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ABSTRACT 

ANALISIS OF FACTORS THAT AFFECI THE READING 

ABILITY OF 1st GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 002 

BAT AM CITY IN BAT AM SUBDISTRICT CITY 

YUMAROH 

Jujuk.rofii@gmail.com 

Graduate program 
Open University 

Ability to read is a basic skill for students as a stock to be able to follow the 
lessons in school. With the ability to read who have owned students will better 
follow and receive lessons with better. The reading ability of grade I elementary 
students is still low, caused by the factors that influence it. Factors affecting the 
reading ability of grade I elementary students in Batam City Subdistrict are 
Psychological Factots, Physiological Factors, Irttellectual Factors, Envir<:>hitiettt:al 
Factors. Reading ability is not only the basis for mastering various academic 
fields, but also for improving job ski lls and enabling people to excel in 
community life together. Given the importance of reading ability for life, the 
factors that influence it should be addressed as early as possible. 
The purpose of the study are (1) To describe the ability of reading students of 
class I SD in Batam City District. (2) To identify factors affecting reading ability 
of first grade students in Batam City Sub-district. 

Keywords: Evaluation, students' reading ability, influencing factors. 
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ABSTRAK 

ANALISIS TENTANG FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEMAMPUANMEMBACASISWAKELASISDN 002 BATAMKOTA 

DIKECAMATAN BATAMKOTA 

YUMAROH 

Jujuk.rofii@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan membaca siswa kelas 
I SDN 002 Batam kota dan Mendeskripsikan Faktor - Faktor yang mempengaruhi 
kemampuan membaca siswa kelas I SDN 002 Batam Kota . 
Berdasarkan hasit observasi yang dilakukan di kelas I SDN 002 Batam Kota di 
Kecamatan Batam Kota nampak bahwa kemampuan membaca siswa ada yang 
mampu mernbaca dan belum mampu membaca. Observasi Penelitian ini 
merupakan penelitian desk:riptif kualitatif.lnforman penelitian ini adalah guru 
kelas ,siswa, dan orang tua siswa. Teknik pengurnpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan dokurrieritasi.Amilisis data mertggUtiakan 
langkah - langkah reduksi data,display data, dan penarikan kesimpulan.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi kemampuan 
membaca siswa Kelas I SDN 002 Batam Kota di Kecamatan Batam Kota 
diantaranya siswa yang mampu membaca berdasarkan Faktor Fisiologis 
mencakup kesehatan fisik anak,kondisi fisik yang nonnal,sehat, tidak terdapat 
cacat,Jenis kelamin,Kelelahan.Faktor Intelektual terdapat hubungan positif antara 
kecergasan yang diindikasikan oleh IQ dengan rata-rata peningkatan 
remedial,Faktor Lingkungan mencakup latar belakang pengalaman anak dan 
status sosial ekonomi keluarga,Faktor psikologis rnencakup rnotivasi minat anak 
tinggijkematangan sosiosemosi dan penyesuaian diri.Dan Faktor - faktor yang 
mempengaruhi siswa yang belum marnpu membaca diantaranya Faktor Fisiologis 
anak mengalami gangguan kesehatan mata dan telinga,ketahanan fisik 
lemah.Faktor Intelektual anak dalam bertindak belum sesuai tujuan,Faktor 
Psikologis siswa mempunyai minat dan motivasi yang masih,mudah 
marah,bereaksi berlebihan saat rnendapatkan sesuatu,kurang percaya diri . 

Kata kunci : Faktor - faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca kelas I 
SekolahDasar. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.Deskripsi objek penelitian. 

Penelitian ini di dilaksanakan di SDN 002 Batam Kota di Kecamatan 

Batam Kota, beralamat di jalan Raya Sungai Panas. Ke~amatan Batam Kota 

dengan kondisi luas laban 2.250 m2 dan luas bangunan 2.220 m2 dengan 

rombongan belajar 15 rombel kelas dan jurnlah ruang kelas 10 serta jumlah 

peserta didik seluruhnya 550 peserta didik,dibina oleh seorang Kepala Sekolah 

,dan 20 orang guru, 1 orang tenaga Tata Usaha sekolah SDN 002 Batam Kota. 

Kondisi riil saat ini SDNegeri 002 Batam Kota luas lahan 2.220 m2 dan 

luas bangunan 2.220 .Rombongan belajar 15 rombel dan jumlah lokal 18 dengan 

jumlah peserta didik 550 orang dan jumlah guru negeri sebanyak 10 PNS,10 

honor,penjaga l ,Tata Usaha 1 orang .Salah satu faktor pendukung SD Negeri 

dalam mengembangkan sekolah dan memiliki prospek masa depan yang lebih 

baik adalah letak:nya strategis berdekatan dengan sarana - sarana umum seperti 

jalan Raya ,yang menghubungkan kantor perkantoran Pemerintah tempat rekreasi 

serta pemukiman penduduk. 

Keadaan personil SDN 002 Batam Kota berjumlah 10 PNS. 12 pegawai belum 

PNS. Terdiri 1 kepala sekolah, 19 guru. 1 TU dan 1 penjaga sekolah.Data personil 

ini terdapat dalam lampiran 4. 

B.Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian yang didapat pada penelitian ini adalah ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca diantaranya latar pendidikan 

orang tua, usia ana~ bimbingan belajar yang didapat, tingkat kepedulian 

keluarga,perhatian kedua orang tua adalah bentuk psikologis kepada anak dan 

gen ( keturunan).Salah satu faktor lainnya penyebab kemampuan membaca siswa 
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rendah adalah proses pembelajaran masih menggunakan media 

konvensional yaitu dengan menggunakan papan tulis dan pembelajaran hanya 

berpusat kepada guru serta membuat siswa pasif. 

No 

1 

2 

3 

Tabel4.2 Jumlah siswa bel urn mampu membaca SDN 002 Batam Kota dan 

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca 

Jumlah Siswa Faktor Faktor Faktor Faktor 

Kelas Psikologis Fisiologis Intelektual Lingkungan 

lA 10 2 - 1 7 

IB 18 2 - 1 15 

IC 3 - - - 3 

total 31 4 - 2 25 

Pada tabel 4.2 dapat diketahui kemampuan membaca siswa kelas I SDN 002 

Batam Kota di Kecamatan Batam Kota masih terdapat siswa yang belum mampu 

membaea. Adapun faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca kelas I 

belurn mampu adalah karena Faktor Psikologis betjumlah 4.Faktor Fisiologis 0, 

Faktor Intelektual berjumlah 2 dan Faktor Lingkungan berjumlah 25 yang lebih 

mempengaruhi kemampuan membaca siswa kelas I.Faktor Psikologis yang 

mempengaruhi kemarnpuan membaca siswa adalah belum mempunyai kesiapan 

dan mental siswa ysng masih merasa terbebani juga konsentrasi sebagai 

kemarnpuan dasar yang harus dimiliki ketika anak memasuki SD. IQ tinggi, tetapi 

jika konsentrasinya rendah , maka prestasinya pun tidak akan menonjol 

disekolah.Faktor Intelektual anak dapat diketahui dengan bagaimana 

menggunakan cara berpikirnya dalarn memecahkan suatu persoalan dalam 

kemampuan membaca belum dapat membedakan huruf b dan d ,kemampuan 

membaca anak usia SD dengan mengetahui latar belakang keluarga anak ,status 

sosial anak ekonomi keluarga anak .Pendidikan orang tua anak ,kebiasaan -

43490.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



56 

kebiasaan dirumah tinggalnya , kurangnya motivasi keluarga anak.Pendidikan 

orang tua anak , kebiasaan - kebiasaan di tumah tinggalnya. 

