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Perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian 

pertumbuhan yang semakin membesar tetapi di dalamnya 

juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung 

secara terus menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi 

jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke 

tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan 

belajar. Perkembangan anak juga membutuhkan peran dan 

keterlibatan dari orang tua. Orang tua mempunyai peran 

yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mental 

dan spiritual anaknya seperti memberikan pengawasan dan 

pengendalian yang wajar agar anak tidak tertekan, 

mengajarkan kepada anak tentang dasar-dasar pola hidup 

pergaulan yang benar, memberikan contoh perilaku yang 

baik dan pantas bagi anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan 

perkembangan kognitif siswa kelas 3 di MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo yang mengalami peningkatan 

setelah orang tua menjalankan perannya secara maksimal.  

Tujuan penelitian untuk menjelaskan perkembangan 

kognitif siswa dan keterlibatan orang tua dalam 

mengembangkan ranah kognitif siswa kelas 3 di MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo pada Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Pendekatan yang digunakan dalam ini 



 

adalah kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. 

Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata  dan 

tindakan. Untuk menemukan data, peneliti menggunakan 

wawancara kepada kepala sekolah, guru, orang tua/wali, dan 

siswa. Selebihnya, data observasi dan dokumentasi dari MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo. Teknik analisis 

data menggunakan analisis yang diberikan oleh Miles dan 

Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 

perkembangan kognitif siswa kelas 3 di MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo berbeda-beda. Selanjutnya, 

keterlibatan orang tua dalam mengembangkan ranah 

kognitif siswa kelas 3 di MI Khanzul Huda Gundik, 

Slahung, Ponorogo, dengan cara mengikutkan anak ke 

bimbingan belajar, tetap berperan dalam mengawasi dan 

memantau saat mengerjakan PR, dan selalu berinteraksi 

dengan anaknya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan tidaklah terbatas pada 

pengertian pertumbuhan yang semakin membesar 

tetapi di dalamnya juga terkandung serangkaian 

perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan 

bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan 

rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap 

kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan 

belajar.
1
  

Anak-anak yang memasuki usia pertengahan 

sekitar usia 7-11 tahun tentunya sudah mengalami 

perkembangan, baik perkembangan fisik maupun 

psikis. Dalam hal ini, tentunya peran orang tua sangat 

berpengaruh dalam mengarahkan, mengikuti dan 

memantau perkembangan yang sedang dialami oleh 

anak-anaknya.  

Pendidikan anak dilakukan pada tiga 

lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Orang tua berperan dalam pendidikan, 

anak akan menunjukkan prestasi belajar, diikuti 

dengan perbaikan sikap, stabilitas sosioemosional, 

kedisiplinan, serta aspirasi anak untuk belajar sampai 

perguruan tinggi, bahkan setelah bekerja dan berumah 

tangga.  

Keluarga merupakan lingkungan yang paling 

dekat dengan anak, sejak anak dilahirkan. Di dalam 

                                                             
1 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), 9. 
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keluarga ini, anak-anak akan banyak mendapatkan 

untuk tumbuh dan berkembang demi masa depannya. 

Di dalam keluarga orang tua dapat memberikan 

contoh perilaku yang kelak akan ditiru oleh anak. 

Orang tua mempunyai peran yang penting 

dalam pertumbuhan dan perkembangan mental dan 

spiritual anaknya seperti memberikan pengawasan dan 

pengendalian yang wajar agar anak tidak tertekan, 

mengajarkan kepada anak tentang dasar-dasar pola 

hidup pergaulan yang benar, memberikan contoh 

perilaku yang baik dan pantas bagi anak-anaknya. Hal 

ini disebabkan orang tua khususnya, dalam ruang 

lingkup keluarga merupakan media awal dari satu 

proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi tersebut, 

orang tua mencurahkan perhatiannya untuk mendidik 

anak-anaknya agar menjadi manusia baik-baik.
2
 

Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek 

perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan 

pengertian pengetahuan, yaitu semua proses psikologi 

yang berkaitan dengan bagaimana individu 

mempelajari dan memikirkan lingkungannya.
3
 

Setiap manusia mempunyai perkembangan 

yang berbeda-beda. Begitu juga dengan anak SD/MI. 

Mereka mempunyai perkembangan kognitif. Seiring 

dengan masuknya anak ke SD/MI, kemampuan 

kognitif anak mengalami perkembangan yang pesat. 

Dapat dilihat bahwa daya pikir anak berkembang ke 

arah yang konkret, rasional, dan objektif. Adapun 

jenis-jenis perkembangan kognitif anak Sekolah 

                                                             
2Ratih Christiana, Psikologi Keluarga ( Madiun: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Penidikan Universitas PGRI Madiun, 2017), 26. 
3 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 97. 
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Dasar, yaitu perkembangan pengamatan, 

perkembangan fantasi, perkembangan berpikir, 

perkembangan perasaan, dan perkembangan kemauan.  

Pola asuh orang tua sangat menentukan 

perkembangan kecerdasan anak. Stimulus yang 

diberikan orang tua juga mempunyai peran yang 

penting. Jadi, stimulus adalah kegiatan merangsang 

secara memadai kemampuan dasar agar anak tumbuh 

dan berkembang secara optimal sesuai dengan profesi 

yang dimilikinya. Dalam memberikan stimulus 

dilakukan sedini mungkin sejak anak masih dalam 

kandungan yaitu usia 4 bulan sampai dengan usia 6 

tahun.
4
 

Ada beberapa prinsip dalam melakukan 

stimulus terhadap anak usia dini. Di antaranya, 

stimulus dilakukan berdasarkan kasih sayang dari 

orang tua maupun keluarga, selalu menunjukkan 

perilaku yang baik, stimulus dilakukan dengan benar. 

Maksudnya, sesuai dengan tahap perkembangan, 

menggunakan alat bantu dan permainan yang aman 

bagi anak, memberikan kesempatan yang sama antara 

anak laki-laki dan perempuan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan peneliti pada Farhan bulan Oktober 2018, ia 

mengalami keterlambatan perkembangan bila 

dibandingkan dengan teman-temannya. Dalam 

mengikuti pelajaran, ia memiliki kelemahan dalam hal 

baca tulis daripada berhitung. Karena itu, guru 

                                                             
4 Ratih Christiana, Psikologi Keluarga, 26. 
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memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Guru 

membacakan soal secara perlahan. Kemudian, siswa 

tersebut menjawab sesuai dengan perintah yang telah 

dibacakan oleh gurunya.  

Sebagai siswa, Farhan seharusnya mempunyai 

buku pelajaran seperti siswa lainnya. Meskipun 

demikian, orang tuanya tidak membelikannya. Mereka 

beralasan buku belum begitu penting untuk anaknya 

seperti Farhan yang belum lancar membaca. Tidak 

hanya itu, ia makan di rumah bibinya yang terletak di 

samping rumahnya. Farhan makan di rumah bibinya 

karena sejak kecil sudah diasuh bibinya. Ayahnya 

sibuk bekerja dan pulang petang, sedangkan ibunya 

sudah meninggal dunia.
5
 

Berdasarkan pengamatan awal, peneliti melihat 

bahwa anak tersebut sebenarnya memiliki potensi 

dalam membaca  huruf hijaiyah atau iqro’ dan 

berhitung. Saat ini, ia diikutkan les atau bimbingan di 

luar sekolah oleh bibinya. Dalam perkembangannya, 

ia sedikit mengalami kemajuan dalam membaca dan 

menulis. Menurut guru bimbingan lesnya, Farhan 

hanya memerlukan perhatian dan ketelatenan. Dari 

hasil observasi, peneliti menemukan data bahwa 

sebenarnya orang tua kurang memperhatikan 

anaknya.
6
 

                                                             
5 Hasil wawancara dengan siswa kelas 3 MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo, pada tanggal 25 Oktober 2018.  
6 Hasil observasi di Desa Crabak, Slahung, Ponorogo, pada 

tanggal 7 November 2018. 
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Seharusnya, orang tua memiliki kesadaran dan 

usaha dalam mencapai perkembangan kognitif anak 

dengan mengasuh dan mendidik anak sesuai dengan 

perkembangan anak usia SD/MI. Kenyataannya, ada 

orang tua yang lalai, lupa dan belum tahu cara 

mendidik dan mengetahui perkembangan anak. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, 

ada orang tua siswa yang kurang memperhatikan 

bahkan perkembangan anak terkait dengan 

perkembangan membaca, menulis karena kesibukan 

dalam bekerja. Terkadang orang tua sering lupa untuk 

berinteraksi dengan anaknya. Ada di antara orang tua 

yang lebih mementingkan pekerjaan daripada 

melakukan itu. Bagi sebagian dari orang tua hal itu 

tidak perlu dilakukan. Orang tua beranggapan bahwa 

materi yang dibutuhkan anak. Padahal, seorang anak 

tidak hanya membutuhkan materi namun juga 

perhatian dan interaksi dengan orangtuanya. Anak 

membutuhkan komunikasi dengan orang tuanya, 

mereka juga ingin bertukar pikiran dengan orang 

tuanya. Mereka ingin menceritakan pengalaman apa 

yang mereka rasakan sehari-hari baik itu pengalaman 

yang baik maupun yang buruk.
7
 

Sejalan dengan pernyataan di atas, terkadang 

orang tua memberikan komentar negatif terhadap apa 

yang menjadi fantasi anak. Hal itu membuat pikiran 

anak tersebut menjadi buyar dan berdampak negatif 

                                                             
7 Hasil observasi di Desa Crabak, Slahung, Ponorogo, pada 

tanggal 7 November 2018.  
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terhadap perkembangan kognitif anak. Seharusnya, 

orang tua dapat mendidik dan mengasuh anak sesuai 

dengan perkembangan kognitif anak usia SD/MI. 

Bagaimanapun, orang tua harus menyempatkan 

waktunya untuk tetap memberikan perhatian yang 

lebih terhadap anak dan tidak bersikap negatif 

terhadap apa yang ingin dilakukan oleh anak sesuai 

dengan pikirannya untuk mendukung perkembangan 

yang sedang dialami oleh anaknya.  

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian terkait dengan 

peran orang tua dalam mengembangkan ranah kognitif 

anak yang dituangkan dengan judul skripsi Peran 

Orang Tua dalam Perkembangan Kognitif Anak pada 

Tahun Pelajaran 2018/2019 (studi kasus di MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo). 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu 

perkembangan kognitif anak di kelas 3 dan peran 

orang tua dalam mengembangkan ranah kognitif anak.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat 

dibuat rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah perkembangan kognitif siswa 

kelas 3 di MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo pada Tahun Pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimanakah keterlibatan orang tua dalam 

mengembangkan ranah kognitif siswa kelas 3 di 
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MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo 

pada Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. untuk menjelaskan perkembangan kognitif siswa 

kelas 3 di MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo pada Tahun Pelajaran 2018/2019; 

2. untuk menjelaskan keterlibatan orang tua dalam 

mengembangkan ranah kognitif siswa kelas 3 di 

MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo 

pada Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperluas pengetahuan dan menambah 

referensi dalam bidang pendidikan dan 

memberikan informasi tentang peran orang tua 

dalam perkembangan kognitif anak.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Orang Tua  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada orang tua 

tentang pentingnya peranan orang tua dalam 

mengembangkan ranah kognitif khususnya 

untuk anak-anaknya sehingga anak memiliki 

kognitif yang baik.  
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b. Manfaat bagi Anak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu anak untuk meningkatkan ranah 

kognitif yang dimilikinya sehingga anak 

memiliki ranah kognitif yang baik.  

c. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan peneliti tentang 

perkembangan kognitif anak.   

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunannya penelitian ini terbagi 

menjadi 5 bab yang secara ringkas diuraikan sebagai 

berikut.  

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, sistematika pembahasan.  

Bab II kajian teoretis, berisi tentang peran 

orang tua dalam perkembangan kognitif anak. Dalam 

bab ini, diungkap mengenai pengertian orang tua, 

fungsi keluarga, peran orang tua, peran orang tua 

dalam pendidikan, peran orang tua dalam 

perkembangan anak serta pengertian perkembangan 

kognitif, tahap-tahap perkembangan kognitif, 

karakteristik perkembangan kognitif bagi peserta 

didik, faktor perkembangan kognitif, dan makna 

perkembangan kognitif bagi anak. 

Bab III merupakan metode penelitian berupa 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 
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lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV merupakan deskripsi data. Bab ini 

berisi paparan umum dan deskripsi khusus. Deskripsi 

umum berupa profil MI Khanzul Huda Gundik 

Slahung Ponorogo, visi, misi, tujuan, sarana dan 

prasarana, letak geografis serta profil wali murid MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo. 

Selanjutnya, deskripsi khusus berupa perkembangan 

kognitif siswa kelas 3 di MI Khanzul Huda Gundik, 

Slahung, Ponorogo, dan peran orang tua dalam 

mengembangkan ranah kognitif siswa kelas 3 di MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo pada 

Tahun Pelajaran 2018/2019.  

Bab V merupakan analisis data yang berisi 

analisis data tentang perkembangan kognitif anak 

kelas 3 di MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo, analisis data tentang peran orang tua dalam 

mengembangkan ranah kognitif anak kelas 3 di MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo. 

Kemudian, bab VI merupakan titik akhir dari 

pembahasan, yakni berisi tentang simpulan dan saran 

yang terkait dengan hasil penelitian.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait dengan Peran Orang Tua 

dalam Perkembangan Kognitif anak sudah pernah 

dilakukan. Di antaranya, hasil penelitian terdahulu, Ira 

Maisyara (2012)
8
 dalam penelitiannya yang berjudul 

Peran Orang Tua dalam Membantu Pencapaian 

Kognitif Anak Sekolah Dasar di Kelurahan Sigunung, 

Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua dalam 

membantu pencapaian perkembangan kognitif terkait 

perkembangan pengamatan sudah dapat dikatakan baik. 

Peran orang tua dalam membantu pencapaian 

perkembangan kognitif terkait dengan perkembangan 

fantasi anak, orang tua telah melakukan hal yang dapat 

merangsang fantasi anak dengan cara menyediakan 

permainan yang merangsang ide dari anak dan 

memberikan waktu untuk bermain. Peran orang tua 

dalam perkembangan berpikir anak, orang tua juga 

dapat mengembangkan peran dengan cara menyediakan 

buku-buku, memberikan waktu untuk belajar dan 

informasi yang diperlukan anak. 

                                                             
8 Ira Maisyara, “Peran Orang Tua dalam Membantu Pencapaian 

Perkembangan Kognitif Anak Sekolah Dasar Di Kelurahan Siguhung 

Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam,” (Skripsi, STKIP PGRI, 
Sumatera Barat, 2016). 
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Adapun kesamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

membicarakan peran orang tua dalam perkembangan 

kognitif anak SD/MI, sementara perbedaannya terletak 

pada pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam 

penelitian Ira Maisyara menggunakan pendekatan 

kuantitatif deskriptif sedangkan pada penelitian yang 

akan penulis lakukan menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian 

studi kasus.  

