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ABSTRAK 

 

Kematangan orang tua dalam menyiapkan anak memasuki 

sekolah dasar sangatlah penting. Penelitian ini memfokuskan pada 

indikator yang meliputikehangatan dan kepekaan orang tua, dukungan 

otonomi untuk menumbuhkan kemandirian anak dan partisipasi dalam 

belajar.  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif 

kualitatifdengan pendekatananalisis yang melibatkan orang tua murid 

dan guru.  Penelitian ini dilakukan di KB Al-Hikmah desa Tanjungan 

kec. Katibung, Lampung selatan. Dalam penelitian ini menggunakan 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  Sampel ditujukan kepada 

orang tua yang mempunyai anak yang akan memasuki sekolah dasar 

dan orang tua alumni yang telah memasuki sekolah dasar. Wawancara  

tersebut berkisar tentang usaha orang tua untuk mempersiapkan anak 

memasuki sekolah dasar. Kemudian data yang sudah terkumpul 

dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi sehingga dapat ditarik 

kesimpulan yang diinginkan. 

 Dilihat dari hasil penelitian mengenai aspek kehangatan dan 

kepekaan orang tua meliputi perhatian orang tua kesejahteraan anak, 

responsifitas orang tua terhadap kebutuhan anak, meluangkan waktu 

untuk melakukan kegiatan bersama anak, menunjukan rasa antusias 

pada tingkah laku yang ditampilkan anak, peka terhadap kebutuhan 

emosional anak. Aspek dukungan otonomi untuk menumbuhkan 

kemandirian anak meliputi memberikan kesempatan anak melakukan 

kegiatan bantu diri, membiasakan anak melakukan kegiatankebersihan 

diri. Serta dari aspek partisipasi dalam belajaryang meliputi 

menciptakan budaya belajar di rumah, memprioritaskan tugas yang 

terkait secara langsung dengan pembelajaran disekolah, memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan 

berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan belajar, menciptakan 

situasi yang demokratis dirumah, agar anak tukar pendapat dan 

pikiran sebagai sarana belajar dan membelajarkan, menyediakan 

sarana belajar yang memadai, sesuai dengan kemampuan orang tua 

dan kebutuhan sekolah. Maka dinyatakan  orang tua murid KB Al-

Hikmah Lampung Selatan telah siap dalam menghadapi anak 

memasuki sekolah dasar. 

 

Kata Kunci : Kesiapan Orang Tua, Sekolah Dasar 
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ABSTRACT 

The maturity of parents in preparing their children to enter 

primary school is very important. This study focuses on indicators that 

include parental warmth and sensitivity, support for autonomy to 

foster children's independence and participation in learning. 

The research method used is descriptive qualitative with an 

analytical approach involving parents and teachers. This research was 

conducted at KB Al-Hikmah, Tanjungan village, district. Katibung, 

South Lampung. In this study using observation, interviews and 

documentation. The sample is addressed to parents who have children 

who are about to enter elementary school and parents of alumni who 

have entered elementary school. The interview revolved around 

parents' efforts to prepare their children to enter elementary school. 

Then the data that has been collected is analyzed and presented in 

narrative form so that the desired conclusions can be drawn. 

Judging from the results of research on aspects of parental 

warmth and sensitivity, including parental attention to child welfare, 

parental responsiveness to children's needs, taking time to do 

activities with children, showing enthusiasm for the behavior 

displayed by children, being sensitive to children's emotional needs. 

Aspects of autonomy support to foster children's independence 

include providing opportunities for children to do self-help activities, 

familiarizing children with personal hygiene activities. As well as 

from the aspect of participation in learning which includes creating a 

learning culture at home, prioritizing tasks that are directly related to 

learning at school, providing opportunities for children to develop 

ideas, ideas, and various activities that support learning activities, 

creating a democratic situation at home, so that children exchange 

opinions and thoughts as a means of learning and teaching, providing 

adequate learning facilities, in accordance with the abilities of parents 

and school needs. So it was stated that the parents of the Al-Hikmah 

KB South Lampung students were ready to face their children 

entering elementary school. 

 

Keywords: Parental Readiness, Elementary School 
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MOTTO 

 

 

ب   ن  ي   أ  ق  م   الص  ل وة   و   أم  ر   ب  ال  م  ع  ر  وف   و   ان  ه   ع  ن   ا  لم  ن  ك  ر   و   اص  ب  ر   ع  ل  ى  ي  
ل  ك   م  ن   ع  ز  م   ا  ل  م  ور    م  آ أ  ص  اب  ك   إ  ن   ذ 

“ Wahai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 

mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 

Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal  

yang diwajibkan (oleh Allah)”. 

(Q.S Luqman 31:17)
1
 

 

 َما ََنََل وَالٌِد َولًَدا ِمْن ََنٍْل أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسنٍ 
 

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua  

kepada anaknya selain pendidikan yang baik.”  

(HR. Al Hakim: 7679) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Department agama RI, Al-Qur-an dan terjemahnya, (Jakarta:syamil cipta 

media,2005). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 

Untuk memudahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti lebih dipahami oleh pembaca maka pada proposal 

skripsi ini, peneliti memberi penegasan dalam judul “ Analisis 

Kesiapan Orang Tua Dalam Menghadapi Anak Memasuki 

Sekolah Dasar di Kb Al-Hikmah Lampung Selatan” sebagai 

berikut : 

1. Analisis  

     Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
1
Penulis 

menjadikan analisis sebagai cara dalam penelitian 

mengenai kesiapan orang tua dalam menghadapi 

memasuki sekolah dasar. 

2. Kesiapan 

Menurut Oemar, “ kesiapan adalah tingkatan atau keadaan 

yang harus dicapai dalam proses perkembangan 

perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, 

sosial dan emosional.
2
 Kesiapan yang dimaksud yakni 

kesiapan orang tua dalam membimbing, memotivasi dan 

memberikan fasilitas yang dibutuhkan anak dalam 

memasuki sekolah dasar. 

3. Orang tua 

Menurut Nasutionorang tua adalah orang yang 

bertanggung jawab dalam satu keluarga atau tugas rumah 

tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut Bapak 

dan Ibu, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab 

untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-

anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang 

menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan 

                                                             
1Aplikasi KBBI Offline 1.3. 
2Oemar Hamalik. (2008). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi 

Aksara. 



 

 
2 

bermasyarakat.
3
 Orang tua yang dimaksud yakni orang tua 

yang memiliki anak berusia 6 tahun keatas dan bersekolah 

di KB Al- Hikmah yang akan memasuki jenjang 

pendidikan sekolah dasar. 

4. Anak usia dini 

Anak Usia dini adalah sosok individu yang sedang 

menjalani suatu prosesperkembangan dengan pesat dan 

fundamentalbagi kehidupan selanjutnya dan berada 

padarentang usia 0-8 tahun.
4
 Anak usia 6 tahun ke atas 

yang akan menempuh pendidikan jenjang sekolah dasar. 

5. Sekolah dasar 

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah pendidikan dasar 

yang wajib bagi setiap anak. Semua anak dalam rentang 

usia tertentu harus melaksanakan kewajiban belajar dan 

setiap orang tua wajib mengirimkan anaknya untuk bisa 

menempuh pendidikan dasar.
5
 Jenjang pendidikan yang 

akan di tempuh anak setelah menyelesaikan pendidikan 

anak usia dini (PAUD). 

 

B. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuan primer bagi setiap 

manusia,memberikan pendidikan yang layak kepada anak 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk 

mewujudkan sumber daya yang berkualitas, hal inipun 

merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan 

pendidikan yang layak sebagaimana telah di atur dalam 

undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim 

pendidikan nasional pasal 5 ayat (1) yang dikemukakan 

                                                             
3
Ernie Martsiswati and Yoyon Suryono, „Peran Orang Tua Dan Pendidik 

Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini‟, Jurnal Pendidikan 

Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1.2 (2014), 187 
<https://doi.org/10.21831/jppm.v1i2.2688>. 

4Yuliani Nurani Sujiono, „Strategi Pendidikan Anak Usia Dini‟, 2013, 96–

100. 
5 Prianto, Puji Lesatri. Kesiapan Anak Bersekolah. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal: Kementerian Pendidikan 

Nasional.2011 
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bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu.
6
 

Sasaran Pendidikan pada dasarnya adalah mengembangkan 

setiap potensi yangdimiliki oleh anak sehingga potensi 

yangdimilikinya akan bermanfaat bagi dirinya danbangsanya 

dan hal ini pun dijelaskan dan diatur oleh undang-undang 

nomor 20 tahun 2003pasal 1 ayat (1) bahwa pendidikan 

adalah usahasadar dan terencana untuk mewujudkan 

sasaranbelajar agar peserta didik secara aktifmengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang  diperlukan dirinya, masyaraka bangsa dan  

negara.
7
 

Masa usia dini merupakan masa peletakan dasar atau fondasi 

awal bagipertumbuhan  dan perkembangan yang sangat 

menentukan bagi anak di masa depannya atau disebut juga 

masa keemasan (the golden age), disebut dengan goldenage 

yaitu dalam rentang usia 0 – 6 tahun. Pada masa golden age 

80% kemampuanperkembangan dicapai pada usia lahir 

sampai enam tahun, sedangkan selebihnya 20%diperoleh 

setelah usia enam tahun.
8
Anak usia TK (4 – 6 tahun) 

merupakan masa dimana anak memasukikegiatan baru yaitu 

prasekolah, yakni masa Taman-Kanak-kanak (TK) atau 

masapersiapan untuk memasuki usia Sekolah Dasar (SD). 

Menurut Brekdalam Sujiono, pada masa ini proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak sedangmengalami masa 

yang begitu cepat dalam rentang perkembangan hidup 

manusia.
9
 

 

َخْيُراَُمًل  لَحُت َخْيُر ِعْنَذ ر بَِّك َشَو اًباوَّ  اَْلماُل َواْلَبُنْوَن ِز ْيَنُة اْلحيو َةألد  ْنَياَواْلَبقَيُت الصَّ

                                                             
6
DepartemenPendidikanNasional,.Undang-UndangNomor 20Tahun 

2003,TentangSistemPendidikanNasional,Jakarta: Depdiknas. 
7
„UU20-2003Sisdiknas. 

8Yus, Anita. Model Pendidikan Anak Usia Dini. (Jakarta: Kencana , 2011), 

ix 
9Sujiono, Yuliani Nurani. Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak. 

Jakarta: Indeks, 2013), 6 
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Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amal kebajikan yang terusmenerusadalah lebih baik 

pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 

menjadiharapan.(QS.Al-Kafhi (18): 46).
10

 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan Pendidikan 

Anak Usia Dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi 

“Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi anak sejak 

lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan 

prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar”. Selanjutnya 

pada Bab I pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa Pendidikan 

Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut .
11

 

     Pendidikan dasar anak usia dini pada dasarnya harus 

berdasarkan pada nilai-nilai filosofis dan religi yang dipegang 

oleh lingkungan yang berada disekitar anak dan agama yang 

dianutnya. Di dalam Islam dikatakan bahwa “seorang anak 

terlahir dalam keadaan fitrah/islam/lurus, orang tua mereka 

yang membuat anaknya menjadi yahudi, nasrani, dan majusi . 
12

 

Menurut Dalyono, hubungan anak dengan orang tua, maka 

intensitas orang tua dalammembimbing anak untuk belajar 

akan meningkat. Salah satu unsur yang menentukan 

kesuksesan belajar terletak pada sejauh mana orang tua 

memberikan bimbingan belajar kepada anak. Faktor orang tua 

sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam 

belajar, yaitu besar kecilnya perhatian dan bimbingan orang 

                                                             
10

Al-qur‟an surah al-kafhi ayat 46 
11Yuliana Nurani Sujiono, Strategi Pendidikan Anak Usia Dini. 2013.99-

100 
12sujiono. 
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tua, tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya 

penghasilan, dan lainlain.
13

 

     Hasil penelitian Sulistiyaningsih  menyatakan bahwa 

kesiapan bersekolah menjadi penting artinya karena anak 

yang telah memiliki kesiapan untuk bersekolah akan 

memperoleh keuntungan dan kemajuan dalam perkembangan 

selanjutnya. Sementara itu anak yang tidak memiliki kesiapan, 

justru akan frustrasi bila ditempatkan di lingkungan akademis. 

Terkait dengan kesiapan sekolah, Hurlock dalam 

Sulistiyaningsihmenyatakan bahwa kesiapan bersekolah 

terdiri dari kesiapan secara fisik dan psikologis, yang meliputi 

kesiapan emosi, sosial dan intelektual. Seorang anak 

dikatakan telah memilikikesiapan fisik bila perkembangan 

motoriknya sudah matang, terutama koordinasi antara mata 

dengan tangan (visio-motorik) berkembang baik.
14

 

MenurutNovrinda, Kurniah and Yulidesni,salah satu pihak 

yangbertanggung jawab dalam pendidikan dan perkembangan 

pendidikananak adalahorang tua.Orang tuaberpengaruh sangat 

besar dalam menjalankan perannya dalam pendidikan, sangat 

perlu dengan terus menerusuntukmendorong,  membimbing,  

memotivasidanmemfasilitasiagartercapainya pendidikananak 

yangbaik.Slametomengatakan“orang tuayang kurangatautidak 

memperhatikanpendidikananaknyamisalnyamerekaacuhtak 

acuhterhadapbelajar,tidak memperhatikankebutuhan 

anaknyadalambelajardanlain-laindapatmenyebabkananaknya 

tidakatau kurangberhasildalambelajar”.
15

 

Menurut Wiwik dalam penelitiannya mengatakan pada 

kenyataanya banyak ditemuai orang tua memasukkan anaknya 

pada sekolah dasar tanpa memperhatikan kesiapan anak. 

Orangtua hanya mengukur kesiapan anak memasuki jenjang 

formal dengan melihat dari satu aspek saja seperti 

                                                             
13Dalyono, M. Psikologi Pendidikan.  (Jakarta: PT. Rieka Cipta. 1997) 
14Sulistiyaningsih, W. 2005. Kesiapan Bersekolah Ditinjau Dari Jenis 

Pendidikan Pra Sekolah Anak Dan Tingkat Pendidikan Orangtua. Psikologia. Volume 

1 No.1. Medan: Universitas Sumatra Utara. 
15

Slameto.(2003). Belajar danFaktor yangMemengaruhinya.Jakarta:Rineka 
Cipta. 
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kemampuan membaca anak tanpa memperhatikan aspek 

kematangan perkembangan lainya seperti motorik,sosial,dll. 

Menyiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan dasar 

tidaklah cukup jika hanya menilai dari kemampuan membaca 

anak namun hal yang menjadi indikator kesiapan memasukan 

anak dalam pendidikan dasar adalah kesiapan yang ditandai 

dengan kematangan seluruh aspek perkembangan lainya yang 

akan mendukung anak untuk memasuki dan menghadapi 

pendidikan sekolah dasar yang proses pembelajaran lebih 

kompleks.
16

 

Adapun permasalahan yang muncul dari aspek orang tua, 

dalam penelitian Eka Damayanti, Eva Meizara Puspita Dewi, 

Rukiana Noviyanti Putri, menyatakan ada tiga hal utama yang 

menjadi pertimbangan siap masuk sekolah pada lingkup 

keluarga diantaranya: value keluarga, kondisi finansial dan 

karakter anak yang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

anak.
17

Yang dapat disimpulkandari penyataan diatas 

dukungan moril dari keluarga  kepada anak seprti motivasi 

belajar, pemenuhan kebutuhan sarana seperti biaya sekolah  

seragam, sepatu,tas, buku, dll. Serta pemenuhan kebutuhan 

pada anak yakni kematangan seluruh aspek 

perkembangannya. 

MenurutSuryani, kendala yangdapatdihadapiorangtua 

dapatdilihatdari faktoreksternal, yaitu:1)FaktorPendidikdalam 

prosespendidikanmemilikiperanyangsangatpentingbaik dalam 

memberikanbaikdarirasaperhatiannyamaupundariketerampilan

seorangpendidik dalam 

mengajarakanmempengaruhipembelajaran2)FaktorKeluargaya

ngharmonisakan berpengaruh pada proses  mendidik  anak  3) 

Faktor  ekonomi. 4) Faktor social 5) Faktor 

Budayadan6)faktorkeamanandankenyamanan.Selain itu, 

sebagianbesarorangtuadi 

                                                             
16 Wiwik Pratiwi. Kesiapan Anak Usia Dini Memasuki Sekolah 

Dasar.(2018).Volume 6, Nomor 1. h 2 
17Eka Damayanti, Eva Meizara Puspita Dewi, Rukiana Noviyanti Putri. 

Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar (Tinjauan Psikologi Perkembangan dan 

Pendidikan). Makasar.2022 
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Indonesiamasihbelummenyadaribetapapentingnyapendidikana

nak usiadinibagisetiap individuanaksertabagimasa depan 

bangsakita.
18

 

     Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tunçeli dan Akman 

tentang kesiapan sekolah pada anak-anak berusia 6 tahun di 

Sarkaya, Turki menunjukkan bahwa kesiapan sekolah 

memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat pendidikan 

orang tua di samping pekerjaan dan usia orang tua juga 

berpengaruh. Tingkat kesiapan sekolah anak-anak ibu yang 

bekerja sendiri lebih tinggi dari yang lain. Selanjutnya, 

pekerjaan ayah memiliki hubungan dengan kesiapan sekolah. 

Anak-anak pensiunan ayah memiliki tingkat kesiapan sekolah 

yang lebih tinggi daripada ayah yang bekerja sendiri atau 

menganggur. Jenis kelamin anak-anak tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan pada kesiapan sekolah.
19

Menurut 

Jafarov, hambatan yang mempengaruhi keterlibatan orang tua 

yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial-politik, seperti 

kondisi sosial ekonomi dan pengalaman sekolah yang negatif 

dari orang tua.
20

 LaRocque et al dan Lee & Bowen dalam 

McDowell dkk., berpendapat bahwa  tingkat pendidikan orang 

tua juga dapat menjadi penghalang bagi keterlibatan dalam 

anak-anak mereka dalam berprestasi.
21

 

     Selanjutnya, pengalaman yang berbeda-beda yang dimiliki 

orang tua pun sangat mempengaruhi kesiapan anak dalam 

memasuki sekolah dasar seperti menurut Zuhrina, Jamaris, 

Irmawita, orang tua mempunyai pengalaman yang berbeda-

                                                             
18EvaMufaziahandPujiyantiFauziah,„KendalaOrangTuaDalamMendidikAn

akUsiaDiniPadaSaatPandemiCovid19‟,JurnalObsesi :JurnalPendidikanAnakUsiaDi

ni,5.2(2020),h 45–51https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.746>. 
19Tunçeli, H. I., & Akman, B. (2013). The investigation of school readiness 

level of six years oldpreschool children in terms of different variables. Procedia 

Social and Behavioral Sciences, 106, 2899–2905. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.335 
20Jafarov, J. (2015). Faktors Affecting Parental Involvement in Education: 

The Analysis of Literature. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 18(4), 

35–44. https://doi.org/10.5782/2223-2621.2015.18.4.35 
21Lia Dwi Ayu Pagarwati and others, „Profil Peran Orang Tua Dan Guru 

Dalam Penyiapan Masa Transisi Anak Ke Sekolah Dasar‟, Sekolah Dasar: Kajian 
Teori Dan Praktik Pendidikan, 30.1 (2021),  h 14 

<https://doi.org/10.17977/um009v30i12021p014>. 
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beda, ada orang tua yang mempunyai anak 1 orang dan ada 

juga orang tua yang mempunyai anak lebih dari 1 orang. Hal 

ini mengakibatkan perbedaan pengalaman yang dialami oleh 

orang tua. Pengalaman orang tua yang berbeda-beda sangat 

berpengaruh pada pembentukan perilaku belajar anak. Hasil 

penelitianya, apabila pengalaman orang tuanya rendah maka 

perilaku belajar anaknya juga akan rendah. Sebaliknya apabila 

pengalaman orang tuanya tinggi maka perilaku belajar 

anaknya juga akan tinggi, pengalaman dan pengetahuan orang 

tua masih dalam kategori rendah ini akan berpengaruh pada 

perilaku belajar  anaknya. Jika pengalaman orang tua rendah 

maka perilaku belajar anaknya juga rendah karena antara 

orang tua dan anak terdapat hubungan saling ketergantungan 

dan saling memengaruhi.
22

 

     Pada faktanya, di lapangan banyak ditemukan beberapa 

hambatan dalam penyiapan masa transisi anak misalnya saja 

dari segi orang tua seperti latar belakang pendidikan, kondisi 

ekonomi, dan jenis kelamin.
23

 

Pendapat Eagle dalam Hartlep & Ellis bahwa mungkin ada 

kesesuaian gender atau gagasan bahwa keterlibatan orang tua, 

dan juga keterikatan terjadi antara jenis kelamin yang identik 

(misalnya, ayah yang terlibat dengan anak laki-laki, dan ibu 

terlibat dengan anak perempuan dan terkait studi yang 

hasilnya menunjukkan bahwa ayah terlibat dalam lebih 

banyak interaksi dengan putra mereka dari pada putri 

mereka.
24

 

Masalah yang muncul dalam rumah tangga atau keluarga 

biasa disebut dengan istilah ketidak stabilan keluarga, saat ini 

                                                             
22Zuhrina Zuhrina, Jamaris Jamaris, and Irmawita Irmawita, „Hubungan 

Pengalaman Orang Tua Dengan Perilaku Belajar Anak Di Rumah Di Kuamang 

Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat‟, SPEKTRUM: Jurnal 

Pendidikan Luar Sekolah (PLS), 6.1 (2018), 126 

<https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.9487>. 
23Lia Dwi Ayu Pagarwati, Lantip Diat Prasojo, Sugito, Arif Rohman. Profil 

Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Penyiapan Masa Transisi Anak Ke Sekolah Dasar  

.2021. h 15 
24Hartlep, N., & Ellis, A. (2010). Are Household Income, Gender, and Race 

Important in Shaping 

Parental Involvement in Children's Education?. Online Submission. 
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banyak bermunculan dalam masyarakat. Salah satunyaadalah 

masalah orang tua tunggal atau single parent terlebih terjadi 

pada seorang ibu
25. 

Jumlah orang tua tunggal di Indonesia tercatat sebanyak 

18,25% dari total penduduk, Persentase ibu tunggal sebesar 

14,84%, jauh lebih besar dibandingkan ayah tunggal 

yanghanya 4,05%. Jumlahkasus perceraian di Pati terbilang 

banyak, dalam waktu setahun dapat mencapai 1.720 perkara. 

Berdasarkan data bahwa dalam kurun waktu 3 bulan,angka 

perceraian sebanyak 660 perkara terdiri dari 451 perkara 

diajukan oleh pihak istri. Angka perceraian tertinggi 

berdasarkan survei informasi data dari Pengadilan Agama 

Kabupaten Pati dari tahun 2018 sampai awal tahun 2019 

berada di Kecamatan Pati, yang disusul oleh Kecamatan 

Juwana dan Sukolilo.
26

 

Masalah yang muncul dalam rumah tangga atau keluarga 

biasa disebut dengan istilah ketidak stabilan keluarga, saat ini 

banyak bermunculan dalam masyarakat. Salah satunyaadalah 

masalah orang tua tunggal atau single parent terlebih terjadi 

pada seorang ibu
27. 

Kurniasarimenunjukkanbahwa faktor-

faktorlainyangdapatmempengaruhikesiapan sekolahanak 

adalah(1)Statusibu.Ibuyang tidak bekerjamemilikianak 

lebihsiapmemasuki 

sekolahdasarkarenalebihbanyakwaktuuntukmemantaudanmen

stimulasipertumbuhan danperkembangananak.(2) 

Stimulasiorangtua. orangtua tidak menstimulasikarena 

beranggapansekolah telahmelakukanstimulasiyangcukupanak 

mereka,persepsitersebut 

justruperludiubahagarorangtuasebagaifigureterdekatdalam 

kehidupansehari-harianak 

                                                             
25Olson, D. H., Russell, C. S., & Sprenkle DH. Circumplex model: 

Systemic assessment and treatment of families. New York:Haworth Press; 1989. 
26Statistik BP. BPS 2013. In: Jumlah Penduduk dilihat dari Status 

Perkawinan [Internet]. 2013.Available from:http://sp2013.bps.go.id/index.php/si 

te/tabel=321&wid=9400000000 
27Olson, D. H., Russell, C. S., & Sprenkle DH. Circumplex model: 

Systemic assessment and treatment of families. New York:Haworth Press; 1989. 
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jugamemberikanstimulasibekerjasamadengansekolah,dan 

(3)Sekolah.Sekolahyang menyusunkurikulum 

berdasarkandengankebutuhananakakanmembentukanakuntukl

ebih mandiri,bertanggung 

jawab,danmemberikanpengalamanyangbervariasiyangdapat 

mengasah perkembangan kognitif, keterampilansosial,serta 

kemandirian anak.
28 

Menurut Brandt & Gracet et.al dalam Nurhayati, berkaitan 

dengan aspek guru, terdapat beberapa hambatan seperti tidak 

adanya program untukpenyiapan masa transisi di lembaga 

tempat mengajar dan sulitnya berkomunikasi dengan wali 

murid.Seperti dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, yaitu menunjukkan adanya 

perbedaanpemahaman antara orang tua, anak dan guru 

mengenai konsep kesiapan bersekolah dan transisipositif ke 

sekolah.
29

 

     Pada masa peralihan ini juga orang tua seringkali 

beranggapan bahwa usia Taman Kanak-kanak (TK) atau 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menghadapi masa 

peralihan ke jenjang  Pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar 

(SD). Orang tua beranggapan bahwa usia serta  kemampuan 

anak untuk membaca, menulis, dan berhitung (Calistung) 

merupakan indikator utama dalam melihat kesiapan anak 

mereka untuk melanjutkan pendidikan ke SD
30

. 

Orang tua sering memahami bahwa pendidikan anak usia dini 

hanya calistung (baca tulis dan hitung), padahal tidak masih 

banyak aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada  

anak usia dini meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, 

bahasa, kognitif, sosial emosional dan seni. Pembelajaran 

pada anak usia dini dilakukan melalui kegiatan bermain 

                                                             
28HanaNafiahandTeguhAbdiZuhudian,„PendidikanKesehatan :KesiapanAn

akMemasukiSekolahDasar‟,JurnalBatikMU,1.1 (2021),h 23–27. 
29Wahyu Nurhayati, „Transisi Ke Sekolah Dasar Dan Kesiapan Bersekolah: 

Studi Eksplorasi Pada Orang Tua, Guru, Dan Anak‟, National Conference on 

Educational Assessment and Policy, Nceap, 2018, h 31–37 

<http://nceap.kemdikbud.go.id>. 
30Evi Deliviana, Mempersiapkan Anak Masuk Sekolah Dasar.2017. Hlm 

120 
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sambil belajar atau belajar sambil bermain. Sehingga setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh anak selalu disisipkan unsur 

bermainnya, tidak seutuhnya kegiatan belajar
31

 

Calistung adalah singkatan dari kata membaca, menulis, dan 

menghitung. Calistung merupakan dasar bagi manusia untuk 

bisa mengenal angka dan huruf. Banyak ahli yang 

menyatakan bahwa pentingnya calistung untuk mempermudah 

komunikasi dalam bahasa, tulisan dan angka. Biasanya 

pembelajaran calistung ini diberikan pada lembaga 

pendidikan formal yaitu sekolah. Membaca merupakan wujud 

aktivitas kognitif melalui rangsangan yang berupa huruf dan 

tanda-tanda baca lainnya yang diterima oleh indera reseptor 

visual (mata) untuk kemudian dilanjutkan ke otak.
32

 

Padahal, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tercantum 

dalam Peraturan pemerintah (PP) No.17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 69 Ayat 

5 menyebutkan bahwa Penerimaan siswa baru kelas 1 SD atau 

bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes 

kemampuan calistung atau bentuk tes lain. Penyelenggara 

PAUD bukan tidak mengerti akan hal ini, namun terkadang 

pihak orangtua siswa yang menuntut agar sekolah paud 

mengajarkan calistung untuk anaknya.
33

Menurut suyanto 

bahwa praktik tes seleksi dalam bentuk calistung untuk 

penerimaan siswa baru pada sekolah dasar disebutnya sebagai 

pelanggaran. Beliau membuat surat edaran kepada Bupati dan 

walikota seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa kriteria 

calon peserta didik SD/MI adalah sekurang-kurangnya berusia 

enam tahun. Pengecualian untuk anak di bawah enam tahun 

                                                             
31

Veryawan Veryawan, Ade Tursina, and Rabitah Hanum Hasibuan, 

„Pemahaman Orang Tua Terhadap Kesiapan Anak Dalam Memasuki Sekolah‟, 
Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2021),  h 51–57 

<https://doi.org/10.32505/connection.v1i2.3258>. 
32Surya, Mohamad. 2015. Strategi Kognitif dalam Proses 

Pembelajaran..Bandung:Alfabet. h.21 
33Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan. Pasal 69 Ayat 5. h 22 
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dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang 

berkompeten seperti psikolog, atau konselor sekolah.
34

 

Menurut Yenny dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya untuk mampu 

menguasai calistung sejak dini, membuat lembaga paud untuk 

menerapkan pembelajaran calistung yang menurut kebijakan 

pemerintah ini dilarang. pembelajaran calistung yang terburu-

buru dan memaksa anak akan membuat anak menjadi 

pemberontak, kejenuhan, dan ketidaksiapan anak memasuki 

jenjang SD. lembaga paud yang menerapkan pembelajaran 

calistung seharusnya mempertimbangkan prinsip belajar anak 

usia dini, yaitu melalui dunia bermain. maka pembelajaran 

calistung pada paud tidak diberikan dengan terburu dan 

paksaan, tetapi hanya sekedar mengenalkan calistung melalui 

pengenalan huruf, angka dengan konsep yang sederhana, 

secara bertahap melalui bermain, dan pembelajaran yang 

menyenangkan bagi anak.
35

 

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fadhillah et al., 

bahwa analisis pada setiap indikator kesiapan belajar anak 

menunjukkan bahwa indikator kesiapan fisik, kondisi 

kebutuhan terhadap materi, indicator pengetahuan atau 

pemahaman anak terhadap materi sebanyak 45% berada pada 

kategori tinggi dan sedang,pada indikator kondisi mental 

sebanyak 40% berada pada kategori tinggi dan sedang, pada 

indikator kondisi emosional sebanyak 65% berada pada 

kategori sedang.
36

 

     Adapun  menurut Andia Kusuma Danayanti dan 

Rachamwati, bahwa: a) Dukungan orang tua terhadap 

pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan utama 

sebagai kesiapan anak untuk belajar di sekolah dasar. 

Harapannya orang tua diharapkan dapat mendampingi anak 

dalam proses tugas belajar di rumah sehingga mengetahui 

benar kekurangan dan kelebihan anak, b)  Anak yang 

                                                             
34 replubica.co.id 
35

kyenny Aulia Rachman, „Mengkaji Ulang Kebijakan Calistung Pada 

Anak Usia Dini Yenny‟, Kajian Dan Pengembangan Umat, 2.1 (2019), h 14–22. 
36Ibid h 53-54 
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mempunyai motivasi belajar yang tinggi juga lebih baik 

kesiapan bersekolahnya dibanding anak yang tidak khususnya 

motivasi internalnya, misalnya adanya minat bersekolah, 

menyukai hal-hal yang baru, menyukai tantangan yang 

berkaitan dengan materi pelajaran tertentu.
37

 

Keterlibatan orang tua terutama dalam kesiapan sekolah anak 

untukmengoptimalkan pencapaian perkembangan tersebut 

bahwa hal penting yang harusdiperhatikan adalah kesiapan 

sekolah pada anak tersebut. Menurut PACEY dalam 

Hanifah,bahwa istilah sekolah siap harus diterapkan pada 

anak agar mereka memilikikemandirian diri sendiri dan 

senang saat berada pada jam sekolah tanpa wali atau orangtua, 

anak juga dapat berinteraksi dengan baik dengan anak lain 

merupakan hasil darisampel tujuan penelitian yang 

melibatkan 75% orang tua terhadap kesiapan sekolah.
38

 

Kesiapan keluarga berfokus pada sikap orang tua atau 

pengasuhan dalam pembelajaran dan perkembangan melalui 

pemberian stimulasi yang tepat pada keseharian anak yang 

waktunya banyak dihabiskan bersama keluarga, dapat diisi 

dengan aktivitas yang yang dapat memfasilitasi anak untuk 

siap bersekolah.
39

 

Lewitt dan Baker dalam Deliviana yang menjelaskan bahwa 

kesiapan sekolahadalah “Readiness to learn, generally, has 

been thought of  as the level of  development at which an 

individual (of  any age) is ready to undertake the learning of  

specif ic materials. ” Dapat diartikan bahwa kesiapan sekolah 

adalah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan materi 

yangspesifik tidak dibatasi oleh usia tertentu dalam level 

perkembangan anak yang berkaitankesiapan untuk belajar. 

Selanjutnya Rifai and Fahmi, menjelaskan bahwa 

                                                             
37Kusuma Damayanti, Andia, „Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar 

Ditinjau Dari Dukungan Orangtua Dan Motivasi Belajar‟, Psikovidya, 20.1 (2016), h  

16–25. 
38Hanifah,  T.  (2019) „Peran Keterlibatan Orang Tua terhadap Kesiapan 

Sekolah pada Anak Prasekolah‟,  Cognicia 
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/cognicia, 7(4), pp. h 492–506. 