Pembelajaran membaca diberikan di kelas I SD tujuannya adalah agar 

siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi 

yang wajar, sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut (Akhadiah)991/1992:31). 

Kemampuan membaca merupakan hal yang sangat urgen dalarn mempelajari 

segala ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Membaca 

merupakan kemampuan yang sangat komplek. Membaca tidak sekedar kegiatan 

memandangi lambang-lambang tertulis semata, berrnacam-rnacam kemampuan 

dikerahkan oleh seseorang pembaca agar ia mampu memahami materi yang 

dibacanya. Pembaca berupaya agar Iambang-lambang yang dilihatnya itu menjadi 

lambang-lambang yang bermakna baginya. Warren (1994:10) mengemukakan 

bahwa kemampuah adalah k:ekuatAn siswa <Warn rtieiiUrtjUkkan tindakan 

responsif, termasuk gerakan-gerakan terkoordinasi yang bersifat komplek dan 

pemecahan problem mental.Menurut Lamb dan Arnold (1976) Faktor - Faktor 

Yang mempengaruhi kemampuan membaca perrnulaan maupun membaca 

lanjut(pembaca pemahaman) : 

a. Faktor Fisiologis 

b. Faktor Psikologis 

c. Faktor lntelektual 

d. Faktor Lingkungan 

A.Faktor Fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologjs,dan jenis 

kelamin. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbelakangan neurologis 

(misalnya berbagai cacat otak) dan kekurangan matang secara fisik merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca menjadi gaga!. 

B.Faktor Psikologis juga mempengaruhi kemampuan membaca. Faktor - faktor 

Psikologis mencakup : 

a. Motivasi menurut Winkel 

(Http://episentrum.com/20 I 0/motivasi/membaca/diakses 29 Agustus 

2010) mengatakan bahwa "motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak psikis di dalam diri murid yang menimbulkan kegiatan belajar, 
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menjamin kelangsungan belajar dan memberikan araban kepada kegiatan 

belajar itu demi mencapai tujuan". 

b. Minat adalah keinginan siswa yang kuat disertai usaha - usaha untuk 

dapat membaca sangat mempengaruhi kemarnpuan membaca. Orang yang 

mempunyai minat membaca kuat akan diwujudkan dalam kesehariannya 

untuk mendapatkan bahan bacaan dan kemudian akan membaca atas 

kesadarannya sendiri.Membaca dengan keadaran diri dan dalam keadaan 

nyaman tidak terburu - buru akan mempermudah dalam memahami ii 

bacaan. 

c. Kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri . Menurut (Rahim 

Farida 2007: 29) bahwa "ada tiga aspek kematangan emosi dan sosio, 

yaitu ( 1) stabilitas emosi, (2) kepercayaan d.iri dan (3) kemarnpuan 

berpartisipasi kelompole'. Anak - anak yang mudah marah, menangis dan 

bereaksi secara berlebihan ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu atau 

menarik diri, atau mendongkol akan mendapatkan kesulitan dalam 

pelajaran membaca. Sebaliknya anak - anak yang Jebih mudah mengontrol 

emosinya, akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada teks yang 

dibacanya. Pemusatan perhatian pada bahan bacaan memungkinkan 

kemajuan kemampuan anak- anak dalarn memahami bacaan akan 

meningkat. 

C.Faktor lntelektual didefmisikan sebagai suatu kegiatan berfikir yang terdiri 

dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya 

secara tepat. Dua orang yang berbeda IQ nya sudah pasti akan berbeda basil dan 

kemampuan membaca.Jean Piaget adalah seorang ahli jiwa anak yang 

berkeyakinan bahwa dengan memahami proses berpikir yang terjadi pada anak,dia 

dapat menjawab pertanyaan ,"Bagairnana memperoleh pengetahuan?"dan 

"Bagaimana kita tabu apa yang kita ketahuj?" 

Tingkat perkernbangan intelektual anak oleh Pieget dibedakan atas dasar 

empat periode : 

l.Sensori - Motor (0-2) tahun Sifat - sifat :Stimulus Bound,anak 

berinteraksi dengan stimulu dari luar.Lingkungan dan waktu 
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terbatas,kemudian berkembang sampai dapat berimajinasi.Konsep tentang 

benda berkembang ,mengembangkan tingkah laku baru,kemampuan untuk 

meniru.Ada usaha untuk berpikir.Perubahan yang terlihat :Gerakan 

tubuhnya merupakan aksi reflex,merupakan eksperimen dengan 

lingkungan. 

2.Pra Operasional (2-7) tahun sifat - sifat : Belum sanggup melakukan 

operasi mental.Belum dapat membedakan antara permainan dengan 

kenyataan atau belum dapat mengembangkan struktur rasional yang 

cukup.Masa transisi antara truktur sensori motor ke berpikir 

operational.Perubahan yang terlihat :Sifat egodentris baru akan 

berkembang bila anak banyak berinteraksi soial. K.onsep tentang ruang dan 

waktu mulai bertambah.Bahasa mulai dikuasai. 

3.0perasional konkret (7-11) tahun sifat-sifat :Berpikir konkret,karena 

daya otak terbatas pada obyek melalui pengamatan langsung.Dapat 

mengembangkan operasi mental,seperti menambanb,mengurangi .Mulai 

mengembangkan struktur kognitif berupa ide atau konsep.Melakukan 

operasi logjka dengan pola berpikir masib komkret.Perubahan yang 

terlihat :Tidak egosentris lagi .Berpikir tentang obyek yang berhubungan 

dengan berat,warna dan susunan.Melakukan aktivitas yang berhubungan 

dengan obyek.Membuat keputusan yang logis. 

4.0perasional Formal (11 tahun ke atas) sifat - sifat : Pola berpikir 

sistematis meliputi proses yang komples.Pola berpikir abstrak dengan 

mempergunakan logika matematika.Pengertian tentang konsep waktu dan 

ruang telah meningkat secara signifikan.Perubahan yang terlihat :Ana.k 

telah mengerti ten tang pengertian tak terbatas,alam raya dan angkasa luar. 

Menurut Piaget ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 

pertcembangan intelektual /mental anak sebagai berikut: 

1.1 Kematangan ( Maturation) 

Perkembangan sistim saraf sentral,otak,koordinasi motoric dan proses 

perubahan fisiologis dan anatomis,akan mempengaruhi perkembangan 

kognitifFaktor kedewasaan atau kematangan ini memang berpengaruh 
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pada perkembangan intelektual tetapi tidak cukup menerangkan 

perkembangan intelektual. 