Penelitian sebelumnya yang lain adalah 

penelitian Desi Uci Hariati (2015)
9
 yang berjudul Peran 

Orang Tua dan Guru dalam Membantu Proses 

Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Dalam 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa peran orang tua 

dan guru dalam membantu proses perkembangan 

kognitif anak usia dini (Studi pada PAUD Ashhabul 

Kahfi) mencakup kemampuan mengembangkan 

berpikir logis anak, mengembangkan imajinasi anak, 

mengembangkan konsep anak berada pada kategori 

baik. 

Adapun kesamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

membicarakan peran orang tua dalam perkembangan 

kognitif anak. Perbedaannya terletak pada pendekatan 

penelitian yang digunakan. Dalam penelitian Desi Uci 

Hariati menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif 

                                                             
9 Desi Uci Hariati, “Peran Orang Tua Dan Guru Dalam 

Membantu Proses Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini (Studi pada 
PAUD Ashhabul Kahfi),” (Skripsi, STKIP PGRI, Padang, 2015). 
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sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Perbedaan lainnya, 

yaitu pada fokusnya. Penelitian Desi Uci Hariati 

berfokus pada peran orang tua dan guru dalam 

perkembangan kognitif anak usia dini. Sementara, 

penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada peran 

orang tua dalam perkembangan kognitif anak usia 

SD/MI. 

Selanjutnya, penelitian Tabita Herentina (2012)
 

10
 yang berjudul Peran Orang Tua dalam Kegiatan 

Bermain dalam Perkembangan Kognitif Anak Usia Pra 

Sekolah (5-6 Tahun). Dalam penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa peran oran tua dalam kegiatan 

bermain sangat diperlukan, yaitu untuk membantu 

perkembangan anak dari segi fisik – motorik, sosial – 

emosional, dan kognisinya. Peran orang tua yang 

dimaksud adalah peran memotivasi, mengawasi, dan 

menjadi mitra dalam bermain anak. Lebih dari 60% 

orang tua yang menjadi responden di TK Baptis Setia 

Bakti Kediri memiliki peran yang cukup dalam kegiatan 

bermain. Sebagian besar anak usia prasekolah (5-6 

tahun) di TK Baptis Setia Bakti Kediri memiliki 

perkembangan kognitif yang baik. 

Adapun kesamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

membicarakan peran orang tua dalam perkembangan 

                                                             
10 Tabita Herentina,” Peran Orang Tua dalam Kegiatan 

Bermain dalam Perkembangan Kognitif Anak Usia Pra Sekolah (5-6 
Tahun),”Jurnal STIKES, 2 (Desember, 2012), 193. 



13 

kognitif anak. Perbedaannya terletak pada penelitian 

yang digunakan. Dalam penelitian Tabita Herentina 

menggunakan penelitian  Cross Sectional, artinya 

subjek diobservasi satu kali saja dengan pengukuran 

variabel sedangkan pada penelitian yang akan peneliti 

lakukan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan jenis penelitian studi kasus. 

Selanjutnya, penelitian Cendy Dwiayu Ashari 

(2017)
 11

 yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang 

Tua dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia 3-4 

Tahun di PAUD Kecamatan Magelang Selatan. Dalam 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa pola asuh orang 

tua murid PAUD Kecamatan Magelang Selatan adalah 

demokratis dan kriteria perkembangan kognitif murid 

PAUD Kecamatan Magelang Selatan, yaitu di atas rata-

rata. Disarankan orang tua untuk mempertahankan dan 

meningkatkan pola asuh orang tua yang baik untuk 

masa depan anak dengan lebih sering membaca dan 

mencari tahu agar wawasan lebih berkembang 

mengenai teori-teori ataupun metode pengasuhan anak 

terbaru. 

Adapun kesamaan penelitian ini degan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

membicarakan tentang orang tua dan perkembangan 

kognitif anak. Perbedaannya terletak pada pendekatan 

penelitian yang digunakan. Dalam penelitian Cendy 

Dwiayu Ashari menggunakan penelitian Cross 

                                                             
11 Cendy Dwiayu Ashari, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia 3-4 Tahun di PAUD 
Kecamatan Magelang Selatan,” Nursing News, 2 (2017), 732.  
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Sectional, artinya subjek diobservasi satu kali saja 

dengan pengukuran variabel sedangkan pada penelitian 

yang akan peneliti lakukan menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian 

studi kasus.  

Berdasarkan keempat telaah hasil penelitian 

terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu 

memiliki persamaan variabel yang membahas orang tua 

dan perkembangan kognitif anak. Perbedaannya, pada 

penelitian terdahulu dan yang akan peneliti lakukan 

terdapat pada faktor usia anak. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan 

masih layak untuk diteliti.  

 

B. Kajian Teori  

1. Orang Tua 

a. Pengertian Orang Tua 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), orang tua adalah orang yang dianggap 

tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya); orang-

orang yang dihormati (disegani) di kampung; 

tetua.
12

 Orang tua adalah ayah dan ibu yang 

melahirkan manusia baru (anak) serta mempunyai 

kewajiban mengasuh, merawat dan mendidik 

anak tersebut guna menjadi generasi yang baik.
13

 

                                                             
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V Offline, 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. 
13 Ratih Christiana, Psikologi Keluarga (Madiun: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Penidikan Universitas PGRI Madiun, 2017), 19. 
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Orang tua adalah orang yang sudah 

kodrat-Nya yang terdiri atas ayah dan ibu untuk 

memberikan tanggung jawab kepada anaknya. 

Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap 

anaknya hendaknya kasih sayang yang tulus. 

Berarti pula orang tua mengutamakan 

kepentingan dan kebutuhan anak.
14

 Karena itu, 

orang tua memiliki tanggung jawab dalam 

membentuk dan membina anak-anaknya, baik 

dari segi psikologis maupun fisiologis. Kedua 

orang tua dituntut untuk dapat mengarahkan dan 

mendidik anaknya agar dapat menjadi generasi-

generasi yang sesuai dengan tujuan hidup 

manusia.
15

 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa, orang tua adalah ayah dan ibu yang 

bertanggung jawab mengasuh, mendidik serta 

yang memperhatikan segala pertumbuhan dan 

perkembangan anak.  

b. Fungsi keluarga  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), keluarga adalah ibu dan bapak beserta 

anak-anaknya; seisi rumah; orang seisi rumah 

yang menjadi tanggungan.
16

 Keluarga adalah 

kelompok kecil yang memiliki pemimpin dan 

                                                             
14 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis 

(Bandung: Rosdakarya, 1995), 49. 
15 Ibid, 50.  
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V Offline, 

2016. 
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anggota, mempunyai tugas dan kerja, serta hak 

dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. 

Keluarga adalah tempat pertama dan yang utama 

di mana anak-anak belajar.
17

  

Keluarga adalah unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta 

beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di 

satu atap  dengan keadaan saling 

ketergantungan.
18

 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa keluarga adalah suatu 

kelompok kecil yang terdiri atas bapak, ibu dan 

anak-anak yang tinggal dalam satu atap dan 

memiliki hak dan kewajiban serta saling 

bergantung satu sama lain.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat 

diketahui fungsi keluarga. 

Fungsi keluarga ini dapat diklasifikasikan ke 

dalam fungsi-fungsi sebagai berikut. 

1) Fungsi Agama 

Fungsi agama dilaksanakan melalui 

penanaman nilai-nilai keyakinan berupa iman 

dan takwa. Penanaman keimanan dan takwa 

mengajarkan kepada anggota keluarga untuk 

selalu menjalankan perintah Tuhan Yang 

Maha Esa dan menjauhi larangan-Nya. 

                                                             
17 Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 42. 
18 Ratih Christiana, Psikologi Keluarga, 2.  
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Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan 

metode pembiasaan dan peneladanan.
19

  

Apabila suatu keluarga menjalankan 

fungsi keagamaan, keluarga tersebut 

memiliki suatu pandangan bahwa 

kedewasaan seseorang di antaranya ditandai 

oleh suatu pengakuan pada suatu sistem dan 

ketentuan norma beragam yang direalisasikan 

dalam lingkungan kehidupan sehari-hari.  

Keluarga berfungsi menanamkan 

nilai-nilai agama kepada anak agar memiliki 

pedoman hidup yang erat. Keluarga 

berkewajiban mengajar, membimbing, atau 

membiasakan anggota keluarganya untuk 

mempelajari dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya.  

2) Fungsi Biologis 

Fungsi biologis adalah fungsi 

pemenuhan kebutuhan agar keberlangsungan 

hidupnya tetap terjaga termasuk secara fisik. 

Maksudnya, pemenuhan kebutuhan yang 

berhubungan dengan jasmani manusia. 

Kebutuhan dasar manusia yang terpenuhinya 

kecukupan makanan, pakaian, tempat tinggal, 

kebutuhan biologis lainnya, yaitu berupa 

kebutuhan seksual yang berfungsi untuk 

menghasilkan keturunan (regenerasi).
20

 

                                                             
19

 Helmawati, Pendidikan Keluarga, 44. 
20 Ibid, 44-46. 
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3) Fungsi Kasih Sayang 

Fungsi ini menyatakan bagaimana 

setiap anggota keluarga harus menyayangi 

satu sama lain. Suami hendaknya 

mencurahkan kasih sayang kepada istrinya 

begitu juga sebaliknya. Jika telah memiliki 

anak, orang tua hendaknya menunjukkan dan 

mencurahkan kasih sayang kepada anaknya 

secara tepat. Kasih sayang bukan hanya 

berupa materi yang diberikan melainkan 

perhatian, kebersamaan yang hangat sebagai 

keluarga, saling memotivasi dan mendukung 

untuk kebaikan bersama.  

4) Fungsi Perlindungan  

  Setiap anggota keluarga berhak 

mendapatkan perlindungan dari anggota 

lainnya. Sebagai seorang kepala dalam 

keluarga, seorang ayah hendaknya 

melindungi istri dan anak-anaknya dari 

ancaman baik ancaman yang akan merugikan 

di dunia maupun akhirat. Perlindungan di 

dunia meliputi keamanan atas apa yang 

dimakan atau dipakai dan di mana tempat 

tinggal keluarga. Perlindungan terhadap 

kenyamanan situasi dan kondisi serta 

lingkungan sekitar.   

5) Fungsi Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting untuk 

meningkatkan martabat dan peradaban 
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manusia. Sebagai seorang pemimpin dalam 

keluarga, seorang kepala keluarga hendaknya 

memberikan bimbingan dan pendidikan bagi 

setiap anggota keluarganya, baik itu istri 

ataupun anak-anaknya. Bagi seorang istri, 

pendidikan sangat penting. Dengan 

bertambahnya pengetahuan dan wawasan 

seorang istri, ia akan lebih mudah 

memainkan perannya sebagai ibu dalam 

pengelola rumah tangga dan pendidik utama 

bagi anak-anaknya. Bagi anak, keluarga 

merupakan tempat pertama dan utama dalam 

pendidikannya.
21

  

c. Peran Orang Tua 

Menurut Ratih Christiana
22

, orang tua 

memiliki peran yang cukup besar antara lain: 

1) menyediakan sumber pendapatan yang akan 

memungkinkannya untuk memenuhi 

kebutuhan anaknya seperti makanan, pakaian, 

tempat tinggal, pendidikan, perawatan 

kesehatan dan aktivitas sosial serta 

rekreasional; 

2) memenuhi kebutuhan anak seperti rasa cinta, 

rasa aman, perhatian dan dukungan 

emosional yang diperlukan untuk 

perkembangan emosional anak; 

                                                             
21 Ibid, 46-49. 
22 Ratih Christiana, Psikologi Keluarga, 17. 
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3) menyediakan rangsangan terhadap 

perkembangan intelektual, sosial dan spiritual 

secara normal; 

4) melakukan sosialisasi anak yaitu proses 

“perekrutaan anggota baru” ke dalam 

kelompok dan mengajarkan kepada mereka 

perilaku yang menjadi kebiasaan dan dapat 

diterima oleh kelompok; 

5) mendisiplinkan anak dan menjaganya dari 

perkembangan pola perilaku dan sikap yang 

tidak dapat diterima oleh masyarakat; 

6) melindungi anak dari kerugian fisik, 

emosional, dan sosial; 

7) menampilkan suatu model untuk perilaku 

yang berkaitan dengan jenis kelamin; 

8) memelihara kestabilan interaksi dalam 

keluarga secara memuaskan yang 

memungkinkannya untuk memenuhi 

kebutuhan seluruh anggota keluarga; 

9) menyediakan tempat kediaman yang jelas 

untuk anak dan memberikan definisi yang 

jelas tentang tempat untuknya dalam 

masyarakat;  

10) sebagai perantara antara anak dengan dunia 

luar, membela hak-hak anak dalam 

masyarakat dan melindungi anak dari 

ketidakadilan dalam masyarakat. 

d. Peran Orang Tua dalam Perkembangan Anak 

Keluarga memiliki peran yang sangat 

penting dalam upaya mengembangkan pribadi 
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anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih 

sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai 

kehidupan, baik agama maupun sosial budaya 

yang diberikannya merupakan faktor yang 

kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi 

pribadi dan anggota masyarakat yang sehat.
23

 

Ratih Christiana
24

 menyebutkan bahwa 

orang tua mempunyai peran yang penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan mental dan 

spiritual anaknya seperti : 

1) memberikan pengawasan dan pengendalian 

yang wajar agar anak tidak tertekan; 

2) mengajarkan kepada anak tentang dasar-dasar 

pola hidup pergaulan yang benar; 

3) memberikan contoh perilaku yang baik dan 

pantas bagi anak-anaknya. Hal ini disebabkan 

orang tua khususnya, dalam ruang lingkup 

keluarga merupakan media awal dari satu 

proses sosialisasi, sehingga dalam proses 

sosialisasi tersebut orang tua mencurahkan 

perhatiannya untuk mendidik anak-anaknya 

agar menjadi manusia baik-baik. 

Ratih Christiana
25

 juga menyebutkan 

macam-macam pola asuh orang tua dalam 

perkembangan kognitif anak, sebagai berikut. 

                                                             
23 Ibid, 16. 
24 Ibid, 19. 
25 Ibid, 19. 
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1) Pola asuh orang tua dalam 

mengembangkan kecerdasan kognitif 

anak. 

Pola asuh orang tua sangat 

menentukan perkembangan kecerdasan 

anak. Stimulus yang diberikan orang tua 

juga mempunyai peran yang penting. 

Jadi, stimulus adalah kegiatan 

merangsang secara memadai kemampuan 

dasar agar anak tumbuh dan berkembang 

secara optimal sesuai dengan profesi 

yang dimilikinya. 

2) Pola pengasuhan orang tua dalam 

peningkatan kognitif anak antara lain : 

1) menceritakan dongeng anak sebelum 

tidur; 

2) memperdengarkan dan mengajari 

anak dalam bernyanyi serta bermain 

musik; 

3) melakukan dialog pada anak tentang 

segala hal; 

4) mengajak anak untuk 

mengimajinasikan dalam bentuk 

gambar atau lukisan; 

5) mengajak anak untuk melakukan 

eksperimen, misalnya mengajak anak 

untuk memasak bersama; 

6) mengasah kemampuan mengingat 

anak dengan bermain puzzle; 
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7) mengajak anak dengan bermain tebak-

tebakan; 

8) mengajak anak dengan bermain peran.  

