka subjek mencoba 

menjelaskan bahwa kalau tidak sesuai aturan berakibat terkena 

sanksi berbaris terpisah dengan teman-temannya, namun di luar 

dugaan anak mengatakan bahwa ia justru senang kalau di barisan 

terpisah karena tidak berdesak-desakkan. Subjek bercerita sambil 

tersenyum kecil dan geleng-gelang kepala, maka subjekpun 

mengkomunikasikan perilaku anak dengan guru.  

Melihat sikap anak yang masih sesuai keinginan dalam 

beraktifitas maka subjek mulai menerapkan koin kebaikan, yakni 

apabila anak melakukan tugas dengan bersegera, seperti bangun 

tidur, mandi, makan dan rutinitas harian lainnya mendapat uang koin 

yang bisa ditukarkan dengan barang saat belanja ke toko. Subjek 

mengungkapkan bahwa saat ini sebenarnya anak cukup mandiri 

namun subjek mengharapkan dapat melakukan segala sesuatunya 

tepat waktu atau tidak semaunya semaunya sendiri. 

d. Analisa subjek II 

1. Keterlibatan: 

a. Penerimaan: 

Subjek mengungkapkan kebanggaan pada anak yang 

memiliki ketekunan dalam melakukan aktifitas, meskipun subjek juga 

menyadari sifat anak yang sensitif dan keras kepala. Namun 

demikian subjek menunjukkan pemahaman mengenai reaksi anak 
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yang cenderung sensitif, hal  dilakukan dengan selalu berupaya 

membuat anak merasa tenang dengan berbicara pelan, 

mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan senyuman  

ataupun memberikan pelukan. Untuk membantu penyesuaian diri 

anak subjek juga sering menemani anak dan memberikan petunjuk 

untuk bersosialisasi, misalnya agar anak mau mengaji di masjid pada 

awalnya subjek mengantarkan dan mengenalkan anak dengan 

teman baru sehingga setelah anak merasa nyaman mau melakukan 

aktifitas tanpa ditemani.  

Dalam Denham, dkk (2012) diungkapkan bahwa penerimaan 

ibu terhadap emosi anak dengan menghibur dan 

mengkomunikasikan emosinya membuat anak merasa diterima dan 

belajar mengendalikannya sehingga pada akhirnya berpengaruh 

pada kemampuan sosial emosional anak. Hal ini terkait dengan 

kemampuan anak mengatur diri sendiri sehingga memudahkan untuk 

melakukan tugas yang belajar dengan baik.  

b. Penyediaan waktu bersama anak 

Subjek sering memanfaatkan waktu bersama dengan anak 

untuk melatihkan ketrampilan tertentu, seperti waktu berkumpul 

keluarga pada malam hari subjek dan suami mengajarkan anak 

menggambar, mengerjakan buku aktifitas mengenal huruf dan 

berhitung, atau saat jalan-jalan di mall dimanfaatkan untuk mengajak 

anak mengikuti lomba mewarnai kemudian mengajak anak ke toko 
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buku untuk membeli aneka alat tulis yang diinginkan sebagai 

hadiahnya. Menurut subjek dengan mengajak melakukan aktifitas 

bersama ini anak menjadi termotivasi untuk menggambar atau 

membuat aneka coretan dalam buku diary yang disediakan. Bahkan 

saat ini anak juga sudah tertarik untuk mengenal huruf dengan sering 

meminta subjek memberitahukan huruf dari kata yang ingin ditulis.  

Dengan sering menghabiskan waktu bersama subjek merasa 

anaknya menjadi lebih dekat dengannya, seperti saat anak 

mengatakan perasaan sayang mama karena lebih sering ditemani 

subjek di rumah setelah tidak bekerja. Subjekpun merasa 

kebersamaan membuat anak merasa lebih nyaman secara 

emosional dan hal ini merupakan kemajuan bagi anak, mengingat 

sebelumnya subjek sering merasakan kendala dengan sifat anak 

yang pendiam dan sensitif meskipun sebenarnya memiliki kemauan 

yang kuat untuk meraih prestasi.  

c. Penyediaan fasilitas 

Subjek mengungkapkan bahwa sejak dini telah mengenalkan 

anak dengan aneka macam alat tulis dan buku-buku aktifitas anak 

prasekolah. Pada awalnya pemberian peralatan ini dimaksudkan 

sebagai penghargaan pada anak ketika mau mengikuti lomba, 

subjek berharap anak akan mengenal aktifitas di luar sekaligus 

tertarik menggunakan alat tulis. Menurut subjek saat ini anaknya 

menjadi senang menggunakan alat tulis dengan sering mengajak 
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adiknya bermain peran sebagai guru dan mengajarkannya  

menggambar ataupun senang membuat coretan di buku hariannya.  

Dalam penggunaan alat subjek sering memberikan 

kebebasan pada anak untuk memilih sesuai keinginan, meskipun 

tetap mengawasi sambil mengerjakan tugas rumah tangga. Hal ini 

dilakukan karena biasanya anak sudah memiliki teman bermain 

yakni adiknya yang sering diajak bermain imajinasi, seperti pura-pura 

menjadi guru, bermain boneka dan masak-masakan. Menurut subjek 

pemberian kebebasan ini membuat anak senang mengerjakan 

aktifitas yang dipilih seperti mengerjakan buku aktifitas dan 

membaca buku cerita. Anak juga mau bertanya saat mengalami 

kesulitan, seperti menanyakan huruf untuk menuliskan gambar dan 

mengeja kalimat dalam buku cerita yang dipilih.  

d. Komunikasi 

Menurut subjek anaknya termasuk anak yang perasa 

sehingga selalu menanyakan keinginan anak untuk melakukan 

aktifitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan anak melakukan segala 

sesuatunya dengan senang. Selain menanyakan perasaan anak 

subjek juga memberikan penjelasan mengenai manfaat mengikuti 

aktifitas tertentu, misalnya mengaji di masjid anak akan bertambah 

pintar dan memiliki banyak teman sehingga anak mau berangkat 

meskipun dengan ditemani subjek.  
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Saat anak merasa kecewa subjek juga membesarkan hati 

anak, seperti ketika anak belum lolos tes mengaji subjek menghibur 

untuk tidak kecewa dan terus mencoba dengan bersuara lebih keras, 

ataupun saat anak kurang puas dengan nilai mengaji dan ingin 

menggantinya maka subjek memotivasi anak untuk terus berusaha. 

Menurut subjek dengan sering memberikan pengertian membuat 

anak lebih tenang dan mau terus mencoba aktifitas tertentu.  

2. Kontrol: 

a. Tuntutan kedewasaan: 

Sebelum masuk usia sekolah subjek mengharapkan anak 

trampil menggunakan alat tulis, melek huruf dan angka. Untuk itu 

subjek mengisi waktu anak pada malam hari dengan berbagai 

aktifitas, mulai dari mengajak anak ibadah bersama dan membaca 

kitab suci, mengerjakan buku aktifitas prasekolah dan membaca 

buku cerita.  

Menurut subjek dengan mengatur rutinitas anak membuatnya 

terbiasa dan menjadi senang dengan aktifitas tersebut, seperti 

membuat berbagai coretan untuk mengisi waktu luangnya, minta 

diajarkan mengeja buku cerita dan bahkan mengatur sendiri buku 

aktifitas mana yang ingin dikerjakan.  

Subjek juga mengharapkan anak sudah bisa mengatur emosi 

dan menyesuiakan diri sebelum usia sekolah.  Maka subjek juga 

sering mengikutkan anak acara kompetisi di luar, seperti lomba 
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menggambar, fashion show, ataupun mengaji di masjid bersama 

teman-temannya. Namun demikian subjek merasakan kendala 

dalam memotivasi anak dikarenakan sifat pemalu anak saat aktifitas 

di depan umum dan sensitif terhadap kegagalan sehingga  membuat 

subjek berupaya untuk membesarkan hati anak dan sering 

memberikan hadiah yang disenangi anak.  

Tuntutan kedisiplinan pada anak juga tidak mudah diterapkan 

karena anak masih sering mengikuti kemauannya sendiri. Hal ini 

terlihat ketika anak  mengerjakan buku aktifitas yang disenangi maka 

belum mau berhenti kalau belum selesai, anak juga sering belum 

mau merapikan alat main karena masih ingin memainkannya sampai 

berhari-hari ataupun anak menolak memakai sepatu warna hitam ke 

sekolah karena ingin memakai sepatu yang disenangi. Melihat 

kondisi anak yang sulit diarahkan ini subjek merasa khawatir akan 

memengaruhi penyesuaian diri anak saat di Sekolah Dasar nanti. 

b. Restriktif: 

Dalam menerapkan aturan sehari-hari subjek dan suami  

sering mengadakan diskusi dengan anak, seperti akibat bermain 

gadget dan aturan menggunakan handphone, akibat makan mi 

instan berlebihan dan pembatasan makan mi instan. Menurut subjek 

hal ini bisa dilakukan kalau suami juga memberikan komitmen yang 

sama sehingga anak mau mematuhinya.  