1.2 Pengalaman fisik (Phsysical Experience)Pengalaman fisik terjadi jika 

anak berinteraksi dengan lingkungannya. Tindakan fisik tru 

memungkinkan anak dapat mengembangkan aktivitas dan gaya 

otak,sehingga mampu mentransfemya dalam bentuk gagasan atau 

ide.Dari pengalaman fisik yang diperoleh anak dapat dikembangkan 

menjadi matematika logika.Dari kegiatan 

meraba,memegng,melihat,berkembang menjadi kegiatan 

berbicara,membaca dan menghitung. 

1.3 Pengalaman Sosial(Sooial Experience )Pengalaman sosial diperoleh 

anak melalui interaksi sosial dalam bentuk pertukaran pendapat dengan 

orang Lain,percakapan dengan teman,perintah yang diberikan 

atasan,membaca dan bentuk lainnya.Dengan cara berinteraksi dengan 

orang lain lambat laun sifat egoentrinya berkurang.Ia sadar bahwa 

gejala dapat didekati atau dimengerti dengan berbagai cara.Melalui 

kegiatan diskusi anak akan memperoleh pengalaman mentai.Dengan 

pengalaman mental inilah, memungkinkan otak bekerja dan 

mengembangkan cara cara barn untuk memecahkan 

persoalan.Diamping itu pengalaman sosial dijadikan lndaan untuk 

mengembangkan konsep - konsep mental seperti kerendahan 

hati,kejujuran,etika,moral dan sebagainya. 

1.4 Keseimbangan (Equilibration) 

Keseimbangan merupakan suatu proses untuk mencapai tingkat fungsi 

kognitif yang semakin tinggi .Keseimbangan dapat dicapai melalui 

asimilasi dan akomodasi.Asimilasi menyangkut pemasukan informasi 

dari lingkungan dan menggabungkannnya dalam hagan konsep 

struktur yang ada pada otak anak.Akomodasi menyangkut modifikai 

hagan konsep untuk menerima bahan atau infonnasi baru.Suatu 

stimulus dapat mengganggu keseimbangan,tetapi dengan suatu respon 

dia dapat mengembalikan diri pada keseimbangan.Piaget percaya 
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bahwa manusia harus selalu dalam kedaan keseimbangan.Sebagai hail 

adaptai dengan lingkungan maka individu secara progreif menunjukan 

interaksi dengan lingkungan secara rasiona1. 

D.Faktor Lingkungan sangat mempengaruhi kemampuan membaca stswa. 

Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap ,nilai dan kemampuan bahasa 

Kondisi dirumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak dalam 

masyarakat. Kondisi di lingkungan dan dirumah dapat mempengaruhi 

membentuk anak dalam kemampuan membaca dapat juga menghalangi anak 

belajar membaca. Faktor ekonomi, orang tua, dan lingkungan tetangga merupakan 

faktor yang membentuk lingkungan rumab siswa. Semakin tinggi status sosial 

ekonomi siswa semakin tinggi kemampuan verbal siswa. 

Faktor - faktor lain yang menjadi penyebab dari kemampuan membaca siswa 

masih kurang adalah sebagai berikut setelah peneliti melakukan observasi 

ditemukan Faktor - faktor sebagai berikut : 

1. Kefasihan dalam membaca kurang lancar 

2. Pelafalan dan intonasi dalam mernbaca belum tepat. 

3. Minat membaca siswa masih kurang 

4. Bimbingan dari keluarga masih kurang sebab orang tua harus bekerja satu 

hari penuh. 

Guru mempersiapkan kondisi untuk siswa belajar dengan melakukan apesepsi. 

Setelah memeriksa daftar hadir, guru melakukan komunikasi kepada siswa berupa 

pertanyaan mengenai kesiapan siswa mengikuti pelajaran pada hari itu. Dengan 

bersemangat,dengan menggunakan bahasa Indonesia guru berusaha melibatkan 

siswa baik secara fisik maupun psikis untuk mempersiapkan diri mengikuti 

pelajaran. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka hasilnya dapat 

diketahui pada tabel berikut : 
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Pada penelitian ini, dilaksanakan di kelas I A, I B, DAN I C SDN 002 Batam Kota 

dengan menggunakan observasi dan wawancara untuk memperoleh keterangan 

atau pendapat dari orang tua mengenai variabel yang akan diteliti. 

Observasi 

Teknik observasi dilakukan diawal penyusunan usulan ini, dan disaat penelitian 

berlangsung gunanya untuk mengumpulkan informasi langsung dari setiap 

responden dan mengetahui seeara pasti keadaan yang akan terjadi pada objek 

penelitian. 

Tabel 3.2 kisi kisi pedoman observasi Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi 

Kemampuan Membaca Siswa Kelas I SD 

Aspek 

NO Yang Indikator 

Diamati 

1. Motivasi Dorongan pada diri anak untuk melakukan kegiatan 

membaca 

2. Lingkungan Anak mau ketika diajarkan membaca menggunakan media 

Keluarga bergambar saat mengajarkan anak membaca, mempuyai 

waktu bersama anak. 

3. Bahan • Anak mempunyai ketertarikan dengan bahan bacaan 

bacaan yang disediakan. 

• Anak mau melihat tulisan atau huruf yang ada dibuku 

bacaan. 

• Anak senang ketika elihat buku buku bacaan . 

Wawancara 

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan, dua orang oortatap muka atau lebih bertatap muka mendengarkan seGara 

langsung informasi informasi a tau keteranga (Khalid, 1997:83). Yang 
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No Aspek yang Pertaanyaan yang Diajukan 

Diamati 

1. Motivasi 1. Apakah ada dorongan yang datang pada diri anak untuk 

melakukan kegiatan ? 

2. Apakah anda memberi semangat untuk anak mau 

membaca? 

3. Jika anda memberi motivasi untuk anak, motivasi dalam 

bentuk apa yang anda berikan ? ( dalam bentuk kata 

kata/tindakan) 

4. Apakah arrak rnau ketika diajarkan membacCI? 

2. Lingkungan 1. Apakah anda mengajarkan anak membaca ? 

keluarga 

3. Bahan 

bacaan 

2. Apakah anda mempunyai waktu yang lebih untuk bisa 

bersama anak dirurnah ? 

3. Apakah anda menggunakan media bergambar saat 

mengajarkan anak mernbaca? 

1. Apakah anda sering membelikan buku bacaan untuk anak 

? 

2. Apakah anda menyediakan buku bacaan untuk anak 

membaca? 

3. Apakah anak mempunyai ketertarikan dengan bahan 

bacaan yang anda sediakan ? 

4. Apakah anak mau melihat tulisan atau huruf yang ada 

dalam buku bacaan ? 

diwawancara dalam penelitian ini adalah orang tua, anak sebagai data pendukung 

guna untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca anak. 

Adapun daftar pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut : 

Eva/uasi Data 

Evaluasi data merupakan suatu proses agar data dapat ditafsirkan, karena 

penelitian ini bersifat deskriptif Maka evauasi data yang digunakan adalah teknik 
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penggambaran dengan kata kata atau kalimat dan dipisah pisahkan menurut 

kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan 

yang akurat dalam penelirian ini. Peneliti akan melaksanakan evaluasi dengan 

langkah langkah sebagai berilrut : 

Evaluasi kualitarif menurut Milles mempunyai4 tahap yaitu : 

• Pengumpulan data yaitu peneliri mencatat semua data secara obyektif dan 

apa adanya sesuai basil wawan(!ata dllapangafi. 

• Produksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pada 

penyederhanaan, pengabrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis dari lapangan. 

• Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinanan adaya penarik:an kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penarikan kesimpulan, agar maksud dari penelitian ini dapat memberi arti. 

C.Pembabasao 

Dalam kontek penelitian ini, paparan kemampuan siswa dalam membaca di 

kelompokkan Kemampuan mampu membaca dan bel urn mampu membaca. 

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara, terhadap informan diketahui 

bahwa: Dari semua jawaban, infonnan tentang faktor yang mempengaruhi 

kemampuan anak membaca adalah datang pada diri anak untuk melakukan 
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kegiatan membaca menyatakan bahwa dorongan yang datang pada diri anak 

jarang terlihat kecuali adanya dorongan dari orang tua. Namun orang tua sering 

memberikan semangat kepada anak agar anak mau belajar membaca. Dan untuk 

mengajarkan anak membaca disiang hari orang tua jarang bisa mengajarkanya 

dikarenakan sibuk bekerja, namun orang tua sudah berusaha mengajarkan anak 

membaca dimalam harinya. 

Kemudian dari jawaban informan tentang apakah ada mengajarkan anak 

membaca menyatakan bahwa untuk mengajarkan anak membaca dirumah, orang 

tua untuk saat ini belum bisa, anak lebih sering belajar dengan kakaknya dan 

belajar send.iri. Kemudian, orang tua juga belum bisa memberikan waktu yang 

lebih untuk mengajarkan anak membaca dirumah, kecuali tidak bekerja. Disaat 

megajarkan anak, orang tua menggunakan media bergambar agar anak mau 

belajar membaca. Kemudian anak jarang mau melihat tulisan I huruf yang ada 

dalam bacaan. Dikarenakan orang tua tidak ada bersarna anak saat belajar 

membaca. 

Sementara dari jawaban informan tentang apakah sering membelikan buku 

bacaan untuk anak menyatakan bahwa membelikan buku untuk anak lebih berarti 

daripada mainan, dan ada juga orang tua jarang membelikan buku bacaan untuk 

anak dikarenakan buku bacaan yang bisa dibaca oleh anak d.irumah masih ada. 

Kemudian tentang menyediakan bahan bacaan untuk anak, anak lebih sering 

mengambil sendiri dibandingkan orang tua yang menyediakannya. Sementara 

anak sangat tertarik jika bahan bacaan tersebut orang tua yang menyediakannya. 

Dan apakah anak mau melihat tulisan I huruf yang ada dalarn bacaan tergantung 

orang tua. Jika orang tua bisa menemani anak saat belajar, maka anak mau melibat 

tulisan/ huruf yang ada dalam bacaan, dan jika orang tua tidak bisa menemani 

anak saat belajar maka anak jarang mau melihat tulisan/ huruf yang ada dalarn 

bacaan tersebut. 

Menurut Crawley dan Mountain (rita, 2009:114) faktor motivasi akan 

menjadi pendorong semangat anak untuk membaca. motivasi merupakan faktor 

yang cukup besar pengaruhnya terhadap kemampuan mernbaca dalam situasi 

membaca dapat dibedakan berdasarkan sumbemya. Dalam hal ini motivasi 
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intrinsic yaitu bersumber pada pembaca itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yang 

surnbemya terletak diluar pembaca itu. Motivasi adalah suatu ketertarikan untuk 

membaca, hal ini penting karena jika ada motivasi akan menghasilkan anak yang 

memiliki kemapuan belajar yang lebih baik. Motivasi merupakan faktor yang 

sangat cukup besar pengaruhnya terhadap kemampuan membaca, jika motivasi 

hanya datang pada diri anak tidak memungkinkan bagi anak untuk bisa maksimal 

melakukan aktivitas bela jar tanpa adanya dorongan yang datang dari luar dirinya. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan hasil dari wawancara dengan 

informan penelitian bahwasannya motivasi I dorongan yang datang dari diri anak 

dalam kegiatan membaca jarang terlihat meskipun orang tua sudah memberikan 

semangat kepada anak untuk melalrukan kegiatan membaca. namun, dorogan yang 

datang dari diri anak tetap jarang terlihat. Ini disebabkan orang tua belum bisa 

mengobtimalkan kemampuannya dalam memberikan dorongan kepada anak. Oleh 

karena itu orang tua diharapkan ikut berperan serta agar timbulnya dorongan 

untuk melakukan kegiatan membaca. 

Sutj ivto (Slameto, 2003: 61) menyatakan bahwa keluargaa adalah lembaga 

pendidikan pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk 

pendidikan dalam ulruran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan 

dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, Negara, dan dunia. Melihat 

pemyataan tersebut diatas, dapatlah dipahami betapa pentingnya peranan keluarga 

dalam pendidikan anak. Cara orang tua dala mendidik anak akan berpengaruh 

terhadap belajamya. Seperti yang kita ketahui, anak sangat membutuhkan 

keteladanan keluarga dalam hal membaca. keluarga merupakan lembaga 

pendidikan pertama dan utama bagi anak, cara orang tua dalam mendidik anak 

akan berpengaruh terhadap perkembangannya. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan dari basil wawancara dengan informan penelitian bahwasannya orang 

tua smpai saat ini belum ada mengajarkan anak membaca. anak lebih sering 

membaca dengan kakaknya dan belajar sendiri tanpa adanya orang tau bersama 

anak, dan orang tua juga bel urn bisa memberikan waktu yang lebih bersama anak 

dikarenakan sibuk bekerja. 
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Menurut Bromley (Nurbiana, 2006:5.20) minat baca serta kemampuan 

baca seseorang juga dipengaruhi oleh bahan bacaan. bahan bacaan yang terlalu 

sulit demi anak akan mematikan selara untuk membaca. sehubungan dengan 

bahan baeaan ini, perlu diperhatikan yaitu topic atau isi bacaan dan keterbacaan 

bahan, anak harus dikenalkan dengan berbagai macam topik bacaan atau isi 

bacaan, sehingga dapat menambah wawasan anak, namun topic yang dipilih harus 

menarik bagi anak baik dari segi isi maupun dari segi penyajiannya. 

Kemampuan memabaca anak juga dipengaruhi oleh bahan bacaan, bacaan 

yang terlalu sulit dapat mematikan selera anak untuk membaca. oleh karena itu, 

bagi orang tua maupun guru memberikan dan menyediakan bahan bacaan untuk 

anak harus lebih dominan gambar dari pada tulisan agaranak tidak mudah bosan. 