 

 

2. Perkembangan Kognitif  

a. Pengertian Perkembangan Kognitif  

Kata perkembangan berasal dari kata dasar 

kembang yang mendapat awalan atau prefiks per- 

dan akhiran atau sufiks –an. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kembang berarti 

buka lebar; bentang. Yang dimaksud 

perkembangan menurut KBBI adalah perihal 

berkembang. Selanjutnya, kata berkembang 

menurut KBBI berarti mekar terbuka atau 

membentang; menjadi besar, luas, dan banyak, 

serta menjadi bertambah sempurna dalam hal 

kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan 

sebagainya.
26

 Perkembangan adalah perubahan 

yang berkesinambungan dan progresif dalam 

organisme dari lahir sampai mati. Perkembangan 

merupakan perubahan dan diferensiasi fungsional 

dalam bagian-bagian tubuh.
27

  

Perkembangan berkaitan dengan 

perubahan kualitatif dan kuantitatif atau dapat 

                                                             
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V Offline, 

2016. 
27

 Elfi Y. Rochmah, Psikologi Perkembangan (Sepanjang 

Rentang Hidup) (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 23. 
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didefinisikan sebagai deretan kemajuan dari 

perubahan yang teratur dan koheren. Kemajuan 

yang dimaksud di sini adalah bahwa perubahan 

yang terjadi bersifat terarah untuk maju menjadi 

lebih baik, sedangkan teratur dan koheren 

menunjukkan bahwa setiap perubahan yang 

sedang terjadi dan yang akan terjadi atau telah 

terjadi saling berhubungan.
28

 

Perkembangan tidaklah terbatas pada 

pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, 

tetapi di dalamnya juga terkandung serangkaian 

perubahan yang berlangsung secara terus menerus 

dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah 

dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke 

tahap kematangan melalui pertumbuhan, 

pemasakan, dan belajar.
29

 

Perkembangan adalah rentetan perubahan 

jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang 

lebih maju dan sempurna. Dengan kata lain, 

penekanan arti perkembangan itu terletak pada 

penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang 

oleh organ-organ fisik. Perkembangan akan 

berlanjut terus hingga manusia mengakhiri 

hayatnya.
30

 

                                                             
28 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, terj. Meitasari 

Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih (Jakarta: Erlangga, 1997), 23.  
29 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012),  9.  
30 Muhibbin syah , Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),42. 
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Dengan demikian, perkembangan 

merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh 

setiap individu, perkembangan ini adalah proses 

yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan 

kematangan seseorang individu yang ditinjau dari 

perubahan yang bersifat progresif serta sistematis 

di dalam diri manusia yang akan terus berlanjut 

selama manusia masih hidup.  

Selanjutnya, istilah kognitif menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

berhubungan dengan atau melibatkan kognisi; 

berdasar kepada pengetahuan yang empiris.
31

 

Istilah “cognitive” berasal dari kata cognition 

yang padananya knowing berarti mengetahui. 

Dalam arti yang luas, kognisi (cognition) ialah 

perolehan, penataan, dan penggunaan 

pengetahuan.  

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah 

kognitif menjadi popular sebagai salah satu 

domain atau wilayah/ranah psikologis manusia 

yang meliputi setiap perilaku mental yang 

berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, 

pengolahan informasi, pemecahan masalah, 

kesenjangan dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang 

berhubungan dengan otak ini juga berhubungan 

                                                             
31 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V Offline, 

2016.  



26 

dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan) 

yang bertalian dengan ranah rasa.
32

 

Kognitif adalah suatu proses berpikir, 

yaitu kemampuan individu untuk 

menghubungkan, menilai, dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. 

Proses kognitif berhubungan dengan tingkat 

kecerdasan (inteligensi) yang menandai seseorang 

dengan berbagai minat terutama sekali ditujukan 

kepada ide-ide dan belajar.
33

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa kognitif adalah penggunaan pengetahuan 

melalui proses berpikir yang berhubungan dengan 

tingkat kecerdasan yang dimiliki manusia. Dalam 

proses kognitif, manusia dapat menyalurkan 

kehendak, perasaan dan ide yang ditujukan untuk 

membantunya dalam berpikir.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), perkembangan kognitif berarti teori 

perkembangan yang menyatakan bahwa beberapa 

tahap tertentu akan mengarah pada pemikiran 

matang.
34

 Perkembangan kognitif adalah salah 

satu aspek perkembangan peserta didik yang 

berkaitan dengan pengertian (pengetahuan), yaitu 

                                                             
32 Muhibbin syah , Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru, 66. 
33 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar 

Berbagai Aspeknya (Jakarta: Kencana, 2014), 47. 
34 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V Offline, 

2016.  
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semua proses psikologis yang berkaitan dengan 

bagaimana individu mempelajari dan memikirkan 

lingkungannya.
35

  

Perkembangan kognitif merupakan bagian 

dari fase perkembangan karakteristik manusia 

yang penting untuk dipelajari. Perkembangan 

kognitif sering disebut juga dengan 

perkembangan intelektual atau intelegensi. 

Perkembangan kognitif manusia adalah proses 

psikologis yang melibatkan proses memeroleh 

pengetahuan, menyusun dan menggunakan 

pengetahuan serta kegiatan lain seperti berpikir, 

mengingat, memahami, menimbang, mengamati, 

menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan 

memecahkan masalah melalui interaksi dengan 

lingkungan. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

perkembangan kognitif adalah perkembangan 

psikologis yang berkaitan dengan pengetahuan 

serta kegiatan lain seperti berpikir, mengingat dan 

memahami lingkungannya.  

b. Tahap Perkembangan Kognitif 

Seorang pakar terkemuka dalam disiplin 

psikologi kognitif dan psikologi anak, Jean 

Piaget, yang hidup antara tahun 1980, 

mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak 

menjadi empat tahapan, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
35 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 97. 
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1) Tahap sensori-motor, yakni perkembangan 

ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 

tahun.  

Pada tahap ini, bayi membangun 

suatu pemahaman tentang dunia dengan 

mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman 

sensor (seperti melihat dan mendengar) 

dengan tindakan-tindakan fisik. Dengan 

berfungsinya alat-alat indera serta 

kemampuan melakukan gerak motorik dalam 

bentuk refleks, seorang bayi berada dalam 

keadaan siap untuk mengadakan hubungan 

dengan dunianya.  

2) Tahap pra-operasional, yakni perkembangan 

ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 

tahun. 

Pada tahap ini, anak mulai 

melukiskan dunia dengan kata-kata dan 

gambar-gambar atau simbol. Menurut Piaget, 

walaupun anak-anak prasekolah dapat secara 

simbolis melukiskan dunia, namun mereka 

masih belum mampu untuk melaksanakan 

tindakan mental yang sebelumnya dilakukan 

secara fisik. Sifat permainan simbolis ini juga 

imitatif, yaitu anak mencoba meniru kejadian 

yang pernah dialamai. Contoh, anak 

perempuan yang bermain dengan bonekanya 

seakan-akan boneka itu adalah adiknya.  

3) Tahap concrete-operasional, yang terjadi 

pada usia 7-11 tahun. 
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Tahap ini dicirikan dengan 

perkembangan sistem pemikiran yang 

didasarkan pada aturan-aturan yang logis. 

Anak sudah mengembangkan operasi logis. 

Proses dalam tahapan ini misalnya 

pengurutan, yaitu kemampuan untuk 

mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, 

atau ciri lainnya. Contohnya, bila anak diberi 

benda berbeda ukuran, mereka dapat 

mengurutkan dari benda yang paling besar ke 

yang paling kecil.  

4) Tahap formal-operasional, yakni 

perkembangan ranah kognitif yang terjadi 

pada usia 11-15 tahun.
36

  

Tahap ini mulai dialami anak dalam 

usia 11 tahun dan terus berlanjut sampai 

dewasa. Karakteristik tahap ini adalah 

diperolehnya kemampuan untuk berpikir 

secara abstrak, menalar secara logis, dan 

menarik kesimpulan dari informasi yang 

tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat 

memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, 

dan nilai.  

c. Karakteristik Perkembangan Kognitif Peserta 

Didik 

1) Usia sekolah (Sekolah Dasar-SD) 

                                                             
36 Muhibbin syah , Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru, 69. 
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Mengacu pada teori Piaget, pemikiran 

anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam 

tahap pemikiran konkret-operasional 

(concrete operational thought), yaitu masa 

aktivitas mental anak terfokus pada objek-

objek yang nyata atau pada berbagai kejadian 

yang pernah dialaminya. Menurut Piaget, 

operasi adalah hubungan-hubungan logis di 

antara konsep-konsep atau skema-skema. 

Operasi konkret adalah aktivitas mental yang 

difokuskan pada objek-objek dan peristiwa-

peristiwa nyata atau konkret dapat diukur.
37

  

2) Negasi (negation) 

Pada masa pra-operasional, anak 

hanya melihat keadaan permulaan dan akhir 

dari deretan benda, yaitu pada mulanya 

keadaannya sama dan pada akhirnya 

keadaannya menjadi tidak sama. Meskipun 

demikian, pada masa konkret operasional, 

anak memahami proses apa yang terjadi di 

antara kegiatan itu dan memahami hubungan-

hubungan antara keduanya. Pada deretan 

benda-benda, anak bisa melalui kegiatan 

mentalnya mengembalikan atau 

membatalkan perubahan yang terjadi 

sehingga bisa menjawab bahwa jumlah 

benda-benda adalah tetap sama.
38

 

                                                             
37 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 104. 
38 Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), 157. 
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3) Hubungan timbal balik (resiprokasi) 

Ketika anak melihat bagaimana 

deretan dari benda-benda itu diubah, anak 

mengetahui bahwa deretan benda-benda 

bertambah panjang dan kurang rapat lagi 

dibandingkan dengan deretan lain. Sebab, 

anak mengetahui hubungan timbal balik 

antara panjang dan kurang rapat atau 

sebaliknya kurang panjang tetapi lebih rapat. 

Karena itu, anak akan tahu pula bahwa 

jumlah benda-benda yang ada pada kedua 

deretan itu sama.  

4) Identitas 

Anak pada masa konkret operasional 

sudah bisa mengenal satu per satu benda-

benda yang ada pada deretan-deretan itu. 

Anak bisa menghitung, sehingga meskipun 

benda-benda dipindahkan, anak dapat 

mengetahui bahwa jumlahnya akan tetap 

sama.  

d. Klasifikasi Perkembangan Kognitif  

Taksonomi Bloom mengklasifikasikan 

kognitif menjadi enam kategori, dari yang 

sederhana (mengetahui) sampai dengan yang 

lebih kompleks (mengevaluasi). Ranah kognitif 

terdiri atas (berturut-turut dari yang paling 

sederhana sampai yang paling kompleks)
39

, ialah: 

                                                             
39http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOG

I/ANA_RATNAWULAN/taksonomi_Bloom_revisi.pdf diakses pada 
tanggal 28 Juli 2019  

http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/ANA_RATNAWULAN/taksonomi_Bloom_revisi.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/ANA_RATNAWULAN/taksonomi_Bloom_revisi.pdf
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1) Pengetahuan (Knowledge ) / C – 1  

Pengetahuan dalam pengertian ini 

melibatkan proses mengingat kembali hal-hal 

yang spesifik dan universal, mengingat 

kembali metode dan proses, atau mengingat 

kembali pola, struktur atau setting.  

2) Pemahaman (Comprehension) / C – 2  

Pemahaman bersangkutan dengan inti 

dari sesuatu, ialah suatu bentuk pengertian 

atau pemahaman yang menyebabkan 

seseorang mengetahui apa yang sedang 

dikomunikasikan, dan dapat menggunakan 

bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan 

itu tanpa harus menghubungkannya dengan 

bahan lain. 

3) Penerapan (Application) / C – 3  

Di tingkat ini, seseorang memiliki 

kemampuan untuk menerapkan gagasan, 

prosedur, metode, rumus, teori, prinsip di 

dalam berbagai situasi.  

4) Analisis (Analysis) / C – 4  

Analisis diartikan sebagai pemecahan 

atau pemisahan suatu komunikasi (peristiwa, 

pengertian) menjadi unsur-unsur 

penyusunnya, sehingga ide (pengertian, 

konsep) itu relatif menjadi lebih jelas 

dan/atau hubungan antar ide-ide lebih 

eksplisit. 

5) Sintesis (Synthesis) / C – 5  
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Sintesis adalah memadukan elemen-

elemen dan bagian-bagian untuk membentuk 

suatu kesatuan. Sintesis bersangkutan dengan 

penyusunan bagian-bagian atau unsur-unsur 

sehingga membentuk suatu keseluruhan atau 

kesatuan yang sebelumnya tidak tampak 

jelas.  

6) Evaluasi (Evaluation) / C – 6  

Evaluasi adalah menentukan nilai 

materi dan metode untuk tujuan tertentu. 

Evaluasi bersangkutan dengan penentuan 

secara kuantitatif atau kualitatif tentang nilai 

materi atau metode untuk sesuatu maksud 

dengan memenuhi tolok ukur tertentu. 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan  

Syamsu Yusuf
40

 menjelaskan bahwa terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu: 

1) Faktor hereditas/keturunan 

Hereditas merupakan faktor pertama 

yang mempengaruhi perkembangan individu. 

Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai 

totalitas karakteristik individu yang 

diwariskan orang tua kepada anak, atau 

segala potensi, baik fisik maupun psikis yang 

dimiliki inividu sejak masa konsepsi 

(pembuahan ovum oleh sperma) sebagai 

                                                             
40 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 31.  
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pewarisan dari pihak orangtua melalui gen-

gen. 

Dengan demikian, faktor hereditas 

atau keturunan dapat dikatakan membawa 

pengaruh yang signifikan terhadap 

perkembangan yang akan dialami oleh anak.  

2) Faktor Lingkungan  

Lingkungan perkembangan sebagai 

seperangkat kekuatan yang membentuk 

manusia, karena manusia dipandang seperti 

seonggok tanah liat yang dapat dicetak atau 

dibentuk. Sekarang dipahami bahwa manusia 

di samping dipengaruhi, juga mempengaruhi 

lingkungan fisik dan sosialnya. Dengan kata 

lain, dapat dikemukakan hubungan antara 

manusia dan lingkungannya bersifat 

mempengaruhi. 

Oleh karena itu, lingkungan 

perkembangan adalah keseluruhan fenomena 

(peristiwa, situasi, atau kondisi) fisik atau 

sosial yang mempengaruhi perkembangan 

siswa.  



35 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang 

berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia 

kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan 

memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi 

orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara 

apa adanya.
41

 Sebab itulah, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Peneliti ingin mengetahui 

pengertian, fungsi, tahap dan faktor yang 

mempengaruhi serta deskripsi tentang peran orang tua 

dalam perkembangan kognitif anak.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. 