89 
 

 
 

Namun subjek mengakui saat ini tidak mudah menerapkan 

kedisiplinan pada anak yang cenderung keras kepala. Maka subjek 

sedang mencoba menerapkan koin kebaikan agar anak termotivasi 

untuk melakukan aktifitas sehari-hari sesuai kesepakatan, namun hal 

ini belum terlihat hasilnya dikarenakan baru diterapkan subjek 

menjelang anak memasuki Sekolah Dasar.  

c. Permisif: 

Subjek seringkali membiarkan perilaku anak yang kurang 

patuh, adanya toleransi pada perilaku anak dikarenakan tidak tega 

pada anak atau ingin menjaga perasaan anak. Sikap subjek yang 

kurang tegas juga tidak disetujui oleh suami subjek karena membuat 

anak tidak konsisten terhadap aturan, seperti tidak mau merapikan 

alat main yang telah digunakan.  

Tabel 6 
Matriks antar Tema 

Keterlibatan Subjek 2 

Tema PN 1 
 

PN 2 
 

PW 
 

PF 
 

 
KM 

1. Penerimaan 
(PN1) 

 
- 

 
- 

 
  ++++ 

 
  +++ 

 
++++ 

2. Penolakan  
(PN 2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. Penyediaan 
waktu bersama 
(PW) 

 
 +++ 

 
- 

 
- 

 
  +++ 

 
- 

4. Penyediaan 
fasilitas (PF) 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 +++ 

 

5. Komunikasi (KM) 
 

 
 +++ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Keterangan: 

1. Penerimaan anak ditunjukkan melalui pemahaman sifat-sifat anak 

yang membuat subjek menyediakan berbagai fasilitas yang sesuai 

dengan minat anak disertai komunikasi yang positif agar anak 

melakukan akktifitas dengan senang.  

2. Penyediaan waktu bersama anak membuat subjek semakin 

memahami kondisi anak dan memberikan bantuan pada anak. 

3. Penyediakan fasilitas dilakukan subjek berdasarkan hasil dialog 

dengan anak dan disesuaikan dengan minat anak, seperti aneka 

macam alat tulis dan buku aktifitas.  

4. Komunikasi yang intensif dengan anak menjadikan subjek semakin 

memahami karakteristik unik anak sehingga bisa membantu anak 

mengatasi hambatan emosinya, seperti anak yang cenderung pemalu 

namun memiliki kemauan untuk meraih prestasi maka subjek 

mengadakan dialog untuk menyalurkan minatnya.  

Tabel 7 
Matriks antar Tema 

Kontrol Subjek 2 

Tema TD  
 

P1 
 

 
P2 

1. Tuntutan 
kedewasaan (TD) 

 
- 

 
+++ 

 

 
++ 

2. Restriktif (P1)  
++ 

 

 
- 

 
- 

3. Permisif (P2)  
- 

 
- 

 
- 
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Keterangan: 

1. Adanya tuntutan subjek agar anak memiliki ketrampilan yang 

dibutuhkan di Sekolah Dasar terutama dalam hal motorik dan 

pengendalian emosi membuat subjek melakukan pengawasan dengan 

mengajak anak berdialog tentang manfaat dan sebab akibat mengenai 

sesuatu. Namun demikian subjek kurang konsisten dalam menerapkan 

aturan mengenai kedisiplinan dan menjaga kerapihan rumah 

dikarenakan ingin menjaga persaan anak.  

2. Adanya kesulitan dalam mengarahkan perilaku anak yang cenderung 

menuruti keinginannya sendiri membuat subjek menerapkan strategi 

baru agar anak memiliki kedisiplinan, misalnya dengan memberikan 

koin kebaikan atas perilaku yang disepakati. 
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Bagan 3. 

Bagan Pengasuhan Subjek 2 

Penyediaan 

waktu: 

 Menemani 

rutinitas 

anak pada 

siang dan 

malam hari 

dengan 

aktifitas 

motorik 

halus 

 

PENGASUHAN SUBJEK 2 

Penerimaan: 

 Mengungkapkan 

kelebihan anak yang 

memiliki ketekunan dan 

motivasi kuat  

 Memahami sifat anak 

yang pemalu dan 

sensitif terhadap 

kegagalan 

 Ungkapan kasih sayang 

dengan senyuman, 

mendengarkan dengan 

perhatian, memeluk anak 

  

Tuntutan 

kedewasaan: 

 Kompetensi 

motorik halus, 

melek huruf, 

berhitung, 

mengaji, seni 

 Perilaku 

mudah 

menyesuaikan 

diri, disiplin 

 Emosi positif, 

komunikatif 

Penyediaan 

fasilitas: 

 Alat tulis, 

buku 

aktifitas 

prasekolah, 

buku cerita, 

mikroplay 

Restriktif: 

 Diskusi 

manfaat 

aktifitas yang 

dilakukan 

 Pemberian 

pujian, 

hadiah alat 

tulis,  koin 

kebaikan 

  

Komunikasi 

 Penjelasan 

manfaat 

dan cara 

beraktifitas 

 Menanya-

kan 

keinginan 

anak  

 Membesar-

kan hati 

anak saat 

kecewa 

  

Permisif: 

 Pembiaran 

perilaku 

tidak 

disiplin 

waktu, 

tidak rapih 

dan tidak 

patuh 

orangtua 

  

 

KETERLIBATAN 

 

KONTROL 

 

ANAK SIAP SEKOLAH 
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2. Deskripsi Subjek III 

a. Data diri subjek  

Nama  : KD   

Usia  : 35 tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : S2 Komunikasi 

Nama anak : S 

b. Hasil observasi 

Wawancara dengan subjek sering diadakan pada hari minggu, 

maka saat wawancara peneliti seringkali mendapati subjek sedang 

melakukan aktifitas bersama anaknya, misalnya subjek dan anaknya 

membuat prakarya pesawat dari kertas. Subjekpun secara spontan 

menceritakan bagaimana proses pembuatan pesawat kertas tersebut 

dengan kalimat yang lancar. Pada kesempatan lain tampak anak 

subjek sedang bermain seluncuran dari kasur yang ditaruh di atas 

tangga dan banyak alat main bertebaran di lantai. Dalam 

menanggapi pertanyaan peneliti mengenai aktifitas anaknya tersebut 

subjek bercerita dengan kalimat lancar dan ekspresi senang. Saat 

menceritakan segala tingkah laku anak yang menurutnya lucu subjek 

juga tampak sering tertawa.  

Ketika menceritakan mengenai kemampuan komunikasi anak 

yang menurutnya kurang spontan intonasi suara subjek lebih pelan. 

Bahkan ketika subjek mengungkapkan kekhawatiran mengenai 
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kurangnya spontanitas anak merupakan efek dari pengasuhan yang 

pernah dilakukan subjek menitikkan air mata dan menghentikan 

kalimatanya. Namun saat subjek mengungkapkan kekurangan anak 

bisa jadi sifat yang diturunkan dari orangtua, subjekpun tersenyum 

dan melanjutkan wawancara.  

Selama proses wawancara subjek juga bersikap interaktif 

dengan selalu mengajak anak berkomunikasi tentang alat yang 

sedang dimainkan, terlihat spontan mengingatkan anak ketika 

berperilaku kurang sopan, dan mengambilkan alat main dari ruang 

tengah untuk mendukung cerita yang disampaikan pada peneliti. 

Subjek juga secara spontan mengajak peneliti ke ruang 

tengah untuk memperlihatkan peralatan anak. Ruang tengah cukup 

luas, terdapat satu meja dan sofa serta rak besar yang di dalamnya 

terdapat televisi, buku-buku bacaan orang dewasa, buku anak dan 

koleksi VCD. Subjek memperlihatkan laci bagian bawah terdapat 

tumpukan kertas bekas dan alat tulis anak, seperti krayon, spidol, 

majalah anak prasekolah, kertas lipat, gunting dan lem. Di samping 

rak terdapat kotak-kotak tranparan berisi aneka alat main anak, 

seperti lego, mobil-mobilan, dan bola-bola kecil.  

Di sebelah rak televisi tersebut terdapat kamar mandi anak 

yang penataannya ramah anak, terdapat keset di depan kamar, 

sabun cuci tangan dan mandi di tempatkan rendah sesuai jangkauan 
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anak  serta disediakan dua pilihan aroma. Di dalam kamar mandi 

juga terdapat bak besar yang bisa digunakan untuk bermain air.  

