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ABSTRAK 

 

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, cenderung untuk kedua 

pasangan suami istri yaitu terdiri dari ayah dan ibu serta keluarga. Orangtua perlu 

berperan dalam mendidik anak usia dini baik sikap tingkah laku, yang kurang baik 

sehingga tidak dicontoh anak-anak pada masa perkembangan pertumbuhan fisik, 

moral, nilai, rohani, psikologi, orangtua perlu mencontoh perilaku yang baik dalam 

lingkungan, sekolah, dan masyarakat sehingga anak-anak juga dapat mengikuti contoh 

yang dilakukan orangtua dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orangtua perlu 

memahami dan mengerti arti kehidupannya bahwa anak-anak adalah masa depan 

untuk keluarga. Sesuai dengan masalah di atas, maka dalam bagian ini penulis akan 

membahas beberapa pokok. Pertama, peranan orangtua dalam pendidikan anak usia 

dini 4-6 tahun, tanggung jawab orangtua terhadap anak sangat penting bagi ayah dan 

ibu, karena anak-anak adalah penerus masa depan, maka itu orangtua perlu memiliki 

tanggung jawab penuh bagi anak-anak bukan saja anak dapat tanggung jawab dari 

sekolah saja tetapi orangtua juga harus memiliki peran dalam mendidik anak di rumah. 

Orangtua tidak saja mengajarkan tentang pendidikan tetapi orangtua berperan dalam 

mengajarkan hal-hal rohani seperti berdoa, menceritakan Firman Tuhan, dan menyanyi 

sbb. Dengan demikian penulis memberikan saran kepada orangtua agar bekerja sama 

dengan guru-guru untuk mengajar, membimbing, memotivasi kepada anak-anak 

dalam pendidikan, harapan penulis kepada pihak-pihak terkait orangtua di PAUD 

ARASTAMAR BONE, dapat meningkatkan peranan orangtua dalam pendidikan anak 

usia dini. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Anak-anak adalah karunia Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di 

hadapan Tuhan dan manusia, anak merupakan pribadi yang mulia dan berharga, yang 

perlu diperlengkapi baik dari segi pengetahuan jasmani. Di Paud Arastamar pihak, 

khususnya orangtua murid  karena mereka sangat dekat dengan anak-anak. Orangtua 

sebagai motivator utama bagi pendidikan anak-anak yang berlangsung di rumah 

maupun di sekolah. Kurangnya dorongan orangtua akan mengakibatkan anak-anak 

tidak bergairah dan asal-asalan dalam belajar, serta akan kekurangan arah dalam 

sekolah. Orangtua yang kurang peran dalam pendidikan anak, lebih disebabkan oleh 

pandangan yang negatif terhadap dunia pendidikan. Pandangan negatif orangtua 

terhadap pendidikan. 

Persaingan merupakan bentuk tingkah laku sosial yang mula-mula. Hal ini 

berkembang sesuai dengan hubungan anak dengan alat permainannya. Pada umur tiga 

tahun, anak hanya tertarik  pada alat-alat permainan itu sendiri; tetapi pada umur 

empat tahun, anak menjadi cemburu terhadap anak lain sebaya yang berminat pada 

permainannya, sedangkan pada umur lima tahun menjadi berisi hati terhadap pujian 

yang diberikan kepada anak lain yang bisa menggambar atau menyusun balok-balok 

dengan baik. Pada umur enam tahun, semangat bersaingnya sudah berkembangnya 

dengan baik.1 

John Locke mengatakan bahwa, tabularasa adalah anak yang dilahirkan seperti 

kertas putih. Tugas dan tanggung jawab orangtua dalam keluarga terhadap pendidikan 

anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan keterampilan 

dan pendidikan kesosialan, seperti tolong-menolong, bersama-sama menjaga rumah, 

menjaga kesehatan dan ketentraman dalam rumah tangga dan sejenisnya.2 Pendidikan 

anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir 

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. Pendidikan anak usia dini 

memiliki fungsi dan tujuan di antaranya sebagai berikut yaitu: 

1. Mengenalkan pengaturan dan menanamkan disiplin pada anak. 

2. Mengenalkan anak dengan dunia sekitarnya. 

3. Menumbuhkan sikap dan perilaku baik 

4. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi 

                                                             
1 M. Dimyati Mahmut, Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

(Yogyakarta: Bpfe, 1990), 139. 
2 John Locke, Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 20130), 21. 