Dengan demiikian dapat ditarik dari hasil kesimpulan wawancara dengan 

informan penelitian bahwasannya ada sebagian orang tua jarang memberikn buku 

bacaan untuk anak kemudian orang tua ada menyedikan untuk anak, akan tetapi 

anak lebih serig menggambilnya sendiri dikarenakan bahan bacaan yang 

disediakan orang tua kurang menarik bagi anak dan kurangnya bahan bacaan. jadi, 

untuk menyediakan bahan bacaan untuk anak harus menarik sehingga anak tidak 

boleh bosan. Bahan baeaan yang disediakan harus memiliki banyak gambar. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca kelas I SDN 

002 Batam Kota di kecamatan Batam Kota adalah sebagai berikut : 

Faktor - Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca siswa kelas I SD yang 

mampu membaca adalah : 

l .Faktor Fisiologis 

a) Fisik anak sehat tidak mengalami cacat 

b) Dapat berbicara dan mendengar dengan tanpa hambatan 

c) Lahir dan tumbuh dengan normal 

d) Tumbuh dan berkembang normal. 

2.Faktor Psikologis: 

a) Anak sangat percaya diri karena sudah mengikuti kegiatan belajar di 

taman kanak - kanak. 

b) Memiliki minat dan motivasi yang tinggi 

c) Kedua orang tua sangat penuh perhatian kepada anak 

3.Faktor lntelektual: 

a) Anak dapat merespon dengan cepat ketika diberikan tugas atau 

pertanyaan. 

b) Berbuat secara efektif terhadap lingk:ungan 
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c) Cepat dapat menyelesaikan bila diberi tugas 

d) Mandiri cepat bergaul dengan ternan sebayanya. 

4.Faktor Lingkungan : 

a) Ban yak buku - buku bacaan dirumahnya. 

b) Kedua orang tua hannonis,selalu memberikan perhatian dan kasih sayan g. 

c) Perhatian penuh kepada anaknya san gat peduli dengan kondisi anak. 

d) Ada Perpustaan di lingkungan tern pat tinggalnya. 

Faktor- faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca siswa kelas I SD yang 

bel urn mampu membaca adalah : 

l .Faktor Fisiologis : 

a) Anak lahir dan tumbuh mengalami hambatan 

b) Hambatan perkembangan pada anak dalam berbahasa. 

c) Nutrisi dan latihan perkembangan yang diberikan kurang 

d) Anak obesitas (kegemukan) 

e) Anak terlahir dengan gangguan panca indra seperti penglihatan dan 

pendengaran. 

2.Faktor Psikologis : 

a) Anak kurang percaya diri 

b) Kurang minat bela jar 

c) Kepedulian keluarga terhadap anak masih kurang sehingga mengganggu 

psikologisnya. 

d) Latar belakang kedua orang tua sering memperlakukan dengan kasar 

e) Berkonsentrasi dalam mengikuti pelajar 
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3.Faktor Intelektual : 

a) sulit merespon dengan cepat bila diberi pertanyaan 

b) Lambat menyeleaikan tugas yang diberikan 

c) Tipe anak pemalu dan menarik diri dari lingkungan sosial 

4.Faktor Lingkungan: 

a) Anak berasal dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis 

b) Kedua orang tua kurang perhatian sebab sibuk bekerja 

c) Kondisi di rurnah yang tidak nyaman,selalu ribut,orang tua tidak mau tabu 

dengan kondisi anak. 

d) Kedua orang tua yang tidak pemah mengajak ketoko buku. 

e) Tidak ada buku-buku bacaan dirumah 

B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian maka dapat penulis sampaikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Siswa Kelas I SDN 002 Batam Kota yang belum mampu membaca 

a) Tingkatkan minat dan motivasi bela jar membaca 

b) Rajin mengunjungi perpustakaan, toko buku,membeli buku,menikmati 

kegiatan membaca buku. 

c) Meningkatkan kesadaran akan manfaat membaca buku. 

d) Meningkatkan frekuensi membaca dengan terus melatih kemampuan 

membaca setiap hari. 
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e) Meningkatkan keberanian untuk bertanya dan rasa in gin tahu. 

2. Bagi Guru SDN 002 Batam Kota : 

a) Kesiapan guru dalam proses pembelajaran lebih ditingkatkan lagi. 

b) Memanfaatkan media pembelajaran yang tepat untuk rneningkatkan 

kemampuan membaca anak. 

c) Penggunaan rnetode pembelajaran yang sesuai dan rnenarik untuk 

meningkatkan keaktifan dan rnotivasi belajar mernbaca anak. 

d) Terns berkreasi untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan anak 

dan kemajuan zaman. 

e) Terns membaca buku - buku untuk menambah wacana dan bahan 

diskusi dengan ternan sejawat dalam meningkatkan kemampuan 

mengajar dan mendidik siswa. 

f) Sering mengadakan Iomba - Iomba untuk meningkatkan kemampuan 

membaca anak - anak seperti Iomba pidato, Iomba baca puisi dan 

Iomba mengarang. 

3. Bagi Orang tua murid 

a) Sesibuk apapun tetap memperhatikan anak anaknya. 

b) Tidak bosan memotivasi dan memberi tauladan bagi anak - anaknya. 

c) Senantiasa SlAG A menjaga anak - anaknya. 

d) Sering melakukan komunikasi dengan mengadakan dialog. 

e) Mendampingi anak dalam belajar di rumah. 

f) Selalu siap menjawab pertanyaan yang di ajukan anak. 
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g) Tidak mengeluh eli depan anak.Selalu semangat. 

h) Orang tua perlu menyediakan waktu khusus untuk membacakan buku 

dan menemani anak untuk membaca. 

i) Orang tua harus memberi contoh dan control yang baik bagi anak. 
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LAMPIRAN 1 
Informan dan kategori membaca Siswa kelas IA SDN 002 
Batam Kota Kecamatan Batam Kota 

Kemampuan Membaca 
No Nama Siswa Jenis Belum 

Kelamin Mampu Mampu 

1 MT L j_ 
2 RR L j_ 
3 NAP L ~ 
4 MAG L " 5 ANA p " 6 RS L " 7 FDA p j_ 
8 DC p " 9 NH p j_ 
10 YOFN L " 11 SOG p " 12 ARSD L " 13 MAG L " 14 FSA p " 15 s p " 16 HFS p " 17 AAP p " 18 NQ p " 19 NKP p " 20 TPN L " 21 E L j_ 
22 SET p j_ 
23 AA p " 24 MLH p " 25 VR L " 26 JSD L " 27 ASAS p " 28 RKN p 'J 

29 FO L " 30 DG L " 31 MA L " 32 APA L " 33 MFA L " 34 FDP L j_ 
35 AFR L " 36 F L " 37 FH L " JUMLAH 27 10 
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Lampiran 2 
Informan dan Kategori Membaca Kelas IB SDN 002 
Batam Kota Kecamatan Batam Kota 

Jenis Kemampuan Membaca 
No Nama Siswa Kelamin Mampu Belum 

Mampu 
1 GAF p " 2 JNH L _i 
3 RARP L " 4 MD L " 5 RDK L " 6 BS L " 7 ED p " 8 HO p " 9 MA L " 10 KD p " 11 MAR L " 12 MAT L ..J 
13 RA L " 14 HP L " 15 YMG p " 16 IMP p " 17 EM p -" 18 AMS p " 19 RAP L ·" 20 ZRH p " 21 WSM p " 22 LTS p " 23 EPG L " 24 SNW p " 25 MCA p " 26 MRT p " 27 KND p " 28 AFS L " -