Di sisi lain ruang tengah juga terdapat rak sekaligus bisa 

berfungsi sebagai meja belajar anak. Pada tempat pajangannya 

berisi aneka piala, aneka buku seri ensiklopedia, aneka bentuk lego 

yang dipajang menjadi robot serta mobil-mobilan. Pada dinding 

ruang tengah juga terdapat banyak tempelan hasil karya anak, 

seperti lipatan pesawat kertas berukuran besar dan kecil.  

Meskipun ukuran rumah subjek tidak terlalu luas namun 

secara keseluruhan penataan ruangan terlihat rapi dan leluasa untuk 

aktifitas anak. Perabot rumah didesain minimalis dan disesuaikan 

ruangan yang didominasi warna biru dan putih, misalnya ruang tamu 

terdapat satu set sofa bergaya Eropa warna biru dengan motif bunga 

putih, sedangkan sisi dinding terpasang kaca besar sehingga orang 

yang sedang duduk akan melihat bayangannya. Sedangkan di 

samping ruangan terdapat papan panjat tebing yang ditempel pada 

dinding rumah dekat gudang.    

c. Hasil wawancara 

Subjek mengungkapkan bahwa dalam pengasuhannya 

seringkali terinspirasi dari cerita masa kanak-kanak seperti trio 

detektif dimana anak-anak memiliki semacam lab penelitiannya 

sendiri untuk melakukan berbagai aktifitas yang disukainya. 

Subjekpun berkeinginan untuk menjadikan dunia anak sebagai masa 
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bebas bermain dan rumah menjadi tempat yang menyenangkan 

untuk bermain. Berangkat dari pemikiran tersebut subjekpun 

menyediakan banyak alat main bagi anak, seperti aneka kertas 

bekas, kertas koran, kertas lipat yang bisa digunakan untuk 

membuat ketrampilan tangan.  

Agar anak bisa menggunakan alat main sewaktu-waktu maka 

subjek menempatkan berbagai alat main dan alat tulis di ruang 

tengah. Subjek juga sering memberi kesempatan pada anak untuk 

bermain bebas, seperti yang terlihat saat peneliti sedang berkunjung 

ke rumah subjek kedua anaknya sedang membuat seluncuran dari 

kasur yang ditempatkan di tangga dan selang berapa lama anak 

subjek juga terlihat asyik main air di kamar mandi. Subjekpun 

mengungkapkan bahwa di akhir minggu memang subjek sengisi 

waktu seharian untuk bermain bersama anak, seperti  pada hari 

tersebut baru saja subjek mengajak anak merakit pesawat kertas 

dari majalah kreatifitas.  

Subjekpun mengungkapkan bahwa anaknya termasuk anak 

yang senang diajak bermain dan mudah tertarik dengan sesuatu 

sehingga biasanya subjek hanya memberi contoh sekali kemudian 

anaknya akan mengikuti dengan mandiri, seperti saat subjek 

mengatakan bisa membuat sulapan dengan melipat dan 

menggunting membentuk orang kemudian saat dibuka menjadi 

orang bergandeng anaknya lansung bersemangat ingin diajari 
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caranya kemudian membuat sendiri sampai banyak. Menurut subjek 

anaknya juga ulet dan telaten dalam mengerjakan sesuatu, seperti  

saat mainan legonya bercampur maka dia mencari dan memisahkan 

lego dengan jenis yang sama. Anaknya juga memiliki banyak inisiatif 

dengan menjadikan segala sesuatu sebagai alat main yang 

menyenangkan, seperti saat diberikan kamera bekas dijadikan 

tempat bongkar pasang koin sehingga terlihat asyik dan bertahan 

lama saat melakukan aktifitas.  

Melihat anak-anaknya asyik bermain dan senang mencoba 

hal baru merupakan kepuasan tersendiri bagi subjek dan 

berkeinginan untuk mencatat segala aktifitas yang dilakukan anak. 

Hal ini juga menjadikan subjek ingin menambah pengetahuan anak 

seperti menyediakan buku ensiklopedia ipen book yang berisi aneka 

pengetahuan dan dikombinasikan dengan alat yang bisa 

membunyikan tulisan. Maka dengan membelikan ipen book ini selain 

untuk menyalurkan rasa ingin tahu anak subjek juga bertujuan 

menarik minat anak untuk berlatih membaca.  

Sebenarnya aktifitas mengenalkan anak pada buku ini sudah 

dilakukan subjek sejak anak berusia tiga tahun, seperti buku seri my  

first word tentang pengenalan nama-nama benda dan secara rutin 

membacakannya agar anak memiliki minat terhadap buku. Saat 

melihat anak mau mendengarkan dibacakan buku ataupun melihat 

anak bermain menyusun buku subjek sudah merasa sangat senang, 
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oleh karenanya saat ini subjek ingin meningkatkan kompetensi anak 

untuk berlatih membaca.  

Selain ingin menyalurkan rasa ingin tahu anak melalui buku 

subjek juga ingin mengenalkan anak dengan pengetahuan agama 

dengan membelikan buku seri kisah teladan para nabi meskipun 

subjek merasa anak belum tertarik dengan cerita tersebut. Subjek 

juga menyediakan CD hafalan Al Qur’an yang berisi panduan surat-

surat pendek untuk diperdengarkan pada anak dan melatih 

hafalannya. Namun subjek merasa mengajarkan hafalan pada anak 

bukan hal yang mudah karena pada dasarnya anak belum cukup 

termotivasi untuk menghafal.  

Meskipun subjek juga mengharapkan anak terampil membaca 

Al Qur’an namun tidak ingin membuat anak merasa terbebani, 

seperti saat ini subjek sudah merasa cukup puas ketika anaknya 

mau belajar mengaji dengan metode yang diajarkan di sekolahnya. 

Meskipun terkadang ada selisih pendapat dengan suaminya, 

misalnya saat anaknya mendapat nilai B- dan suaminya 

menanyakan pada anak kenapa mendapat nilai tersebut maka 

subjek menyatakan ketidaksetujuan pada sikap suaminya karena  

baginya yang terpenting bukan nilai namun motivasi anak untuk mau 

mengaji. Subjek tidak ingin anaknya melakukan sesuatu hanya ingin 

hasil yang bagus namun yang terpenting melakukannya dengan 

proses benar dan senang.  
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Subjek berpendapat bahwa untuk mendidik anak yang sukses 

tidak semata-mata berhasil secara akademis saja namun memiliki 

moral yang baik, maka untuk membantu pemahaman anak tentang 

hal baik buruk subjek memberikan input melalui tontonan yang 

dilihat, seperti memfasilitasi dengan CD seri School Magic Bus yang 

didalamnya sarat contoh perilaku moral yang dikemas dengan cerita 

menarik dan imajinatif. Pada awalnya subjek hanya memiliki satu 

kaset ini dari distributor mainan yang menjadi langganannya, namun 

saat melihat anaknya melihatnya berulang-ulang maka subjek 

menanyakan pada anaknya apakah menyukainya dan akhirnya 

menambah koleksi lebih banyak. Agar anak dapat melihat CD 

dengan mandiri pada waktu yang diinginkan maka subjek 

menempatkan koleksi CD di sebelah televisi  satu tempat dengan 

koleksi buku yang lain, tujuannya jelas agar menjadi alternatif 

tontonan bagi anak selain televisi. 

Subjek mengungkapkan bahwa sebenarnya ingin membatasi 

anaknya melihat televisi karena tidak bisa sepenuhnya bisa 

mengontrol apa yang ditonton anak-anak. Namun mengingat kondisi 

subjek dan suami yang bekerja maka untuk membantu mengalihkan 

aktifitas anak dilakukan dengan menempatkan banyak alat main 

dalam satu ruangan dengan tempat berdekatan subjek berharap 

anak lebih memilih aktifitas main daripada menonton televisi. 

Berbicara mengenai penggunaan teknologi ini subjek juga tidak 
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bersikap antipati karena pada dasarnya di lingkungan luar anak tetap 

akan menemuinya, hanya saja subjek menginginkan konten yang 

lebih sesuai untuk anak-anak. Demikian juga dengan penggunaan 

gadget, subjek mengarahkan anak dengan permainan yang bersifat 

edukatif seperti laptop Upin Ipin dan mengatur waktu bermain yakni 

sore hari setelah mandi dan mengaji atau pada akhir minggu.  