Penelitian studi kasus adalah jenis penelitian yang 

meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan 

menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan 

menggunakan berbagai sumber data. Penggunaan 

berbagai sumber data, merupakan upaya untuk 

mencapai validitas (kedibilitas) dan reabilitas 

(konsistensi) penelitian.
42

 

                                                             
41 Imam gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan 

Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 8. 
42 Ibid, 121. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

jenis penelitian studi kasus karena peneliti ingin 

mengetahui secara mendalam tentang peran orang tua 

dalam perkembangan kognitif anak sehingga dapat 

mengungkap atau memahami keadaan yang sebenarnya 

secara alamiah.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dengan pengamatan, berperan serta namun 

penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
43

 Oleh karena itu, dalam penelitian ini, 

peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus 

sebagai pengumpul data. Peneliti sebagai instrumen 

kunci bertindak sebagai pewawancara, pengamat, 

pengumpul data, penganalisis data, sekaligus pelapor 

hasil penelitian.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo. Ketertarikan peneliti 

melakukan penelitian di tempat ini karena  ingin 

mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan 

orang tua dalam mengembangkan ranah kognitif anak. 

Peneliti mengambil lokasi ini karena dalam kehidupan 

sehari-hari, sebagian besar siswa-siswi di MI Khanzul 

Huda Gundik, Slahung, Ponorogo belum sepenuhnya 

                                                             
43

 Laxy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 3. 
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dapat membaca, menulis, dan menerima pembelajaran 

dengan baik sehingga pengetahuan mereka terhambat 

secara perkembangan kognitif. Alasan lain peneliti 

memilih lokasi tersebut karena masih ada kendala yang 

dihadapi oleh orang tua dalam mengembangkan ranah 

kognitif anak di MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo.   

 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan benda, hal atau orang, 

tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya 

tentang data. Lofland sebagaimana dikutip oleh 

Moelong menyatakan bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan 

yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.
44

 

Beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Khanzul Huda Gundik, 

Slahung, Ponorogo (melalui wawancara), karena 

Kepala Sekolah ialah orang yang paling berpengaruh 

dalam perkembangan pendidikan di lembaga yang 

dipimpinnya. 

2. Guru kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo (melalui wawancara). 

Dengan mewawancarainya, peneliti dapat 

mengetahui proses perkembangan kognitif anak serta 

kendala yang dihadapi oleh guru.  

                                                             
44 Ibid, 112. 
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3. Orang tua wali siswa kelas 3 (melalui wawancara), 

karena dengan mewawancarainya peneliti dapat 

mengetahui perkembangan kognitif anak dan 

kendala yang dihadapi orang tua.  

4. Siswa kelas 3 (melalui wawancara), karena dengan 

mewawancarainya peneliti dapat mengetahui 

kendala/kesulitan yang dialami oleh siswa pada 

proses perkembangan kognitif. Adapun alasan 

peneliti mengambil penelitian di kelas 3 karena 

permasalahan banyak ditemukan di kelas 3. Adapun, 

kelas 1-2 masih berfokus pada belajar membaca dan 

terlalu dini untuk diteliti, sedangkan untuk kelas 4-5 

sudah termasuk kelas atas yang sudah memiliki 

kemampuan kognitif yang lebih baik dan untuk kelas 

6 sudah harus fokus pada ujian akhir sehingga tidak 

memungkinkan untuk diteliti.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. 

Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan 

pada setting alamiah (natural setting), pada 

laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah 

dengan berbagai responden, pada suatu seminar, 

diskusi, di jalan-jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari 

sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan 

data primer dan sumber sekunder. Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain 

atau melalui dokumen. Selanjutnya, bila dilihat dari 
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segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview 

(wawancara), dokumentasi, observasi (pengamatan) dan 

gabungan ketiganya.
45

 

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan 

data penelitian yang akan dilakukan peneliti. 

1. Metode Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai objek 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden hal-hal yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
46

 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang 

bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
47

 

Pada wawancara ini, peneliti akan 

menanyakan hal-hal penting kepada beberapa 

informan yaitu kepala sekolah, guru, orang tua wali, 

dan siswa. Wawancara dengan kepala sekolah 

dilakukan karena kepala sekolah sebagai orang yang 

paling berpengaruh dalam perkembangan pendidikan 

                                                             
45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 193-194. 
46 Ibid, 194. 
47 Ibid, 320. 
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di lembaga yang dipimpinnya. Wawancara dengan 

guru dilakukan karena peneliti ingin mengetahui 

bagaimana peran guru kelas dalam perkembangan 

kognitif anak. Wawancara dengan orang tua 

dilakukan karena peneliti ingin mengetahui 

bagaimana keterlibatan orang tua dalam 

mengembangkan ranah kognitif anak. Wawancara 

dilakukan dengan siswa karena peneliti ingin 

mengetahui bagaimana perkembangan kognitif 

siswa. 

 

2. Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Jenis 

observasi itu diantaranya adalah observasi 

partisipasif dan observasi non partisipasif.
48

 Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

observasi non partisipasif. Dalam hal ini, seorang 

peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang 

diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan 

tersebut.
49

 Peneliti hanya mengamati kegiatan yang 

                                                             
48 Ibid, 203-204. 
49 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D, 227. 
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dilakukan oleh orang yang menjadi sumber data 

penelitian dan mencatat penemuan dari pengamatan 

tersebut sebagai bahan untuk mengolah data.  

Dalam penelitian ini, teknik observasi 

digunakan untuk memperoleh data seperti 

bagaimana cara orang tua mengembangkan ranah 

kognitif anak dan bagaimana proses perkembangan 

kognitif anak.  

 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sumber data yang 

digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa 

sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya 

monumental, yang semuanya itu memberikan 

informasi bagi proses penelitian.
50

 Dalam penelitian 

ini, metode dokumentasi digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dengan tujuan peneliti 

mendapatkan data yang berhubungan dengan profil 

sekolah, struktur organisasi, visi dan misi sekolah, 

kondisi sarana dan prasarana sekolah, keadaan dan 

jumlah siswa, guru, karyawan, profil orang tua wali, 

dan rapor siswa kelas 3.  

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

                                                             
50 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan 

Praktik, 175.  
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Teknik analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi agar dapat dengan mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Teknik analisis kualitatif, mengikuti konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman yakni analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh.
51

 Adapun 

langkah-angkah analisisnya adalah sebagai berikut. 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat kategori. Dengan demikian, data 

yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya.
52

  

Misalnya dalam penelitian ini, khususnya di 

kelas 3 terdapat bermacam-macam anak yang 

mengalami perkembangan secara berbeda-beda, 

khususnya perkembangan kognitif anak tersebut. 

Ada anak yang mengalami perkembangan secara 

baik, sedang, dan kurang dalam perkembangan ranah 

kognitif. Dengan melakukan reduksi data, peneliti 

lebih mudah mengetahui keterlibatan orang tua 

                                                             
51Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D, 333-335. 
52Ibid, 338. 
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dalam mengembangkan ranah kognitif anak dan 

tingkatan perkembangan kognitif anak yang dimiliki 

kelas 3.  

 

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data, yaitu menyajikan data ke 

dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan card. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, pola tersebut menjadi pola 

baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada akhir 

penelitian.  

Dengan mendisplaykan data, akan 

mempermudah memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang dipahami tersebut. Dalam penelitian ini, 

disajikan data tingkat perkembangan kognitif anak 

dan keterlibatan orang tua dalam mengembangkan 

ranah kognitif anak.  

 

3. Penarikan kesimpulan (Conclution Drawing) 

Penarikan kesimpulan, yaitu analisis data 

yang terus menerus baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data, untuk penarikan kesimpulan 

yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.
53

 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

                                                             
53 Ibid, 341-345. 
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gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang sehingga setelah diselidiki anak 

menjadi lebih jelas, dapat berupa kausal atau 

interaktif, hipotesis, dan teori. Tahap terakhir dalam 

penelitian ini adalah penarikan kesimpulan tentang 

peran orang tua dalam mengembangkan ranah 

kognitif anak dan proses perkembangan kognitif 

anak di kelas 3.  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Selain menganalisis data, peneliti juga harus 

menguji keabsahan data agar memperoleh data yang 

valid. Untuk menguji validitas data atau keabsahan 

data, peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode 

ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu dan 

keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan 

terhadap data itu.
54

 Untuk menetapkan keabsahan data 

tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Adapun teknis 

pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut. 

1. Ketekunan pengamatan 

Teknik ini maksudnya adalah cara pengujian 

derajat kepercayaan data dengan jalan melakukan 

pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.
55

 

Melalui teknik ini pula, dimaksudkan untuk 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

                                                             
54Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 248. 
55Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 124. 
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sedang kita cari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci.
56 

Pengujian  kredibilitas  dengan  meningkat-

kan  ketekunan  ini  dilakukan dengan cara peneliti 

membaca seluruh catatan hasil penelitian secara 

cermat,
 

sehingga dapat diketahui kesalahan dan 

kekurangannya. Sebagai bekal peneliti untuk 

meningkatkan ketekunan adalah dengan cara 

membaca berbagai referensi buku maupun hasil 

penelitian buku atau dokumentasi- dokumentasi 

yang terkait dengan penemuan yang diteliti. 

2. Triangulasi
 

Triangulasi adalah “teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu”.
57

 Teknik 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni sebagai berikut.
 

a. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam hal 

ini, peneliti berusaha membandingkan data dari 

hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru 

kelas 3, orang tua wali, serta beberapa siswa kelas 

3. 

b. Triangulasi teknik adalah triangulasi teknik untuk 

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

                                                             
56Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 329. 
57Ibid, 178. 
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cara mengecek data dengan sumber yang sama.
 58

 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

membuktikan data hasil observasi dan 

dokumentasi. 

 Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan 

dengan mengecek dan mencocokan kembali data-

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

hasil observasi yang peneliti lakukan. Dengan 

demikian, data yang diperoleh dapat dianalisis 

secara mendalam.  

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian  

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah berkenaan dengan proses 

pelaksanaan penelitian. Sebagaimana yang dikutip 

Moleong, penelitian kualitatif dapat dibagi ke dalam 

tiga tahap, yaitu: tahap Pra lapangan, tahap pekerjaan 

lapangan, dan tahap analisis data. 

1. Tahap Pra lapangan 

a. Mengurus perizinan penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti 

mengurus perizinan penelitian terlebih dahulu. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan izin di 

lokasi tersebut.  

 

 

b. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

Selanjutnya, peneliti melakukan penjajakan 

                                                             
58Ibid, 330-331. 
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dan menilai keadaan lapangan atau lokasi 

penelitian untuk mempermudah proses penelitian. 

c. Menemukan masalah 

Dengan menjajaki dan menilai lapangan, 

kemudian peneliti dapat menemukan masalah 

yaitu tentang peran orang tua dalam 

mengembangkan ranah kognitif anak.  

d. Menyusun rencana penelitian 

Peneliti menyusun rencana penelitian yang 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian serta 

tahapan yang akan peneliti lakukan selanjutnya.  

e. Memilih lapangan penelitian 

Peneliti memilih lokasi penelitian di MI 

Khanzul Huda Gundik karena peneliti merasa 

gelisah tentang masalah tersebut dan dirasa harus 

dipecahkan.  

f. Menyusun proposal penelitian 

Peneliti melakukan penyusunan proposal 

yang digunakan sebagai pijakan awal dalam 

melakukan penelitian.  

g. Mempersiapkan perlengkapan penelitian 

Dalam proses penelitian, tentunya peneliti 

harus mempersiapkan perlengkapan penelitian 

untuk mempermudah proses penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti.  

 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Mendalami tujuan penelitian dan mempersiapkan 

diri 
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Pada tahap pelaksanan ini, pertama, yaitu 

peneliti harus mendalami tujuan penelitian dan 

mempersiapkan diri untuk proses pelaksanaan 

penelitian. 

b. Mengamati lapangan 

Peneliti mengamati hal-hal yang terjadi di 

lapangan sehingga, penelitian dapat dilakukan 

dengan mudah dan tidak rancau.  

c. Mengumpulkan data 

Hal ini sangat penting dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan oleh peneliti untuk memperkuat 

penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini 

diperoleh memalui proses wawancara, observasi, 

dan dokumentasi.  

d. Menganalisis data 

Setelah data-data yang dikumpulkan 

tersebut dirasa cukup. Selanjutnya peneliti 

menganalisis data untuk menjawab masalah yang 

diteliti dan agar ada titik terang dari penelitian 

yang dilakukan tersebut.  

3. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 

a. Pemaparan data dari temuan penelitian 

Peneliti selanjutnya memaparkan data dari 

temuan hasil penelitian untuk selanjutnya dapat 

dipaparkan secara lebih jelas dan rinci.  

b. Pengolahan data melalui kategori data yang telah 

ditentukan 

Dalam mengolah data ini, peneliti 

melakukan pengolahan data melalui kategori data 
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yang telah ditentukan oleh peneliti dengan tujuan 

untuk mengolah data dengan prosedur yang tepat.  

c. Penyusunan Laporan Penelitian 

Penyusunan laporan hasil penelitian ini 

dilakukan setelah data diolah dengan prosedur 

yang tepat. Penyusunan laporan penelitian 

dilakukan peneliti setelah semua tahap-tahap awal 

penelitian selesai.  

d. Revisi Penelitian 

Pada tahap sebelumnya, peneliti melakukan 

bimbingan kepada dosen pembimbing terkait hasil 

laporan yang telah ditulis peneliti. Kesalahan dan 

kekurangan dalam laporan penelitian selanjutnya 

dapat diperbaiki oleh peneliti sesuai arahan yang 

didapat dari dosen pembimbing. Dengan 

memperbaiki laporan hasil penelitian ini, 

diharapkan untuk selanjutnya peneliti dapat 

memperoleh laporan hasil penelitian dengan baik 

dan benar.  
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

Dalam bab ini, akan dibahas gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data khusus. Gambaran umum 

lokasi penelitian meliputi sejarah berdirinya madrasah, letak 

geografis madrasah, profil madrasah, visi, misi, dan tujuan 

madrasah, data guru, data siswa, keadaan guru dan 

karyawan, keadaan siswa, strukur organisasi madrasah, 

sarana dan prasarana yang ada di MI Khanzul Huda Gundik, 

Slahung, Ponorogo serta profil orangtua/wali kelas 3 MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo. Deskripsi data 

khusus meliputi perkembangan kognitif siswa kelas 3 MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo dan Keterlibatan 

orang tua dalam mengembangkan ranah kognitif anak kelas 

3 di MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo.  

A. Data Umum  

1. Sejarah singkat berdirinya MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo 

Pada tahun 1966 di Dusun Bakalan Desa 

Gundik Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 

telah terbentuk pendidikan bercirikan Islam. 

Pendidikan ini berjalan atas ide Drs. H. Imam Afandi 

sekaligus sebagai Ketua Yayasan Pendidikan 

Khanzul Huda. Untuk kelancaran pendidikan ini 

dibentuk suatu pengurus yang disponsori oleh Bapak 

H. Imam Afandi bersama saudara beliau dan 

beberapa tokoh masyarakat. Di antaranya, Bapak H. 