_i 29 RR L 
30 MJ L ~ 
31 UK p " 32 FPK L " 33 SN p " 34 TBS p " 35 KEQ p " 36 ANSR p " 37 SRBB p " 38 GAFP p " 39 AMF L " 
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Jenis Kemampuan Membaca 
No Nama Siswa Kelamin Mampu Belum 

Mampu 
40 MGW L ~ 

JUMLAH 22 18 
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Lampiran 3 
Informan dan Kategori siswa kelas IC SDN 002 Batam Kota 
Kecamatan Batam Kota 

Kemampuan Membaca 
NO Nama Siswa Jenis 

Kelamin Mampu Belum 
Mampu 

1 ARK L " 2 AO L " 3 AKS p " 4 SYH p " 5 RS L " 6 KA p " 7 SJN p " 8 AP p " 9 AH L " 10 MRN L " 11 NYM p " 12 MI L " 13 AZ p " 14 NR p " 15 QAS p " 16 FR p ..; 
17 AMP p ..; 
18 R p ..; 
19 HR L " 20 LR p " 21 MFNL L " 22 NAP p ..; 
23 SAZ p " 24 NCA p " 25 APH p ..; 
26 MMA L " 27 NAA p " 28 PAN p ..; 
29 MMC L " 30 MSK L " 31 DFL p ..; 
32 YRP p ..; 
33 DFL p " 34 MNS p " 35 ML L " 36 KLO p " 37 YRS L " 38 AAI p " 
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Kemampuan Membaca 
NO Nama Siswa Jenis 

Kelamin Mampu Belum 
Mampu 

39 RT L ..J 
36 3 

43490.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



79 

LAMPIRAN4 
Daftar Pegawai SDN 002 Batam Kota Tahun Pelajaran 20 17/2018 

No Guru/Pega Jabatan Pendidikao Pan gka t/Golonga n 

wai 

1 HjR KEPSEK S2 Pembina TVB 

2 JA GURU KELAS liB Sl Pembina IV A 

3 M GURU KELAS VA Sl Pembina IVA 

4 E GURU KELAS II B Sl Penata lliD 

5 R GURU KELAS IV A Sl Pembina IVA 

6 s GURUPJOK S2 Penata lliC 

7 D GURU KELAS iliA Sl Penata IliA 

8 y GURU KELAS IA Sl Penta IIIB 

9 EM GURUKELAS Sl Penata IliA 
- -

10 M GURU KELAS VB Sl Penata IlB 

11 u GURU KELAS IVB Sl HONOR 

12 F GURUAGAMA Sl HONOR 

l3 w GURU KELAS IIA Sl I-ION OR 

14 RH GURUKELASI Sl HONOR 

15 NA GURU KELAS V C Sl HONOR 

16 A PJOK Sl HONOR 

17 FJ GURU KELAS 18 Sl HONOR 

18 DV GURU BAHASA INGGRIS Sl HONOR 

19 JA TU SMA HONOR 
-

20 HT GURU AGAMA ISLAM Sl HONOR 

21 JT GURU AGAMA KRISTEN D2 HONOR 

22 SP PENJAGA SEKOLAH SLTA HONOR 
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LAMPIRAN5 
Wawancara dengan Orang Tua Siswa tidak mampu membaca Permulaan 
l .Hari ,tanggal: Selasa 27 Oktober 2017 
Waktu : 10.30 WIB - 11.15 WIB 
Tempat : Teras ruang kelas 
Responden : Mr 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Nama Anak : As 
Peneliti : " Siapa nama bapak dan ibu ?" 
Responden " Bapak Sd dan ibu Mr" 
Peneliti :" Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang ?" 

80 

Responden : "Di pasar beijulan sepatu seharga Rp 20 .000 dan membuka jasa 
pijat biasanya tidak dipungut tetapi seikhlanya yang diberikan peh para pengguna 
jaa tersebut biasanya sekitar Rp.l 0.000 sampai Rp 50.000.Pelanggannya biasanya 
dari karyawan - karyawan yang bekerja di Perusaahan di Batam. 
Peneliti : "Apaicah pendidikan terakhir bapak/ibu ?" 
Responden : "Bapak Sd pendidikan terakhir SMP dan ibu Mr pendidikan 
terakhir SMP.Saat SD ibu Mr juga tidak lancar membaca namun sekarang bisa 
membaca. 
Peneliti : "Apakah anak anda mengalami kesulitan membaca perm ulan ?" 
Responden :''Iya" 
Peneliti : "Apakah anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa tetapi sedikit - sedikit." 
Peneliti : "Bagaimana pola makan anak anda?Berapa kalli dalam sehari?" 
Responden :"Pola makan anak saya sehari 2 kali pagi dan sore.Kalau diberi 
uang salru Rp 2000 sehari dan minta lagi untuk jajan sore. 
Peneliti : "Apakah gizinya terpenuhi seimbang ?" 
Responden : "Gizinya kadang - kadang terpenuhi seimbang,sehari minum susu 
dan dua kali air. 
Peneliti : "Apakab anda mengalami kelahiran yang sulit?" 
Responden : "Iya, anak saya mengalami kelahiran yang sulit .Proses persalinan 
dari pukul 13.00 sampai besoknya pagi baru lahir dengan normal.Lahir denga 
berat badan 3 kilo. 
Peneliti : "Apakah anak Anda terlahir premature,normal atau terlalu lama?" 
Responden : "Lahirnya normal 9 bulan dalam kandungan." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalarni panas yang tinggi ? Jika pemah 
kapan ,apa penyebabnya ?berapa lama kejadianya ? 
Responden : "Pemah rnengalami panas,narnun dapat teratasi dengan cepat 
berobat ke dokter". 
Peneliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda?" 
Responden : "Sebagai orang tua saya hanya bisa berusaha agar anak saya bisa 
jafan seperti lainnya dalam menuntut ilmu ". 
Peneliti : " Apakah anda pemah memberikan penghargaan kepada anak 
anda ? Kapan dan bagaimana caranya ?". 

1"' 
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Responden : " Pemah saya berikan pujian dia belajar membaca saya 
rnengatakan kamju pintar tapi harus selalu belajar dan terus latihan agar 
membacanya dapat lancar". 
Peneliti : "Apakah Anda menyiapkan peralatan sekolah yang dipakai 
anak?Kapan ?". 
Responden : " Tidak saya siapkan,anak saya menyiapkan sendiri karena saya 
harus pergi ke pasar". 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi otak anak 
anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? Jika ada 
,bagaimana kronologisnya ? proses turnbuh kern bang anak?". 
Responde :"Kalau saat mengandung 9 bulan tidak pemah mengalami sesuatu 
kendala atau sakit ,saya sebagai ibu hanya pada saat melabirkan di infus agar 
mengalami kontraksi untuk dapat melahirkan dengan lancar.Pada pagi harinya 
baru dapat melahirkan dengan lancar tanpa operasi". 
Peneliti : "Bagaimana Anda menyuruh anak anda belajar ?" 
Responden : "Kadang saya menyuruh kadang tidak,terserah anak ". 
Peneliti :"Apakah anak anda masih sering menangis ketika menghadapi 
kesulitan ?" 
Responden :"ya,masih menangis dan merajuk bila keinginannya tidak 
terpenuhi". 
Peneliti :" Apa yang sering diinginkan oleh anak anda sehingga sampai 
menangis?" 
Responden : " Yang membuat anak saya menangis adalah ketika ingin minta 
mainan ataupun sesuatu yang tidak dibeli lalu menangis dan kadang - kadang 
tidak mau belajar". 