Untuk memantau aktifitas anak siang hari subjek 

menyempatkan pulang saat istirahat siang, setelah menemani anak 

makan siang dan tidur siang baru kembali ke kantor. Meskipun 

hanya dua jam hal ini rutin dilakukan subjek agar dapat memantau 

menu makan siang anak. Menurut subjek waktu makan ini menjadi 

penting bagi anak usia dini karena selain menyangkut pertumbuhan 

juga dapat ditanamkan tata cara makan pada anak. Mengenai self 

help ini juga menjadi hal prioritas agar anak menjadi mandiri 

termasuk masalah makan, misalnya waktu kecil subjek 

membiasakan menyuapi anak tidak dengan jalan-jalan tapi sambil 

duduk, subjek juga menerapkan metode finger food pada anak yakni 

dengan menyediakan aneka potongan buah atau sayur agar anak 

berlatih mengambil dan memakan makanan sendiri. Metode ini 

dimaksudkan untuk membangun kesadaran makan bagi anak 

dengan mengunyah sedikit-demi sedikit makanan maka anak akan 

merasakan makanan dan melihat apa yang dimakan sehingga tidak 

ada paksaan makan bagi anak.      
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Subjek memang memegang prinsip untuk mengenalkan 

segala sesuatunya dengan cara yang menyenangkan bagi anak, 

oleh karena itu subjek berusaha menyampaikan pesan atau 

berbicara dengan baik. Meskipun subjek merasa bahwa anaknya 

mudah untuk diberi pengertian namun menurut subjek anak tersebut 

juga sensitif terhadap kata-kata yang terkesan mengkritik, misalnya 

saat membuat hasil karya mobil kertas dan subjek memberikan 

komentar mengenai jendela yang dipasang tidak pada tempatnya 

maka ekspresinya berubah menjadi cemberut dan menjadi kurang 

bersemangat untuk melanjutkan.  

Subjek juga mengungkapkan anaknya juga bukan tipe anak 

yang mudah mengungkapkan apa yang dirasakan sehingga 

subjekpun berusaha dengan pelan agar tidak terkesan memaksa 

saat mengajak anak berbicara, misalnya saat bermain tiba-tiba anak 

menangis dan ketika subjek merasa panik dengan mendesaknya 

untuk mengatakan penyebabnya ia tidak bersegera menjawab 

bahkan tangisannya bertambah kencang dan sesenggukan. Dan 

ketika tangisannya reda anaknya bercerita sendiri bahwa dia 

menangis karena tangannya terjepit. Contoh lain dalam hal 

komunikasi yang masih menjadi perhatian subjek yakni 

kecenderungan anak yang kurang suka di tempat keramaian maka 

saat mengajak jalan-jalan biasanya subjek akan mengajaknya terus 

berbicara mengenai hal-hal di lihat. Namun demikian subjek sering 
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merasa anak masih kurang memuaskan dalam memberikan jawaban  

sehingga subjekpun sering  memotivasi dengan mengatakan bahwa 

anak pintar akan berusaha memberikan jawaban ketika ditanya.  

Subjek berpikir bahwa kurangnya spontanitas anaknya ini bisa 

jadi dikarenakan jarak lahir dengan adiknya yang terlalu dekat. 

Subjek sendiri tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa 

kakak harus mengalah dengan adik namun secara spontan anaknya 

selalu memberikan sesuatu yang diminta adiknya. Subjekpun 

teringat kejadian saat anaknya berumur tiga tahunan dan masih 

belum terlalu jelas untuk berbicara, saat itu  subjek sedang sibuk 

mengurus adiknya yang menangis dan si kakak merengek maka 

subjekpun membentaknya untuk diam dan seketika itu juga anaknya 

berhenti menangis. Subjek merasa khawatir bahwa peristiwa 

tersebut menjadi traumatik dan menyebabkan si anak menjadi 

kurang gigih memperjuangkan keinginannya. Dalam 

mengungkapkan kejadian ini ekspresi subjek menjadi sedih dan 

berkaca-kaca, namun tidak berapa lama subjek menyeka air 

matanya dan mengatakan bahwa sebisa mungkin akan memperbaiki 

perkembangan anaknya yang dirasa masih belum optimal.  

Pada wawancara selanjutnya subjek terlihat semakin terbuka 

mengemukakan tentang kendala yang dialami dalam pengasuhan, 

salah satunya mengenai letak rumah di pinggir jalan raya besar 

sehingga anak-anak kurang tempat untuk bermain di luar. Saat 
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menceritakan hal ini secara spontan subjek mengajak peneliti untuk 

diperlihatkan dengan papan panjat tebing yang terletak di lengkong 

rumah. Subjek menyampaikan bahwa pembuatan papan panjat 

tebing ini merupakan ide dari suaminya yang bertujuan agar anak-

anak memiliki tempat latihan fisik dan melatih percaya diri. 

Pada saat yang sama anak subjek mengatakan ingin naik 

papan tebing, maka subjekpun tersenyum dan mengiyakan dengan 

anggukan dan mengingatkan untuk memasang matras terlebih 

dahulu. Saat peneliti memberikan pujian pada anak subjekpun ikut 

menanggapi dengan menceritakan bahwa anaknya biasa diajari 

panjat tebing oleh anak mapala setiap satu minggu sekali. Subjekpun 

menceritakan bahwa ide aktifitas panjat tebing ini berawal saat 

mengajak anak jalan-jalan sore dan melihat anak Mapala sedang 

berlatih panjat tebing, maka saat anak ditanya dan anaknya 

mengatakan berminat baru dibuatkan papan panjat tebing di rumah.  

Subjek mengungkapkan saat mengajak anak jalan-jalan 

seringkali menjadi ajang berdialog dengan anak, misalnya saat jalan-

jalan di Gramedia dan melihat mainan bagus maka dijadikan bahan 

untuk memotivasi anak bahwa mainan tersebut boleh dimiliki apabila 

sudah mendapat nilai mengaji A sebanyak 10 kali. Namun subjekpun 

menyampaikan pada realitasnya hal itu tidak mudah dilaksanakan 

karena anak membutuhkan waktu lama untuk memenuhi kriteria 

tersebut dan subjekpun tertawa kecil menceritakan hal itu. Menurut 
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subjek yang terpenting saat ini adalah bisa memfasilitasi anak 

dengan banyak aktifitas agar anak bisa menemukan apa yang 

menjadi minatnya. 

d. Analisa subjek III 

1. Keterlibatan:  

a. Penerimaan: 

Persepsi positif mengenai sikap anak yang mudah diarahkan 

membuat subjek banyak memberi kesempatan pada anak 

menggunakan peralatan di rumah untuk menciptakan berbagai 

permainan baru, seperti menggunakan koin untuk bermain bongkar 

pasang dan kasur sebagai alat seluncuran. Menurut subjek saat 

anak diberi kesempatan dan kepercayaan membuat anak senang 

bereksplorasi dan tersalurkan rasa ingin tahunya sehingga 

berkontribusi terhadap pengetahuan anak mengenai kejadian sehari-

hari.   

Pemahaman mengenai sifat anak yang sensitif juga membuat 

subjek berupaya menampilkan ekspresi yang positif saat berinteraksi 

dengan anak agar anak merasa nyaman dan terbuka pada subjek. 

Menurut subjek bukan hal yang mudah membuat anak memiliki 

spontanitas dalam bercerita namun saat anak menunjukkan 

kemauan untuk mengajukan pertanyaan pada hal-hal yang disukai 

seperti sekarang ini merupakan perkembangan yang 

membanggakan.  
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b. Penyediaan waktu bersama anak 

Subjek selalu menyempatkan diri untuk mendampingi anak 

bermain maupun melakukan rutinitas sehari-hari, seperti 

menyempatkan diri pulang ke rumah untuk menemani rutinitas 

makan siang anak, mendampingi anak menonton acara anak-anak 

dan membaca buku saat malam hari, dan mengajak anak membuat 

prakarya saat akhir minggu. Saat melakukan aktifitas bersama ini 

subjek tidak segan untuk memberikan contoh langsung sambil 

mengadakan obrolan ringan mengenai aktifitas yang sedang 

dilakukan. 

 Menurut subjek dengan mengadakan pendekatan seperti ini 

anak menjadi tertarik untuk mencoba berbagai aktifitas dan fokus 

untuk mengerjakannya sampai selesai, seperti mengulang membuat 

prakarya yang diajarkan sebanyak yang diinginkan.  

c. Penyediaan fasilitas 

Subjek menata aneka alat main anak dalam satu ruangan dan 

satu tempat khusus yang berisi peralatan anak dengan tujuan anak 

bisa memilih sendiri alat yang ingin digunakan. Subjekpun merasa 

senang karena akhirnya anak menggunakan alat secara mandiri, 

seperti mengulang membuat pesawat kertas dan menggunting orang 

bergandeng senidiri.  