Syamsudin, Bapak KH. Sayuti, Kyai Yatni Hasan 

dengan memberikan nama Madrasah Ibtida’iyah 
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Khanzul Huda. Atas hasil jerih payah pengurus, 

Madrasah ini makin lama makin bertambah jumlah 

muridnya
59

. 

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda 

merupakan salah satu lembaga pendidikan Formal 

tingkat dasar Islam yang pertama berdiri di 

lingkungan masyarakat Kecamatan Slahung Kota 

Ponorogo. Pembangunan gedung Madrasah  adalah 

hasil kerjasama dan secara gotong royong oleh 

masyarakat Desa Gundik, bantuan dari para 

dermawan, tokoh masyarakat dan masyarakat kecil 

ikut menyumbang sesuai dengan keikhlasannya. 

Akhirnya, pada tahun 1966 berdirilah gedung 

Madrasah
60

. 

Adapun Faktor yang melatar belakangi 

berdirinya MI Kanzul Huda adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan mewujudkan 

Kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa; 

b. Berjuang demi tegaknya agama Islam; 

c. Mencetak generasi muda islam ala ahlussunah 

wal jamaah yang berakhlakul karimah. 

 

 

                                                             
59 Lihat transkrip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

kode: 01/D/26-IV/2019 
60 Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 

kode: 01/D/26-IV/2019 
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2. Letak Geografis MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Dusun Bakalan, Desa 

Gundik, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo 

merupakan sekolah tingkat dasar di bawah naungan 

Departemen Agama yang beralamatkan di Jalan 

Raden Patah No 4 Desa Gundik, Kecamatan 

Slahung, Kabupaten Ponorogo. Adapun lokasi 

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda terletak pada 

geografis yang sangat cocok untuk proses belajar 

mengajar yang terletak di tengah pemukiman 

penduduk. Madrasah ini dibangun dengan 

pertimbangan tataletak bangunan yang memberikan 

kenyamanan untuk belajar. Hal ini dapat dilihat dari 

tataletak ruang belajar yang agak jauh dari jalan raya 

sehingga kebisingan dari kendaraan bermotor dan 

kendaraan umum yang melintasi jalan raya dapat 

diminimalisasi dan siswa tetap belajar dengan 

nyaman. 

Adapun batas-batas dari kompleks MI 

Kanzul Huda Desa Gundik, Kecamatan Slahung, 

Kabupaten Ponorogo adalah sebelah selatan 

berbatasan dengan jalan desa, sebelah barat dengan 

makam umum, sebelah timur  berbatasan dengan 

jalan desa, sebelah utara berbatasan dengan ladang 

penduduk
61

. 

                                                             
61 Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 

kode: 02/D/26-IV/2019 
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3. Visi, Misi dan Tujuan MI Kanzul Huda Gundik, 

Slahung, Ponorogo 

Berdasarkan hasil dokumentasi visi, misi dan 

tujuan MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo adalah sebagai berikut. 

a. Visi MI Kanzul Huda  

Adapun visi MI Kanzul Huda adalah sebagai 

berikut. 

“Meluluskan peserta didik yang unggul dalam 

prestasi, Tangkas dalam kompetisi dan santun 

dalam budi pekerti”. 

b. Misi MI Khanzul Huda 

Adapun misi MI khanzul huda adalah sebagai 

berikut
62

. 

1)  menyelenggarakan pendidikan secara 

efektif  sehingga siswa berkembang secara 

maksimal; 

2)  menjadikan madrasah sebagai madrasah 

pioner; 

3)  menjadikan madrasah sebagai pusatnya 

syiar islam khususnya ahlussunnah  

waljama’ah; 

4)  menyelenggarakan pembelajaran untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan 

berpikir aktif, kreatif dan aktif dalam 

memecahkan masalah; 

                                                             
62 Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 

kode: 03/D/26-IV/2019 
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5)  menyelenggarakan pengembangan diri 

sehingga siswa dapat berkembang sesuai 

dengan minat dan bakatnya; 

6)  menumbuh kembangkan lingkungan  dan 

perilaku religius sehingga siswa dapat 

mengamalkan dan menghayati agamanya 

secara nyata; 

7)  mewujudkan lingkungan madrasah yang 

bersih, sehat dan asri serta nyaman bagi 

seluruh warga madrasah; 

8)  menumbuh kembangkan perilaku terpuji 

dan praktik nyata sehigga siswa dapat 

menjadi teladan bagi teman dan 

masyarakatnya; 

9)  menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang 

tangguh, jujur dan amanah sebagai wujud 

tanggung jawab seorang muslim yang 

menguasai sains dan teknologi; 

10) meningkatkan prestasi dalam berbagai 

olimpiade/lomba; 

11) menyelenggarakan pendidikan yang 

berorientasi pada mutu lulusan yang 

berkualitas baik secara keilmuan, maupun 

secara moral dan sosial; 

12) melakukan kerja sama dengan berbagai 

instansi sehingga madrasah semakin 

berkembang pendidikannya. 

c. Tujuan Pendirian MI Khanzul Huda Gundik 

1)  meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta berakhlak mulia; 
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2)  madrasah dapat memenuhi  Standar Isi  dan 

Standar Proses; 

3)  madrasah memiliki tenaga pendidik dan 

kependidikan yang mumpuni; 

4)  madrasah memiliki sarana dan prasarana 

yang memadai; 

5)  madrasah dapat meningkatkan jumlah siswa  

50%; 

6)  meningkatkan nilai rata-rata Ujian 

Nasional/Madrasah secara berkelanjutan; 

7)  membudayakan Pengamalan 5 S (senyum, 

salam, sapa, sopan dan  santun) pada 

seluruh warga madrasah; 

8)  meningkatkan mutu pendidikan dengan cara 

membentuk kelas unggulan; 

9)  meningkatkan mutu pendidikan dengan cara 

membentuk tim olimpiade; 

10) mewujudkan tim olahraga dan kesenian 

yang mampu bersaing di tingkat kabupaten 

maupun provinsi; 

11) meningkatkan kualitas ubudiyah peserta 

didik, tenaga pendidik dan pendidikan 

melalui pembiasaan salat dhuha dan hafalan 

juz ammah dan Juz 1; 

12) meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, Tari 

Reog, pramuka, qiroah, habsy, futstal, catur, 

volly, drumband, kaligrafi; 

13) meningkatkan kepedulian warga madrasah 

terhadap Kebersihan, Kesehatan, 
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Ketertiban, dan keindahan lingkungan 

madrasah; 

14) english fun pagi hari; 

15) berjabat tangan menyambut kedatangan 

siswa-siswi di pintu gerbang; 

16) meningkatkan mutu proses pembelajaran; 

17) meningkatkan persentase siswa yang 

mendaftar di MTSN/SLTP swasta 

unggulan;  

18) mewujudkan kegiatan pengembangan diri 

yang mampu bersaing di tingkat kabupaten, 

provinsi dan nasional; 

19) melaksanakan penghijauan di lingkungan 

Madrasah; 

20) pada tahun  2018  terjadi peningkatan 

kepedulian dan kesadaran warga madrasah 

terhadap  keamanan, kebersihan, dan 

keindahan lingkungan madrasah dari pada 

sebelumnya
63

. 

Menurut peneliti, tujuan pendirian madrasah 

pada poin 14 dan 15 kurang relevan jika dijadikan 

tujuan pendirian madrasah. Karena, poin 14 dan 15 

layaknya pembiasaan yang dilakukan oleh madrasah 

dan bukan sebuah alasan yang dijadikan sebagai 

tujuan pendirian madrasah. 

 

 

                                                             
63 Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 

kode: 04/D/26-IV/2019 
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4. Profil MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo 

Profil MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo 

adalah sebagai berikut
64

. 

Nama Sekolah :  MI Khanzul Huda 

No Statistik Sekolah  :  111235020065 

NPSN :  60714325 

Tahun Berdiri :  1 Januari 1966 

No Piagam Pendirian :  21 

Tertanggal  :  19 Juli 1975 

 

SK Izin Operasional :  NOMOR 104 TAHUN  

  2017 

 

Nomor Piagam Izin  

Operasional :  MIS / 02.0065 / 2017 

Tanggal Piagam Izin  

Operasional :  04 Januari 2017  

Lembaga  

Penyelenggara :  Yayasan Khanzul Huda 

SK Kemenkumham :  NO AHU- 

  06925.50.10.2014  

Akta Pendirian  

Yayasan :  Nomor : 64, Setya Budhi, 

S.H. 

Tertanggal :  30 September 2014 

Alamat Sekolah  :  Jl.Raden Patah NO 4  

  :  Desa Gundik  

                                                             
64 Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 

kode: 05/D/26-IV/2019 
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  :  (Kecamatan) Slahung 

  :  (Kabupaten/Kota) 

Ponorogo 

  :  (Propinsi) Jawa Timur 

  :  Telepon/HP/Fax :           

  :  No Hp. 085649115211 

Status Sekolah  :  Swasta   

Nilai Akreditasi  

Sekolah :  Terakreditasi B 

No Piagam Akreditasi :  Dd. 039520 

Tertanggal :  3 November 2011 

Berlaku sampai :  2016/2017 

No NPWP :  02.517.381.6-647.000 

Luas Lahan  :  1140 m² (SHM No. 57) 

Tanah Wakaf :  + 700 m² (sertifikat proses 

tertanggal ) 

Jumlah ruang :  8 

Jumlah Rombel  :  Kelas 1 dan 2 ( 2 Rombel) 

     Kelas 3-6   (1 Rombel) 

Tabel 4.1 

Data Kepala, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
65

 

Kepala Madrasah 

No Jabatan  
Nama L P Usia 

Pend 

Akhir 

Masa 

Kerja 

1. Kepala 

Madrasah 

Moh. 

Rofiq 

Hidayat. 

I, S.Th.I 

L  37 S-1 10 

                                                             
65 Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 

kode: 06/D/26-IV/2019 
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Tabel 4.2 

Pendidik 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah dan Status 

Guru 

Jumlah 
GT/PNS 

GTT/Guru 

Bantu 

L P L P 

1. S3/S2      

2. S1   4 10 14 

3. D-4      

4. D3/Sarmud      

5. D2      

6. D1      

7. ≤ SMA/sederajat   1 2 3 

Jumlah     17      

Tabel 4.3 

Tenaga Kependidikan 

No. 
Tenaga 

 pendukung 

Jumlah tenaga pendukung 
dan kualifikasi 
pendidikannya 

Jumlah tenaga 
pendukung 

Berdasarkan 
Status dan Jenis 

Kelamin 
Jumlah 

≤ 
SMP 

SMA D1 D2 D3 S1 PNS GTT 

L P L P 

1. Tata Usaha  1       1  1 

2. Perpustakaan            

3. Laboran lab. IPA            

4. Teknisi lab. 
Komputer 

     1    1 1 

5. Laboran lab. 
Bahasa 

           

6. PTD (Pend Tek. 
Dasar) 

           

7. Kantin  1        1 1 

8. Penjaga Sekolah            

9. Tukang Kebun 1         1 1 

10. Keamanan            

 Jumlah 1 2    1   1 3 3 
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5. Keadaan Guru dan Karyawan  

Kegiatan belajar mengajar di Madrasah 

Ibtidaiyah Kanzul Huda di selenggarakan pada 

waktu pagi hari, di mulai pada pukul 07.00-14.25 

WIB. Menyadari sangat pentingnya tenaga 

kependidikan dan keberhasilan proses belajar 

mengajar, lembaga pendidikan ini benar-benar 

memperhatikan mutu guru. Hal ini dibuktikan 

dengan tenaga pengajar yang mengajar di lembaga 

ini, hampir semua guru berlatar belakang pendidikan 

dan mereka mengampu bidang studi yang sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya
66

. Jumlah 

tenaga seluruhnya ada 18 orang guru dan 1 orang 

karyawan. 

Adapun Daftar Nama Guru MI Kanzul Huda 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.1 

Daftar Nama Guru MI Khanzul Huda Tahun 

Pelajaran 2018/2019 
NO NAMA GURU KET 

1 Moh.Rofiq Hidayat  I, S.Th.I. Kepala S1  

2 Ida Mariyatul Kiptiyah, S.Pd.I. Guru Kelas S1 Wali kelas 1 

3 Suprihatin, S.Pd.I. Mapel S1 Wali kelas 3 

4 Kolif Dwi Lestari, S.Pd.I. Guru Kelas S1 Wali kelas 4 

5 Siswoyo, S.Pd. Guru Kelas S1 Wali kelas 5 

6 Damiyem, S.Pd.I. Mapel  S1  

7 Hanifatin, S.Pd.I. Guru Kelas S1  

8 Siti Masvuvah, S.Pd.I. Guru Kelas S1 Wali kelas 3 

9 Suryani, S.Pd. Guru Kelas S1 Wali kelas 6 

10 Ahmad Syaekhoni, S.Pd.I. Guru Kelas S1  

11 Khoirul Huda Salim, S.Pd. Guru Kelas S1  

12 Puji Lestari, S.Pd. Guru Kelas S1 Wali kelas 2 

13 Yeti Novitasari, S.Pd. Guru Kelas S1 Wali kelas 2 

                                                             
66 Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 

kode: 08/D/26-IV/2019 
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14 Imam Mustaqim, S.Pd.I. Juz Amma/BTA S1  

15 Fathul Mujib, S.Pd.I. Juz Amma   

16 Tri Amanah Utami Juz Amma/BTA S1  

17 Nurlaela Yulitawati Juz Amma/BTA S1  

18 Mukaromah Tahfidz MA  

19 Luthfi Fathoni 
Tenaga 

Kependidikan 

MA 

 

20 Umi 
Tenaga 

Kebersihan 

MTS 

 

6.  Keadaan Siswa 

Di Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda pada 

tahun pelajaran 2018/2019, jumlah siswa secara 

keseluruhan adalah 173 siswa 

Tabel 6.1 

Data Siswa 5 (lima tahun terakhir)
67

 

Thn. 

Pelajaran 

Jml 

Pendaftar 

(Cln Siswa 

Baru) 

Kelas  

I 

Kelas  

II 

Kelas 

III 

Kelas 

IV 

Kelas 

V 

Kelas 

VI 

Jumlah 

(Kls. I-VI) 

Jml 

Siswa 

Jml 

Siswa 

Jml 

Siswa 

Jml 

Siswa 

Jml 

Siswa 

Jml 

Siswa 
Siswa Rombel 

2013/2014 13 13 14 12 7 3 15 64 6 

2014/2015 18 18 13 13 11 8 3 66 6 

2015/2016 33 33 20 15 14 12 9 103 7 

2016/2017 35 34 31 22 14 14 12 127 8 

2017/2018 30 27 33 31 24 13 14 141 8 

2018/2019 45 45 28 34 33 21 12 173 8 

7. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Dalam dunia pendidikan, sarana dan 

prasarana memegang peran penting didalam 

menunjang kelancaran proses belajar mengajar. 