39Muhammad Hasbi and dkk, „Anakku Siap Sekolah‟, 2020. 
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kesiapanbelajar adalah suatu keadaan untuk mengikuti proses 

kegiatan belajar mengajar disekolah dari guru dengan baik 

dengan penuh kesiapan baik fisik maupun mental 

sertakemampuan lainnya dari seorang siswa.
40

 Kesiapan 

belajar adalah keadaan siap untukmemberi respon melalui 

sikap dan prilaku dalam menghadapi suatu kondisi yang 

terjadipada diri anak .
41

 

Anak yang telahsiapuntuk sekolahmemilikikemungkinanlebih 

besaruntuk memperoleh kesuksesansepanjang hidup karena 

lebihmampumenyelesaikansekolah tinggi. Anak akan 

tumbuhmanjadisesorang 

yangmampumencaripekerjaanyangbaikdimasadepanserta 

membuatkontribusipositifbagimasyarakat. Sebaliknya,anak 

yang tidakmemilikikesiapan sekolah lebih menunjukkan ciri-

cirinegative yaitu perilaku bermasalah didalamkelas, kurang 

mampuuntuk 

bekerjasamadengantemanmaupunguru,kesulitanberkomunikas

iterutama dalammenyatakanperasaan dan keinginannya, juga 

terdapatkecenderungan untuk melakukan perilaku 

negativesepertiagresif, bullyingataupun mengganggu kegiatan 

temannya
42

 

     Bukan hanya kesiapan fasilitas yang terpenting melain 

kesiapan pada diri anak seperti, menurut Pratiwi, anak yang 

berusia tujuh tahun telah siap memasuki sekolah dasardan 

telah siap dari segi psikologis dan perkembangan 

kognitif,social emosional, fisik dan motorik serta bahasanya. 

sangat penting untuk memperhatikan kesiapan bersekolah dan 

kesiapan belajar merupakan dua kategori dalam menyiapkan 

anak dalam memasuki sekolah, kematangan aspek 

perkembangan kognitif, sosial emosional, motorik anak 

berhubungan dengan kesiapan bersekolah sedangkan 

                                                             
40Rifai,  M.  and Fahmi (2017) „Pengelolaan kesiapan belaj ar anak masuk  

sekolah dasar‟, Tarbawi, 3(01), pp. 129–143. Available at: 
http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/1784. 

41Slameto (2010) Belajar dan Faktor-f aktor yang Mempengaruhinya. 

Jakarta: Rineka Cipta. 
42

NafiahandZuhudian. 
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kemampuan anak dalam memproses serta menerima 

pembelajaran disekolah merupakan kematangan, agar anak 

siap menerima dan menghadapi pembelajaran yang lebih 

kompleks maka kedua hal inilah yang harus disiapkan untuk 

memasukkan anak kesekolah dasar.
43

 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan 

beberapa masalah yang berkaitan dengan kesiapan orang tua 

dalam menghadapi anak memasuki sekolah dasar. Pada 

wawancara terhadap guru, beliau  mengatakan “ ada beberapa 

orang tua yang mau diajak konsultasi dan ada yang tidak mau. 

sulit menjalin kerja sama dengan orang tua dalam 

memberikan informasi mengenai tumbuh kembang anak dan 

apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapi anak 

memasuki sekolah dasar, semua itu terkendala waktu orang 

tua”.
44

 

Berdasarkan observasi  awal yang telah peneliti lakukan, 

pengetahuan dan pemahaman orang tua terkait kesiapan 

dalam menghadapi anak memasuki sekolah dasarsangat lah 

minim, orang tua hanya mempersiapkan fasilitas dan biaya 

saja serta menyerahkan segala aspek pendidikan kepada guru. 

Ada pun berkaitan dengan aspek guru, terdapat beberapa 

hambatan seperti tidak adanya program untuk penyiapan anak 

dalam memasuki sekolah dasar di sekolah dan sulitnya 

berkomunikasi dengan wali murid. Akhirnya program 

parenting yang seharusnya menjadi penghubung antara guru 

dan orang tua dalam mengatasi permasalahan yang terjadi 

pada anak itu pun tidak berjalan dengan baik.  

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas.Peneliti tertarik 

untuk meneliti terkait dengan kesiapan orang tua dalam 

menghadapi anak memasuki sekolah dasar.  Maka penelitian 

ini akan memaparkan informasi dan gambaran mengenai 

kesiapan orang tua dalam menghadapi anak memasuki 

sekolah dasar  di KB Al-Hikmah Lampung Selatan. 

                                                             
43Pratiwi, Wiwik. 2018. Kesiapan anak usia dini Memasuki Sekolah Dasar. 

Jurnal Manajemen Pndidikan Islam, Volume 6,Nomor 1. 
44

Wawancara ibu Doa ( guru pendamping kelas B6) 
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C. Fokus Dan Sub Fokus 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya 

berdasarkan latar belakang diatas yaitu Kesiapan orang tua 

murid yang bersekolah di KB Al- hikmah dalam memasuki 

anak ke sekolah dasar. Adapun sub fokus penelitian ini : 

1. Kehangatan dan kepekaan orang tua dalam menghadapi 

anak memasuki sekolah dasar di KB Al-Hikmah Lampung 

selatan. 

2. Dukungan otonomi untuk menumbuhkankemandirian anak 

dalam menghadapi anak memasuki sekolah dasar di KB 

Al-Hikmah Lampung selatan. 

3. Partisipasi aktif pembelajaran dalam menghadapi anak 

memasuki sekolah dasar di KB Al-Hikmah Lampung 

selatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian yang di uraikan di 

atas, maka penulis  memfokuskan permasalahan yang di 

rumuskan yaitu “Bagaimana Analisis Kesiapan orang tua 

dalam menghadapi anak memasuki sekolah dasar di KB Al-

Hikmah Lampung selatan?.” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis dapat 

menyimpulkan tujuan penelitian, yaitu: 

4. Untuk mengetahuikehangatan dan kepekaan orang tua 

dalam menghadapi anak memasuki sekolah dasar di KB 

Al-Hikmah Lampung selatan. 

5. Untuk mengetahuidukungan otonomi untuk 

menumbuhkankemandirian anak dalam menghadapi anak 

memasuki sekolah dasar di KB Al-Hikmah Lampung 

selatan. 

6. Untuk mengetahuipartisipasi aktif pembelajarandalam 

menghadapi anak memasuki sekolah dasar di KB Al-

Hikmah Lampung selatan. 

  



 

 
17 

F. Manfaat Penelitian 

     Kegitan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak yang terkait didalamnya seperti 

orang tua, guru, anak dan penulis sendiri. Khususnya bagi 

para praktisi pendidik hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan atau pedoman dalam praktisi pendidikan sehari 

– hari. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut :  

1. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan orang 

tua dalam membimbing anak memasuki sekolah dasar. 

Mempersiapkan segala kebutuhan anak agar anak siap 

dalam mamasuki sekolah dasar. Orang tua harus 

mematangkan persiapan itu yang dibantu oleh guru. Serta 

sebagai motivasi untuk orang tua murid dapat memberikan 

sarana belajar yang tepat sesuai usia dengan kebutuhan 

anak. 

2. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mengenai bagaimana mempersiapkan anak agar siap 

menerima pembelajaran disekolah dasar.  Dan guru 

diharuskan mampu mengembangakan segala  aspek 

perkembangan anak secara optimal.  Serta guru dapat 

mendampingi orang tua murid dalam mempersiapkan anak 

nya memasuki sekolah dasar.  Guru-guru mungkin telah 

memiliki banyak pengetahuan khususnya berkenaan 

mempersiapkan anak dalammemasuki sekolah dasar. 

Namun melalui penelitian ini guru dapat memperkaya 

wawasannya tentang bagaimana mempersiapkan anak 

dalam memasuki sekolah dasar. 

3. Bagi Anak 

Anak memiliki kesiapan yang lebih matang dalam 

memasuki sekolah dasar. Kegiatan ini tentu bermakna bagi 

anak dikarnakan agar anak sudah siap menerima 

pembelajaran disekolah dasar. Melalui penelitian ini anak 

akan mendapat manfaat terutama dalam kesiapan belajar 

yang lebih matang dan optimal. 
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4. Bagi Penulis 

Manfaat penulis ini bagi penulis sendiri ialah 

memperoleh pengetahuan lebih dalam khususnya 

mengenai kesiapan orang tua dalam memasuki anak ke 

sekolah dasar. Sehingga penulis juga dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari –hari. Selain itu, 

penulis ini juga bermanfaat bagi penulis khususnya 

mengenai kesiapan orang tua dalam mendampingi anak 

serta memberi kebutuhan anak dalam memasuki sekolah 

dasar. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

     Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa 

sumber kepustakaan, ada beberapa pembahasan yang 

sebelumnya telah dibahas, diantara lain: 

 

1. Andia Kusuma Damayanti, Rachmawati, dengan judul 

Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar Ditinjau Dari 

Dukungan Orangtua dan Motivasi Belajar. Penelitian nya 

bertujuan untuk menguji hipotesa perbedaan antara (1) 

kesiapan bersekolah anak di TK yang mendapat dukungan 

dari keluarganya dan yang tidak mendapat dukungan dari 

keluarganya; (2) kesiapan bersekolah anak yang 

mempunyai motivasi belajar dan yang tidak mempunyai 

motivasi belajar.
45

 Pada penelitianyang sudahadadengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan 

memilikiperbedaandanjuga persamaan,maka dariitu 

berikutadalahpenjelasanantaraperbedaandanjugapersamaa

ndiantarakedua nya. Persamaan  dari penelitian yang  

sudah ada dengan penelitian yang akan peneliti 

telitiyaituterdapatpadavariabelpenelitianyang sama-

samamembahas kesiapanorang 

tuadananakdalammemasukisekolahdasar.Selanjutnyaperb

edaanyang penelititemukanyaitupenelitian yang  sudah 

                                                             
45

Damayanti, Andia. 
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ada hanya membahas kesiapanorang tua yakni dukungan 

sosial dan motivasi belajar.   

2. Erni Agustina Setiowati, Agustin Handayani, Ratna 

Supradewi,dengan judul Program Stimulasi Kesiapan 

Anak Masuk Sekolah Dasar Bagi Orang Tua di Kelurahan 

Jetaksari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.Dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian materi 

berupa pengetahuan kesiapan masuk sekolah beserta 

aspek-aspeknya dan keterampilan mengenai cara 

menstimulasi yang tepat bermanfaat bagi orang tua dalam 

mendampingi anak di rumah. Orang tua hendaknya dapat 

mendampingi anak dengan memperhatikan aspek-aspek 

kesiapan belajar dan melatihnyasecara proporsional serta 

sesuai tahapan perkembangannya dalam situasi yang 

menyenangkan.
46

 Pada penelitian yang sudah ada 

denganpenelitian yang akan peneliti lakukan 

memilikiperbedaandanjuga persamaan,maka dariitu 

berikutadalahpenjelasanantaraperbedaandanjugapersamaa

ndiantarakedua nya. Persamaan  dari penelitian yang  

sudah ada dengan penelitian yang akan penelititelitiyaitu 

memberi pemahaman kepada orang tua mengenai 

pentingnya kesiapan anak masuk sekolah beserta aspek-

aspeknya dan cara-cara menstimulasi anak agar siap 

belajar di SD nantinya.Selanjutnyaperbedaanyang 

penelititemukanyaitu memberi pelatihan kepada orang 

tuamengenai cara-cara menstimulasi anak agar siap 

belajar di SD, penelitian ini tidak mengadakan 

pelatihan. 

3. Evi Deliviana, dengan judulMempersiapkan Anak Masuk 

Sekolah Dasar. Tulisan ini berawal dari adanya peraturan 

pemerintah mengenai batas usia kronologis anak untuk 

masuk Sekolah Dasar, yaitu 7 tahun. Pada kenyataanya, 

banyak orang tua yang tidak sabar untuk memasukkan 

anak mereka ke Sekolah Dasar meski dari segi usia belum 

mencukupi. Tulisan ini disusun berdasarkan pada literatur 

                                                             
46Martsiswati and Suryono. 
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review yang bertujuan untuk menjelaskan indikator 

kesiapan anak masuk Sekolah Dasar dan pentingnya 

seorang anak untuk memiliki kesiapan sekolah.
47

 Pada 

penelitianyang sudahadadenganpenelitian yang 

akanpenelitilakukanmemilikiperbedaandanjuga 

persamaan,maka dariitu berikut adalah penjelasan 

antaraperbedaandanjugapersamaandiantarakedua nya. 

Persamaan  dari penelitian yang  sudah ada dengan 

penelitian yang akan penelititelitiyaitu permalahan  orang 

tua hanya melihat kesiapan anak dari segi usia dan 

kemampuan calistung tanpa mempertimbangkan aspek 

psikologisnya. Permasalahannya sama dengan penelitian 

ini. Selanjutnyaperbedaanyang penelititemukanyaitu tidak 

membahas secara dalam mengenai kesiapan orang 

tuanya. 

4.  Bina Decilena, Fitriani Yustikasari Lubis, Fitri Ariyanti 

Abidin, Zainal Abidin, Surya Cahyadi . dengan judul 

Anak siap sekolah: persepsi orang tua terhadap kesiapan 

Anak masuk ke sekolah dasar. Penelitian ini menemukan 

bahwa selain aspek kematangan fisik dan mental, 

kompetensi sosial dan keterampilan komunikasi serta 

perkembangan bahasa dan kognitif; faktor usia, aspek 

religiusitas dan motivasi serta keinginan anak untuk 

masuk sekolah dasar juga dipersepsikan orang tua sebagai 

tanda kesiapan anak untuk masuk ke Sekolah 

Dasar.
48

Padapenelitianyang sudahadadenganpenelitian 

yangakanpenelitilakukanmemilikiperbedaandanjuga 

persamaan,maka dariitu berikut adalah penjelasan 

antaraperbedaandanjugapersamaandiantarakedua nya. 

Persamaan  dari penelitian yang  sudah ada dengan 

penelitian yang akan penelititelitiyaituaspek kematangan 

                                                             
47

Evi Deliviana, „Mempersiapkan Anak Masuk Sekolah Dasar‟, Jurnal 

Dinamika Pendidikan, 10.2 (2017), h 

119–33. 
48B D Syahidah and others, „Anak Siap Sekolah: Persepsi Orang Tua 

Terhadap Kesiapan Anak Masuk Ke Sekolah Dasar‟, Early …, 2021 
<http://www.journal.umtas.ac.id/index.php/EARLYCHILDHOOD/article/view/1247

>. 
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fisik dan mental, sosial, faktor usia dan motivasi sebagai 

acuan mempersiapkan anak masuk ke sekolah dasar. 

Selanjutnyaperbedaanyang penelititemukanyaitu tidak 

membahas secara dalam mengenai kesiapan orang 

tuanya tetapi lebih membahas kesiapan anak. 

5. Noviyani Ratin S, Sania Alkhoiriyah U, Wiwit Nur A. 

Dengan judul Pola Asuh Orang Tua dalam 

Mempersiapkan Anak untuk Memasuki Pendidikan 

Sekolah Dasar. hasil analisis studi teoritis menyatakan 

bahwa pola asuh orangtua berperan penting dalam 

kesiapan anak dalam sekolah. Kesiapan sekolah pada 

anak usia dini dapat dilihat melalui kematangan aspek 

perkembangan yang secara langsung akan membantu 

anak pada tahap pembelajaran dan adaptasi di lingkungan 

sekolah dasar. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kesiapan anak usia dini memasuki sekolah 

dasar yaitu: (1) kesehatan fisik, (2) usia, (3) tingkat 

kecerdasan (intelegensi), (4) stimulasi yang tepat, (5) 

Motivasi
49

. Padapenelitianyang sudahadadenganpenelitian 

yangakanpenelitilakukanmemilikiperbedaandanjuga 

persamaan, maka dariitu berikut adalah penjelasan 

antaraperbedaandanjugapersamaandiantarakedua nya. 

Persamaan  dari penelitian yang  sudah ada dengan 

penelitian yang akan penelititelitiyaitu pola asuh orang 

tua dalam mempersiapkan anak masuk sekolah dasar. 

Selanjutnyaperbedaanyang penelititemukanyaitu kesiapan 

orang tua hanya membahas pola asuh saja. 

 

  

                                                             
49Noviyani Ratin S, Sania Alkhoiriyah U, and Wiwit Nur A, „Pola Asuh 

Orang Tua Dalam Mempersiapkan Anak Untuk Memasuki Pendidikan Sekolah 

Dasar‟, 2 (2020). 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Disesuaikan dengan judul penelitian maka jenis penelitian 

ini digolongkan kedalam bentuk penelitian deskriptif 

kualitatif.
50

Pendekatan  analisisadalahpendekatanyang 

didasarkanpadaseperangkatungkapan-ungkapan dan 

asumsi- asumsikebahasaandan sosiolingustics.Karena 

fokus penelitian yang digunakan untuk memperoleh 

gambaran tentang kesiapan orang tua dalam menghadapi 

anak memasuki sekolah dasar di KB Al-Hikmah, 

Lampung Selatan. Tujuannya untuk menjelaskan secara 

relevan terhadap fenomena yang akan diamati serta 

menjelaskan persefektif permasalahan yang ada, dengan 

masalah penelitian kualitatif yang digunakan ini dapat 

mengungkap data melalui deskriptif dari sumber 

informasi yang terlibat.Dalam penelitian ini 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dilakukan untuk tujuan penulis memperoleh informasi 

dari narasumber yang terpercaya. 