 

 

5. Mengembangkan keterampilan, kretivitas dan kemampuan yang dimiliki anak 

6. Menyiapkan anak memasuki pendidikan dasar. 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN LANDASAN TEOLOGIS DALAM  

PERANAN ORANGTUA DALAM PENDIDIKAN 

ANAK USIA DINI 4-6 TAHUN 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian Peranan 

Kata peranan tidak asing lagi bagi kehidupan dan aktivitas manusia, setiap 

individu memiliki “peran” dan “peranan” untuk diri sendiri dan bagi orang lain.3 

Pengertian peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan 

atau yang terutama. 

 

2. Pengertian orangtua 

Orangtua adalah ayah ibu kandung, orang-orang yang dihormati atau disegani, 

peranan orangtua adalah orang yang dianggap sudah tua. Dalam suatu keluarga, 

orangtua adalah ayah dan ibu kandung yang dianggap tua dan perlu dihormati.4 Yang 

memiliki kewenangan mutlak dari Allah untuk membesarkan dan mendidik anak-

anaknya secara bertanggung jawab. 

Marthin Luther menyatakan bahwa, hendaknya orangtua harus mempersiapkan 

sejak dini anak-anaknya untuk menjadi orang Kristen. Orangtua harus mengingat 

pesan dan fokum atau perintah dari Allah, wajib diajarkan kepada anak-anaknya.5 

Pendapat tersebut penulis dapat disimpulkan bahwa salah satu profil orangtua yang 

baik adalah mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasehat agar menjadi orang 

Kristen yang takut akan Tuhan Amsal 1:7.6 

3. Pengertian Orangtua Sebagai Guru Utama 

Orangtua adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sebelum 

seorang anak mengenal dan mendapat pendidikan formal, terlebih dahulu anak sudah 

                                                             
3 Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), 667 
4 Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru (Surabaya: 2003), 297 
5 Viktor Tinambunan, Gereja Dan Orang-Orang Percaya (P. Siantar, L-Sapa STT HKBP, 2006), 92 
6 Viktor Tinambunan, Gereja Dan Orang-Orang Percaya (P. Siantar, L-Sapa STT HKBP, 2006), 120 
 
 



 

 

belajar banyak hal dari orangtuanya, meskipun hal itu bukan secara langsung diajarkan 

oleh orangtua kepada anak akan tetapi anak belajar melalui kehidupan orangtuanya. Di 

sekolah anak belajar secara formal, mengerjakan tugas-tugas pelajaran, ulangan, 

menerima rapor, dan sederet kegiatan akademik lainnya. Di rumah mereka melihat 

sosok orangtua sebagai teladan (role model) sekaligus pembimbing”.7 Jelas bahwa 

orangtualah yang pertama menjadi guru, pembimbing, pendamping, dan pendorong 

pertumbuhan anak yang paling utama. Hal-hal yang diterapkan orangtua dalam 

keluarga akan menjadi contoh bagi anak dalam bertindak dan mengambil keputusan. 

Orangtua bukan hanya sekedar menjadi guru akan tetapi orang itu juga dapat berperan 

sebagai guru rohani. Dasar paling penting dalam mendidik anak adalah keluarga yang 

berpusat pada Kristus. Efesus 6:4, “Dan kamu bapa-bapa janganlah amarah di dalam 

hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan”. 

Orangtua berperan sebagai guru dan pemberita Injil yang terus mengarahkan, 

membimbing dan mendorong anak untuk hidup dalam Kristus. 

Dalam hal ini orangtua berperan aktif dalam perkembangan pendidikan anak-

anak. Orangtua harus sadar bahwa tanggung jawab anak yang paling utama dan 

mendasar adalah mengajar dan mengutamakan Allah. Bagaimana pun juga 

orangtualah yang pertama kali memberikan pengaruh besar dalam hal itu. Sebagai 

guru rohani dalam keluarga adalah usaha pendidikan yang menaruh perhatian pada 

masalah pembentukan pendidikan anak. 

 

4. Pengertian keluarga 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa, keluarga adalah 

suatu kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.8 Dari pengertian 

tersebut maka disimpulkan bahwa keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah 

masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang berkumpul dan tinggal di suatu 

tempat dan saling bergantung. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang 

terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan sedarah. Keluarga itu dapat 

berbentuk keluarga inti (nucleus family: ayah, ibu dan anak), ataupun keluarga yang 

diperluas (di samping inti, ada orang lain: kakek/nenek, adik/ipar, pembantu dan lain-

lain). 

 Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa, suasana kehidupan keluarga 

merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang seorang 

(pendidikan individu) maupun pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan 

yang sempurna sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah 

pembentukan pribadi yang utuh, tidak saja bagi kanak-kanak tapi juga bagi para anak.9  

                                                             
7 Ari Ambarwati, Membuat Anak Rajin Belajar Ternyata Mudah Kok (Jakarta: Tangga Pustaka, 2009), 79 
8 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 854 
9 Umar Tirtarahardja, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta Cetakan Ke-2 April 2012), 168-171 



 

 

Dari pengertian tersebut maka penulis dapat simpulkan bahwa ”peran orangtua dalam 

keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Pada 

umumnya kewajiban ibu-bapak itu sudah berjalan dengan sendirinya sebagai suatu 

tradisi. Bukan hanya ibu-bapak yang beradab dan berpengetahuan saja yang dapat 

melakukan kewajiban mendidik anak-anaknya, akan tetapi rakyat desa pun melakukan 

hal ini. 

Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang 

penting dan menentukan, karena itu tugas pendidikan adalah mencari cara, membantu 

para ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik anaknya dengan optimal. Anak-

anak yang bisa turut serta mengerjakan segala pekerjaannya dalam pekerjaannya dalam 

keluarganya, dengan sendirinya mengalami dan mempraktikkan bermacam-macam 

kegiatan yang amat berfaedah bagi pendidikan watak dan budi pekerti seperti 

kejujuran, keberanian, ketenangan dan sebagainya. Keluarga juga membina dan 

mengembangkan perasaan sosial anak seperti hidup hemat, menghargai kebenaran, 

tenggang rasa, menolong orang lain, hidup damai, dan sebagainya. Jelaslah bahwa 

lingkungan keluarga bukannya pusat penanam dasar pendidikan watak pribadi saja, 

tetapi pendidikan sosial. Di dalam keluargalah tempat menanam dasar pembentukan 

watak anak-anak. 

Salvicion dan Celis menyatakan bahwa, di dalam keluarga terdapat dua atau 

lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan 

atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain 

serta masing-masing menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan serta 

perannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pengertian Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki arti yang dipaparkan oleh Kartini Kartono dalam 

bentuknya, yaitu metodologi berasal dari kata Yunani “Methos” yang artinya jalan, dan 

metodologi penelitian artinya cara-cara berpikir berbuat yang dipersiapkan dengan 

baik untuk mengadakan penelitian untuk mencapai tujuan dalam penelitian.10 

Sedangkan dalam Ensiklopedia, metodologi penelitian adalah “upaya untuk 

menemukan suatu hal-hal yang baru, mengembangkan sebuah proses baru, atau upaya 

untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.11 Dengan 

demikian metodologi penelitian adalah upaya yang dipakai untuk menemukan hal-hal 

yang baru serta informasi yang dibutuhkan. 

 

B. Tujuan penelitian  

Dalam penelitian ini jelas ada tujuan penting yang ingin dicapai. Adapun 

tujuan yang dimaksudkan di sini adalah untuk memperoleh data, dan informasi yang 

akurat. Tujuan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan orangtua dalam 

pendidikan anak usia dini 4-6 tahun di PAUD Arastamar Bone So’e Timor Tengah 

Selatan (TTS). 

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah kualitatif karena 

menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak secara eksplisit diperiksa 

atau diatur dari segi jumlah, intensitas dan frekuensinya, tetapi menekankan sifat 

realitas yang disusun secara sosial hubungan antara penelitian dan yang diteliti serta 

pembahasan situasi yang membentuk penelitian. Selain itu juga menekankan sifat 

penelitian yang bersifat muatan nilai dari mencari jawaban atau pertanyaan-pertanyaan 

yang menekankan bagaimana pengalaman soal diciptakan dan diberi makna.12 

 

C. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PAUD Arastamar Bone So’e pada tanggal 22 Mei 

2017 hingga pada tanggal 3 Juni 2017. Berdasarkan hasil komunikasi dengan ibu Jeni 

Margerita Sae S.Pd.K. sebagai kepala sekolah di Paud Arastamar Bone So’e Timor 

Tengah Selatan (TTS), mengatakan bahwa Arastamar Bone didirikan pada tanggal 1 

Oktober 2015 dimulai oleh ibu Jeni Margerita Sae S.Pd.K. 

                                                             
10 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi, (Jakarta: Mandar Maju, 1996)Hlm 20  
11 Hasan Shandly, Insiklopedia Indonesia Jilik 4, (Jakarta:Gandum Mas,1998),Hlm 2230  
12 Andreas B.Subago, Pengantar Resep Kualitatif Dan Kuantitatif, (Bandung: Kalam Hidup, 2005), 62 

 



 

 

Dalam melakukan penelitian di PAUD Arastamar Bone So’e Timor Tengah 

Selatan (TTS), pertama-pertama penulis mengadakan survey ke tempat yang 

bersangkutan. Sebelum mengadakan penelitian di sekolah penulis melakukan 

pendekatan dengan kepala sekolah dan guru di sekolah orangtua tersebut agar penulis 

dapat diperkenalkan dengan para siswa yang berada di sekolah tersebut, agar mudah 

memperoleh data-data yang akurat mengenai peranan orangtua dalam pendidikan 

anak usia melalui wawancara dengan kepala sekolah dan orangtua yang ada. 