Bahkan saran dan prasarana mutlak di perlukan 

karena semakin lengkap sarana yang ada dalam 

suatu sekolah semakin menunjang proses belajar 

mengajar. Tanpa adanya sarana dan prasarana 

didalam pendidikan maka proses pembelajaran itu 

tidak akan berlangsung sebagaimana kondisi yang 

                                                             
67 Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 

kode: 07/D/26-IV/2019 
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ideal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. 

Sarana dan prasarana tersebut meliputi
68

 : 

a. Bangunan Madrasah 

Bangunan mencakup semua bangunan 

atau gedung yang ada di MI Kanzul Huda. 

Bangunan tersebut meliputi ruang kelas maupun 

jumlah bangunan lain yang merupakan 

penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan 

di MI tersebut. Yang bersifat permanen, di 

antaranya ruang belajar atau kelas, ruang guru, 

ruang kepala sekolah, kamar mandi/WC, ruang 

laboratorium, ruang komputer, ruang UKS dan 

mushola. 

b. Alat-alat pembelajaran 

Tersedianya ruang atau gedung saja tidak 

cukup, masih banyak peralatan yang masih 

berhubungan dengan proses kegiatan belajar 

mengajar, karena tanpa adanya alat-alat , 

kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan 

dengan sempurna. Adapun alat -alat tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 7.2.1 
No Jenis Perlengkapan Banyaknya 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Meja kursi belajar siswa 
Meja kursi kepala sekolah 
Meja kursi guru 
Meja kursi tamu 
Papan tulis 
Papan pengumuman 
Papan statistik 

75 set 
1 set 
12 set 
1 set 
8 buah 
1 buah 
1 buah 

                                                             
68 Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 

kode: 10/D/26-IV/2019 
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No Jenis Perlengkapan Banyaknya 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Almari Kantor 
Gambar presiden dan wakil presiden 
Gambar Pancasila 
Mesin ketik 
Komputer 
Laptop 
Jam dinding 
Bel 
Alat peraga IPA 
Alat Olahraga 
Alat kesenian 
Peta 
Globe 
Kipas angin 

4 buah 
10 pasang 
6 buah 
1 buah 
1 unit 
1 buah 
12 buah 
1 buah 
0 set 
4 set 
1 set 
5 buah 
4 buah 
8 buah 

 

8. Struktur Organisasi MI Khanzul Huda Gundik, 

Slahung, Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda adalah 

sekolah di bawah naungan Departemen Agama 

setingkat SD, yang berciri khas agama Islam, 

tentunya mempunyai susunan kerja atau struktur 

organisasi yang bertanggung jawab pada tugasnya 

masing-masing demi kelancaran aktivitas belajar 

mengajar dan terselenggaranya pendidikan yang 

kondusif di MI Kanzul Huda
69

. 

a. Ketua Yayasan  : Drs H. Imam Afandi 

b. Ketua Komite  : Shoiman Luqman Hakim 

c. Kepala Madrasah  : Moh. Rofiq Hidayat. I, S.Th.I. 

d. Tata Usaha  : Hanifatin, S.Pd.I. 

e. Operator   : Siti Masvuvah, S.Pd.I. 

f. Bendahara BOS  : Kolif Dwi Lestari, S.Pd.I. 

g. Bendahara MI  : Suprihatin, S.Pd.I. 

                                                             
69 Lihat transkrip dokumentasi pada lampiran penelitian ini, 
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h. Kurikulum  : Ida Mariyatul Kiptiyah, S.Pd.I. 

i. Kesiswaan  : Ahmad Syaekhoni, S.Pd.I. 

j. Humas  : Fathul Mujib, S.Pd. 

k. UKS  : Khoirul Huda Salim, S.Pd. 

l. Perpustakaan  : Damiyem, S.Pd.I. 

m. Kerohanian  : Imam Mustaqim, S.Pd.I. 

n. Koperasi-Kantin  : Hanifatin, S.Pd.I.  

 

9. Profil Orang Tua/Wali Siswa Kelas 3 MI Khanzul 

Huda Gundik, Slahung, Ponorogo  

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti, peneliti menambahkan profil orang tua 

kelas 3 di MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo sebagai berikut
70

.  

Tabel 7.1 

No. Nama Pekerjaan Alamat 
Wali dari 

siswa 

1 Rudi Joko Pramono  

Nuryani  

Karyawan Swasta 

IRT 

Crabak, 

Slahung, 

Ponorogo  

Abdee 

Negara Helga 

Pramana 

2 Hadi Prayitno  

Niken Diah Saputro  

Wiraswasta 

(SLTA) 

Wiraswasta 

(SLTP) 

Dkh. Bareng 

RT/RW 02/01 

Simo, Slahung, 

Ponorogo 

Alfin Risqi Al 

Hadi 

3 Rohmad 

Puji Rahayu 

Wiraswasta (SD) 

Wiraswasta 

(SLTP) 

Dkh. Bakalan 

RT/RW 03/02 

Gundik, 

Slahung, 

Ponorogo 

Angel 

Rahmawati 

4 Budi Setiyono  

Susi Jatmiko (Alm) 

Wiraswasta 

(SLTP) 

Wiraswasta 

(SLTP) 

Dkh. Budu 

RT/RW 02/01 

Crabak, 

Slahung, 

Ponorogo 

Ardieka 

Najmul Huda  

5 Jirin 

Martin  

Wiraswasta (SD) 

IRT (SD) 

Jln. Puncung 

RT/RW 01/01 

Arini Tiana 

Safitri  
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No. Nama Pekerjaan Alamat 
Wali dari 

siswa 

Plancungan, 

Slahung, 

Ponorogo 

6 Suhantoro  

Nuryati  

Wiraswasta (S1) 

Wiraswasta 

(SLTA) 

Dkh. Galak 

RT/RW 02/02 

Galak, Slahung, 

Ponorogo 

 

Daffa Kafana 

Risqi Obbina 

7 Kusnanto 

Tumprapmi 

Petani (SLTP) 

Wiraswasta 

(SLTP) 

Dkh. Pendung 

RT/RW 01/02 

Duri, Slahung, 

Ponorogo 

Daniel 

Muhammad 

Rizky Putra 

Pratama 

8 Supriyanto 

Mistini  

Petani (SLTP) 

IRT (SLTP) 

Dkh. Dongko 

RT/RW 02/01 

Nailan, 

Slahung, 

Ponorogo 

Fransiska 

Luthfiana 

Tristin 

9 Warno 

Jamsiyah  

Petani  Crabak, 

Slahung, 

Ponorogo 

Fildza 

Zulifanni 

Kharisma 

Putri 

10 Heru Handoko 

Binti Nuraini 

Wiraswasta 

(SLTA) 

Wiraswasta 

(SLTA) 

Dkh. Terpatih 

RT/RW 02/01 

Galak, Slahung, 

Ponorogo 

Hudan Nur 

Faizin 

11 Muhammad Nasip 

Yuli Trianingsih  

Wiraswasta 

(SLTA) 

Wiraswasta 

(SLTA) 

Jebeng, 

Slahung, 

Ponorogo 

Janeta 

Veronica 

Cahyaning 

12 Imam Fathurozi 

Sri Wahyu K. (Alm) 

Wiraswasta 

(SLTA) 

- 

Gundik, 

Slahung, 

Ponorogo 

Kanza 

Khusnidza 

Ulya 

13 Riyanto 

Chusnul Khotimah 

Wiraswasta 

(SLTA) 

Wiraswasta 

(SLTP) 

Dkh. Bakalan 

RT/RW 02/01 

Gundik, 

Slahung, 

Ponorogo  

Khusna 

Maulida El 

Barkata 

14 Sugiono 

Hanifatin  

Swasta (SLTA) 

Guru (S1) 

Gundik, 

Slahung, 

Ponorogo  

Lucky Charis 

Kurnia 

Pratama 

15 Suyarno 

Suliyah (Alm) 

Petani  

- 

Dkh. Budu 

RT/RW 03/02 

Crabak, 

Slahung, 

Ponorogo 

M. Farhan 

Hamdani 

16 Sulam  

Jarwati  

Wiraswasta (SD) 

IRT (SLTP) 

Jebeng, 

Slahung, 

Ponorogo 

Muhammad 

Fauzi Ichsan 

17 Yogi Ahmad Hairul Wiraswasta Crabak, Robby 
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No. Nama Pekerjaan Alamat 
Wali dari 

siswa 

Najla Naufa Mufida (SLTP) 

Belum bekerja 

Slahung, 

Ponorogo  

Nahban 

Habibi  

 

B. Data Khusus 

1.  Perkembangan Kognitif Siswa Kelas 3 MI Khanzul 

Huda Gundik, Slahung, Ponorogo pada Tahun 

Pelajaran 2018/2019 

Perkembangan merupakan hal yang pasti 

dialami oleh setiap manusia yang berhubungan 

dengan kematangan seseorang yang ditinjau dari 

perubahan yang bersifat progresif dan sistematis di 

dalam diri manusia yang akan terus berlanjut 

selama manusia masih hidup. Setiap manusia 

mempunyai perkembangan yang berbeda-beda 

begitu juga dengan anak SD/MI. Mereka 

mempunyai perkembangan kognitif. Perkembangan 

kognitif adalah perkembangan psikologis yang 

berkaitan dengan pengetahuan dan kegiatan lain 

seperti berpikir, mengingat dan memahami 

lingkungannya.  

Seiring dengan masuknya anak ke SD/MI, 

kemampuan kognitif anak mengalami 

perkembangan yang pesat. Dapat dilihat bahwa 

daya pikir anak berkembang ke arah yang konkret, 

rasional, dan objektif. Perkembangan yang dimiliki 

setiap anak tentunya berbeda-beda. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Moh. Rofiq Hidayat  

Kepala MI Khanzul Huda sebagai berikut. 
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“Secara umum perkembangan kognitif anak 

yang ada di MI Khanzul Huda berbeda-

beda, ada anak yang memang sudah pandai 

dan ada anak dengan kognitif yang 

rendah”71.  

Selanjutnya, perkembangan yang dimiliki 

anak berbeda-beda tersebut menurut ibu Suprihatin 

wali kelas 3 MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo adalah sebagai berikut. 

“Perkembangan kognitif yang dialami 

masing-masing anak berbeda. Ada anak 

yang memiliki kognitif tinggi, rendah, dan 

sedang”72. 

Terkait dengan perkembangan kognitif anak 

yang berbeda tersebut, hal ini juga diperkuat oleh 

hasil wawancara dengan orang tua siswa, yaitu 

Bapak Suyarno orang tua siswa kelas 3 MI Khanzul 

Huda Gundik, Slahung, Ponorogo berikut ini. 

“Perkembangan kognitif yang dialami anak 

saya yaitu tidak konsisten. Kadang dia 

mendapatkan nilai yang bagus kadang dia 

mendapat nilai yang tidak memuaskan, saya 

pikir kemungkinan dari materi apa dia 

sudah menguasai atau belum”73. 

                                                             
71 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 01/W/29-4/2019 
72

 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 02/W/29-4/2019  
73

 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 03/W/2-5/2019 
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Ibu Atik wali siswa kelas 3 MI Khanzul 

Huda Gundik, Slahung, Ponorogo juga menyatakan 

bahwa perkembangan kognitif anak berbeda 

sebagai berikut. 

“Perkembangan kognitif yang dialami cucu 

saya bisa dibilang tidak begitu baik. Itu 

terlihat karena cucu saya sangat sulit 

disuruh belajar. Dan nilai-nilainya disekolah 

itu rata-rata tidak ada kemajuan. Ya 

maklum saya ini tidak begitu paham dengan 

pelajaran anak sekarang”74. 

Perkembangan kognitif anak yang berbeda-

beda juga diketahui dari beberapa faktor. Misalnya 

anak mengalami kesulitan dalam belajar. Dengan 

kata lain, apabila anak dalam kegiatan belajar 

mengajar mengalami kesulitan belajar dapat 

dikatakan perkembangan kognitif anak tersebut 

belum baik atau rendah. Hal ini dibuktikan dari 

hasil wawancara dengan siswa MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo yang bernama Ardieka 

dan Robby sebagai berikut. 

P  :  “Menurutmu pelajaran apa saja yang sulit 

dipahami?” 

S  :  “Saya merasa sulit pada banyak pelajaran 

karena kesulitan membaca”. 

P  :  “Bagaimana cara kamu mengatasi pelajaran 

yang sulit tersebut?” 

                                                             
74 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 04/W/24-4/2019 
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S  :  “Bertanya pada guru les”
75

. 

Sejalan dengan pernyataan Ardieka dan 

Robby, kesulitan dalam pelajaran juga disampaikan 

oleh Farhan dan Risma siswa kelas 3 MI Khanzul 

Huda Gundik, Slahung, Ponorogo berikut ini. 

P  :  “Menurutmu pelajaran apa saja yang sulit 

dipahami?” 

S  :  “Saya merasa sulit pada pelajaran bahasa 

Jawa karena kata-katanya sulit dipahami.”. 

P  :  “Bagaimana cara kamu mengatasi pelajaran 

yang sulit tersebut?” 

S  :  “Bertanya pada guru les dan juga bertanya 

kepada orang tua”
76

. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perkembangan kognitif yang 

dimiliki oleh setiap anak berbeda-beda. Ada anak 

yang memang memiliki kognitif yang tinggi ada 

pula anak dengan kognitif rendah. Perkembangan 

kognitif anak yang tidak konsisten karena kesulitan 

dalam beberapa jenis pelajaran bahkan kesulitan 

dalam membaca membuat perkembangan yang 

dimiliki oleh siswa kelas 3 MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo tentunya bebeda sesuai 

dengan porsinya masing-masing.  

 

                                                             
75 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 08/W/26-4/2019 
76 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 07/W/27-4/2019 
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2.  Keterlibatan Orang Tua dalam Mengembangkan 

Ranah Kognitif Siswa kelas 3 MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019  

Salah satu faktor utama yang menentukan 

perkembangan anak tentunya adalah keterlibatan 

orang tua. Maka dari itu, peran orang tua sangatlah 

penting dalam mengembangkan ranah kognitif 

anak. Pola asuh orang tua sangat menentukan 

perkembangan kecerdasan anak. Stimulus yang 

diberikan orang tua juga mempunyai peran penting. 

Stimulus adalah kegiatan merangsang secara 

memadai kemampuan dasar agar anak tumbuh dan 

berkembang secara optimal sesuai dengan profesi 

yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pernyatan 

yang disampaikan oleh Ibu Suprihatin Wali Kelas 3 

MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo 

berikut ini. 

“Faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kognitif anak antara lain 

ada faktor Intelegensi/kecerdasaan, ada 

bawaan yang memang sudah dari lahir 

kognitifnya rendah, ada juga faktor dari 

orang tua karena ada sebagian anak yang 

ditinggal oleh ibunya dan hanya tinggal 

bersama neneknya atau bahkan 

saudaranya sehingga perhatian ke anak 

pun kurang. Dan ada yang kognitifnya 

bagus juga karena memiliki orang tua 
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yang lengkap dan anak mendapat cukup 

kasih sayang dan perhatian”77. 

Berdasarkan paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan kognitif juga 

tidak luput dari bertapa pentingnya peran orang tua 

di dalamnya. Orang tua menjadi tempat pertama 

bagi anak untuk belajar dan tempat anak dapat 

mengembangkan dirinya.  