 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Waktu penelitian 

Penulis melaksanakan penelitian yakni pada 1 Juli – 

29 Juli 2022. 

b. Tempat penelitian 

Tempat yang dipilih dalam penelitian  ini adalah KB 

Al- Hikmah desa Tanjungan RT.01/RW.02 kec. 

Katibung, Lampung Selatan. 

 

3. Sumber Data 

Sumberdataadalahsubjek 

darimanadatadapatdiperoleh.Sumberdataprimeradalah 

respondendaninforman.Respondenberbedadariinforman.R

espondenadalah sumber datatentangkeragamandalam 

                                                             
50Sugiono.Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif 

dan R& D). Bandung: Alfa Bata. 2015, h. 15 
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gejala-gejala,berkaitan denganperasaan, kebiasaan,sikap, 

motifdanpersepsi. 

Sedangkaninformanialahsumberdatayangberhubunganden

gan pihak ketiga, dandata tentanghal-halyang 

melembagaatau gejala umum.
51

 

 

 Suharsimi Arikunto mengklarifikasikan sumber data 

menjadi tiga yaitu:  

a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data 

berupa jawaban lisan, melalui wawancara.  

Adapun yang berkaitan dalam penelitian ini 

meliputiorang tuadan guru. Dalam penelitian ini 

menjadi sumber data penelitian adalah orang tua kelas 

B6, orang tua alumni dan gurukelas B6  KB Al-

Hikmah, Lampung Selatan. 

b. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-

tanda berupa huruf, angka, gambar, simbol-simbol 

lainnya.  

     Sumber data ini berupa dokumentasi atau sumber 

data tertulis dan pengambilan foto.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengungkapkan data mengenai kesiapan orang tua 

yang anaknya bersekolah di KB Al-Hikmah Lampung 

selatan, dibutuhkan metode dan alat pengumpul data. 

Dalam penelitian ini digunakan metodewawancara, 

observasi, kuesioner dan dokumentasi. 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

dimana pewawancara (penulis atau yang diberi tugas 

melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan 

data mengajukan sesuatu pertanyaan kepada yang 

diwawancarai. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan 

                                                             
51Hubermanand Miles,„TeknikPengumpulanDanAnalisis Data 

Kualitatif‟,JurnalStudiKomunikasiDanMedia,02.1998 (1992). 
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studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

dan potensi yang harus diteliti.
52

 Melalui teknik 

wawancara tersebut peneliti akan mewawancarai 

orang tua dan guru KB Al-Hikmah Lampung 

Selatan.Peneliti menggunakan inisial berupa huruf 

dan angka untuk memudahkan membedakan  dan  

meminimalkan  kemungkinan  terjadi kesalahan. 

 

b. Observasi 

Pengamatan (observasi) adalah cara pengumpulan 

data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan 

(laboratorium) terhadap obyek yang diteliti (populasi 

dan sampel).
53

Tujuan observasi ini adalah untuk 

mengamati kesiapan anak memasuki sekolah dasar di 

KB Al-Hikmah Lampung Selatan. Adapun hal-hal 

yang diselidiki atau diobservasikan adalah tentang 

kondisi objek penelitian, kematangan kesiapan anak 

memasuki sekolah dasar. 

 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu, dokumantasi bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya yang monumental dari seseorang. 

Dokumentasi yang berbentuk  tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif
54

. Dokumentasi yang peneliti gunakan 

adalah foto, data guru, profil sekolah, struktur bagi 

guru dan data anak yang berkaitan dengan kesiapan 

                                                             
52 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Research and 

Develoment/R&D), (Bandung; Alfabeta, April 2015). h. 210. 
53IqbalHasan, Analisis Data PenelitiandenganStatistik,(Jakarta: 

BumiAksara, 2004), h.23 
54Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Untuk Penelitian yang bersifat, 

Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif), (Bandung; Alfabeta, Oktober 

2017), h. 124-125 
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orang tua dalam menghadapi anak memasuki sekolah 

dasar. 

 

5. Instrumen Penelitian 

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti 

bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpil data. 

Instrumen selain manusia bisa berupa (seperti; pedoman 

wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat 

pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai 

pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh 

karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti 

adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan 

lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada 

dalam penelitian.Instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

sehingga mudah diolah. 

6. Analisis Data 

     Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis 

sehingga dapat diketahui mengenai kesiapan orang tua 

dalam menghadapi anak memasuki sekolah dasar. Dalam 

penelitian ini data dianalisis denganmenggunakan 

deskriptif kualitatif, guna memperkuat data, maka 

dilengkapi dengan teori dari para ahli dan pendapat dari 

penulis sendiri. Setelah data dianalisis selanjutnya 

dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara indukatif. 

Metode indukatif yaitu suatu cara berfikir, ”berdasarkan 

dari pengetahuan yang khusus, ketika hendak menilai 

sesuatu kejadian yang umum”. 

Alur analisis ini digambarkan sebagai berikut: 

a. Reduksi data (data reduction) 

     Data Reduksi data adalah kegiatan menyajikan 

data inti/pokok, sehingga dapat memberi gambaran 

yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil 

pengamatan, wawancara, serta dokumen analisis. 
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Reduksi data dalam penelitian ini dengan cara 

menyajikan data inti/pokok yang mencakup proses 

pemilihan, pemuatan, penyederhanaan, dan 

transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan 

lapangan. 

     Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila 

diperlukan.
55

 

     Data yang terkumpul demikian banyak dan 

kompleks, serta masih tercampur aduk, kemudian 

direduksi. Reduksi data merupakan aktivitas 

memilih data. Data yang dianggap relevan dan 

penting yang berkaitan dengan kesiapan orang tua 

dalam menghadapi anak memasuki sekolah dasar. 

Data yang tidak terkait dengan permasalahan tidak 

disajikan dalam bentuk laporan. 

b. Penyajian data (data display) 

     Langkah yang dilakukan setelah data direduksi 

adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk 

table, grafik, flip card, pictogram, dan sejenisnya. 

Melalui penyajian data tersebut maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan mudah dipahami.
56

 

     Data Supaya data yang banyak dan telah 

direduksi mudah dipahami baik oleh penulis maupun 

orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. 

Bentuk penyajiannya adalah teknaratif 

(mengungkapan secara tertulis). Tujuannya adalah 

untuk memudahkan dalam mendeskripsikan suatu 

                                                             
55Ibid Sugiono,h. 338. 
56 Ibid, h. 341 
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peristiwa, sehingga dengan demikian, memudahkan 

untuk mengambil suatu kesimpulan. Analisis data 

pada penelitian ini, menggunakan analisis kualitatif, 

artinya analisis berdasarkan data observasi lapangan 

dan pandangan secara teoritis untuk mendiskripsikan 

secara jelas tentang kesiapan orang tua dalam 

menghadapi anak memasuki sekolah dasar. 

c. Kesimpulan (Verification) 

     Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan, menurut Miles dan 

Huberman penarikan kesimpulan dan verifikasi, 

yang pertama kesimpulan yang masih bersifat 

sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

     Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan 

kegiatan interpretasi dengan maksud untuk 

menemukan makna diri data yang telah disajikan, 

misalnya dengan menghubung-hubungkan antara 

satu dengan yang lain. Kesimpulan data dilakukan 

secara sementara kemudian diverifikasikan dengan 

cara mencari data yang lebih mendalam dengan 

mempelajari kembali hasil data yang telah 

terkumpul. Dan data yang sudah dipolakan kemudian 

difokuskan dan disusun secara sistematik dalam 

bentuk narasi. Kemudian melalui induksi data yang 

tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat 

ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. 

Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian 

berlangsung, diambil sekiranya masih terdapat 

kekurangan, maka akan ditambahkan.
57

 

                                                             
57 Sugiyono, Op.Cit, h. 99 
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     Pengecekan informasi atau data dapat dilakukan 

oleh setiap penulis selesai wawancara, ditempuh 

dengan mengkonfirmasikan hasil wawancara dengan 

responden. Komponen-komponen analisis data yang 

mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan secara interaktif saling berhubungan 

selama dan sesudah pengumpulan data atas dasar 

tersebut karakteranalisis data, atas dasar tersebut 

karakter analisis kualitatif disebut pula dengan model 

interaktif. Berdasarkan observasi yang penulis 

lakukan, selama ini kesiapan orang tua dalam 

menghadapi anak memasuki sekolah dasar.  

 

7. Uji Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini 

menggunakan member checks yang dilakukan secara 

formal yakni penulis menyampaikan hasil dari wawancara 

yang difokuskan sesuai tema kepada informan. 

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data 

yang paling popular dalam penelitian kualitatif. 

Kepopulerannya di dasarkan pada kenyataan bahwa cara 

ini memiliki potensi untuk sekaligus meningkatkan 

akurasi keterpercayaan dan kedalaman data. Tekniknya 

adalah pemeriksaan kembali data dengan empat cara, 

yaitu: 

a. Triangulasi sumber mengharuskan penulis untuk 

mencari sumber lebih dari satu untuk memahami data 

atau informasi. 

b. Triangulasi metode adalah menggunakan lebih dari 

satu metode untuk melakukan cek dan ricek. 

c. Triangulasi waktu yaitu pagi, siang dan sore. 

d.Triangulasi teknik yaitu penelitian menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang 

sama secara serempak. Keabsaan data dilakukan 
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untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan 

benar- benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus 

untuk menguji data yang diperoleh. Triangulasi 

digunakan oleh penulis untuk memperoleh kebenaran 

data atau dokumen yang berhubungan dengan 

Analisis Kesiapan orang tua dalam menghadapi anak 

memasuki sekolah dasar di KB Al-Hikmah Lampung 

selatan. Disini teknik triangulasi yang digunakan 

penulis adalah triangulasi teknik. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bagian subtansi (inti) skripsi 

penelitian kualitatif secara umum sebagai berikut :  

 

Bab I Pembahasan 

A. Penegasan Judul 

B. Latar Belakang Masalah 

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan PenelitianRW 

F. Manfaat Penelitian 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

H. Metode Penelitian  

I. Sistematika Penulisan 

Bab II Landasan Teori 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

A. Gambaran Umum Objek 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian 

Bab IV Analisis Penelitian 

A. Analisis Data Penelitian 

B. Temuan Penelitian 

Bab V Penutup 

A. Simpulan 

B. Rekomendasi 

Daftar Rujukan 

Lampiran 



 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
31 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Analisis 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “ Analisis adalah 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan 

bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan “. Menurut 

nana sudjana “ Analisis adalah usaha memilah suatu integritas 

menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya 

dan atau susunannya “. Menurut Abdul Majid “ Analisis adalah ( 

kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi 

unit-unit terpisah,  membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, 

membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai 

perbedaan (diantara beberapa yang dalam satukesatuan)”. Menurut 

Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan 

memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna 

dan kaitannya.
58

 

Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, 

serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 
59

 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan 

bahwaData analysis is the process of systematically searching 

andarranging the interview transcripts, fieldnotes, and other 

materialsthat you  accumulateo increase your own understanding 

of them andto enable you to present what you have discovered to 

others. Analisisdata adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yangdiperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahanlain, sehingga dapat mudah dipahami, 

                                                             
58Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: 

http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/, 

Diakses PadaTanggal 6 April 2016. 
59Darminto, Dwi Prastowo & Rifka Julianty. 2020. Analisis Laporan 

Keuangan : Konsep Dan Manfaat, AMP-YKPN, Yogyakarta. h 52. 
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dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

MenurutMathew B. Miles, psikologi perkembangan dan Michael 

Hubermanahli pendidikan dari University of Geneva, Switzerland, 

Miles danHuberman, analisis kualitatif, data yang muncul 

berwujudkata-kata dan bukan rangkaian angka.
60

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan analisis adalah adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis, data telah 

dikumpulkan dengan pengamatan terlibat, wawancara, dan 

selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, 

tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang 

biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. 

B. Kesiapan Orang Tua 

1. Pengertian Kesiapan 

Kesiapan menurut kamus psikologi adalah “tingkat 

perkembangannya dari kematangan atau kedewasaan yang 

menguntungkan untuk mempraktekan sesuatu”
61

Kesiapan 

adalah suatu kompetensi sehingga seseorang yang mempunyai 

kompetensi tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk 

berbuat sesuatu 
62

 Kesiapan juga berarti suatu kemampuan 

untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tuntutan 

situasi yang dihadapi.
63

 

Lebih lanjut menurut Slameto , terdapat tiga aspek yang 

mempengaruhi kesiapan, aspek-aspek tersebut adalah,  

1) Kondisi fisik, mental dan emosional.  

2) Kebutuhan atau motif tujuan.  

                                                             
60Hardani Dkk, Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, ed. by 

Husnu Abadi (CV. Pustaka Ilmu Editor:, 2020). 

 
61Chaplin, J.P. 2006. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada. 
62Arikunto, Suharsimi. 2004. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan 

Praktek, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 54 
63E. Mulyasa. 2008. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran 

Kreatif dan Menyenangkan. Bandung : PT. Remaja RoSDakarya. h 53 
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3) Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian lain yang telah 

dipelajari.
64

 

     Kemampuan untuk menempatkan diri seseorang dalam 

keadaan siap melakukan 

rangkaian gerakan (rangkaian proses kegiatan belajar) dan 

keadaan siap melakukan 

tugas-tugas dari guru sebagai tambahan untuk menambah 

pemahaman terhadapmateri-materi pelajaran. Siap melakukan 

rangkaian gerakan atau aktivitas belajarsebagai tanda bahwa 

anak benar-benar memiliki minat belajar dan motivasi 

belajarmasuk sekolah dasar sebaliknya tidak siap melakukan 

aktivitas belajar berarti tidaksiap belajar masuk sekolah 

dasar.Kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri yang 

sudah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan.
65

 

       Menurut Snow bahwa kesiapan sekolah merupakan 

keadaan kompetensi anak pada saat masuk sekolah yang 

penting untuk kesuksesan di kemudian hari
66

. Selain itu, 

kesiapan sekolah cenderung berfokus pada kompetensi sosial 

dan akademik anak yang dianggap perlu dalam rangka mulai 

siap sekolah untuk belajar .
67

 

Menurut Erni, Agustin, dan Ratna dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pemberian materi berupa pengetahuan 

kesiapan masuk sekolah beserta aspek-aspeknya dan 

keterampilan mengenai cara menstimulasi yang 

tepatbermanfaat bagi orang tua dalam mendampingi anak di 

rumah. Orang tua hendaknya dapat mendampingi anak 

dengan memperhatikan aspek-aspek kesiapan belajar dan 

melatihnya secara proporsional serta sesuai tahapan 

                                                             
64

Slameto.(2010). Belajar danFaktor yangMemengaruhinya.Jakarta:Rineka 
Cipta.h 114 

65Djamarah dan Saiful Bahri. 2002. Rahasia Sukses Belajar. Jakarta : 

Rineka Cipta. 
66Snow, K. L. (2010). Early Education and Development Measuring School 

Readiness : Conceptual and Practical Considerations. Early Education and 

Development, 17(1), 37–41. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1701_2 
67Mashburn, A. J., Pianta, R. C., Mashburn, A. J., & Pianta, R. C. (2016). 

SocialRelationships and School Readiness and School Readiness. Early Educationand 

Development, 17(1), h 151–176.https://doi.org/10.1207/s15566935eed1701 
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perkembangannya dalam situasi yang menyenangkan.
68

Yang 

dapat ditelaah pada pernyataan diatas yaitu bantuan dari guru 

yakni bimbingan dan saran sangatlah dibutuhkan oleh orang 

tua dalam mempersiapkan anak mereka memsuki sekolah 

dasar.  

Kesiapan keluarga berfokus pada sikap orang tua atau 

pengasuhan dalam pembelajaran dan perkembangan melalui 

pemberian stimulasi yang tepat pada keseharian anak yang 

waktunya banyak dihabiskan bersama keluarga, dapat diisi 

dengan aktivitas yang yang dapat memfasilitasi anak untuk 

siap bersekolah.
69

 

 

     Adapun berapa indikator kesiapan orang tua dalam  

menghadapi anak memasuki sekolah dasar sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Kesiapan Orang Tua 

Fokus  Aspek   Indikator 

 

Kesiapa

n Orang 

Tua 

a) Kehangatan 

dan 

Kepekaan 

Orang Tua 

1) Perhatian orang tua kesejahteraan 

anak 

2) Responsifitas orang tua terhadap 

kebutuhan anak  

3) Meluangkan waktu untuk 

melakukan kegiatan bersama anak 

4) Menunjukan rasa antusias pada 

tingkah laku yang ditampilkan 

anak 

5) Peka terhadap kebutuhan 

emosional anak 

 

b) Dukungan 

Menumbuh

kan 

Otonomi 

Anak 

1) Memberikan kesempatan anak 

melakukan kegiatan bantu diri.  