 

D. Metodologi Penelitian 

Dalam sebuah penelitian membutuhkan suatu metode yang tepat untuk 

mempermudah penelitian. Tanpa adanya metode yang tepat dalam pengumpulan data, 

maka akan mempersulit penelitian pengambilan data. Untuk itu metode yang 

digunakan di sini adalah metode kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang bersifat 

mewawancarai responden untuk memperoleh data yang bersifat fakta dan nyata 

tentang peranan orangtua dalam pendidikan anak usia dini di sekolah. 

 

1. Penelitian kulitatif  

Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan peneliti mendapatkan 

gambaran yang benar mengenai peranan orangtua dalam pendidikan anak usia dini. 

Dalam proses pengumpulan data dapat langsung melibatkan kepala sekolah dan 

orangtua serta siswa dalam kegiatan penelitian. Karena kegiatan ini tidak mungkin 

dikendalikan. Dan dirancang sendiri oleh penulis, tanpa keterlibatan kepala sekolah, 

dan orangtua serta siswa yang diteliti. Untuk mendapatkan data atau informasi tentang 

objek yang diteliti mengenai peranan orangtua dalam pendidikan anak usia dini di 

sekolah dalam penelitian ini, maka peneliti menamai beberapa teknik sebagai berikut. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau 

terkandung objek penelitian serta pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam 

penelitian. Objek penelitian adalah partisipasi orangtua murid dalam kaitannya dengan 

Pendidikan di Paud Arastamar Bone So’e Timor Tengah Selatan (TTS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil penelitian  

Selama proses wawancara, peneliti mendahulukan kebutuhan dan kondisi 

narasumber seperti memperhatikan kesiapannya untuk bercerita dan memperhatikan 

kondisi fisik dan psikologinya. Hal ini bertujuan agar wawancara berlangsung lancar 

dan informasi yang didapatkan valid dan akurat.  

Pengumpulan data dilakukan dengan strategi yang dikemukakan oleh Creswel, 

bahwa, prosedur pengumpulan data dibagi dalam empat tipe dasar yaitu: observation, 

interviews, document and visual images.13 Prosedur pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi/pengamatan. Dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara 

merekam perilaku dari objek penelitian. 

2. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum 

digunakan untuk ketengan lisan dari suatu narasumber tertentu. Dilakukan 

langsung dengan informan, dengan maksud adalah untuk merekam persepsi 

atau opini tentang objek penelitian secara langsung dari kata-kata dan tindakan 

yang diperoleh dari hasil wawancara yang lebih spesifik. 

3. Studi kepustakaan mengumpulkan data yang berasal dari literature ilmiah, 

media masa, sehingga dengan hasil studi kepustakaan diharapkan dapat 

memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  

Pembicaraan yang dilakukan mencakup tentang peranan orangtua dalam 

pendidikan anak usia dini 4-6 tahun, pengertian peranan pendidikan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi anak dalam pendidikan anak Paud Arastamar Bone So’e. 

 

B. Implikasi 

Setelah diadakan penelitian, pengambilan dan serta wawancara yang 

dilaksanakan di PAUD Arastamar Bone So’e Timor Tengah Selatan (TTS), maka 

selanjutnya penulis akan melakukan implikasi. Jika orangtua benar-benar mengetahui 

serta dapat menerapkan peranan pendidikan anak yang baik, maka orangtua akan 

mencapai suatu keberhasilan yaitu membawa perubahan positif bagi anak pada usia 

dini yang diajarkannya. 

Dari pertanyaan nomor 1 apakah orangtua perlu memiliki peranan pendidik 

dalam belajar anak mengatakan ya bahwa, Orangtu perlu memiliki peranan, karena 

anak merupakan pengurus masa depan dan anak-anak masa usia dini seperti ini otak 
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dan daya pikir lebih cepat menangkap atau menerima suatu pelajaran yang 

disampaikan oleh ibu guru bahkan bukan dari sekolah saja melainkan dari orangtua. 