2.Hari ,Tanggal: 29 Oktober 2017 
Waktu : PukuJ 11.30 - 12.30 WIB 
Tempat : Rumah Nr 
Responden : Nr 
Jenis Kelamin : Laki- Laki 
Nama Anak : Nfs 
Penelit i : "Siapa nama bapak dan ibu?" 
Responden : "Bapak Nr dan ibu Nr" 
Peneliti : " Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?" 
Responden : " Bapak dan ibu sekarangjualan nasi". 
Peneliti : " Apa pendidikan terakhir bapaklibu ?" 
Responden : "Pendidikan terakhir bapak dan ibuadalah SMP ". 
Peneliti : " Apakah anak anda tidak mampu mernbaca permulaan ?" 
Responden : " ya,tersendat - sendat ketika membaca". 
Peneliti : " Apakah anda bisa membacaT' 
Responden :"Ya , bisa" 
Peneliti :" Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari? 
Responde : "Sehari dua kali makan ,Kadang- kadang satu kali makan,banyak 
jajan kalau disuruh makan susah." 
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Peneliti : " Apakah giginya seimbang ?" 
Responden : " Kadang - kadang mau makan nasi dan sayur kadang - kadang 
tidak mau Cuma makan dengan tempe saja". 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak,"sebab saya melahirkan dengan normal saja tidak 
mengalami kesulitan ". 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi otak anak 
anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? Jika ada 
,bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu lama?" 
Responden : ' 'Normal." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pernah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "Pernah anak saya mengalami kejang /step saat dia berumur 1 
tahun. Nr sampai mengeluarnkan busa di mulutnya kemudian orang tuanya 
membawa Nr ke tukang pijat. '' 
Peneliti : " Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "pemah kama panas yang terlalu tinggi yang disebabkan kondisi 
badan yang Ielah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Saya menyuruh anak saya untuk mengaji." 
Peneliti : "Apakah anda selalu rnendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
Responden : " Iya, karena kesibukan saya yang berjualan sate dari sore sampai 
malam dan pagi sampai siangnya menyiapkan sate dan !ontong yang mau dijual 
sehingga saya meluangkan waktu setelah Nr pulang sekolah sampai kami 
berangkat berjualan untuk mendampingi Nr belajar dan membantu menyiapkan 
jadwal pelajaran. " 
Peneliti : "Apa saja bentuk motifasi yang diberikan anda kepada anak anda 
dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "Setiap hari, Nr disuruh sekolah yang raj in." 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Jarang. Hanya dengan ucapan misalnya rajin.'' 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan dipakai 
anak anda ke seko1ah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ?'' 
Responden : "lya, ibunya Nr yang menyiapkannya pada sore hari sebelum 
berangkat berjualan." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelum anak anda berangkat 
ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? Masak 
sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden : "Iya, ibunya Nr pagi hari membeli sayur di warung pukul 06.30 
WIB di dekat rumah. Alasannya lebih praktis karena harga sayur berkisar Rp 
2.000,00 sampai Rp 5.000,00 sudah cukup untuk makan sehari orang serumah 
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tetapi kalau membeli sayuran sampai Rp 20.000,00 baru bisa dibuat sayur. Oleh 
karena itu, membeli sayur eli warung lebih murah daripada harus memasak sendiri 
dan waktunyajuga sudah tidak ada." 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran untuk 
membaca permulaan di rumah ? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
Responden : "Ada, medianya berupa gambar huruf alphabet. ' 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumah ? jika iya, bagaimana periodiknya ? seminggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan keliling ?" 
Respond en : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah anda pemah mengajak anak anda ke perpustakaan 
daerah atau ke toko buku ? jika pemah, dalam rangka keperluan apa dan untuk 
siapa ?" 
Respoden : "Belum pernah." 
Peneliti : "Apakah anda mengalami kesulitan dalam mendidik anak anda T' 
Respond en : "Kalau diberi nasehat kadang mau mendengarkan kadang tidak." 
Peneliti : "Usaha apa saja yang dilakukan anda dalam mengatasi masalah 
yang dialami anak anda ?" 
Responden : "Sebagai orang tua banya bisa memarahinya saja. Kadang 
bapaknya memukul Nr kalau ibunya sering. " 
Peneliti : " Iomba apasaja yang pemah diikuti oleh anak anda ?" 
Responden : "Lomba kerupuk, pecah air, paku dimasukkan dalam botol, 
mencari bendera ditutup matanya, mewamai " · 
Peneliti : "Prestasi apa saja yang pemah diraih anak anda ikuti ?" 
Responden : "Juara 1 Iomba kerupuk, juara 2 pecah air, juara 2 paku 
dimasukkan dalam botol, juara 2 mencari bendera ditutup matanya, dan juara 3 
rnewamai." 

3 .Hari, tanggal : Kamis, 29 Oktober 2017 
Waktu : 12.00 WTB - 12.45 WIB 
Tern pat 
Reponden 
J en is kelamin 
Namaanak 

Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Renponden 

Peneliti 
Respond en 
Penelitik 

Responden 

: RumahAL 
: Hn 
: Laki- Laki 
: K 

: "Siapa nama Bapak dan Ibu ?" 
: "Bapak Nh dan Ibu Al." 
: "Apa pekerjaan terakhir bapak dan ibu sekarang ?" 
: "Bapak sebagai burub dan Jbu sebagai pembantu rurnah 
tangga." 
: "Apa pendidikan terakhir bapak/ibu ?" 
: "pendidikan terakhir bapak dan ibu adalah SD." 
: "Apakah anak anda mengalami kesulitan membaca perrnulaan 
?" 
: "Iya." 
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: "Apakah anda bisa membaca?" 
: "Bisa, kalau ibunya tidak bisa membaca." 
: "Bagaimana Pola makan anak anda ? Berapa kali dalam sendiri 
?" 
: "Sehari makan 3 kali tetapi kalau sekolah sehari makan 2 kali." 
: " Apakah gizinya terpenuhi seimbang ?" 
: "Biasanya lebih sering makan soto kalau pagi. Saya membeli 
soto di warung karena soto Rp 5.000,00 sudah bisa dimakan 
orang satu keluarga yang terdiri dari Bapak, Ibu, 2 kakak dan 1 
adik." 
: "Apakah anak anda pemah mengalarni kelahiran yang sulit ?" 
: "Waktu kelahiran sulit karena pada usia 11 bulan 29 hari belum 
bisa Jahir dan perut ibunya At besar dan dikelilingi orang 
berdzikir. Solusinya ibunya minum es dicampur air zam - zam 
setelah solat subuh. Selain itu, saya mengaji al Qur'an sampai 
Khatam dan solat kemudian ditiupin ke lubang perutnya. Setiap 
hari jum'at rumahnya selalu wangi padahal tidak ada yang 
memakai wangi wangian." 
: " Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi otak 
anak anda ketika sebelurn melahirkan, saat melahirkan dan 
sesudah melahirkan ? J ika ada, bagaimana kronologisnya ? 
Proses tumbuh kern bang anak ?" 
: "Tidak ada hanya setelah dia lahir dia seperti anak indigo." 
: "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
: "Terlalu lama karena k-urang satu hari sesudah berusia 12 bulan 
dalam kandungan. Padahal usia normalnya 9 bulan 10 hari 
sehingga lebih lama dari biasanya yaitu diperpanjang 2 bulan 19 
hari. " 
: "Apakah anak anda pemah mengalami pana yang san gat tinggi 
? Jika pemah , kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasinya?" 
: " pemah panas yang sangat tinggi . Orang tuanya tidak pemah 
memeriksakan ke dokter sehingga kalau sakit ditto mempunyai 
kebiasaan mandi jam 00.00 dini hari. Selain itu, diminurni adem 
sari dan es. " 
: "Apakah anak anda pemah mengalami kejang kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
: "Belum pernah." 
: "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
; "Al pemah bermain bola karena terkena kaca kakinya. 
Kemudian keluar darahnya. Bapaknya hanya meniup kakinya 
kemudian sembuh dan bisa berrnain bola lagi . Waktu ibunya 
hamil Al beliau tidak pemah merasa Ielah meskipun melakukan 
banyak aktifitas." 
: " Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
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: "Iya, saya hanya menyuruh seteah magrib anak - anak saya 
dibiasakan untuk belajar. Meskipun ketika orang tua tidak 
mendampinginya, mereka berkelahi mengganggu kakaknya 
misalnya ketika belajar ditarik bukunya. Kalau belajar televisinya 
tidak boleh dinyalakan, televise dinyalakan saat pagi hari dan 
ditayangkan berita sehingga wawasan dan pengetahuan anak 
anaknya bertambah. " 