2) Membiasakan anak melakukan 

kegiatankebersihan diri.  

 

                                                             
68Martsiswatiand Suryono. 
69Muhammad Hasbi and dkk, „Anakku Siap Sekolah‟, 2020. 
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c) Partisipasi 

Aktif 

dalamPemb

elajaran 

1) Menciptakan budaya belajar di 

rumah.  

2) Memprioritaskan tugas yang 

terkait secara langsung dengan 

pembelajaran disekolah.  

3) Memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengembangkan 

gagasan, ide, dan berbagai 

aktivitas yang menunjang kegiatan 

belajar. 

4) Menciptakan situasi yang 

demokratis dirumah, agar anak 

tukar pendapat dan pikiran sebagai 

sarana belajar dan membelajarkan. 

5) Menyediakan sarana belajar yang 

memadai, sesuai dengan 

kemampuan orang tua dan 

kebutuhan sekolah 

Sumber : Muhammad Hasbi and dkk, „Anakku Siap Sekolah‟, 2020. 

 Altridonato. Mengembangkan Pola Asuh Demokratis.2014. 

Bedjo. Perhatian orang tua dan keluarga dalam 

pendidikan anak-anaknya. 1996 

Gordon, A.M. & Browne, K. W. Beginning And Beyond : 

Faundation In Early Childhood Education. Eight 

Edition.2011 

Menurut National Institute of Child and Human 

Development, kesiapan keluarga dalam mendukung kesiapan 

anak bersekolahmeliputi a) kehangatan dan kepekaan orang 

tua, b) dukungan untuk menumbuhkan otonomi anak, dan c) 

partisipasi aktif dalampembelajaran. Peran lainnya dari orang 

tua yang tidak kalah pentingadalah sebagai guru di rumah 

yang juga membutuhkan dukungan dalamupaya mencapai 

perkembangan anak secara maksimal. Selanjutnyaorang tua 
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juga dapat berperan dalam memberikan tauladan perilakudan 

perhatian terhadap dinamika perilaku anak.
70

 

 

a) Kehangatan dan kepekaan orang tua 

Menurut Robbins, orang tua yang hangat dan responsif 

ketika berinteraksi dengan anak-anak mereka dimana 

orang tua secara gamblang menyampaikan kecintaannya 

kepada anak dan menanggapi kebutuhan khusus anak-anak 

mereka.
71

 

     Menurut Baumrind dalam Al. Tridonato, kehangatan 

dan kepekaan termasuk dalam dimensi pola pengasuhan 

yang meliputi :
72

 

1) Perhatian orang tua kesejahteraan anak 

Perhatian orang tua yang maksud dengan memenuhi 

kebutuhan anak baik secara rohani, jasmani maupun 

sosial. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan 

dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan 

dan perkembanganya dangan wajar baik secara rohani, 

jasmani maupun sosial.
73

 

Kebutuhan rohani, kebutuhan manusia yang 

berkaitan dengan psikologis dirinya. Psikologis pun 

berkaitan erat dengan motivasi. Menurut Mc. Donald 

yang dikutip oleh Oemar Hamalik, motivasi adalah 

suatu perubahan energi didalam diri pribadi seseorang 

yang ditandai timbulnya afektif dan reaksi untuk 

mencapai tujuan, juga sebagai doirongam dari dalam 

                                                             
70

National Institute for Child Health and Human Development. Early 

childcare and children‟s development prior to school entry: Results fromthe NICHD 

Study of Early Child Care. American Educational Research 

Journal, 39,(2002). h 133–164. 
71Robbins. An assessment of perceptions of parental autonomy support and 

control: child and parent correlates. Unpublished doctoral dissertation, departmentof 

psychology,university of Rochester, 1994. 
72Altridonato. Mengembangkan Pola Asuh Demokratis.( Jakarta : PT Elex 

Media Komputindo.2014) h 5 
73

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak. 
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diri seseorang dan dorongan ini sebagai motor 

penggerak.
74

 

Kebutuhan jasmani/fisik, kesehatan amat 

mempengaruhi perkembangan fisik atau jasmani anak, 

kekurangan nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan 

anak menjadi lamban, kurang berdaya dan tidak  aktif. 

Sebaliknya anak yang memperoleh makanan yang 

bergizi, lingkungan yang menunjang, perlakuan orang 

tua serta kebiasaan hidup yang baik akan menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan anak.
75

 

Kebutuhan sosial, menurut Hierarki Maslow 

kebutuhan social ini meliputi kebutuhan kasih sayang , 

rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan 

persahabatan.
76

 

2) Responsifitas orang tua terhadap kebutuhan anak  

Resfonsiviness atau penerimaan, berkaitan dengan 

sikap orang tua sikap orang tua yang meliputi ; 

komunikasi efektif dengan anak, bersikap hangat 

menghargai pendapat anak selama masih dalam batas 

stantar tertentu, memberikan kesempatan pada anak 

menyampaikan pendapat, melibatkan anak dalam 

menentukan suatu standar, memberikan penghargaan . 

Responsif terhadap isyarat dan kebutuhan anak. 

Manifestasinya adalah orang tua memberikan dan 

mendengarkan saran, penerimaan dan keterlibatan pada 

anak.
77

 

3) Meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama 

anak 

Menurut psikolog Roslina veraulin mengatakan saat 

orang tua meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan 

bersama anak dapat membentuk bonding dan hubungan 

                                                             
74Hamalik, Oemar. Psikologi Pendidikan. (Bandung: Sinar Baru. 2002)  
75Mutia. Characteristic of children age of basic education.  aceh : vol 3 no 1 
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yang lebih erat antara orang tua dan anak serta anak 

merasa berharga, dicintai dan diperhatikan oleh orang 

tua.
78

Sangat penting meluangkan waktu melakukan 

kegiatan bersama anak untuk menunjang kesiapan anak 

bersekolah.  

4) Menunjukan rasa antusias pada tingkah laku yang 

ditampilkan anak 

Dalam menunjukan antusias orang tua terhadap anak 

bisa dilakukan dengan memberikan reward / 

penghargaan untuk anak senantiasa melakukan 

pekerjaan yang baik dan terpuji. Menurut Ngalim 

Purwanto menjelaskan bahwa Reward adalah alat untuk 

mendidik anak supaya anak merasa senang karena 

perbuatan atau pekerjaan mendapat penghargaan.
79

 

5) Peka terhadap kebutuhan emosional anak 

Menurut Riana Mashar perkembangan emosional 

yaitu kemampuan untuk mengendalikan, mengolah, dan 

mengontrol emosi agar mampu merespon secara positif 

secara kondisi yang merangsang munculnya emosi-

emosi ini
80

. Hal tersebut yang perlu dimiliki orang tua 

dalam menghadapi emosi anak. 

b) Dukungan untuk menumbuhkan otonomi anak 

     Dukungan yang baik menurut Sri Lestari yaitu 

dukungan otonomi (autonomy support), berupa dukungan 

yang menempatkan orang tua sebagai fasilitator bagi anak 

untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri.
81

 

Menurut Mooney dalam Gordon & Browne, memberikan 

saran yang dapat orang tua lakukan agar anak memiliki 

kemandirian sehingga membantu terbentuknya kesiapan 

sekolah seperti: 
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1) Memberikan kesempatan anak belajar melakukan 

kegiatan bantu diri  

2) Memberikan kesempatan anak melakukan 

kegiatankebersihan diri.
82

 

 

Senada dengan yang dikemukakan Sa‟diyah R. 

Kemandirian berarti kemampuan untuk mengerjakan atau 

melayani dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri dan 

memulai suatu hal tanpa diberi tahu apa yang harus 

dilakukan. Kemandirian juga mencakup penguasaan 

keterampilan diri, seperti berpakaian, kesehatan (mencuci 

tangan, gosok gigi dan menggunakan toilet).
83

 

 

c) Partisipasi aktif dalam pembelajaran 

     Menurut Bedjo mengemukakan bahwa: “ partisipasi 

orang tua terhadap pendidikan anaknya tercermin dari 

perilaku orang tua”. Misalnya, kepedulian orang tua 

terhadap sekolah dimana anaknya menuntut ilmu atau 

pengadaan sarana dan prasarana belajar sesuai 

kemampuannya. 
84

 

 

Menurut mulyasa bentuk partisipasi orang tua dalam 

membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi anak 

dirumah, antara lain :
85

 

1) Menciptakan budaya belajar dirumah 

Menurut Slameto, “ banyak siswa gagal belajar akibat 

karena mereka tidak mempunyai budaya belajar yang 

baik. Banyak orang belajar dengan susah payah, tetapi 

tidak mendapat hasil apa-apa, hanya kegagalan yang 
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ditemui. Penyebabnya tidak lain karena belajar tidak 

teratur  tidak disiplin dan kurang bersemangat, tidak 

tahu bagaimana cara berkonsentrasi dalam belajar, 

mengabaikan masalah pengaturan waktu dalam belajar, 

istirahat tidak cukup dan kurang tidur.
86

 

2) Memprioritaskan tugas yang terkait secara langsung 

dengan pembelajaran disekolah. 

Menurut Macan, dkk. Menetapkan tujuan dan prioritas 

yaitu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan 

seseorang untuk diselesaikan dan bagaimana individu 

dapat menempatkan kebutuhan sesuai prioritas tugas 

yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
87

 

3) Memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas 

yang menunjang kegiatan belajar. 

Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan gagasan, ide dapat membuat anak 

lebih kritis dan kreatif. Senada dengan pendapat 

Guilford dipertegas oleh Tan, Teo & Chye yang 

mengatakan tindakan kreatif dapat dianggap baik 

sebgai fenomena mental atau intelektual, yang dikenal 

sebagai berpikir kreatif atau berpikir divergen atau 

sebagai proses yang menghasilkan produk sosial dan 

budaya, seperti musik, karya seni, ilmu pengetahuan 

dan teknologi.
88

 

4) Menciptakan situasi yang demokratis dirumah, agar 

anak tukar pendapat dan pikiran sebagai sarana belajar 

dan membelajarkan. 

Pendidikan demokratis adalah pembelajaranyang 

dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis 
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dan aman, menghidupkan dialog dan keikutsertaan 

seluruh pihak.
89

 

5) Menyediakan sarana belajar yang memadai, sesuai 

dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah. 

Menurut sanjaya “ sarana belajar adalah segala sesuatu 

yang mendukung terkait proses pembelajaran”.
90

 

     Berkaitan dengan uraian diatas mengenai 

menyediakan sarana belajar yang memadai salah 

satunya yaitu sekolah, adapun5 pedoman dalam 

memilih sekolah yang tepat bagi anak, menurut 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) antara 

lain : 

- Pastikan guru, kurikulum pembelajaran, dan buku 

ajarnya sesuai dengan prinsip dasar bernegara. 

Artinya tidak mengajarkan radikalisme, komunisme, 

dan liberalisme.  

- Pastikan fasilitas penunjang bagi pemenuhan hak 

anak terpenuhi. Yaitu hak untuk beribadah sesuai 

agama anak, hak bermain dan berolahraga, hak untuk 

kesehatan, jajanan sehat, dan pola interaksi antar 

komponen masyarakat. 

- Pastikan lingkungan sekolah yang ramah anak dan 

kondusif bagi tumbuh kembang anak. Yaitu tidak ada 

bullying, tidak permisif pada konten pornografi/aksi, 

dan tidak mengajarkan kebencian. 

- Pastikan kepala sekolah, guru, dan lingkungan 

sekolah memberi teladan yang baik bagi anak, bebas 

minuman keras, narkoba, rokok, LGBT dan hal-hal 

yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.  

- Jangan terlena dengan memilih sekolah hanya karena 

tampilan fisiknya semata.
91
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Hal senada juga disampaikan oleh Seto Mulyadi (Kak 

Seto), psikolog dan pengamat pendidikan anak, bahwa 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

memilih sekolah bagi anak: 
92

 

- Lihat visi misi sekolah tersebut. Visi misi sekolah 

akan menentukan kurikulum yang digunakan. 

Sesuaikah visi misi sekolah tersebut dengan 

pandangan pendidikan di keluarga dan harapan 

orangtua.  

- Pertimbangkan sekolah bagus dengan tenaga pengajar 

yang bagus juga. Guru adalah ujung tombak 

yangmenentukan anak akan belajar dan bermain 

dengan menyenangkan atau tidak.  

- Perhatikan kondisi sekolah dan lingkungan di 

sekitarnya, termasuk kelengkapan sarana dan 

prasarana di sekolah. Cukupkah untuk mendukung 

proses belajar-mengajar yang menyenangkan bagi 

anak.  

- Perhitungkan jarak sekolah dari rumah. Jangan 

sampai terlalu jauh sehingga anak lelah di jalan dan 

tidak semangat belajar.  

- Kenali karakter anak dan kebutuhannya untuk 

menentukan sekolah yang sesuai dengan anak. 

Misalnya, anak yang suka bergerak cocok 

disekolahkan di sekolah alam. Pengenalan akan 

karakter dan kebutuhan juga membantu mengenali 

durasi bersekolah dan komposisi durasi pengajaran di 

sekolah, misalnya dengan menentukan butuh sekolah 

dengan durasi yang lebih banyak waktu bermain atau 

belajar 
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2. Pengertian Orang Tua 

Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam 

pendidikan anak-anaknya. Dimanapun anak tersebut 

menjalani pendidikan, baik dilembaga formal, informal 

maupun non formal orang tua tetap berperan dalam 

menentukan masa depan pendidikan anak-anaknya. 

Pendidikan di luar keluarga, bukan dalam arti melepaskan 

tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak, tetapi hal 

itu dilakukan orangtuasemata-mata karena keterbatasan ilmu 

yang dimiliki oleh orang tua, karena sifat ilmuyang terus 

berkembang mengikuti perkembangan zaman, sementara 

orang tuamemiliki keterbatasan-keterbatasan. Disamping itu 

juga, karena kesibukan orangtua bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, ikut mendorong orang tua untuk meminta 

bantuan pihak lain dalam pendidikan anak-anaknya.
93

 

Keluarga ialah dasar pembentukan karakter yang pertama bagi 

anak. Bagi anak lingkunganterdekat adalah keluarga nya. 

Banyak hal di dalam keluarga dan anak akan banyak belajar 

darianggota keluarga nya terutama kedua orang tua  nya. 

Dengan ini sebagai orang tua harusmemperhatikan apa saja 

yang di butuhkan oleh anak. Interaksi pertama bagi anak 

adalah keluargasedangkan interaksi yang kedua yaitu 

lingkungan sekitar.Selain keluarga, pembentukan 

karakteranak juga di pengaruhioleh lingkungan sekitar. Oleh 

karena itu, orang tua harus memberikanbimbingan dan 

pembinaan kepada anak nya untuk beradaptasi dengan 

lingkungan nya agar anakmengetahui apa yang kurang baik 

bagi diri nya.
94

 

     Gunarsa, menyatakan bahwa fungsi keluarga adalah 

sebagai berikut : 

a. Mendapatkan keturunan dan membesarkan anak 

b. Memberikan afeksi/kasih sayang, dukungan,dan 

keakraban 
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c. Mengembangkan kepribadian 

d. Mengatur pembagian tugas, menanamkankewajiban, hak, 

dan tanggung jawab 

e. Mengajarkan dan meneruskan adat istiadat, kebudayaan, 

agama, dan sistem moral pada anak. 
95

 

 

Dapat disimpulkan oleh penulis mengenai pengertian orang 

tua adalah penanggung jawab atas anak dalam memberi 

pendidikan, kasih sayang dan seluruh kebutuhan anak. 

 

3. Peran Orang Tua 

Menurut hasil penelitian Efrianus Ruli mengatakan peranan 

orang tua dalam pendidikan anak berupa pendidikan agama. 

Pada keluargapendidikan agama adalah penanaman 

imankedalam jiwa anak, dan untuk pelaksanaanhal itu secara 

maksimal hanya dapatdilaksanakan dalam lingkungan 

rumahtangga. Orang tua berperan dalammembimbing dan 

mengarahkan anak-anakmereka untuk lebih mendalami 

maknakeimanan. Peranan orang tua dalampendidikan agama 

berupa memberikantauladan yang baik tentang kekuatan 

imankepada Allah pada keluarga.
96

 

 

Arifin menyebutkan, ada tiga peran orang tua yang berperan 

dalam prestasi belajar anak, yaitu:  

1) Menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak 

untuk menemukan minat, bakat, serta kecakapan-

kecakapan lainnya serta mendorong anak agar meminta 

bimbingan dan nasehat kepada guru.  