Melihat anak memiliki inisiatif dan ketekunan dalam 

mengerjakan sesuatu membuat subjek menambah alat main untuk 
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meningkatkan ketrampilannya. Subjek lebih senang memfasilitasi 

anak dengan alat main yang memungkinkan anak untuk 

menggunakan secara mandiri, seperti ipen book yang berupa buku 

audio sehingga anak bisa mengetahui isi bacaannya dengan 

menunjuk tulisannya, papan magnet huruf, ataupun vcd seri edukatif 

school magic bus yang berisi cerita moral. Menurut subjek dengan 

menyediakan peraltan seperti ini membuat anak tertarik untuk 

menggunakannya secara mandiri sehingga menambah 

penegtahuannya. Subjek juga banyak menyediakan alat main 

kreatifitas seperti lego, lasy, atau magic block yang bisa membentuk 

bangunan tiga dimensi. Menurut subjek dengan menyediakan aneka 

alat main bongkar pasang ini membuat anak kreatif menciptakan 

aneka bentuk dengan meniru gambar dengan mudah.  

d. Komunikasi 

Subjek mengatakan anaknya kurang menyukai apabila terlalu 

diarahkan dalam melakukan aktifitas, maka subjek berupaya untuk 

berbicara dengan kalimat dan ekspresi yang positif agar anak 

merasa nyaman saat berkomunikasi, misalnya saat mengajak 

membuat prakarya guntingan kertas menjadi orang bergandeng 

subjek mengatakan “mama bisa membuat sulapan”, atau ketika 

subjek mengenalkan dengan ipen book subjek memperlihatkan sisi 

menarik alat tersebut yang bisa mengeluarkan suara sesuai isi 

ceritanya.  
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Subjek mengakui bahwa sebenarnya hal ini bukan hal yang 

mudah dilakukan karena subjekpun merasa bukan tipe orang yang 

mudah berkomunikasi, namun adanya pengalaman kurang 

menyenangkan dengan anak membuat subjek untuk selalu 

mengontrol emosinya meskipun ada hal yang kurang berkenan. Saat 

memberi masukan pada anak juga dilakukan dengan pelan-pelan 

dan saat anak menunjukkan ekspresi kurang senang maka subjek 

tidak memaksakan. Atau ketika anak menangis dan tidak jelas saat 

ditanyakan penyebabnya, maka subjek menunggu sampai anak lebih 

tenang. Menurut subjek dengan mengadakan komunikasi secara 

ringan membuat anak merasa nyaman sehingga mau 

mengungkapkan perasaannya dan mencoba aktifitas secara mandiri.  

2. Kontrol: 

a. Tuntutan kedewasaan: 

Subjek mengharapkan anak memiliki sikap kreatif dan mandiri 

sejak dini. Maka selain menyediakan berbagai alat yang bervariasi 

subjek juga mengatur rutinitas anak sehari-hari, seperti makan siang 

anak dan tidur siang tepat waktu, membiasakan membaca kitab suci 

waktu sore hari, serta mengenalkan berbagai aktifitas audia visual 

pada malam hari. Menurut subjek adanya pola teratur ini 

memunculkan inisiatif anak untuk memilih aktifitas yang ingin 

dilakukan sesuai waktunya, seperti menonton tv setelah mengulang 

mengaji atau meminta ijin melihat vcd pada malam hari.  
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Pada akhir minggu subjek juga lebih sering mengajak anak 

membuat prakarya bersama dan memberi kesempatan anak 

menggunakan peralatan di rumah untuk bermain bebas, seperti 

membuat seluncuran dan menggunakan koleksi aneka bongkar 

pasang. Subjek mengatakan hal ini merupakan cerminan kreatifitas 

dan imajinasi anak sehingga memunculkan kebanggaan pada anak 

dan ketika anak melakukannya dengan senang akan mudah 

bertanggung jawab merapikan kembali.  

Subjek juga mengharapkan anaknya memiliki kecintaan 

terhadap buku dan ketrampilan literasi. Maka subjek mengenalkan 

anak pada buku sejak dini dengan sering membacakan buku pada 

waktu senggang dan menyediakan aneka buku seri pengetahuan. 

Dan saat anak meminta dibacakan buku atau hanya sekedar 

bermain menyusun buku dan tidak merusaknya merupakan sebuah 

indikasi anak senang pada buku. Namun seiring dengan 

pertambahan usia anak memasuki usia sekolah subjekpun mulai 

mengharapkan anak memiliki motivasi untuk belajar membaca. 

Berdasarkan pengalaman anak kurang tertarik saat diajarkan huruf 

secara tekstual, maka subjek berupaya menyediakan buku dalam 

bentuk audio. Menurut subjek aat ini minat anak terhadap bacaan  

sudah muncul dengan memilih sendiri buku yang diinginkan dan 

menyamakan tulisan dengan suara dari ipen book. Inisiatif anak juga 
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terlihat saat anak sering bertanya mengenai isi buku yang kurang 

dimengerti.   

Dengan mengajak anak membaca buku subjek juga 

mengharapkan anak lebih komunikatif mengingat selama ini subjek 

merasa terkendala memotivasi anak untuk spontan dalam bercerita. 

Maka selain mengajak membaca buku mengisi waktu santai pada 

malam hari subjek juga mengajak anak membuka laptop untuk 

mendengarkan lagu-lagu bahasa inggris dan menonton film sebagai 

bahan tanya jawab dengan anak.  

Selain menarik minat anak terhadap pengetahuan subjek juga 

mengharapkan dari buku anak juga dapat mengetahui nilai-nilai 

moral, untuk itu subjek juga menyediakan aneka buku seri cerita 

yang religius. Namun demikian menurut subjek anak kurang tertarik 

maka subjek menggunakan video yang menjadi favorit anak saat ini 

seri School Magic Bus yang berisi petualangan namun sarat dengan 

pesan moral seperti tolong menolong. Menurut subjek pemahaman 

melalui film ini lebih menarik anak dan bisa dijadikan bahan diskusi 

untuk mengenalkan anak mengenai perilaku sosial.  

Perilaku disiplin dalam menggunakan alat juga tidak lepas dari 

tuntutan subjek, seperti mengatur waktu bermain anak. Meskipun 

subjek mengenalkan anak dengan pemainan menggunakan gadget 

namun diperbolehkan pada sore hari setelah mandi dan mengaji. 

Menurut suami subjek anak juga sudah mengetahui aturan di rumah, 
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seperti boleh menonton TV kalau sudah belajar dengan subjek, 

kecuali pada waktu libur hari sabtu dan minggu anak diperbolehkan 

bermain gadget  dan menonton TV sesuai keinginan karena tidak 

ada rutinitas belajar sore hari. Pemahaman anak akan aturan ini juga 

terlihat ketika peneliti berkunjung ke rumah subjek pada malam hari 

dan anak meminta ijin untuk melihat film di laptop. 

b. Restriktif: 

Untuk memberitahukan pada anak tentang perilaku yang 

diharapkan lebih sering dilakukan subjek dengan mengingatkan 

secara langsung berperilaku yang tidak sesuai, seperti menegur 

anak tentang perilaku yang tidak sopan ketika duduk di meja atau 

mengingatkan anak untuk merapikan alat main setelah digunakan.  

Untuk memotivasi anak melakukan aktifitas dengan baik 

subjek juga memberikan pujian pada anak meskipun menurut subjek 

tidak terlalu pintar dalam memberikan pujian. Terkadang subjek juga 

memberikan reward benda-benda yang disukai anak apabila 

melakukan sesuatu sesuai kesepakatan, misalnya membelikan 

mainan apabila memiliki prestasi mengaji. Namun demikian 

pemberian hadiah ini jarang dilakukan karena subjek ingin anak 

melakukan aktifitas karena senang dan tidak terbebani oleh orientasi 

hadiah. Subjekpun menyadari tuntutan yang kurang konsisten ini 

membuat anak kurang termotivasi untuk meraih sesuatu yang 

diinginkan.  
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Tabel 9 
Matriks antar Tema 

Keterlibatan Subjek 3 

Tema PN 1  
 

PN 2 
 

PW 
 

PF 
 

 
KM 

1. Penerimaan 
(PN1) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 ++++ 

 
   +++ 

2. Penolakan 
(PN2) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3. Penyediaan 
waktu bersama 
(PW) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  ++++ 

 
  ++++ 

4. Penyediaan 
fasilitas (PF) 

 
- 

        

 

 ++++ 
 
- 

 
- 

 
  ++++ 

5. Komunikasi (KM) 
 

 
    +++ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

Keterangan: 

1. Pamahaman subjek akan kebutuhan anak untuk bermain 

membuatnya berupaya menyediakan berbagai faslitas dan menata 

ruangan agar menjadi tempat yang nyaman untuk anak bermain, 

komunikasi dan ekspresi yang positif juga diupayakan untuk menarik 

minat anak.  