Tentu ini merupakan tanggung jawab orangtua untuk menentukan peranan pendidikan 

yang tepat bagi anak untuk anak usia dini di PAUD Arastamar Bone So’e Timor Tengah 

Selatan (TTS). Pertanyaan yang diambil tentang peranan Orangtua Dalam Pendidikan 

Anak Usia Dini 4-6 Tahun Arastamar Bone dapat dikaitkan bahwa ketika orangtua 

menerapkan peranan pendidikan ternyata orangtua ingin mendidik anak dengan 

benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Keluarga adalah lembaga pertama yang didirikan Allah dengan maksud dan 

tujuan yang mulia, untuk memuliakan Allah. Selain itu anak dapat belajar dari 

orangtuanya. Itulah sebab orangtua disebut sebagai pendidik pertama dan utama bagi 

anak.  

Berdasarkan pembahasan mengenai peran orangtua dalam pendidikan Anak usia 

dini 4-6 tahun di PAUD ARASTAMAR BONE SO’E TIMOR TENGAH SELATAN 

(TTS), maka bagian ini akan memberikan kesimpulan terkait dengan hipotesis. Dimana 

meneliti akan melakukan analisis data.  

 Anak-anak adalah milik pusaka Allah yang harus dipelihara oleh karena itu 

orang tua dan sekolah bertanggung jawab kepada anak-anak dan tugas ini diberikan 

kepada orangtua dan sekolah sebagai alat di dalam tangan Tuhan. (Mazmur 127:3-5) 

Meningkatkan pendidikan anak-anak dengan baik, apabila orangtua 

mengguanakan atau menerapkan peranan orangtua dengan baik pula. Orangtua 

merupakan pribadi yang berperan dalam meningkatkan pendidikan anak dan mampu 

menjabarkan nilai-nilai pendidikan kemudia mentransformasikan nilai-nilai 

pendidikan terseut kepada anak melalui proses pembelajaran disekolah. Orangtua 

tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak, karena akan mempengaruhi jiwa 

anak dan kemudian orangtua tidak akan berhasil meningkatkan pendidikan anak usia 

dini, melainkan menciptakan anak yang membangkal atau brutal. Oleh karena sebagai 

orangtua baik dan kpenuh kasih perlu menjadi pribadi yang menjadi contoh dan 

teladan bagi anak dan memperlakukan anak dengan baik dan benar. Dalam hal ini 



 

 

bukanlah berarti ketika anak melakukan kesalahan tidak boleh ditegur atau dibiarkan 

saja, melainkan perlu ditegurkan dan diarahkan ke hal-hal yang benar agar anak 

memperoleh  perubahan positif dan dirinya, dan pada khususnya dalam meningkatkan 

prestasi pendidikan anak. 

Jadi peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini sangat penting dan 

dibutuhkan bagi setiap anak karena itu adalah menyangkut moralitas serta hidup dan 

matinya jiwa seseorang. 

Anak adalah pengurus masa depan dan anak-anak masa usia dini seperti ini otak 

dan daya pikiran mereka lebih cepat menangkap dan menerima suatu pelajaran yang 

disampaikan oleh ibu guru bahkan bukan dari sekolah saja melainkan dari orangtua. 

Anak-anak manusia kecil dengan segala kebutuhan. Peranan yang digunakan orangtua 

dalam pendidikan anak sangat menyenangkan apabila orangtua tidak terlalu  serius, 

dalam artian orangtua perlu melihat suasana pendidikan dan memperhatikan anak 

dengan baik, jika anak sudah kelihatan bosan dan malas. Orangtua harus berperan aktif 

mengantarkan anak atau menasehati anak sehingga anak boleh mengikuti sekolah. 

Oleh karena itu sebagai orangtua  perlu membangkitkan semangat anak dalam proses 

belajar mengajar dengan cara diselingi dan cerita itu berkaitan dengan hal-hal yang 

diajarkan dari sekolah. 

Masih ada anak yang belum meningkat pendidikan, hal ini karena kurangnya 

peran orangtua yang tepat dalam memberikan bimbingan, arahan kepada anak, dan 

kurang kerjasama dengan guru. Hal ini dapat dibuktikan dengna hasil wawancara 

dengan kepala sekolah Jeni Margerita Sae S.Pd.K masih kurangnya peran orangtua 

yang tepat dalam meningkatkan pendidikan. Penulis sendiri diberi kesempatan untuk 

membuktikan lewat mengajar selama 3 hari khususnya kelas A dan B, dan ternyata ada 

sebagian anak yang belum memiliki peningkatan pendidikan. 

Ketiga, metode ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

yang bersifat wawancarai  untuk mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan 

fakta yang benar-benar terjadi. Metode kualitatif bertujuan untuk melihat serta 

membuktikan  secara langsung yang diteliti sejauh mana Peranan Orangtua Dalam 

Pendidikan Anak Usia Dini 4-6 Tahun.  

 

 