2) Menyediakan informasi-informasi penting dan relevan 

yang sesuai dengan bakat dan minat anak.  
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3) Menyediakan fasilitas atau sarana belajar serta membantu 

kesulitan belajarnya.
97

 

 

Berdasarkan pendapat Arifin di atas, maka dapat dijelaskan  

lebih rinci dan luas tentang peran orang tua :  

 1. Pengasuh dan pendidik  

Orangtua berperan sebagai pendidik sebab dalam 

pekerjaannya tidak hannya mengajar, tetapi juga melatih 

ketrampilan anak, terutama sekali melatih sikap mental 

anak.
98

 Maka dalam hal ini, orang tua harus dan mampu 

bertanggung jawab untuk menemukan bakat dan minat 

anak, sehingga anak diasuh dan dididik, baik langsung 

oleh orangtua atau melalui bantuan orang lain, seperti 

guru, sesuai dengan bakat dan minat anak sendiri, 

sehingga anak dapat memperoleh prestasi belajar secara 

lebih optimal. Bukan karena keegoisan orang tua, yang 

justru “memenjarakan” anak dengan kondisi yang 

diinginkan orang tua.  

2. Pembimbing  

Bimbingan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada 

orang lain yang mengalami kesulitan, agar orang tersebut 

mampu mengatasinya sendiri dengan penuh kesadaran.
99

 

3. Motivator  

Orang tua memberikan dorongan tentang pentingnya 

belajar dengan tujuan dapat meningkatkan restasi belajar, 

sehingga anak benar-benar merasa penting dan 

membutuhkan apa yang dianjurkan oleh orangtuanya
100

. 

Orang tua harus mampu menjadi motivator belajar anak. 

Hal ini dilakukan antara lain dengan membimbing belajar 
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anak dengan kasih sayang secara berkelanjutan, serta 

dengan menciptakan suasana belajar di rumah nyaman dan 

menyenangkan. Agar anak termotivasi untuk belajar. 

Semakin tinggi motivasi belajar anak, semakin tinggi pula 

kemungkinan anak untuk memperoleh prestasi belajar 

yang maksimal serta semakin siap anak 

menerimapelajaran. 

4. Fasilitator 

                Dalam belajar mengajar orang tua menyediakan berbagai 

fasilitas seperti media, alat peraga, termasuk menentukan 

berbagai jalan untuk mendapatkan fasilitas tertentu dalam 

menunjang program belajar anak
101

. Bentuk dukungan lain 

yang tidak kalah pentingnya berkenaan dengan peranan 

orang tua dalam belajar anak adalah dengan menyiapkan 

berbagai fasilitas pembelajaran. Fasilitas ini dimulai 

dengan biaya pendidikan karena tidak ada pendidikan 

gratis seratus persen. Fasilitas pendidikan selanjutnya 

adalah berkenaan dengan penyediaan buku-buku ajar yang 

dibutuhkan peserta didik, demikian juga dengan fasilitas 

lainnya, seperti alat-alat tulis, tempat belajar, dan lain-lain. 

 

  Dapat disimpulkan peran orang tua adalah sebagai 

pengasuh dan pendidik, pembimbing, motivator dan 

fasilitator bagi anaknya. 

 

4. Pola Asah Asih Asuh Orang Tua  

  Menurut filosofi jawa asah asih asuh adalah ajaran yang 

berarti asah artinya mendidik, memahirkan (belajar), asih artinya 

mencintai dan mengasihi dan asuh artinya membina dan 

membimbing.  di ambil dari ajaran tokoh pendidikkan yaitu tokoh 

adalah bapak Ki Hajar Dewantara.
102

 Menurut ki hajar dewantara 

dalam pendidikan nya ada sistem among yang melingkupi 3 aspek 

yaitu asah asih asuh. Asah berfokus pada ilmu pengetahuan dan 
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wawasan intelektual. Unsur asah lebih menitikberatkan pada 

pemikiran peserta didik dalam pemecahan masalahyang dihadapi 

termasuk kreativitas dan kemandirian.  Asih mengacu pada proses 

pembelajaran yang didasarkan pada unsur kasih sayang, simpati 

dan empati pendidik terhadap siswa. Asuh berhubungan dengan 

unsur pembinaan dan pembimbingan. Dalam proses 

pembimbingan diperlukan ketelatenan, kesabaran serta 

memperhatikan perbedaan individual.
103

Asah asih asuh 

mempunyai pengertian juga dari dunia kesehatanyang berarti asuh 

adalah kebutuhan fisis biomedis, asih artinya kebutuhankasih 

sayang dan emosional, asah artinya kebutuhan stimulasi, 

bermaindan gerak.
104

 

a. Asah (kebutuhan stimulasi) 

  Stimulasi adalah adanya perangsangan dari lingkungan luar 

anak, yang berupa latihan atau bermain. Stimulasi merupakan 

kebutuhan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Anak yang banyak mendapatkan stimulasi 

yang terarah akan cepat berkembang dibandingkan dengan anak 

yang kurang mendapatkan stimulasi. Pemberian stimulus ini 

sudah dapat dilakukan sejak masa prenatal, dan setelah lahir 

dengan cara menetekkan bayi pada ibunya.
105

 

 

b. Asih (kebutuhan emosi dan kasih sayang)   

Asih adalah kebutuhan emosi dan kasih sayang yang dapat 

dilakukan sejak seorang masih dalam kandungan yang namanya 

kontak batin antara anak dan orang tua. Anak yang masih dalam 

kandungan itu harus di ajak berbicara atau bisa juga diberi 

stimulus gerakan mengelus.  Lalu saat anak tersebut sudah lahir 

maka orang tua pun wajib memberikan pelukan hangat pertama 
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untuk sang anak agar anak dapat merasakan kasih sayang orang 

tuanya. Dengan egitu anak akan lengket dengan ibu terutama 

agar sang anak selalu mengingat ibunya saat dia dewasa.  

Kebutuhan rasa aman, kasih sayang, diperhatikan, dihargai, 

mendapat pengalaman baru, diberi pujian, dan diberi rasa 

tanggung jawab dan mandiri yakni memenuhi kebutuhan rasa 

aman dari kejahatan yang mengancam kehidupan anak, di 

penuhi nya kasih sayang membuat anak menjadi lebih baik dan 

mampu mandiri dan menjadi pribadi yang lemah lembut, 

diperhatikan selalu maka anak itu pun belajar bahwa sebuah 

perhatian kecil itu sangatlah berharga, anak yang selalu dihargai 

kehadiranya maka anak tersebut mampu membuat orang juga 

nyaman disekitarnya karena mereka mendapatkan hal tersebut 

dari lingkungan terdekatnya, anak juga mendapat pengalaman 

baru yang bisa di rasakan oleh anak agar anak lebih mengenal 

dunia yang akan dia hadapi dengan baik dan dia pasti tau cara 

mengatasinya bila dia mendapat suatu masalah, anak yang 

selalu diberi pujian akan selalu berusaha keras untuk 

menunjukkan hasil terbaik nya dan membuat orang sekitarnya 

bahagia melihatnya dengan begitu anak bisa faham tentang arti 

pujian, anak yang juga sudah dididik menjadi mandiri dan 

bertanggung jawab maka anak itu akan mudah dalam 

menyelesaikan setiap ada masalah dan menjadi anak yang 

membuat bangga orang tuanya. Kebutuhan asih ini meliput :   

1. Kasih sayang orang tua  

Orang tua yang harmonis akan mendidik dan membimbing 

anak dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang tidak berarti 

memanjakan atau tidak pernah memarahi, tetapi bagaimana 

orang tua menciptakan hubungan yang hangat dengan anak, 

sehingga anak merasa aman dan senang.  

2. Rasa aman   

 Adanya interaksi yang harmonis antara orang tua dan anak 

akan memberikan rasa aman bagi anak untuk melakukan 

aktivitassehari-harinya.   
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3. Harga diri  

Setiap anak ingin diakui keberadaan dan keinginannya. 

Apabila anak diacuhkan, maka hal ini dapat menyebabkan 

frustasi.   

4. Dukungan / dorongan   

Dalam melakukan aktivitas, anak perlu memperoleh 

dukungan dari lingkungannya. Apabila orang tua sering 

melarang aktivitas yang akan dilakukan, maka hal tersebut 

dapat menyebabkan anak ragu-ragu dalam melakukan 

setiap aktivitasnya. Selain itu, orang tua perlu memberikan 

dukungan agar anak dapat mengatasi stressor atau masalah 

yang dihadapi.   

5. Mandiri   

Agar anak menjadi pribadi yang mandiri, maka sejak awal 

anak harus dilatih untuk tidak selalu tergantung pada 

lingkungannya. Dalam melatih anak untuk mandiri tentunya 

harus menyesuaikan dengan kemampuan dan 

perkembangan.  

6. Rasa memiliki  

Anak perlu dilatih untuk mempunyai rasa memiliki 

terhadap barang-barang yang dimilikinya, sehingga anak 

tersebut akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk 

memelihara barangnya.   

7. Kebutuhan akan sukses, mendapatkan kesempatan, dan 

pengalaman  

Anak perlu diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai 

dengan kemampuan dan sifat-sifat bawaannya. Tidak pada 

tempatnya jika orang tua memaksakan keinginannya untuk 

dilakukan oleh anak tanpa memperhatikan kemauan 

anak.
106

 

 

     Asih di maksud yaitu memberikan kasih sayang kepada anak 

dan anak tumbuh berkembang dengan baik. Yang termasuk 

dalam asah yakni indikator kondisi fisik dengan sub indikator 
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nya yaitu  memberikan kasih sayang, bimbingan, 

dorongandanpengarahan pada anak, menstimulus kepercayaan 

diri dan keberanian anak, menstimulus sosial anak. 

c. Asuh (kebutuhan fisik-biomedis)   

Yaitu kebutuhan yang menyangkut pada fisik seorang dan 

kesehatan alami dari tubuh seorang tersebut.
107

 Kebutuhan anak 

yang terkait dengan gizi, imunisasi, sandang, pangan, papan 

(Tempat tinggal) kebutuhan satu ini terkait dengan tentang gizi 

dari makanan dan minuman yang dia serap karena bila makanan 

dan minuman yang masuk di dalam tubuh adalah makanan dan 

minuman yang baik maka suatu saat anak itu akan tumbuh 

menjadi anak baik. Dan juga anak juga harus sering di beri 

imunisasi agar daya tahan tubuh anak selalu sehat dan anak 

mampu mengejar dunia nya dan mampu bermain dengan teman 

temannya dengan riang dan ceria, dan anak pun  harus di beri 

tempat tinggal yang layak yang tidak harus mewah namun 

cukup untuk menjadi tempat berteduh dari panasnya matahari 

dan dinginya malam hari dan juga bila terjadi hujan agar anak 

juga merasa aman dan nyaman.  

 

Termasuk kebutuhan asuh adalah : 

1) Zat gizi yang mencukupi dan seimbang  

Zat gizi yang mencukupi pada anak harus sudah dimulai 

sejak dalam kandungan, yaitu dengan pemberian nutrisi 

yang cukup memadai pada ibu hamil. Setelah lahir, harus 

diupayakan pemberian ASI secara eksklusif, yaitu 

pemberian ASI saja sampai anak berumur 4-6 bulan. Sejak 

berumur 6 bulan, sudah waktunya anak diberikan makanan 

tambahan atau makanan pendamping ASI. Pemberian 

makanan tambahan ini penting untuk melatih kebiasaan 

makan yang baik dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

yang mulai meningkat pada masa bayi dan prasekolah, 

karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan yang 

terjadi adalah sangat pesat, terutama pertumbuhan otak. 
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2) Perawatan kesehatan dasar   

Untuk mencapai keadaan kesehatan anak yang optimal, 

diperlukan beberapa upaya, misalnya imunisasi, kontrol ke 

Puskesmas / Posyandu secara berkala, diperiksakan segera 

bila sakit. Dengan upaya tersebut, keadaan kesehatan anak 

dapat dipantau secara dini, sehingga bila ada kelainan maka 

anak segera mendapatkan penanganan yang benar.   

3) Pakaian   

Anak perlu mendapatkan pakaian yang bersih dan nyaman 

dipakai. Karena aktivitas anak lebih banyak, hendaknya 

pakaian terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat.  

4) Perumahan  

Dengan memberikan tempat tinggal yang layak, maka hal 

tersebut akan membantu anak untuk bertumbuh dan 

berkembang secara optimal. Tempat tinggal yang layak 

tidak berarti rumah yang berukuran besar, tetapi bagaimana 

upaya kita untuk mengatur rumah menjadi sehat, cukup 

ventilasi, serta terjaga kebersihan dan kerapiannya,tanpa 

mempedulikan berapapun ukurannya. 

5) Kesegaran jasmani (olah raga dan rekreasi)  

Aktivitas olah raga dan rekreasi digunakan untuk melatih 

otototot tubuh dan membuang sisa metabolisme, selain itu 

juga membantu meningkatkan motorik anak, dan aspek 

perkembanganlainnya. Aktivitas olah raga dan rekreasi bagi 

anak balita merupakan aktivitas bermain yang 

menyenangkan.
108

 

d. Bentuk Pola Asuh 

    Menurut Balson ada duadimensi secara garis besar 

dalampengasuhan anak yang membentuk empatbentuk dasar 

pengasuhan yaitu salingmemberi dan saling menerima. 

Memberidalam artian mendukung anak danresponsif terhadap 

pemenuhankebutuhan,keinginan dan harapan anak.Sementara 

menerima dalam artianmenuntut adanya kedisiplinan dari 

anakuntuk mengikuti segala bentuk aturan danbatasan yang 
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diberikan/ditentukan orangtua. Balson membagikan empat 

bentukpola asuh dari dimensi arahan ataudisiplin di dalam 

keluarga, yaitu pola asuhauthoritarian (otoritatif), pola 

asuhauthoritative (demokratis), pola asuhpermisif (serba 

membolehkan), dan pola asuh penelantar.
109

 

 

Penjelasaanya sebagai berikut : 

1) Pola asuh otoritatif 

Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak 

yangharus dituruti biasanya disertai denganancaman-

ancaman dan ditandai denganadanya aturan-aturan yang 

aku dariorang tua. Kebebasan anak sangat dibatasidan 

orang tua memaksa anak untukberperilaku seperti yang 

diinginkan. Halini dapat menyebabkan si anak 

akankehilangan kepercayaan diri dan tidakmampu untuk 

mengambil keputusan sertacenderung sulit untuk 

mempercayaiorang-orang disekitarnya.Adapun ciri-ciri 

dari pengasuhanotoritatif ini seperti cenderung 

akanmenetapkan peraturan dan tata tertib yangkaku dan 

dibuat hanya sepihak orang tua,memperlakukan anak 

dengan kasar,komunikasi dengan anak serta 

anggotakeluarga yang bersifat searah, menjagajarak 

dengan anak dan tidak adanyakeramahan dalam keluarga. 

Sehinggaanak-anak tidak mampu dalam 

prosespemupukan/pembentukan pengekspresiandan 

kepercayaan diri si anak dalamlingkungan keluarga. anak 

tidakmemperoleh kesempatan untukmengendalikan 

perbutan-perbuatannya. 

2)  Pola asuh demokrasi  

Pola asuh demokratis adalah polaasuh yang bercirikan 

adanya hak dankewajiban orangtua dan anak adalah 

samadalam arti saling melengkapi, anak dilatihuntuk 

bertanggung jawab dan menentukanperilakunya sendiri 

agar dapat berdiplin.Orangtua yang menerapkan pola 
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asuhdemokratis banyak memberikankesempatan kepada 

anak untuk berbuatkeputusan secara bebas, berkomunikasi 

dengan lebih baik, mendukung anak untuk memiliki 

kebebasan sehingga anak mempunyai kepuasan sedikit 

menggunakan hukuman badan untuk mengembangkan 

disiplin. Orangtua menggunakan diskusi, penjelasan, dan 

alasan-alasan yang membantu anak agar mengerti 

mengapa ia diminta untuk mematuhi semua aturan.  Orang 

tua yang mendidik anak dengan pola pengasuhan ini juga 

memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan 

melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada 

anak bersifat hangat. 

3) Pola asuh permisif 

Dalam pola pengasuhan permisif,anak diberikan kebebasan 

sepenuhnyauntuk melakukan apapun yang diainginkan 

dimana orang tua cenderunguntuk mendukung tindakan si 

anak sertamemanjakannya secara berlebihan. Orangtua 

dengan pola pengasuhan inicenderung takut menasehati 

anak jika melakukan kesalahan sehinggamembentuk anak 

menjadi pribadi yangmanja, tidak disiplin, malas dan egois. 

4) Pola asuh penelantar 

Pola pengasuhan ini mempunyaiindikator bahwasanya 

orang tuacenderung kurang memberikan perhatiankepada 

anaknya, sibuk dengan pekerjaanmasing-masing dan 

menganggap anaksebagai beban dalam hidupnya. 