2. Penyediaan waktu dan fasilitas dilakukan bersamaan disertai 

komunikasi untuk mendukung aktifitas anak. 

3. Penyediaan fasilitas untuk melatih ketrampilan anak seringkali disertai 

penjelasan mengenai penggunaan alat atau cara bermain dengan 

kalimat yang menarik agar anak mau mencobanya.  

4. Adanya pemahaman sifat anak yang kurang menyukai pemberian 

instruksi membuat subjek mengadakan komunikasi dengan nada 
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bicara pelan dan ekspresi positif agar anak mau mengungkapkan 

keinginan dan perasaannya. 

Tabel 10 
Matriks antar Tema 

Kontrol Subjek 3 

Tema TD  
 

P1 
 

 
P2 

 
1. Tuntutan 

kedewasaan (TD) 

 
- 

 
     +++ 
         

 
- 

 
2. Restriktif (P1) 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 
3. Permisif (P2) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

Keterangan: 

1. Tuntutan subjek agar anak memiliki sikap kreatif, perilaku mandiri dan 

memiliki pengetahuan alam sekitar dan nilai moral yang baik membuat 

subjek bersikap restriktif dengan mengadakan dialog mengenai 

peristiwa sehari-hari, memberikan teguran saat anak berperilaku yang 

kurang sesuai, terkadang memberikan pujian dan mainan yang disukai 

anak apabila berhasil meraih prestasi sesuai kesepakatan.  
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Penyediaan 

waktu: 

 Menemani 

rutinitas anak 

pada siang dan 

malam hari 

dengan 

menonton vcd, 

membaca buku 

dan akhir minggu 

dengan 

berprakarya 

 

Penerimaan: 

 Mengungkapkan 

kelebihan anak yang 

banyak inisiatif dan 

penurut 

 Pemahaman sifat anak 

yang pemalu, sensitif 

terhadap kritik  

 Pemberian bantuan, 

senyuman, menatap 

penuh perhatian 

  

Tuntutan 

kedewasaan: 

 Kompetensi melek 

huruf, motorik, 

mengaji, 

berbahasa inggris 

 Perilaku kreatif, 

disiplin, kerapihan, 

sopan santun, 

mengenal nilai 

baik buruk, 

komunikatif 

Penyediaan 

fasilitas: 

 Alat main 

bongkar pasang, 

vcd cerita moral, 

buku 

ensiklopedia, 

buku cerita, 

papan panjat 

tebing 

 Almari 

penyimpanan 

alat  

 Pemberian 

Restriktif: 

 Diskusi 

manfaat 

aktifitas yang 

dilakukan 

 Pemberian 

pujian, hadiah 

alat main 

 Menegur 

langsung   

Komunikasi: 

 Penjelasan 

cara bermain 

 Menanyakan 

keinginan 

anak  

 Pemberian 

saran dalam 

melakukan 

aktifitas 

 

PENGASUHAN SUBJEK 3 

 

ANAK SIAP SEKOLAH 

 

KETERLIBATAN 
 

KONTROL 

Bagan 4. 

Bagan Pengasuhan Subjek 3 
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S 1, 2, 3: Subjek 1, 2, 3     Bagan 5. 

        Bagan Pengasuhan Umum 

Penerimaan: 

 Mengungkapkan 

kelebihan anak 

 Memahami kekurangan 

anak 

 Pemberian bantuan 

pada anak 

 Kehangatan verbal: 

percakapan ringan, 

main pura-pura, pujian 

 Kehangatan fisik: 

senyuman, tatapan 

perhatian, pelukan, 

ciuman 

  

Tuntutan 

kedewasaan: 

Kompetensi 

melek huruf, 

behitung, 

motorik halus, 

daya ingat, 

seni, 

komunikatif 

Perilaku sosial 

S 1 & 3: sikap 

kreatif 

Penyediaan 

fasilitas: 

 Alat tulis, buku 

cerita & aktifitas 

kartu, alat main 

kreatif, alat 

musik, alat 

mikroplay & 

ketangkasan  

 S 1 & 3: 

penataan ruang, 

penyimpanan 

alat 

Restriktif: 

Diskusi induktif 

Pemberian 

reward: pujian, 

hadiah stiker, 

koin kebaikan 

  Menegur 

langsung 

S 1: memberi 

sanksi 

  

Komunikasi: 

 Pemberian 

penjelasan 

aktifitas main 

 Menanyakan 

keinginan anak 

  Pemberian 

motivasi 

 Pemberian 

masukan 

Permisif: 

♦ S 2: 

pembiaran 

perilaku 

tidak 

disiplin & 

tidak patuh 

orangtua  

Penyediaan 

waktu 

bersama: 

Menemani 

rutinitas anak 

  Mengisi waktu 

luang anak 

pada sore & 

malam hari  

dengan 

aktifitas 

motorik& 

kognitf 

 

 

PENGASUHAN SUBJEK  

 

ANAK SIAP SEKOLAH 

 
KETERLIBATAN 

 

KONTROL 
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D. Pembahasan Pengasuhan Ibu yang Memiliki Anak Siap Sekolah 

Dasar 

Berdasarkan hasil penelitian maka pengasuhan ketiga subjek 

yang memiliki anak siap masuk Sekolah Dasar dibahas melalui dua 

aspek pengasuhan yakni keterlibatan dan kontrol sebagai berikut:  

1. Keterlibatan 

Dalam Steinberg (2003, h. 81) disebutkan bahwa keterlibatan 

seorang ibu dalam kehidupan anaknya tercermin dari tingkat 

pengetahuan mengenai aktifitas dan pengalaman anak terkait 

dengan perannya dalam keluarga. Ketiga subjek menunjukkan 

keterlibatan dalam menyiapkan anak masuk sekolah dengan sering 

menghabiskan waktu untuk melakukan aktifitas bersama anak di 

rumah, seperti aktifitas melek huruf, berhitung, menulis, permainan 

kreatifitas dan bermain peran. Selain memberikan fasilitas dan 

mendampingi anak melakukan aktifitas ketiga subjek juga 

mengadakan komunikasi untuk mendukung minat anak dan 

mengarahkan hal yang masih kurang pada anak.  

Keterlibatan subjek dalam menyiapkan anak masuk Sekolah 

Dasar ini dibahas melalui tema-tema sebagai berikut: 

a. Penerimaan: 

Ketiga subjek menunjukkan penerimaan terhadap anak 

dengan mengungkapkan kelebihan masing-masing anak serta 

memahami kekurangannya. Kebahagiaan saat bersama anak juga 
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diungkapkan melalui sikap yang hangat terhadap anak dengan 

sering mengajak anak berdialog ringan mengenai peristiwa sehari 

hari dan membesarkan hati anak saat anak kesulitan melakukan 

sesuatu. Kehangatan secara fisik juga ditunjukkan dengan 

memberikan perhatian, senyuman, serta sentuhan fisik untuk 

menenangkan anak seperti pelukan dan ciuman.  

Menurut ketiga subjek dengan menunjukkan sikap yang 

positif ini membuat anak mudah mengungkapkan perasaannya 

dan mau melakukan aktifitas yang diharapkan. Dalam Wu, Wang 

& Liu (2017) diungkapkan bahwa ekspresi emosi positif yang 

ditunjukkan seorang ibu membuat anak merasa aman dan dekat 

dengan orangtua sehingga memengaruhi pengaturan emosi dan 

kepatuhan terhadap aturan sosial anak prasekolah.  

b. Penyediaan waktu bersama anak 

Selain menemani rutinitas anak sehari-hari pada waktu 

istirahat siang dan menjelang tidur,  ketiga subjek juga 

meluangkan waktu khusus untuk melatihkan kompetensi pada 

anak pada waktu senggang pada sore dan malam hari.  Ketiga 

subjek mendampingi anak secara rutin sekitar satu sampai dua 

jam untuk mengerjakan aktiftas pilihan, seperti mengerjakan buku 

aktifitas, bermain kartu, membaca buku. Menurut subjek adanya 

kebiasaan ini membaut anak telah terbiasa memilih sendiri 

aktifitas yang dilakukan saat waktu senggang malam hari 
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sehingga subjek akan mengarahkan apabila anak mengalami 

menanyakan sesuatu yang belum dimengerti.  