Perkembangan dimulai dari keluarga, 

kerena keluarga merupakan tempat pertama yang 

bertanggung jawab mengasuh, mendidik serta yang 

memperhatikan segala pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Maka dari itu kerlibatan orang 

tua sangat diperlukan dalam perkembangan 

kognitif anak. Seperti yang disampaikan oleh bapak 

Suyarno, orang tua/wali siswa kelas 3 MI Khanzul 

Huda Gundik, Slahung, Ponorogo berikut ini. 

“Peran saya sebagai orang tua untuk 

mengembangkan ranah kognitif anak yaitu 

dengan mengikutkan anak saya ke 

bimbingan belajar, memantau dan 

mengawasi anak untuk mengerjakan PR 

atau merasa kesusahan dalam 

pelajarannya”
78

. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh ibu Atik, nenek wali kelas 3 MI 

Khanzul Huda Gundik berikut ini. 

                                                             
77 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 02/W/30-4/2019 
78 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 05/W/4-5/2019 
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“Peran saya dalam mengembangkan ranah 

kognitif cucu saya yaitu dengan 

mengikutkannya bimbingan belajar dan 

sesampainya dirumah menanyakan 

bagaimana belajarnya”
79

. 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui 

bahwa peran orang tua dalam mengembangkan 

ranah kognitif anak dengan cara mengikutkan anak 

ke bimbingan belajar serta tetap berperan dalam 

mengawasi  anak saat mengalami kesusahan dalam 

mengerjakan PR. Meskipun demikian, ada 

beberapa orang tua yang sibuk bekerja sehingga 

tidak bisa secara langsung mengawasi 

perkembangan yang dialami anak. Pernyataan ini 

seperti yang disampaikan oleh ibu Jumiati nenek 

wali kelas 3 MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo berikut ini. 

“Keterlibatan orang tuanya, yaitu sejauh ini 

hanya menanyakan tentang sekolahnya dan 

keadaan anak. Karena orangtuanya sibuk 

bekerja mencari nafkah ya memang 

orangtua tunggal. Untuk kebutuhan anak 

sebenarnya sangat cukup mungkin hanya 

anak dan bapaknya jarang bertemu. Karena 

bapaknya bekerja sebagai sopir dan ikut 

                                                             
79 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 06/W/27-4/2019 
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proyek sehingga pulang hanya beberapa 

hari sekali”
80

.  

Kesibukan orang tua dalam bekerja dan 

hanya memenuhi kebutuhan sekolah anak ini juga 

disampaikan oleh Ardieka siswa kelas 3 MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo  berikut 

ini.  

P :  “Apakah orangtuamu selalu memenuhi 

kebutuhanmu termasuk kebutuhan 

sekolah?” 

S:  “iya, termasuk HP dan peralatan 

sekolah. Tetapi ayahku tidak 

membelikan ku semua buku pelajaran” 

P: “mengapa ayahmu tidak membelikanmu 

semua buku pelajaran?” 

S:  “karena membaca dan menulisku tidak 

lancar dan saat ulangan dibacakan guru 

jadi menurut ayah tidak begitu 

penting”
81

. 

Kemudian pernyataan di atas diperkuat oleh 

hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap 

orang tua siswa di Desa Crabak, Kecamatan 

Slahung, Kabupaten Ponorogo sebagai berikut.   

Ada orang tua siswa yang kurang 

memperhatikan perkembangan anak terkait 

dengan perkembangan membaca, menulis 

                                                             
80 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 06/W/27-4/2019 
81 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 08/W/26-4/2019 
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karena kesibukannya dalam bekerja. 

Terkadang, orang tua sering lupa untuk 

berinteraksi dengan anaknya
82

.  

Apabila perkembangan kognitif anak pada 

tingkat yang rendah tentunya akan mempengaruhi 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata 

lain, guru atau pihak sekolah tentunya harus ikut 

mengupayakan agar perkembangan kognitif anak 

mengalami peningkatan. Adapun upaya yang dapat 

dilakukan pihak sekolah misalnya dengan 

mengadakan les tambahan atau upaya-upaya lain 

yang dapat membantu meningkatkan 

perkembangan kognitif anak. Hal ini disampaikan 

oleh Bapak Moh. Rofiq Hidayat Kepala MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo berikut 

ini.  

“Upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam 

mengembangkan ranah kognitif anak yang 

mengalami keterlambatan yaitu dengan 

program CALISTUNG (Baca Tulis Hitung) 

dengan cara mengadakan seleksi pada 

pertengahan semester sehingga ketahuan 

anak yang perlu diikutkan calistung. 

Program ini hanya berlaku untuk kelas 

rendah saja yaitu kelas 1-3 dan diadakan 2 

                                                             
82 Lihat transkrip observasi pada lampiran penelitian ini, kode: 

01/O/27-IV/2019 
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minggu sekali di luar jam pelajaran dan jam 

les tambahan”
83

.  

Selain upaya yang dilakukan sekolah, guru 

juga melakukan upaya untuk meningkatkan ranah 

kognitif anak yang rendah. Hal ini diungkapkan 

oleh Ibu Suprihatin wali kelas 3 MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo berikut ini.  

“Untuk siswa yang memiliki kognitif 

rendah cara pembelajaranya dengan 

pengelompokkan di dalam kelas. Untuk 

yang tidak bisa membaca dikelompokkan 

dengan yang tidak bisa membaca sedangkan 

anak yang memiliki perkembangan kognitif 

sedang dikelompokkan dengan yang 

memiliki kognitif tinggi. Untuk anak yang 

memiliki kognitif rendah harus 

“digembleng” di luar jam pelajaran dengan 

kata lain ada les tambahan untuk anak yang 

memiliki kognitif rendah”
84

. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa sekolah dan guru melakukan upaya untuk 

membantu perkembangan kognitif anak yang 

rendah dengan berbagai upaya seperti program 

Baca Tulis Hitung (Calistung) dan ada les 

tambahan sampai pengelompokan belajar yang 

dilakukan oleh guru kelas. Untuk membantu 

                                                             
83 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 01/W/29-4/2019 
84 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 02/W/29-4/2019 
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meningkatkan ranah kognitif anak yang rendah 

terutama karena kurang perhatian dari orang tua. 

Hal ini diharapkan perlahan-lahan dapat 

meningkatkan kognitif anak yang rendah/kurang. 

Kutipan/pernyataan berikut dari Bapak Moh. Rofiq 

Hidayat Kepala MI Khanzul Huda Gundik 

menyiratkan hal itu. 

“Ada anak yang dulu sama sekali tidak bisa 

membaca dan Alhamdulillah setelah upaya-

upaya yang dilakukans sekolah anak 

tersebut dapat membaca, menuli dan 

berhitung dengan baik. Karena ada 

kemampuan lain yang mungkin terus 

berusaha kita gali untuk meningkatkan 

ranah kognitif anak”
85

. 

Terkait dengan kutipan di atas, hasil 

observasi yang peneliti lakukan peneliti melihat 

bahwa anak tersebut sebenarnya memiliki potensi 

dalam membaca  huruf hijaiyah atau iqro’ dan 

berhitung. Namun karena kurang perhatian dari 

orang tuanya, hasil belajarnya kurang
86

. Saat ini, ia 

diikutkan les atau bimbingan di luar sekolah oleh 

bibinya. Dalam perkembangannya, ia sedikit 

mengalami kemajuan dalam membaca dan menulis. 

Menurut guru bimbingan lesnya, anak dengan 

kemampuan kognitif kurang hanya memerlukan 

                                                             
85 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 01/W/29-4/2019 
86 Lihat transkrip observasi pada lampiran penelitian ini, kode: 

03/O/2-V/2019 
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perhatian dan ketelatenan. Dari hasil observasi, 

peneliti menemukan data bahwa sebenarnya orang 

tua kurang memperhatikan anaknya hal ini sesuai 

dengan observasi yang peneliti lakukan di Desa 

Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo 

berikut ini.  

Ada orang tua yang lebih mementingkan 

pekerjaan daripada memberikan perhatian 

lebih kepada anaknya. Bagi sebagian orang 

tua, mungkin hal itu tidak perlu dilakukan. 

Orang tua beranggapan bahwa materilah 

yang dibutuhkan anak. Padahal, seorang anak 

tidak hanya membutuhkan materi namun 

juga perhatian dan interaksi dengan 

orangtuanya
87

. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa orang tua berperan penting dalam 

mengembangkan ranah kognitif anak. Seharusnya, 

orang tua memiliki kesadaran dan usaha dalam 

mencapai perkembangan kognitif anak sesuai 

dengan perkembangan anak usia MI/SD. 

Kenyataannya, ada orang tua yang lalai, lupa dan 

belum tau cara mendidik dan mengetahui 

perkembangan anak. Orang tua yang seharusnya 

tidak hanya memenuhi kebutuhan materi anak 

tetapi juga memperhatikan pertumbuhan dan 

perkembangan yang dimiliki anak.  

                                                             
87 Lihat transkrip observasi pada lampiran penelitian ini, kode: 

02/O/29-IV/2019 
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Kemudian, selain perhatian dari orang tua 

anak juga membutuhkan komunikasi dengan orang 

tuanya.  Anak membutuhkan komunikasi dengan 

orang tuanya, Mereka juga ingin bertukar pikiran 

dengan orang tuanya. Mereka ingin menceritakan 

pengalaman apa yang mereka rasakan sehari-hari, 

baik itu pengalaman yang baik maupun yang buruk. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari 

Ardieka dan Robby siswa kelas 3 MI Khanzul 

Huda Gundik, Slahung, Ponorogo berikut ini.  

P  : “Apa kamu pernah bercerita tentang apa yang 

kamu lakukan di sekolah dan di rumah pada 

ayahmu?” 

S  :  “Tidak, karena ayah sibuk bekerja” 

P  : “Seandainya ayahmu tidak sibuk, apa kamu 

ingin menceritakan pengalamanmu di sekolah 

dan di rumah?” 

S  : “Ingin sekali, seharian bercerita pada ayah. 

Tentang teman-temanku di sekolah dan apa 

yang aku lakukan di sekolah”
88

.  

Pernyataan lain terkait terkait interaksi 

orang tua dengan anak juga disampaikan oleh 

Farhan dan Risma siswa kelas 3 MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo berikut ini. 

P  : “Apa kamu pernah bercerita tentang apa yang 

kamu lakukan di sekolah dan di rumah pada 

bapakmu?” 

                                                             
88 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 09/W/22-5/2019 
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S  : “Pernah, tapi sangat jarang” 

P  : “Kenapa jarang bercerita? Apa kamu malu 

atau takut?” 

S  : “Karena kadang bapakku capek dan aku takut 

nanti kalau aku menggangunya bapak malah 

memarahiku. Dan kalau bapak tidak tanya 

aku kadang tidak bercerita”
89

.  

Sejalan dengan pernyataan di atas, 

terkadang orang tua memberikan komentar negatif 

terhadap apa yang menjadi fantasi anak. Hal itu 

membuat pikiran anak tersebut menjadi buyar dan 

berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif 

anak. Seharusnya, orang tua dapat mendidik dan 

mengasuh anak sesuai dengan perkembangan 

kognitif anak usia SD/MI. Bagaimanapun, orang 

tua harus menyempatkan waktunya untuk tetap 

memberikan perhatian yang lebih terhadap anak 

dan tidak bersikap negatif terhadap apa yang ingin 

dilakukan oleh anak sesuai dengan pikirannya 

untuk mendukung perkembangan yang sedang 

dialami oleh anaknya. 

                                                             
89 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 10/W/22-5/2019 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang telah 

dilakukan, yang berkaitan dengan Peran Orang Tua dalam 

Perkembangan Kognitif Anak Tahun Pelajaran 2018/2019 

(Studi Kasus di MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo). 

A. Analisis Data Perkembangan Kognitif Siswa Kelas 3 

di MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo 

pada Tahun Pelajaran 2018/2019 

Perkembangan berkaitan dengan perubahan 

kualitatif dan kuantitatif atau dapat didefinisikan 

sebagai deretan kemajuan dari perubahan yang teratur 

dan koheren. Kemajuan yang dimaksud di sini adalah 

bahwa perubahan yang terjadi bersifat terarah untuk 

maju menjadi lebih baik, sedangkan teratur dan koheren 

menunjukkan bahwa setiap perubahan yang sedang 

terjadi dan yang akan terjadi atau telah terjadi saling 

berhubungan.
90

 Perkembangan kognitif adalah salah 

satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan 

dengan pengertian (pengetahuan), yaitu semua proses 

psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu 

mempelajari dan memikirkan lingkungannya.
91

  

                                                             
90 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, terj. Meitasari 

Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih (Jakarta: Erlangga, 1997), 23.  
91 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), 97. 
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Seiring dengan masuknya anak ke SD/MI, 

kemampuan kognitif anak mengalami perkembangan 

pesat. Dapat dilihat bahwa daya pikir anak berkembang 

kearah yang konkret, rasional, dan objektif. 

Perkembangan yang dimiliki setiap anak tentunya 

berbeda-beda. Menurut Bapak Moh. Rofiq Hidayat, 

kepala sekolah MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo secara umum perkembangan kognitif anak 

yang ada di MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo berbeda-beda, ada anak yang memang sudah 

pandai dan ada anak dengan kognitif yang rendah. Di 

MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo setiap 

anak memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-

beda ada anak dengan perkembangan kognitif tinggi, 

sedang dan rendah.  

Perkembangan kognitif anak yang berbeda-beda 

juga diketahui dari beberapa faktor. Misalnya, anak 

mengalami kesulitan dalam belajar. Dengan kata lain, 

apabila anak dalam kegiatan belajar mengajar 

mengalami kesulitan belajar dapat dikatakan 

perkembangan kognitif anak tersebut belum baik atau 

rendah. Menurut siswa kelas 3 MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo mereka menyatakan bahwa 

ada beberapa pelajaran yang sulit dipahami bahkan ada 

sebagian anak yang merasa kesulitan pada banyak 

pelajaran karena anak tersebut kesulitan membaca
92

.  

                                                             
92 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 08/W/26-4/2019 
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Dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

kognitif yang dimiliki oleh setiap anak berbeda-beda. 

Ada anak yang memang memiliki kognitif yang tinggi 

ada pula anak dengan kognitif rendah. Perkembangan 

kognitif anak yang tidak konsisten karena kesulitan 

dalam beberapa jenis pelajaran bahkan kesulitan dalam 

membaca membuat perkembangan yang dimiliki oleh 

siswa kelas 3 MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo tentunya bebeda sesuai dengan porsinya 

masing-masing.  

 

B. Analisis Data Keterlibatan Orang Tua dalam 

Mengembangkan Ranah Kognitif Siswa kelas 3 di 

MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo pada 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

Salah satu faktor utama yang menentukan 

perkembangan anak tentunya adalah keterlibatan orang 

tua. Maka dari itu, peran orang tua sangatlah penting 

dalam mengembangkan ranah kognitif anak. Pola asuh 

orang tua sangat menentukan perkembangan kecerdasan 

anak. Stimulus yang diberikan orang tua juga 

mempunyai peran penting. Stimulus adalah kegiatan 

merangsang secara memadai kemampuan dasar agar 

anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai 

profesi yang dimilikinya.  