Polapengasuhan ini lebih mengarahkan kepadatidak 

mempedulikan anak sama sekali,dimana orangtua sudah 

pada taraf apatisterhadap tanggungjawabnya sebagai 

orangtua. Pola pengasuhan orangtua padaanak akan sangat 

menentukan bentukkepribadian si anak. 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Orang Tua 

a. Usia Orang Tua 

Orang tua yang berusia mudacenderung lebih demokratis 

dan permissive bila dibandingkan dengan orang tua yang 

berusiatua. Jika menikah terlalu muda atau tua, tidak akan 
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dapat menjalankan peran-peran secara optimal karena 

diperlukan kekuatan fisik dan psikososial. Usia seseorang 

ternyata jugamemberikan pengaruh terhadappola 

pendidikan anak-anaknya. Orang tuayang berusia dibawah 

50 tahun ternyata lebihmemperhatikan pendidikan anak-

anaknyadibanding dengan orang tuayang berusia di atas 

50tahun.110 

 

b. Latar Belakang Pendidikan  

Orang tua yang telahmendapatkan pendidikan yangtinggi, 

dan mengikuti kursusdalam mengasuh anak 

lebihmenggunakan teknikpengasuhan 

authoritativedibandingkan dengan orang tuayang tidak 

mendapatkanpendidikan dan pelatihan dalammengasuh 

anak.Penelitian Susanti menunjukan bahwa orang tua 

yang memiliki pendidikan tinggi danorang tua yang tidak 

berpendidikan atau berpendidikan rendah berbeda 

polapengasuhanya. Orang tua yangberpendidikan tinggi 

lebihberpengetahuan luas mempunyaiinformasi yang 

mereka dapat danmereka dapat menyampaikan 

informasitersebut dengan mudah dan baik.  

Orang tua dengan latar belakang pendidikan D3, S1 dan 

S2 cenderungmenggunkan gaya pengasuhandemokratis, 

melalui pendidikan yangtelah orang tua miliki dan 

pengalamandalam proses pendidikan tersebutmembuat 

pola pikir orang tua lebihterbuka terhadap pengasuhan. 

Merekamemiliki pengalaman dan keterampilandalam 

mengasuh anak. Berbeda denganorang tua yang latar 

belakangpendidikannya tidak tamat SD, SD danSMP 

cenderung menggunakan gayapengasuhan permisif dan 

otoriter.Mereka memiliki sedikit pemahamantentang gaya 

pengasuhan, pengetahuanyang mereka dapat hanya 
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melaluipengalaman dan lingkungan tanpaadanya proses 

pendidikan.
111

 

Pendidikan akan dapat mempengaruhi seseorang, 

termasuk cara mereka dalam mendidik dan mengasuh 

anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

semakin mudah orang tersebut menerima 

informasisehingga semakin banyak pengetahuanyang 

dimiliki. Sebaliknya pendidikanyang rendah akan 

menghambatseseorang dalam menerima nilai-nilai yang 

baru diperkenalkan. 

 

c. Pekerjaan dan Penghasilan 

Orang tua dari kelas menengahdan rendah cenderung 

lebihkeras, mamaksa dan kurang toleran dibandingkan 

denganorang tua dari kelas atas. Helvivito,bahwa 

Keadaan ekonomi erathubungannnya dengan 

pendidikananak. Apabila anak hidup dalamkeluarga 

miskin maka maka kebutuhanpokok anak kurang 

terpenuhi dankebutuhan pendidikannnya juga 

tidakterpenuhi sehingga menyebabkananak meninggalkan 

pendidikannya.
112

Salim dalam Helvivito, 

menyatakanbahwa pada umumnya anak yangberasal dari 

keluarga miskinpendapatan hanya digunakan 

untukmemenuhi kebutuhan primer saja terutama untuk 

keperluan makan,sedangkan untuk keperluan lain 

belumdapat diperhatikan. Sunarto dalam Helvivito juga 

mengatakan bahwa orangtua yang latar belakang 

ekonominyarendah akan lebih banyakmengharapkan 

bantuan dari anaknyajika dibandingkan dengan orang 

tuayang sosial ekonominya tinggi.Sehingga dengan akibat 

keadaan yangdemikian dapat menyita waktu belajaranak 

untuk membantu orang tuasehingga proses belajarnya 

jaditerganggu. 
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Menurut Supriatna dalam Rabiatul bahwa kemiskinan 

merupakan situasiserba kekurangan yang terjadi 

bukandikehendaki oleh si miskin padaumumya ditandai 

oleh rendahnyatingkat pendidikan, produktivitas 

kerja,pendapatan, kesehatan, dan gizi 

sertakesejahteraannya sehinggamenunjukkan 

lingkaranketidakberdayaan. Selanjutnyadikatakan bahwa 

kemiskinandisebabkan oleh terbatasnya sumberdaya 

manusia yang dimiliki dandimanfaatkan terutama dari 

tingkatpendidikan formal maupun nonformaldan 

membawa konsekuensi terhadappendidikan informal 

yang rendah.
113

 

 

e. Pengalaman 

Hasil penelitian menunjukan bahwaorang tua yang telah 

berpengalamansebelumnya dalam merawat anak 

akanlebih siap menjalankan peran pengasuhan. 

Orang tua yang baru memilikianak atau yang lebih muda 

dankurang berpengalaman lebihdipengaruhi oleh apa 

yangdianggap anggota kelompok(bisa berupa keluarga 

besar,masyarakat) merupakan caraterbaik dalam 

mendidik anak.Okta Sofia, mengemukakan bahwajumlah 

anak yang dimiliki keluargaakan mempengaruhi pola 

asuhyang diterapkan orang tua.Semakin banyak jumlah 

anak dalam keluarga, maka adakecenderungan bahwa 

orang tua tidak begitu menerapkan pola pengasuhan 

secara maksimal pada anak karena perhatian 

danwaktunya terbagi antara anak yangsatu dengan anak 

yang lainnya.
114
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C. Anak Usia Dini  

1. Pengertian Anak Usia Dini 

Yuliani Sujiono menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang 

baru dilahirkan hingga usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia 

yang sangat menentukan bagi pembentukan karakter dan 

kepribadian anak serta kemampuan intelektualnya. Sementara itu 

menurut TheNational Association for The Education of Young 

Children (NAEYC).
115

Anakusia dini adalah anak yang berada 

dalam rentang usia 0-8 tahun. Menurut definisi ini anak usia dini 

adalah kelompok yang sedang berada dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan.
116

 

Hurlock, masa anak usia dini dimulai stelah bayi yang penuh dengan 

ketergantungan, yaitu kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak 

matang secara seksual.
117

 

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

anak usia dini adalah mereka yang berusia 0-6 tahun yang sedang 

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental, kepribadian, dan intelektualnya baik yang terlayani 

maupun tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini. 

 

2. Perkembangan Anak Usia Dini 

    Perkembangan merupakan suatu proses yang teratur yang  

berkaitan dengan reorganisasi perilaku dan perubahan secara 

kualitatif dalam diri seseorang .
118

 Sementara itu Yusuf dalam 

bukunya menyatakan bahwa perkembangan adalah suatu proses 

yang terjadi dalam diri manusia yang berlangsung secara terus-

menerus sejak masa konsepsi hingga akhir hayat dan 

perkembangan juga didefinisikan sebagai perubahan-perubahan 

yang dialami oleh seorang individu menuju tingkat kedewasaan 
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atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif 

dan berkesinambungan baik secara fisik maupun psikis.
119

 

     Beberapa karakteristik perkembangan menurut 

MyersdalamYuliani adalah sebagai berikut: 

a) Perkembangan bersifat multidimensional yang meliputi 

perkembangan dimensi fisik, kognitif, dan sosial. 

b) Perkembangan bersifat integral, menyeluruh dan antardimensi 

saling berkaitan. Dengan demikian, dalam 

menjabarkanperkembangan seseorang, harus tergambarkan 

dimensi-dimensiperkembangan yang saling terkait tersebut.  

c) Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Proses 

perkembangan dimulai sejak masa prenatal sampai akhir 

hayat.  

d) Perkembangan muncul sebagai akibat dari interaksi, 

perkembangan terjadi jika seseorang berespons terhadap 

belajar dari atau mencari afeksi dari lingkungan biofisik 

maupun sosialnya.  

e) Perkembangan itu terpola, tetapi unik bagi setiap orang. 

Semua anak berkembang mengikuti tahapan atau garis besar 

perkembangan manusia, namun laju dan kualitas 

perkembangan itu sendiri berbeda untuk setiap orang.
120

 

 

Pendapat yang dikemukaan oleh Janus dan Offord dalam 

Rahmawati, Tairas, dan Nawangsari menjelaskan bahwa 

kesiapan sekolah terdiri dari lima domain perkembangan 

utama diantaranya:  

1) Kesehatan dan kesejahteraan fisik; mengacu pada kesiapan 

fisik anak-anak untuk masuk sekolah, ketrampilan motorik 

kasar dan halus, kesiapan untuk mengikuti semua aktivitas 

pembelajaran di sekolah dan kemandirian fisik,  

2) Kompetensi sosial mencakup kompetensi dan kerja sama 

bersama dengan orang lain, kemampuan untuk mentaati 
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peraturan, rasa ingin tahu, pendekatan belajar dan 

pemecahan masalah,  

3) Kematangan emosional; diantaranya mencakup perilaku 

prososial, perilaku, agresi, kurangnya perhatian dan 

hiperaktif, dan perilaku kecemasan  

4) Perkembangan bahasa dan kognitif; mengacu pada 

kemampuan anak untuk menggunakan bahasa dengan 

benar, aspek kognitif bahasa dan berhitung serta 

keterampilan membaca dan berhitung dasar, minat dan 

memori, dan keaksaraan yang lebih kompleks. 

Keterampilan komunikasi dan pengetahuan umum; 

mencakup kemampuan anak untuk berkomunikasi secara 

jelas untuk mengungkapkan kebutuhan dan pemikiran 

dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang dewasa dan 

anak-anak lain, kemampuan untuk memahami orang lain 

dan aspek pengetahuan umum.
121

 

     Dapat disimpulkan perkembangan anak usia dini adalah 

perubahan-perubahan yang dialami oleh anak menuju tingkat 

kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara 

sistematis, progresif dan berkesinambungan baik secara fisik 

maupun psikis. 

3. Tahapan Perkembangan Anak Usia Dini 

Secara garis besar perkembangan anak usia dini yang harus 

dipersiapakan dalammemasuki sekolah dasar dapat 

dikelompokkankedalam beberapa aspek perkembangan yaitu 

:aspek fisik-motorik, aspek kognitif, aspeksocial-emosional, hal 

ini sejalan yang dikemukan oleh jannah bahwa kematangan  

yangperlu diperhatikan dalam kesiapan anakmemasuki sekolah 
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dasar meliputi aspek-aspekperkembangan anak yakni fisik dan 

motorik,sosial, emosi, dan kognitif.
122

 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai aspek perkembangan 

yang akan 

dilalui oleh anak : 

 

a. Perkembangan Fisik /Motorik  

          Perkembangan fisik dan motorik anak usia dini merupakan 

pondasi awal untukmemasuki jenjang pendidikan selanjutnya, 

anak usia dini pada masa taman kanak-kanantentunya 

memiliki kegiatan fisik dan pelepasanenergi mereka dalam 

jumlah yang besar,sehingga anak akan aktif bergerak 

inidisebabkan oleh energi yang dimiliki anak dalam jumlah 

yang besar sehingga memerlukan penyaluran melalui berbagai 

aktivitas fisik, baik kegiatan fisik yang berhubungan dengan 

gerakan motorik halus anak maupun motorik kasar anak. 
123

 

b. Perkembangan Kognitif  

Tahapan Perkembangan Kognitif sesuai dengan teori Piaget 

adalah: (1)Tahapsensorimotor, usia 0 – 2 tahun pada tahun ini 

bayimembangun pemahaman dunia 

denganmengkoordinasikan pengalaman indrawi dantindakan 

fisik, bayi melangka maju dari tindakaninstinctual dan refleksi 

saat baru saja lahir kepemikiran simbolis menjelang akhir 

tahap ini; (2)Tahap pra-operasional, usia 2 – 7 tahun 

anakmulai merepresantikan dunia dengan kata dangambar. 

Kata dan gambar ini merefleksikan 

peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui koneksi 

informasi indrawi dan tindakan fisik; (3)Tahap operasional 

kongkret , 7 – 11 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu 

bernalar secara logis tentang kejadian –kejadian kongkret dan 

mampu mengklasifikasikan objek kedalam kelompok yang 
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berbeda-beda mislaanya menggabungkan, memisahkan, 

menyusun, menderetkan, melipat dan membagi dll; (4) Tahap 

operasional formal, usia 11-dewasa pada tahap ini  ini, anak 

sudah mampu berfikir tingkat tinggi, mampu berfikir abstrak 

idealis dan logis.
124

 

     Maka dapat disimpulkan Keteraturan anak baik dalam 

berpikir maupun dalam perilaku. Keteraturan dalam berpikir 

adalah kemampuan untuk berpikir sesuai dengan 

perkembangan kognitif anak sesuai dengan usia anak artinya 

pada usia 6 -7 tahun anak berpikir dalam tahap praoperasional 

akan memasuki operasional konkret (tahap transisi perubahan 

dari praoperasional berubah ke operasional konkret). 

Keteraturan dalam berprilaku adalah kemampuan untuk 

bersosial dengan teman-teman seusianya masih dalam batas 

kewajaran. 

c. Perkembangan Social Emosional 

     Perkembangan social merupakan suatu proses mencapai 

kematangan dalam berinteraksi.Anak sejak dalam kandungan 

hingga lahir belummemiliki sifat social maka dari anak harus 

belajardan diajarkan prilaku social ataupun keterampilansocial 

untuk dapat berinteraksi dan menyesuaikandiri terhadap 

lingkunganya. Perkembangan social dimulai sejak dinipada 

masa kanak-kanak dengan munculnya 

senyuman social, reaksi social ditunjukan pada bayi ditujukan 

kepada orang dewasa kemudian kepada bayi lain dan anak-

anak. Pola social yang dibina pada masa tersebut merupakan 

landsan bagi perkembangan social senajutnya.
125

 

 

Yusuf mengemumakan bahwa perkembangan emosi anak 

terbagi menjadi 5 faseyaitu :  

1) Fase bayi (0-2 tahun) 

a) Usia 0-8 minggu  

Kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi. 

                                                             
124Santrock W John. Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana 2010), h.48. 
125Hurlock. E. B..Psikologi Perkembangan. (Alih Bahasa: Istidayanti dan 

Soedjarwo Edisi kelima. Jakarta. Erlangga 1978), h.279 



 

 
62 

Emosi anak sangat berkaitan dengan kondisi fisik dan 

kualitas perasaan: senang dan tidak senang, misalnya: 

anak tidur pulas atau tersenyum bila anak merasa 

kenyang, hangat dan nyaman, serta menangis karena 

lapar, haus, kedinginan, atau sakit.  

a) Usia 8 minggu-1 tahun  

Pada masa ini perasaan psikis sudah mulai berkembang, 

anak merasa senang atau tesenyum bila melihat 

maianan yang tergantung di depan matanya. Tidak 

senang (menangis) terhadap benda asing atau orang 

asing. Pada masa ini perasaan anak mengalami 

diferensiasi (penguraian), yaitu dari perasaan senang 

jasmaniah menjadi tidak senang, marah, takut, dan 

kerkejut.  

b) Usia 1-3 tahun  

Pada masa iniperasaan emosi anak sudah mulaiterarah 

pada objek tertentu(orang, benda atau makhluk 

lain).Sejajar dengan perkembanganbahasa yang sudah 

dimulai padausia 2 tahun, maka anak dapatmenyatakan 

perasaannya denganmenggunakan bahasa dan 

emosi.Pada fase ini anak bersifat mudahberubah dan 

mudah terpengaruhtapi dalam waktu yang singkat  

2)Fase Pra sekolah (4-6 tahun) 

Pada usia anak mulai menyadari bahwa dirinya berbeda 

dengan orang lain ataupun benda. Kesadaran ini diperoleh 

dari pengalaman, bahwa tidak setiap keinginannya 

dipenuhi oleh orang lain atau benda lain. Anak menyadari 

bahwa kenginannya berhadapan dengan keinginan orang 

lain, sehingga orang lain tidak selamanya memenuhi 

keinginannnya. Bersamaan dengan itu, berkembang pula 

perasaan harga diri yang menuntut pengakuan dari 

lingkungannya. Jika lingkungannya (terutama orang 

tuanya) tidak mengakui harga diri anak, seperti 

memperlakukan anak secara keras atau kurang 

menyayangi maka pada diri anak akan muncul sikap keras 

kepala/menentang, menyerah jadi penurut yang diliputi 

kurangnya rasa percaya diri dan sifat pemalu.  
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3) Fase Anak Sekolah (Sekolah Dasar/6-12 tahun) 

 Masa ramajaadalah masa puncak emosionalitas, yaitu 

perkembangan emosi yangtinggi. Pada masa remaja awal, 

perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif 

danreaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa 

atau situasi sosial. Pada masa kanak-kanak ledakan emosi 

lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat 

konkretsedangkan pada masa remajapenyebabnya bersifat 

abstrak,misalnya remaja akan marah jika disebut anak-

anak. Emosinya bersifat negatif dan temperamental 

(mudah tersinggung/marah atau mudah sedih/murung)  

4) Fase Dewasa 

Fase ini adalah fase dimana seseorang sudah harus mampu 

mengenali perasaan yang ada pada dirinya dan tahu 

bagaiman harus melampiaskan.
126

 

 

Dapat disimpulkan oleh penulis mengenai tahapan perkembangan 

usia 6-7 tahun dalam tahap praoperasional akan memasuki 

operasional konkret (tahap transisi perubahan dari praoperasional 

berubah ke operasional konkret). 

