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Orang tua mempunyai peran penting dalam proses belajar anak dalam
membentuk pola belajar dan perilaku anak..

• FADILA ABDULLAH, POLTEKKES TERNATE



Terbukti→ orang dewasa
sukses karena orang tua
mendampingi anak-anaknya
ketika masa sekolah

• FADILA ABDULLAH, POLTEKKES 
TERNATE



• Kerjasama orang tua secara aktif dengan sekolah bergantung pada minat, 
kemampuan, kesempatan, dan motivasinya. 

• Pembelajaran anak akan berlangsung baik jika ada kerjasama antara orang tua
dan guru. 



• Guru adalah profesional dalam bidang pendidikan dan belajar, tetapi
untuk anak berkebutuhan khusus, fungsi guru tidak akan optimal tanpa
dukungan orang tua.

http://darunnajah.com/


• Pemahaman terhadap perkembangan anak adalah faktor penting yang harus
dimiliki orang tua dalam rangka optimalisasi potensi anak.

• Jalinan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua untuk meningkatkan
hubungan positif antara guru dan siswa.



Enam Aspek Perkembangan Anak usia Dini:

• .

kognitif/intelektual, fisik-motorik, 

bahasa, 

sosial-emosional

pemahaman nilai-nilai mora agama



• fase perkembangan kognitif yang ditandai
dengan berfungsinya kemampuan berpikir secara
simbolis. 

• Refleksi dari kemampuan berpikir ini dapat
dilihat dari kemampuan anak untuk
membayangkan benda-benda yang berada di 
sekitarnya secara mental. 

• Kemampuan berpikir secara intuitif dan berpusat
pada cara pandang anak itu sendiri atau
egosentris.



Tahap sensorimotor, usia 0 – 2 tahun → kemampuan anak terbatas pada gerak-
gerak refleks, bahasa awal, waktu sekarang dan ruang yang dekat saja



• Tahap pra-operasional, usia 2 – 7 tahun→Masa ini Anak mulai berkembang
kemampuan bahasanya, walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat
berpikir abstrak, anak mampu berpura-pura, berimajinasi, meniru, persepsi
waktu dan tempat masih terbatas, ; TK



• Tahap konkret operasional, 7 – 11 tahun→ mampu menyelesaikan tugas-tugas
menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat dan membagi; 

• (4) Tahap formaloperasional, usia 11 – 15 tahun. → anak sudah mampu berfikir
tingkat tinggi, mampu berfikir abstrak



Aspek Perkembangan Fisik

usia 4 tahun anak suka jenis gerakan sederhana seperti berjingkrak-jingkrak, 
melompat, dan berlari kesana kemari,ri tapi mereka sudah berani mengambil
resiko. Walaupun mereka sudah dapat memanjat tangga dengan satu kaki pada 
setiap tiang anak tangga untuk beberapa lama, mereka baru saja mulai dapat
turun dengan cara yang sama.

• .. 

FISIK -MOTORIK



• Pada usia 5 tahun, anak-anak bahkan lebih berani mengambil resiko
dibandingkan ketika mereka berusia 4 tahun. Mereka lebih percaya diri
melakukan ketangkasan yang mengerikan seperti memanjat suatu obyek, berlari
kencang dan suka berlomba dengan teman sebayanya bahkan orangtuanya



usia 4 tahun, koordinasi motorik halus anak-anak telah semakin meningkat dan 
menjadi lebih tepat. terkadang anak usia 4 tahun sulit membangun menara tinggi
dengan balok karena mereka ingin menempatkan setiap balok secara sempurna, 
mereka mungkin tidak puas atas balok-balok yang telah disusun. 



usia 5 tahun, koordinasi motorik halus anak-anak semakin meningkat. Tangan, 
lengan, dan tubuh bergerak bersama di bawah komando yang lebih baik dari
mata.