Orang tua adalah orang yang sudah kodrat-Nya 

yang terdiri atas ayah dan ibu untuk memberikan 

tanggung jawab kepada anaknya. Oleh karena itu, kasih 

sayang orang tua terhadap anaknya hendaknya kasih 

sayang yang tulus. Berarti pula orang tua 
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mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak.
93

 

Karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab dalam 

membentuk dan membina anak-anaknya, baik dari segi 

psikologis maupun fisiologis. Kedua orang tua dituntut 

untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar 

dapat menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan 

tujuan hidup manusia.
94

 

Dalam perkembangan anak, tentunya ada faktor 

yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Syamsu 

Yusuf menjelaskan bahwa terdapat faktor 

hereditas/keturunan yang mempengaruhi 

perkembangan. Dalam hal ini, hereditas diartikan 

sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan 

orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik 

maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa 

konsepsi (pembuahan ovum oleh sperma) sebagai 

pewarisan dari pihak orangtua melalui gen-gen.
 95

   

Dengan demikian, faktor hereditas atau 

keturunan dapat dikatakan membawa pengaruh yang 

signifikan terhadap perkembangan yang akan dialami 

oleh anak. Menurut Ibu Suprihatin Wali Kelas 3 MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo. Faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif anak antara lain 

ada faktor Intelegensi/kecerdasaan, ada bawaan yang 

memang sudah dari lahir kognitifnya rendah, ada juga 

                                                             
93 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis 

(Bandung: Rosdakarya, 1995), 49. 
94 Ibid, 50.  
95 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 31.  
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faktor dari orang tua karena ada sebagian anak yang 

ditinggal oleh ibunya dan hanya tinggal bersama 

neneknya atau bahkan saudaranya sehingga perhatian 

ke anak pun kurang.  

Di samping itu, ada yang kognitifnya bagus 

karena memiliki orang tua yang lengkap dan anak 

mendapat cukup kasih sayang dan perhatian
96

. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

kognitif juga tidak luput dari betapa pentingnya peran 

orang tua di dalamnya. Orang tua menjadi tempat 

pertama bagi anak untuk belajar dan tempat anak dapat 

mengembangkan dirinya.   

Perkembangan dimulai dari keluarga, kerena 

keluarga merupakan tempat pertama yang bertanggung 

jawab mengasuh, mendidik serta yang memperhatikan 

segala pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Helmawati menyatakan keluarga adalah tempat pertama 

dan yang utama di mana anak-anak belajar.
97

 Maka dari 

itu, kerlibatan orang tua sangat diperlukan dalam 

perkembangan kognitif anak. Menurut bapak Suyarno, 

orang tua/wali siswa kelas 3 MI Khanzul Huda Gundik, 

Slahung, Ponorogo, perannya sebagai orang tua untuk 

mengembangkan ranah kognitif anak yaitu dengan 

mengikutkan anak ke bimbingan belajar, memantau dan 

mengawasi anak untuk mengerjakan PR atau merasa 

                                                             
96 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 02/W/30-4/2019 
97 Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 42. 
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kesusahan dalam pelajarannya
98

. Dari pernyataan 

tersebut dapat diketahui bahwa peran orang tua dalam 

mengembangkan ranah kognitif anak dengan cara 

mengikutkan anak ke bimbingan belajar serta tetap 

berperan dalam mengawasi dan menantau  anak saat 

mengalami kesusahan dalam mengerjakan PR. 

Meskipun demikian, ada beberapa orang tua 

yang sibuk bekerja sehingga tidak bisa secara langsung 

mengawasi perkembangan anak. Menurut Ibu Jumiati 

nenek wali kelas 3 MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo, keterlibatan orang tua yang hanya 

menanyakan tentang sekolah dan keadaan anak. Sebab, 

orang tua sibuk bekerja mencari nafkah dan dengan 

kondisi orang tua tunggal. Ada orang tua siswa yang 

kurang memperhatikan perkembangan anak terkait 

dengan perkembangan membaca, menulis karena 

kesibukannya dalam bekerja. Terkadang, orang tua 

sering lupa untuk berinteraksi dengan anaknya
99

.  

Perkembangan kognitif anak pada tingkat yang 

rendah tentunya akan mempengaruhi kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Dengan kata lain, guru atau pihak 

sekolah tentunya harus ikut mengupayakan agar 

perkembangan kognitif anak mengalami peningkatan. 

Adapun upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah 

misalnya dengan mengadakan les tambahan atau upaya-

upaya lain yang dapat membantu meningkatkan 

                                                             
98 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 05/W/4-5/2019 
99 Lihat transkrip observasi pada lampiran penelitian ini, kode: 

01/O/27-IV/2019 
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perkembangan kognitif anak. Hal ini disampaikan oleh 

Bapak Moh. Rofiq Hidayat Kepala MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo  bahwa upaya yang 

dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan ranah 

kognitif anak yang mengalami keterlambatan, yaitu 

dengan program Baca Tulis Hitung (Calistung) dengan 

cara mengadakan seleksi pada pertengahan semester 

sehingga ketahuan anak yang perlu diikutkan calistung. 

Program ini hanya berlaku untuk kelas rendah saja, 

yaitu kelas 1-3 dan diadakan 2 minggu sekali di luar 

jam pelajaran dan jam les tambahan
100

. Selain upaya 

yang dilakukan oleh sekolah, guru juga melakukan 

upaya untuk meningkatkan ranah kognitif anak yang 

rendah dengan cara pembelajaran berkelompok, yaitu 

siswa yang memliliki kognitif rendah dikelompokkan 

dengan yang berkognitif rendah sedangkan siswa 

dengan kognitif sedang dikelompokkan dengan yang 

memiliki kognitif tinggi.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

sekolah dan guru melakukan upaya untuk membantu 

perkembangan kognitif anak yang rendah dengan 

berbagai upaya seperti program Baca Tulis Hitung 

(Calistung) dan ada les tambahan sampai 

pengelompokan belajar yang dilakukan oleh guru kelas. 

Untuk membantu meningkatkan ranah kognitif anak 

yang rendah terutama karena kurang perhatian dari 

orang tua. Hal ini diharapkan perlahan-lahan dapat 

                                                             
100 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 01/W/29-4/2019 
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meningkatkan kognitif anak yang rendah/kurang. 

Kutipan/pernyataan berikut dari Bapak Moh. Rofiq 

Hidayat Kepala MI Khanzul Huda Gundik menyiratkan 

hal itu. Ada anak yang dulu sama sekali tidak bisa 

membaca dan setelah upaya-upaya yang dilakukan 

sekolah anak tersebut dapat membaca, menulis dan 

berhitung dengan baik. Karena ada kemampuan lain 

yang mungkin terus berusaha digali untuk 

meningkatkan ranah kognitif anak
101

.  

Terkait dengan kutipan di atas, peneliti melihat 

bahwa anak tersebut sebenarnya memiliki potensi 

dalam membaca  huruf hijaiyah atau iqro’ dan 

berhitung. Namun, karena kurang perhatian dari orang 

tuanya, hasil belajarnya kurang
102

. Saat ini, ia diikutkan 

les atau bimbingan di luar sekolah oleh bibinya. Dalam 

perkembangannya, ia sedikit mengalami kemajuan 

dalam membaca dan menulis. Menurut guru bimbingan 

lesnya, anak dengan kemampuan kognitif kurang hanya 

memerlukan perhatian dan ketelatenan. Dari hasil 

observasi, peneliti menemukan data bahwa sebenarnya 

orang tua kurang memperhatikan anaknya hal ini sesuai 

dengan observasi yang peneliti lakukan di Desa Crabak, 

Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, yaitu, ada 

orang tua yang lebih mementingkan pekerjaan daripada 

memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Bagi 

sebagian orang tua, mungkin hal itu tidak perlu 

                                                             
101 Lihat transkrip wawancara pada lampiran penelitian ini, 

kode: 01/W/29-4/2019 
102 Lihat transkrip observasi pada lampiran penelitian ini, kode: 

03/O/2-V/2019 
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dilakukan. Orang tua beranggapan bahwa materilah 

yang dibutuhkan anak. Padahal, seorang anak tidak 

hanya membutuhkan materi namun juga perhatian dan 

interaksi dengan orangtuanya
103

. Helmawati 

menjelaskan bahwa orang tua hendaknya menunjukkan 

dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya secara 

tepat. Kasih sayang bukan hanya berupa materi yang 

diberikan melainkan perhatian, kebersamaan yang 

hangat sebagai keluarga, saling memotivasi dan 

mendukung untuk kebaikan bersama
104

. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

orang tua berperan penting dalam mengembangkan 

ranah kognitif anak. Seharusnya, orang tua memiliki 

kesadaran dan usaha dalam mencapai perkembangan 

kognitif anak sesuai dengan perkembangan anak usia 

MI/SD. Kenyataannya, ada orang tua yang lalai, lupa 

dan belum tau cara mendidik dan mengetahui 

perkembangan anak. Orang tua yang seharusnya tidak 

hanya memenuhi kebutuhan materi anak tetapi juga 

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan yang 

dimiliki anak.  

Kemudian, selain perhatian dari orang tua anak 

juga membutuhkan komunikasi dengan orang tuanya. 

Anak membutuhkan komunikasi dengan orang tuanya, 

mereka juga ingin bertukar pikiran dengan orang 

tuanya. Mereka ingin menceritakan pengalaman apa 

yang mereka rasakan sehari-hari, baik pengalaman yang 

                                                             
103 Lihat transkrip observasi pada lampiran penelitian ini, kode: 

02/O/29-IV/2019 
104Helmawati, Pendidikan Keluarga, 44. 
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baik maupun yang buruk. Menurut Ratih Cristina, pola 

pengasuhan orang tua dalam meningkatkan ranah 

kognitif anak, yaitu dengan menceritakan dongeng anak 

sebelum tidur, memperdengarkan dan mengajari anak 

dalam bernyanyi dan bermusik, serta melakukan dialog 

pada anak tentang segala hal
105

. Dengan demikian, 

orang tua memiliki peran untuk berkomunikasi secara 

intensif dengan anaknya. Menurut siswa kelas 3 MI 

Khanzul Huda Gundik, Slahung, Ponorogo, rata-rata 

mereka ingin menceritakan pengalaman mereka saat di 

sekolah atau di rumah. Faktanya, mereka takut dan 

enggan bercerita kepada orang tuanya. Alasannya, 

orang tuanya sibuk bekerja dan tidak ingin menggangu 

istirahatnya.  

Sejalan dengan pernyataan di atas, terkadang 

orang tua memberikan komentar negatif terhadap apa 

yang menjadi fantasi anak. Hal itu membuat pikiran 

anak tersebut menjadi buyar dan berdampak negatif 

terhadap perkembangan kognitif anak. Seharusnya, 

orang tua dapat mendidik dan mengasuh anak sesuai 

dengan perkembangan kognitif anak usia SD/MI. 

Bagaimanapun, orang tua harus menyempatkan 

waktunya untuk tetap memberikan perhatian yang lebih 

terhadap anak dan tidak bersikap negatif terhadap apa 

yang ingin dilakukan oleh anak sesuai dengan 

pikirannya untuk mendukung perkembangan yang 

sedang dialami oleh anaknya. 

                                                             
105 Ratih Christiana, Psikologi Keluarga, (Madiun: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Penidikan Universitas PGRI Madiun, 2017), 19. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran orang 

tua dalam perkembangan kognitif anak pada tahun 

pelajaran 2018/2019 (studi kasus di MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo) dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut. 

1. Perkembangan kognitif siswa kelas 3 di MI Khanzul 

Huda Gundik, Slahung, Ponorogo pada tahun 

pelajaran 2018/2019, mengalami perkembangan 

kognitif yang berbeda-beda. Ada anak dengan 

perkembangan kognitif tinggi dan rendah. Anak 

dengan perkembangan kognitif tinggi mudah 

memahami pelajaran yang disampaikan guru. 

Selanjutnya, anak dengan perkembangan kognitif 

rendah mengalami kesulitan dalam memahami 

pelajaran dan kesulitan dalam membaca, menulis, 

dan menghitung.  

2. Keterlibatan orang tua dalam mengembangkan ranah 

kognitif anak kelas 3 MI Khanzul Huda, Gundik, 

Slahung, Ponorogo dengan cara mengikutkan anak 

ke bimbingan belajar serta tetap berperan dalam 

mengawasi dan menantau  anak saat mengalami 

kesusahan dalam mengerjakan PR. Dalam 

mengembangkan ranah kognitif anak, orang tua juga 

selalu berupaya untuk berinteraksi dengan anaknya. 

Tujuan dari interaksi tersebut adalah untuk 
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membantu meningkatkan ranah kognitif anak yang 

rendah. Dengan demikian, anak yang awalnya 

memiliki kognitif rendah anak terus dikembangkan 

menjadi lebih baik seperti anak yang lain.  

B. Saran  

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan 

kesimpulan terkait dengan Peran Orang Tua dalam 

Perkembangan Kognitif Anak Tahun Pelajaran 

2018/2019 (Studi Kasus di MI Khanzul Huda Gundik, 

Slahung, Ponorogo), peneliti memberikan beberapa 

saran yang dapat mengembangkan perkembangan 

kognitif anak di MI Khanzul Huda, Gundik, Slahung, 

Ponorogo. 

1. Saran untuk Sekolah 

a. Hendaknya MI Khanzul Huda Gundik, Slahung, 

Ponorogo, dapat mengembangkan program-

program yang kiranya dapat membantu 

meningkatkan perkembangan kognitif siswa. 

b. Menambah wawasan para guru mengenai 

pemahaman dalam mengembangkan ranah 

kognitif anak. 

2. Saran bagi Guru 

a. Membantu para guru di MI Khanzul Huda 

Gundik, Slahung, Ponorogo, dalam 

mengembangkan ranah kognitif anak. 

b. Diharapkan guru memiliki andil yang cukup besar 

dalam mengembangkan ranah kognitif anak 

terlepas dari kurangnya peran orang tua seperti 

membantu kesulitan siswa dalam pelajaran, 

membaca, menulis, dan menghitung. 
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3. Saran bagi Orang Tua 

a. Para orang tua/wali di MI Khanzul Huda Gundik, 

Slahung, Ponorogo, hendaknya, memberikan 

motivasi dan contoh untuk bisa selalu melibatkan 

diri dalam perkembangan yang sedang dialami 

oleh anak. 

b. Diharapkan orang tua mampu membagi waktu 

dan selalu berkomunikasi dengan anak serta 

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan 

anak.  

4. Saran bagi Siswa 

Diharapkan siswa mampu mengatasi 

kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung 

dengan beberapa les tambahan dan program, baik 

yang diadakan sekolah maupun yang ada diluar 

sekolah.  

5. Saran bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan di masa yang akan datang, 

penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber data untuk penelitian selanjutnya dan 

dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap 

perkembangan afektif dan perkembangan 

psikomotorik.  
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