 

D. Sekolah Dasar 

1. Pengertian Sekolah Dasar  

Masuk SD merupakan masa transisi periode perpindahan dari TK 

menuju SD. Masa transisi ini bukan hal mudah bagi anak karena 

terdapat beberapa perbedaan tuntutan, kebiajakan dan peraturan. 

Anak akan dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian dengan 

cepat dan tepat.
127

 Dalam penelitian Eka, Eva, Rukian menjelaskan 

pendapat para ahli tentang usia sekolah anak sampai saat ini masih 

beragam. Akan tetapi, berdasarkan Permendikbud PPDB (2021) 

yaitu Permendikbud 1 tahun 2021 menjelaskan tentang calon 

peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan 
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usia 7 (tujuh) tahun; atau paling rendah 6 (enam) tahun pada 

tanggal 1 Juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan PPDB, SD 

memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 

(satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Persyaratan usia paling 

rendah sebagaimana dimaksud pada sebelumnya dapat 

dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan 

pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang 

memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan 

psikis.
128

 

 

2. Pengertian Kesiapan Belajar Anak Memasuki Sekolah Dasar 

Menurut Nurkencana bahwa kesiapan belajar dapat diartikan 

sebagai sejumlah tingkat perkembangan yang harus dicapai oleh 

seseorang untuk dapat menerima suatu pelajaran 

baru.
129

Predictor kesiapan anaksekolah tidak dilihat dari usia, 

kemampuancalistung atau telah menyelesaikan pendidikanTK. 

Faktor lain yang terpenting adalah kesiapansecara psikologis 

yang erat kaitannya denganaspek-aspek perkembangan anak 

seperti;kognitif, bahasa, sosial, pengelolaan emosi diri,motorik, 

serta kemandirian.
130

Kesiapananak masuk SD 

adalahketerampilan yang telah dimilikianak untuk melaksanakan 

tugas-tugasnyasecara akademik di SD(usia 6-7 tahun di awal 

pendidikandasar).
131

 

    Menurut Hurlock dalamMustamiroh, bahwakesiapan masuk 

SD ataukesiapan sekolah terdiri darikesiapan secara fisik 

dankesiapan secara psikologis yangmeliputi kesiapan emosi, 

                                                             
128

Eka Damayanti, Eva Meizara Puspita Dewi, and Rukiana Noviyanti 

Putri, „Kesiapan Anak Masuk Sekolah Dasar (Tinjauan Psikologi Perkembangan Dan 

Pendidikan) Readiness Of Children To Attend Elementary School (Overview of 

Developmental and Educational Psychology)‟, 2.1 (2022), h 58–73. 
129Nurkencan, W. Evaluasi Pendidikan. (Surabaya: Usaha Nasional.1986) 
130Mustamiroh, N. Studi komparasi kesiapananak memasuki Sekolah Dasar 

(SD) padaanak-anak yang mengikuti pendidikanTaman Kanak-kanak (TK) program 

full daynditinjau dari tingkat pendidikan orang tua.( Surakarta: Fakultas 

PsikologiUniversitasMuhammadiyah Surakarta.. 2012) 
131

Mariyati, L.I., & Affandi, G.R Analisis 

kualitasNijmeegseSchoolbekwaamheids Test(NST) secara empiric berdasar classical 

testtheory. (Sidoarjo: Fakultas. 2016). 



 

 
65 

sosialdan intelektual. Aspek-aspek psikologis perlu 

menjadipertimbangan dalam melihatkesiapan anak masuk SD 

karenajika aspek psikologis terpenuhi,anak akan lebih siap dan 

mampuberadaptasi dengan situasi belajaryang baru. Sebaliknya, 

jika anakbelum siap untuk belajar di SD, maka kemungkinan 

munculnyapermasalahan pada anak dalammengikuti kegiatan 

belajar di SDsemakin besar.
132

 

Dalam penelitian Eka Damayantiet alkarakteristik kesiapan yaitu 

Pertama. Kesiapan Anak yang meliputi: kesehatan dan 

perkembangan fisik, perkembangan sosial dan emosional, sikap 

dalam belajar, perkembangan bahasadan komunikasi, dan 

perkembangan kognitif dan pengetahuan umum. Kedua. 

Kesiapan Orangtua yang meliputi: (1) orangtua perlu memiliki 

parenting skill yangbaik, dan menyediakan pengalaman belajar 

bagi anak; (2) keterlibatan keluarga danorangtua  akan 

menghasilkan hal positif di area: kompetensi sosial, 

keterampilankomunikasi, perkembangan membaca, 

perbendaharaan kata, keterlibatan terhadapteman, orang dewasa, 

dan aktivitas belajar. Ketiga. Kesiapan Sekolah dan Guru 

yangmerupakan kapasitas sekolah untuk: (1) mengedukasi 

semua anak, apapunkondisinya; (2) mengadaptasi kurikulum 

sesuai kapasitas anak dan guru, untukmembantu anak dalam 

proses belajar dan dalam mencapai tujuan belajar. 

Keempat.Kesiapan Masyarakat dan Pemerintah yang meliputi: 

(1) adanya dukungan bagianak dengan berbagai latar belakang 

untuk berintegrasi dengan sistem sekolah; (2)program dari 

masyarakat dan pemerintah yang dapat mengakomodasi 

aktivitaspembelajaran dan pemberian layanan kesehatan.
133

 

Dapat disimpulkankesiapan anak memasuki sekolah dasar 

meliputi kesehatan dan perkembangan fisik, perkembangan 

sosial dan emosional, sikap dalam belajar, perkembangan 
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bahasadan komunikasi, dan perkembangan kognitif dan 

pengetahuan umum. 

3. KarakteristikAnak Memasuki Sekolah Dasar 

Tanda-tanda anak telah mencapai kesiapan sekolah, 

diantaranya: (1) Bisa melepaskan ketergantungan emosional 

pada ibu /figur lekat; (2) Mau berinteraksi dengan guru atau 

teman yang baru dikenal; (3) Memahami dan bisa 

mengikutiinstruksi proses belajar dengan baik; (4) Cukup 

mampu mengendalikan perilaku;(5) Memiliki kesadaran sosial 

(untuk berbagi, bergantian menggunakan saranabelajar, dsb); (6) 

Menunjukkan konsistensi perilaku kooperatif.
134

 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Janus dan Offord dalam 

Rahmawati, Tairas, danNawangsari menjelaskan bahwa kesiapan 

sekolah terdiri dari lima domainperkembangan utama 

diantaranya: (1) Kesehatan dan kesejahteraan fisik; 

mengacupada kesiapan fisik anak-anak untuk masuk sekolah, 

ketrampilan motorik kasar danhalus, kesiapan untuk mengikuti 

semua aktivitas pembelajaran di sekolah dankemandirian fisik, 

(2) Kompetensi sosial mencakup kompetensi dan kerja 

samabersama dengan orang lain, kemampuan untuk mentaati 

peraturan, rasa ingin tahu,pendekatan belajar dan pemecahan 

masalah, (3) Kematangan emosional;diantaranya mencakup 

perilaku prososial, perilaku, agresi, kurangnya perhatiandan 

hiperaktif, dan perilaku kecemasan (4) Perkembangan bahasa 

dan kognitif;mengacu pada kemampuan anak untuk 

menggunakan bahasa dengan benar, aspekkognitif bahasa dan 

berhitung serta keterampilan membaca dan berhitung 

dasar,minat dan memori, dan keaksaraan yang lebih kompleks, 

(5) Keterampilankomunikasi dan pengetahuan umum; mencakup 

kemampuan anak untukberkomunikasi secara jelas untuk 

mengungkapkan kebutuhan dan pemikirandengan cara yang 
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dapat dimengerti oleh orang dewasa dan anak-anak 

lain,kemampuan untuk memahami orang lain dan aspek 

pengetahuan umum.
135

 

Tanda-tanda atau kriteria kesiapan masuk sekolah dasar sebagai 

berikut: 

a. Usia masuk sekolah dasar adalah usia 6 tahun,  

b. Fisik mengalami perubahan bentukbadan kanak-kanak ke 

bentuk badan anak sekolah. Pada masa kanak-kanak 

kepalarelatif besar, badan bulat, bagian atas dan bawah sama 

lebarnya, kaki dan tanganrelatif pendek, dan bulat. Secara 

proporsional (dibandingkan dengan bagian-bagianbadan 

lainnya) untuk usia sekolah dasar kepalanya relatif panjang, 

badan relativependek dibandingkan dengan kaki, mulai 

tampak ada pinggang,  

c. Perubahanmental/kecerdasan untuk menangkap pelajaran di 

dalam kelas,  

d. Sikap dan perilaku,anak dapat duduk diam di bangku dalam 

waktu yang lama. Memusatkan perhatianterhadap tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru.
136 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan karakteristik anak 

memasuki sekolah dasar yaitu anak memiliki kesiapan yang 

meliputi kesehatan fisik, kematangan sosial emosional, bahasa 

dan kognitif. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak Memasuki Sekolah 

Dasar 

Menurut Kustimah dalam Andia Kusuma Damayanti, 

Rachmawatimenyatakan beberapa faktor dalam kesiapan sekolah 

anak meliputi : 
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a. Kesehatan Fisik  

Kesehatan yang baik dengan asupan gizi yang seimbang 

sangat dibutuhkan untuk dapat menunjang kesiapan masuk 

sekolah. Anak yang sehat akan lebih mudah mencerna 

pengetahuan yang diajarkan serta bersosialisasi dengan lebih 

baik, tampil gesit dan bersemangat, baik dalam menerima 

informasi maupun dalam membina hubungan sosial dengan 

guru serta teman temannya. 

b. Usia 

     Beberapa ahli mengatakan bahwa faktorusia sangatlah 

penting untuk menentukankesiapan anak masuk sekolah 

dasar. MenurutJanke, Comenius, Buhler dan Hetzer 

dalambuku Nijmeegse Schoolbekwaamheids Testdalam 

Kustimahmenganggap usia 6tahun sebagai usia yang cukup 

matang untuksekolah. Pada usia ini umumnya anak 

telahmemiliki perbendaharaan kata yang cukupbanyak, 

memiliki kemampuan membayangkan seperti anakanak 

seusianya, dapat mengemukakan secara verbal ideide dan 

pikiranpikirannya serta organorgan indra dan motorik telah 

terkoordinasi dengan baik. 

c. Tingkat Kecerdasan 

     Kecerdasan/inteligensi merupakan kemampuan seorang 

anak dalam memahami instruksi verbal teoritis dan 

menyelesaikan tugastugas konkrit praktis dibandingkan 

dengan anakanak seusianya. Anakanak dengan tingkat 

kecerdasan yang berfungsi pada tahap ratarata akan 

menyelesaikan tugastugas tersebut secepat anakanak 

seusianya. Adapun anakanak yang memiliki tingkat 

kecerdasan tinggi akan menyelesaikan tugastugas tersebut 

secara lebih cepat dan sebaliknya anakanak yang memiliki 

tingkat kecerdasan rendah akan melaksanakannya dengan 

lebih lambat. Dengan demikian untuk memasuki dunia 

sekolah yang memiliki program pembelajaran untuk usia 

tertentu, maka setidaknya seorang anak memiliki tingkat 

kecerdasan yang berfungsi pada tahap ratarata. 
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d. Stimulasi Tepat 

Faktor lingkungan terdekat dengan anaksangat berperan 

dalam menunjang kesiapananak untuk memasuki sekolah 

dasar, sehingga potensi perkembangan anak yang 

dimilikianak dapat berkembang secara optimal.Orangtua dan 

guru memegang peranan yangsangat penting dalam 

mengembangkanaspekaspek yang sangat menunjang 

kesiapan anak untuk sekolah meliputi semuaperkembangan 

baik perkembangan motorik kasar dan halus, perkembangan 

bahasa,perkembangan sosial, perkembangan kognitifdan 

perkembangan emosi anak. 

e. Motivasi 

Anak yang merasa bahagia biasanyamemiliki motivasi baik 

untuk melakukansesuatu, serta umumnya melakukan 

kegiatandidasari oleh tujuan tertentu.
137

 

 

Menurut S.C. Utami Munandar, yang menentukan kematangan 

sekolah seseorang anak sebagai berikut:  

a) Perkembangan fisik anak merupakan salah satu faktor penentu 

kematangan sekolah anak. Suatu penelitian yang 

menggunakan ukuran-ukuran antropometrik menemukan 

bahwa siswa-siswa yang gagal di kelas satu sekolah dasar, 

perkembangan fisiknya kurang matang dibandingkan dengan 

kelompok siswa yang berhasil.  

b) Perkembangan mental juga merupakan salah satu patokan 

kematangan sekolah dan hal ini dapat diukur dengan tes 

inteligensi atau tes kematangan sekolah. Kedua jenis tes ini 

terdiri dari bermacam-macam tugas yang harus diselesaikan 

anak.  

c) Sejauh mana seorang anak masih tergantung pada orang 

tuanya atau masih terikat pada ibunya juga menjadi patokan 

kematangan sekolah. 
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d) Sejak umur 4 tahun sudah mulai lebih mandiri, antara lain 

tampak dari kemampuan memilih kegiatan yang ingin 

dilakukan 

e) Anak yang cukup matang untuk bersekolah tidak hanya dapat 

memilih sendiri suatu tugas, tetapi dapat pula menyelesaikan 

tugas itu. Perkembangan kesadaran akan tugas dapat dilihat 

dari kemampuan anak untuk menyelesaikan baik tugas yang 

diberikan maupun tugas yang dipilih sendiri. 

f) Ketetapatan prestasi kerja juga merupakansalah satu faktor 

yang menentukan kematangan anak bersekolah.  

g) Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam menilai 

kematangan bersekolah adalah keteraturan anak baik dalam 

berpikir maupun dalam perilaku, termasuk tingkah laku sosial. 
138

 

Menurut Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, Mulai umur 6  

tahun ini, seoranganak pertumbuhan badannya relatif seimbang, 

maka anak menjadi senang bermainkeseimbangan dan 

penguasaan badan. Pertumbuhan fisik yang berlangsung 

secarabaik itu sudah barang tentu ikut berpengaruh terhadap 

perkembangan psikis anak.Pada masa tersebut anak sudah 

matang untuk masuk sekolah. Walaupun dalampraktek sering 

kali diadakan seleksi mencari anak yang sudah 

matangjiwanya.
139

 

 

     Anak yang memiliki kesiapan belajar masuk sekolah dasar 

memiliki manfaat sebagai berikut:  

1) Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Rasa percaya diri 

dalam diri anak tidak datang secara tiba-tiba tetapi dating 

melalui proses atau pengalaman sebelumnya yang telah 

dialami oleh anak.  Misalnya: anak telah belajar di Taman 
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Kanak-Kanak (TK) selama dua tahun mengenal membaca, 

menulis, dan menghitung  jadi ketika ketemu dengan kegiatan 

belajar membaca, menulis dan menghitung di SD maka anak 

merasa bisa mengikuti kegiatan belajar membaca, menulis 

dan menghitung. Anak memilki banyak teman dan sering 

bermain dengan teman-temannya waktu belajar di TK jadi 

ketika ketemu dengan teman-teman baru maka anak dapat 

berteman dengan teman-teman barunya di SD.  

2) Memiliki motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar ada 

dalam diri anak karena sebab-sebab terntu yang datang dari 

lingkungan keluarga atau lingkungan belajar. Anak memiliki 

motivasi belajar yang tinggi karena anak memiliki 

pengetahuan, pengalaman, dan kesadaran bahwa belajar itu 

sangat penting sekali untuk diri sendiri dan orang lain. 

Dengan belajar akan menjadi pintar, dengan belajar akan 

menjadi mudah, dengan belajar akan dihargai dan dihormati 

oleh orang-orang.  

3) Memiliki kesempatan besar meraih prestasi belajar. Anak 

yang memiliki kesiapan belajar yang baik dengan 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimilikinya 

memiliki kesempatan yang besar untuk meraih prestasi belajar 

di dalam kelas. Semakin memiliki kesiapan belajar yang baik 

maka semakin besar untuk meraih prestasi belajar di dalam 

kelas. Semakin kurang memiliki kesiapan belajar kurang baik 

maka semakin kecil untuk meraih prestasi belajar di dalam 

kelas. Pada umumnya dan biasanya anak yang mendapatkan 

rangking kelas tertingi yaitu anak yang memiliki kesiapan 

belajar yang besar.
140

 

     Dari uraian diatas dapat disimpulkan faktor-faktor dalam 

kesiapan sekolah anak meliputi kesehatan fisik, usia, tingkat 

kecerdasan, stimulasi tepat dan motivasi. 
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