Aspek Perkembangan Bahasa

Untuk bisa membaca dan menulis, anak perlu mengenal beberapa kata dan beranjak
memahami kalimat. Dengan membaca anak juga semakin banyak menambah kosakata. 
Anak dapat belajar bahasa melalaui membaca buku cerita dengan nyaring. Hal ini
dilakukan untuk mengajarkan anak tentang bunyi bahasa



• Periode 5-6 tahun : adanya minat yang tinggi pada huruf-huruf dan angka, 
senang menyenangi alam, mengalami kesulitan untuk mengucapkan huruf r 
atau sh diakhir kata, sering salah pengertian dalam penggunaan kata dan 
bergerak dari fantasi ke dunia nyata atau realitis. 



orang tua dan saudara yang lebih tua
perlu menyesuaikan diri dengan anak
terutama dalam proses perolehan
bahasa anak, terutama di rumah.

guru mempunyai peranan penting
dalam perkembangan bahasa anak
terutama ketika anak mengalami
kegagalan di sekolah, maka guru harus
banyak memahami anak untuk
menemukan cara baru dalam
pembelajaran, dan di rumah orang tua 
juga memegang peranan.



Aspek Perkembangan Sosio-Emosional

• Pola perilaku sosial yang terlihat pada masa kanak-kanak awal, seperti
yaitu: kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan
penerimaan sosial, simpati, empat, ketergantungan, sikap ramah, 
sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru, perilaku kelekatan



:

Bagaimana Peranan Orang 
Tua dalam Perkembangan

Anak ??

lingkungan keluarga yang mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan anak :



1. Faktor genetis dan pola asuh yang mempengaruhi
kebiasaan anak

Ciri-ciri:

a. Terlalu banyak menuntut

b. Jika anak salah mendapat hukuman fisik

c. Kontrol terhadap anak terlalu ketat

Dampak:

a. Anak menjadi tidak berinisiatif

b. Anak menjadi takut salah

c. Anak menjadi patuh berlebihan



Ciri-ciri:

a. Memperbolehkan anak melakukan

apa saja

b. Tidak ada kontrol dari orang tua

terhadap anak

Dampak:

a. Anak cenderung liar

b. Anak menjadi tidak bertanggung

jawab

c. Anak menjadi sulit dikendalikan

d.Anak mudah melanggar norma/aturan

POLA PERMISIF



Ciri-ciri:

a. Memberikan perintah dengan penjelasan

b. Hukuman diberikan sesuai dengan kesalahan

c. Memberikan kesempatan anak untuk

berbicara/ membela diri

d. Ada hadiah jika anak mampu berprestasi

Dampak:

a. Hubungan orang tua – anak harmonis

b. Saling menghormati antar anggota keluarga

c. Anak ridak takut berinisiatif

d. Anak menjadi percaya diri dan bertanggung

jawab

POLA DEMOKRATIS



2) Aturan perilaku, orangtua sebaiknya tidak banyak menentukan aturan
perilaku dalam keluarga. Mereka menentukan dan meneladankan (model) 
seperangkat nilai yang jelas, dan mendorong anak-anak mereka untuk
menentukan perilaku apa yang mencerminkan nilai-nilai tersebut;



3. Sikap orang tua yang humoris, suka
bercanda sebagai lelucon yang biasa
terjadi pada kehidupan sehari-hari
diakui cukup memberikan warna
dalam kehidupan anak; 

4. Pengakuan dan penguatan pada usia
dini, dengan memperhatikan tanda-
tanda seperti pola pikiran khusus
atau kemampuan memecahkan
masalah yang tinggi sebelum anak
mencapai umur tiga tahun. 



3. Gaya hidup orangtua, pada cukup
banyak keluarga, anak mempunyai
minat yang sama seperti
orangtuanya

4. Trauma, anak yang lebih banyak
mengalami trauma mempunyai
kemampuan belajar dari
pengalaman yang dilalui



Peran orang tua dalam memotivasi bakat dan minat
anak antara lain dapat dilakukan dengan cara :

1)Mengajarkan anak untuk mengharapkan
keberhasilan.