Dalam Britto (2012) disebutkan bahwa anak prasekolah 

yang setiap harinya memiliki waktu khusus bersama ibu kurang 

lebih 75 menit untuk melakukan berbagai aktifitas bersama 

memiliki kemampuan berinteraksi yang lebih baik saat masuk 

sekolah dibandingkan anak yang kurang mendapatkan 

pendampingan dari ibu. Menurut Lukie, dkk (2014) adanya 

interaksi antara ibu dan anak ketika melakukan aktifitas bersama 

ini membuat anak terbiasa mengemukakan pemikirannya 

sehingga mendukung kompetensi kognitif dan penyesuaian diri 

anak.  

c. Penyediaan fasilitas 

Ketiga subjek menyediakan fasilitas yang mendukung 

aktifitas melek huruf dan berhitung, seperti alat tulis dan buku. 

Pada subjek 1 dan 3 juga banyak menyediakan alat main bongkar 

pasang yang memungkinkan anak berlatih kreatifitas, sedangkan 

subjek 2 yang memiliki anak perempuan banyak menyediakan alat 

bermain peran. Masing-masing subjek juga berperan aktif dalam 

menggunakan alat bersama anak, seperti mengajarkan cara 

membaca buku. Ketiga subjekpun mengungkapkan saat ini 

anaknya telah menunjukkan minat untuk mengenal huruf dan 

mengeja kalimat sederhana.  
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Menurut Niklas, dkk (2016) pengalaman yang diberikan 

pada anak di rumah dengan menyediakan berbagai fasilitas yang 

disertai pemberian stimulasi dari seorang ibu akan mendukung 

ketrampilan pemecahan masalah pada anak dan merefleksi 

pemikirannya. Maka adanya fasilitas yang lengkap ini akan 

memengaruhi perkembangan kognitif dan bahasa anak sehingga 

membantu penyesuaian diri menuju masa transisi memasuki usia 

sekolah dengan menunjukkan minat terhadap ketrampilan 

membaca, menulis, berhitung serta berkreatifitas. 

d. Komunikasi  

Subjek 2 dan 3 mengungkapkan anaknya memiliki sifat 

yang sensitif sehingga subjek berupaya mengungkapkan harapan 

pada anak dengan pengaturan kalimat sepositf mungkin agar tidak 

membuat anak terbebani, sedangkan subjek 1 seringkali 

mengarahkan anak untuk melakukan aktifitas dengan kemampuan 

terbaik agar bisa berprestasi. Masing-masing subjek juga 

seringkali memberikan penjelasan mengenai aktifitas yang 

dilakukan dan menanyakan perasaan anak mengenai aktifitas 

tersebut.  

Dalam Hindman & Morison (2012) dikatakan bahwa anak 

prasekolah yang mendapat dukungan dari ibu melalui komunikasi 

yang baik dengan pengungkapan harapan yang positif serta 

pemberian panduan yang jelas pada anak akan membantu 
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pengelolaan perhatian, emosi, dan perilakunya sehingga anak 

memiliki pengaturan diri yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan.  Ketiga subjek juga mengatakan saat 

ini anak sudah sering menunjukkan kinerja yang baik terhadap 

aktifitas yang menjadi minatnya, seperti menyelesaikan buku 

aktifitas melek huruf dan berhitung, membuat hasil karya dan 

berlatih menulis secara mandiri, serta memiliki banyak ide saat 

bermain kreatifitas maupun main peran.   

2. Kontrol 

Menurut Baumrind (dalam Bornstein, 2002, h. 10) bagaimana 

orangtua menginternalisasi harapan dan pedoman berperilaku pada 

anak tergantung dari keyakinannya sebagai orang tua, oleh 

karenanya seorang ibu bisa memiliki pedoman yang berbeda dalam 

menetapkan kompetensi terbaik untuk anak-anaknya. Pada 

dasarnya sebelum anak masuk Sekolah Dasar ketiga subjek 

mengharapkan anak memiliki pengaturan emosi dan daya pikir yang 

baik sehingga mudah menyesuaikan diri di sekolah, meskipun dalam 

mewujudkan tuntutannya masing-masing subjek menerapkan 

pengawasan yang berbeda pada anak. Maka kontrol yang dilakukan 

ketiga subjek terhadap perilaku anak dibahas melalui tema-tema 

sebagai berikut: 

a. Tuntutan kedewasaan 



120 
 

 
 

Agar anak siap sekolah maka ketiga subjek mengharapkan 

anak memiliki daya pikir yang baik dengan menyediakan berbagai 

aktifitas, seperti mengenal huruf, berhitung, bermain musik, dan 

aneka permainan kreatif. Anak juga dituntut untuk memiliki 

ketrampilan motorik halus yang baik dengan mengenalkan 

penggunaan alat tulis. Niklas, dkk (2016) mengungkapkan bahwa 

penyediakan lingkungan rumah yang menstimulasi anak untuk 

belajar akan meningkatkan kemampuan kognitifnya, maka 

pemberian pengalaman pada anak di rumah juga akan 

mendukung ketrampilan yang diperlukan di sekolah.   

Dalam Brooks (2011, h. 20) dikatakan bahwa budaya 

dalam suatu komunitas memengaruhi keyakinan seorang ibu 

dalam menanamkan perilaku yang diharapkan pada anak, seperti 

cara berkomunikasi, prestasi, kemandirian, kedisiplinan serta  

pengaturan diri di masyarakat. Ketiga subjek juga mengharapkan 

anak memiliki perilaku sosial agar mudah menyesuaikan diri 

dengan lingkungan di luar rumah, seperti disiplin waktu dalam 

melakukan rutinitas sehari-hari dan ikut memjaga kerapihan 

rumah.  

Subjek 1 juga menekankan anak untuk bersikap sopan 

pada orangtua, bahkan subjek tidak segan menunjukkan 

kemarahan pada anak dan mengabaikan anak untuk sementara 

waktu saat anak tidak mematuhi aturan. Menurut subjek tuntutan 
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subjek yang tinggi terhadap kepatuhan ini berdasarkan nilai dalam 

keluarga besarnya yang beretnis Cina.  Dalam keluarga Cina 

dikenal dengan budaya penghormatan kepada orang yang lebih 

tua, bahkan untuk mempertahankan ketertiban sosial pemberian 

hukuman merupakan salah satu bentuk kasih sayang orangtua 

untuk memastikan anak tumbuh menjadi pribadi sukses (Chen, 

dkk,  2011). Menurut subjek dengan sikap tegas ini membuat anak 

memahami perilaku sosial dengan mau merenungi kesalahannya 

sambil menghadap tembok dan meminta maaf.  

Pada subjek 3 lebih menuntut anak memiliki sikap kreatif 

dengan menyediakan bermacam bahan prakarya di rumah, 

bahkan pada hari libur subjek juga mengijinkan anak melakukan 

permainan berantakan untuk menyalurkan rasa ingin tahunya. 

Subjek mengungkapkan adanya pemberian kebebasan bermain 

ini tidak membuat subjek merasa khawatir dengan kerapihan 

ruangan karena peralatan telah diatur sedemikian rupa sehingga 

anak-anak tidak akan kesulitan merapikannya kembali. Adanya 

pengaturan lingkungan rumah yang membuat anak merasa aman 

dalam melakukan aktifitas ini memungkinkan anak mengalami 

berbagai stimulasi sekaligus belajar perilaku disiplin (Zevalkink, 

dkk, 2008).   

b. Restriktif 
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Pembatasan perilaku anak dilakukan masing-masing 

subjek dengan mengajak diskusi aktfitas yang dilakukan meskipun 

dengan intensi yang berbeda. Subjek 1 sering memberikan 

penjelasan mengenai cara melakukan aktifitas tertentu dengan 

usaha terbaik serta mengkaitkannya dengan prestasi yang bisa 

diperoleh anak. Subjek 3 lebih sering mengemukakan kesenangan 

yang diperoleh dari aktifitas yang dilakukan, sedangkan subjek 2 

sering mengkomunikasikan tuntutan pada anak dengan hati-hati 

karena ingin memastikan anak merasa senang.  

Keberhasilan dalam memotivasi anak ini juga diungkapkan 

masing-masing subjek terhadap kemajuan belajar anak. Subjek 1 

bangga terhadap anak yang menunjukkan inisiatif mengajarkan 

permainan matematika, demikian juga subjek 2 dan 3 merasa 

senang dengan inisitaif anak untuk melakukan aktifitas yang 

disenangi, misalnya berlatih membaca buku cerita. Hal ini juga 

sesuai dengan penelitian Jungert, dkk (2015) bahwa pemberian 

motivasi yang dilakukan seorang ibu melalui pendampingan 

bermain disertai diskusi ini akan memengaruhi kemandirian anak 

dan membantu penyesuaian diri di sekolah  

 Menurut Baumrind & Thompson (2002, h. 30) proses 

internalisasi tentang nilai dan pedoman berperilaku pada anak 

dapat ditumbuhkan melalui penghargaan sehingga anak memiliki 

hubungan perasaan dengan orang tua. Ketiga subjek memberikan 
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penghargaan berupa benda yang menarik anak dan pemberian 

pujian pada anak. Subjek 1 secara konsisten memberikan hadiah 

stiker yang disenangi anak sehingga anak menjadi termotivasi 

untuk memilikinya dengan melakukan aktifitas yang disepakati. 