2)Sesuaikan pendidikan anak dengan minat dan 
gaya belajarnya.

3)Anak harus belajar bahwa diperlukan keuletan
untuk mencapai keberhasilan.

4)Anak harus belajar bertanggung jawab dan 
belajar menghadapi kegagalan.



Orangtua sebagai Model

• Semua orang dewasa dapat menjadi model 
bagi anak termasuk guru, anggota keluarga, 
teman orangtua, atau kakek-nenek, tetapi
model yang paling penting adalah orangtua
yang kreatif yang memusatkan perhatian
terhadap bidang minatnya yang 
menunjukkan keahlian dan displin diri dalam
bekerja, semangat dan motivasi .



Faktor penentu sikap orang tua dan 
dampaknya terhadap perkembangan anak :

Kebebasan, orangtua yang percaya untuk memberikan kebebasan kepada
anak cenderung mempunyai anak kreatif. Tidak otoriter, tidak membatasi
kegiatan anak dan mereka tidak cemas mengenai anak mereka.



2)Respek, biasanya anak yang cerdas dan kreatif mempunyai orangtua yang 
menghormati mereka sebagai individu, percaya akan kemampuan mereka, dan 
menghargai keunikan anak. Anak-anak ini secara alamiah mengembangkan
kepercayaan diri untuk berani melakukan sesuatu yang orisinal.



3) Kedekatan emosi yang sedang, kreativitas anak dapat dihambat dengan suasana
emosi yang mencerminkan rasa permusuhan, penolakan, atau rasa terpisah. 

Tetapi keterikatan emosi yang berlebih juga tidak menunjang pengembangan
kreativitas anak. Anak perlu merasa bahwa ia diterima dan disayangi tetapi
seyogyanya tidak menjadi terlalu tergantung kepada orangtua.



Prestasi, bukan angka, orangtua menghargai prestasi anak; mereka mendorong
anak untuk berusaha sebaik-baiknya dan menghasilkan karya-karya yang baik.

Bagi mereka mencapai angka tertinggi kurang penting dibandingkan imajinasi dan 
kejujuran



Sikap orangtua yang menunjang pengembangan
potensi anak.
1. Menghargai pendapat anak dan 
mendorongnya untuk mengungkapkannya

2. Memberi waktu kepada anak untuk berpikir, 
merenung, dan berkhayal

3. Membolehkan anak untuk mengambil
keputusan sendiri

4. Mendorong anak untuk banyak bertanya

5. Menyakinkan anak bahwa orangtua
menghargai apa yang ingin dicoba dilakukan dan 
dihasilkan



6) Menunjang dan mendorong kegiatan anak

7) Menikmati keberadaannya bersama anak

8)Memberi pujian yang sungguh-sungguh kepada anak

9) Mendorong kemandirian anak dalam bekerja

10)Menjalin hubungan kerja sama yang baik den

Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan anak



Sikap orangtua yang tidak menunjang
pengembangan potensi anak.

1. Mengatakan kepada anak bahwa ia

dihukum jika berbuat salah

2. Tidak memperbolehkan anak marah

kepada orangtua.

3. Tidak boleh mempertanyakan keputusan

orangtua



4. Tidak memperbolehkan anak bermain dengan anak

lain yangmempunyai pandangan dan nilai yang 

berbeda dari keluarga anak.

5. Anak tidak boleh berisik

6. Orangtua ketat mengawasi kegiatan anak

7)Orangtua tidak memberi saran-saran yang spesifik

tentang penyelesaian tugas



8) Orangtua kritis terhadap anak dan 

menolak gagasan anak

9)Orangtua tidak sabar dengan anak

10)Orangtua dengan anak adu kekuasaan

11)Orangtua menekan dan memaksa anak

untuk menyelesaikan tugas.