Subjek 2 dan 3 juga menerapkan pemberian hadiah namun tidak 

memberikan batasan perilaku dengan jelas sehingga perilaku 

tidak konsisten.  

Menurut subjek 1 adanya pengarahan dan pemberian 

reward yang jelas ini saat ini terlihat dengan prestasi yang diraih 

anak. Pemberian motivasi yang konsisten juga terlihat dalam 

usaha subjek 1 untuk mengarahkan anak membuat coretan 

dengan jelas sehingga  ketrampilan motorik halus anak menjadi 

optimal. Sedangkan subjek 2 dan 3 mengungkapkan terkadang 

anak belum mau menerima masukan sehingga karyanya kurang 

sesuai dengan yang diharapkan.  

Dalam Stefan (2012, h. 90) dikatakan bahwa seorang ibu 

yang efektif selain  mengerti kebutuhan anak juga memerlukan 

kebijaksaan dalam menerapkan taktik dalam mendisiplinkan anak 

dengan mendorong perilaku positf dan pemberian sanksi atas 

perilaku negatif. Masing-masing subjek berupaya memotivasi 

perilaku positif anak dengan memberikan reward berupa hadiah 

dan pujian meskipun dengan intensi yang berbeda, namun hanya 

subjek 1 yang secara tegas menerapkan pemberian sanksi saat 
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anak menunjukkan perilaku negatif. Sedangkan subjek 2 dan 3 

lebih menjaga perasaan anak yang menurut mereka “perasa”, 

bahkan subjek 2 sering mengalah pada kemauan anak. 

 Dalam Lewis & Hamre (2011) dikatakan seorang ibu yang 

kurang percaya diri dalam mengasuh menjadikannya kurang 

mampu untuk bernegosiasi dengan anak dan kurang konsisten 

dalam menerapkan aturan, sebaliknya ibu yang memiliki 

kepercayaan diri tinggi akan bersikap lebih konsisten dalam 

memberikan kontrol pada  anak sehingga memengaruhi 

kompetensi sosial bahkan pencapaian prestasi.  

c. Permisif  

Pembiaran terhadap perilaku kurang sesuai terdapat pada 

subjek 2 yang terkadang menuruti kemauan anak dalam 

menerapkan aturan, misalnya ketika anak tidak mau merapikan 

alat main atau tidak menuruti arahan subjek untuk memakai 

sepatu yang sesuai aturan karena anak ingin memakai sepatu 

yang baru. Dalam Grolnick & Farkas (2002, h. 21) kepatuhan 

menjadi sangat penting untuk diinternalisasi oleh anak prasekolah 

yang dapat diidentifikasikan dengan kemauan anak melakukan 

kegiatan yang diminta.  

Subjek 2 mengakui adanya toleransi ini dikarenakan ingin 

menjaga perasaan anak yang sensitif. Menurut MeChess & 

Thomas (dalam Santrock, 2007, h. 31) anak yang memiliki mood 
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memiliki reaksi yang negatif dengan sering menangis cenderung 

sulit untuk dibiasakan dengan rutinitas dan lambat menerima 

perubahan, maka untuk memiliki kompetesi tertentu yang 

dibutuhkan anak dengan temperamen sulit membutuhkan kualitas 

pengasuhan yang lebih tinggi dibandingkan anak dengan 

temperamen mudah.  

Sebenarnya adanya hambatan dalam pengasuhan terkait 

dengan temperamen anak yang sulit juga ditemui oleh subjek 1, 

dikatakan bahwa anaknya memiliki sifat dasar pemalu dan 

penakut pada situasi baru bahkan pernah mengalami traumatis di 

keramaian. Menurut subjek 1 kecenderungan anak ini tetap 

terlihat dengan kurang spontan dalam berkomunikasi, misalnya 

meskipun anak mengerti bahasa inggris namun tidak menjawab 

saat diajak bicara. Hal ini juga terlihat dalam tes NST anak subjek 

1 yang belum mampu mengungkapkan  informasi yang diterima 

dalam bentuk gambar.   

  Dalam Laukkanen, dkk (2014) diungkapkan bahwa anak 

dengan temperamen sulit memengaruhi penggunaan kontrol ibu 

yang kurang optimal sehingga membuat anak kurang memiliki 

kompetensi sosial. Menurut suami subjek 2 seringkali subjek cepat 

mengalah untuk merapikan mainan sendiri padahal anak masih 

bisa dimotivasi untuk melakukan tanggung jawabnya.  
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Dalam Kail (2010, h. 439) juga dikatakan untuk 

memunculkan kepatuhan pada anak diperlukan teknik atau kontrol 

khusus dari orangtua, seperti instruksi langsung, pemodelan, dan 

umpan balik. Adanya temperamen anak yang sulit juga terlihat 

pada anak subjek 1 yang cepat bosan melakukan aktifitas dan 

terkadang menunjukkan sikap keras kepala terhadap aturan, 

namun demikian subjek 1 menunjukkan lebih banyak teknik untuk 

membuat anak mematuhi aturan yang diterapkan. Dengan 

demikian ketidakpatuhan anak dari subjek 2 ini juga bisa dikaitkan 

dengan kurangnya umpan balik dari subjek 2 untuk menghentikan 

perilaku yang tidak sesuai agar anak belajar tentang perilaku 

kepatuhan.   

Berdasarkan analisa ketiga subjek menunjukkan keterlibatan dan 

kontrol yang tinggi dalam mengasuh anak, meskipun pada subjek 2 

juga menunjukkan sikap yang permisif dalam menerapkan kontrol pada 

anak. Dalam Lewis, dkk (2012) diungkapkan bahwa seorang ibu yang 

kurang tegas dalam menegakkan aturan dapat disebabkan rasa kurang 

percaya diri dan lebih sering menghindari konfrontasi dengan anak 

sehingga anak kurang dalam penyesuaian sosial. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan subjek 2 bahwa seringkali merasa kesulitan untuk 

memotivasi anak dalam hal kedisiplinan waktu, kerapihan dan 

mematuhi saran orangtua.  
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Penelitian McClelland, dkk (2007) mengungkapkan  adanya 

pengaturan diri yang baik pada masa kanak-kanak ini akan 

memunculkan  potensi belajarnya melalui ketrampilan dalam 

keaksaraan, kosakata, dan keterampilan matematika. Maka kesiapan 

anak untuk sekolah ini akan tercermin melalui kemampuan anak 

memusatkan perhatian, memperhatikan dan mengingat petunjuk. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara anak ketiga 

subjek menunjukkan perilaku dan ketrampilan yang siap sekolah, hal ini 

juga didukung hasil tes NST yang menyatakan anak telah siap sekolah.  

 

 

Kelemahan penelitian: 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

terlebih dahulu mengadakan tes NST pada anak TK tingkat akhir di TK 

Nasima Semarang. Hasil dari kesepuluh anak yang mengikuti tes NST 

menyatakan bahwa tujuh anak siap sekolah, dua anak ragu-ragu dan satu 

anak belum siap sekolah. Maka subjek penelitian dipilih ibu-ibu yang 

memiliki anak yang telah siap sekolah, meskipun kenyataaannya terdapat 

permasalahan yang dialami oleh ibu yang anaknya belum memiliki 

kesiapan untuk sekolah. Dengan demikian  hasil penelitian ini bersifat 

memberikan gambaran pengasuhan ibu yang berhasil menyiapkan anak 

masuk Sekolah Dasar, sedangkan adanya permasalahan anak yang 

belum siap sekolah belum mampu diungkap dalam penelitian ini. 
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Untuk mendukung hasil wawancara juga direncanakan observasi 

mengenai pengasuhan yang dilakukan ibu, namun dalam pelaksanaannya 

pengamatan tidak dapat mengungkap seluruh aspek pengasuhan. Maka 

hasil observasi dalam penelitian ini hanya mengungkap aspek penerimaan 

yang dicerminkan melalui ekspresi subjek saat wawancara dan 

penyediaan fasilitas dengan mengamati tempat tinggal subjek.  

 

 

 

 

 

 