: "Apa saja bentuk motivasi yang diberikan anda kepada anak 
anda dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya ?" 

: "kamu harus rajin belajar setiap malam ditanyakan apa cita -
citanya. Katanya cita - citanya ingin banyak dikenal orang. AI 
juga sering menempelkan gambar - gambar seperti para ulama 
terkenal di dinding tembok rumahnya dan dia juga ingin terkenal 
seperti mereka. " 
: "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda 
?" 
: "Diberikan mobil mobilan dan mainan yang dia minta." 

: "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan 
dipakai anak anda ke sekolah? kpan (malam hari atau pagi hari 
menjelang sekolah ) ?" 
: "Tidak, yang menyiapkan peralatan sekolah ibunya AI. Ibunya 

yang menjadwal pada malam hari dan jam 6 menyiapkan 
seragam dan uang saku yang ditaruh di atas Tv yang sudah 
dibedakan dengan kakak dan adiknya sehingga semuanya 
mendapatkan uang saku dengan adil." 

: "Apakah anda menyiapkan sarapan untuk anak anda berangkat ke 
sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? 
Masak sendiri atau membeli di warung ?" 

: " Ibunya AI yang menyiapkan sarapan biasanya menmbeli sayur 
karena lebih hemat ( biaya yang di keluarkan lebih sedikit dari 
pada masak sendiri ) kalau nasiknya masak makai megic com 
: " Apakah anda selaJu menyediakan media pembelajaran untk 
membaca permulaan di rurnah ? jika ya media pembelajaran 
seperti apa? " 
: " Iya, kalau belajarmemakai lampu dan mejanya menggunakan 
lantai yng berada lebih tinggi dari lantai yang untuk duduk. Jadi 
seperti tangga , lantai yang bawah untuk duduk dan atas untuk 
meja bel ajar anak. Dulu ada poster huruf tetapih sejak ada banjir 
media pembelajaran tidak ada." 
: " Apakah ada berlangganan majalahanak atau buku bacaan di 
rumah ? jika iya , bagaimana priodiknya ? seminggu sekali atau 
sebulan sekali ? " 
: " Tidak. " 

: " Apakah di lingkugan rumah anda ada perpustakaan keliling.? 
" 
: " Tidak." 
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: " Apakah Anda pemah menggajak anak Anda ke perpustakaan 
daerah atau ke toko buku ? jika pemah , dalam rangka keperluan 
apa dan untuk. siapa ?" 

: "saya pemah mengajak anak saya shopping.Saya membiarkan 
anak aya memilih buku yang ingin dibacanya.Biasanya dia lebih 
suka membaca religi yang ada tokoh atau utama Islam kemudian 
gambarnya di tern pel di dinding tembok rumahnya." 
: "Apakah Anda mengalarni kesulitan dalarn mendidik anak 
Anda?". 
: "Tidak". 
:"Lomba apa saja yang pemah diikuti oleh anak Anda ?" 
:"Lomba mewarnai di sekolah saja.Belum pemah keluar 
sekolah". 
: " Prestasi apa yang sudah pernah di dapat ?". 
:"Belum pemah ". 

4 .Hari ,Tanggal : "Rabu,30 Oktober 2017 
Waktu : Pukul 10.00 WIB - 11.30 WIB 
Tempat 
Responden 
Jenis Kelarnin 
NamaAnak 
Jenis kelamin 

Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

Resmponden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

Responden 
Peneliti 
Responden 

: Rurnah Az 
:An 
: Perempuan 
: Kj 
: Perempuan 

:" Siapa nama Bapak dan lbu ?" 
: " Bapak Sk dan ibu An". 
:" Apa pekerjaan Bapak dan ibu sekarang ?" 
: " Bapak sebagai karyawan swasta dan ibu wirawasta." 
: " Apa pendidikan terakhir bapak/ibu ?'' 
: "Pendidikan terakhir bapak SD dan ibu SMA." 
: "Apakah anak Anda mengalami kesulitan membaca permulaan 

: "Iya, anak saya sulit membaca." 
: "Apakah anda bisa membaca ?" 
: "Bisa." 
: "Bagaimana pola makan anak anda? berapa kali dalarn sehari 
?" 
: "Anak saya makan 3 sehari ." 
: "Apakah gizinya terpenuhi seimbang?" 
: " kadang makan mie. Kalau sudah dimarahi ibunya, Az tidak 
jadi makan. Biasanya makan nasi, sayur, lauk, susu setiap pagi, 
buah jeruk, jus wortel, jus jarnbu. Makanan yang dimakan Az 
mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya. Hal ini 
membuktikan orang tuanya selalu melarang Az makan makanan 
yang dijual di sekolahnya seperti mie goring instan dan 
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penyajiannya pun menggunakan plastic dari mienya. Tetapi Az 
tidak pemah memperhatikan nasehat orang tuanya kalau diberi 
tabu selalu keras kepala." 
: "Apakah anak anda pemah mengalarni kelahiran yang sulit ?" 
: "Tidak sulit hanya saja mendapatkan Az setelah usia pemikaban 
6 tahun." 
: " Aapakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi otak 
anak anda ketika sebelum melahirkan, saat melahirkan dan 
sesudah melahirkan ? Jika ada, bagaimana kronogisnya? Proses 
tumbuh kembang anak ?" 
: "Tidak ada." 
: "Apakah anak anda terlahir premature, nomal atau terlalu lama 
?" 
: "Normal." 
: "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi 
? Jika pemah, kapan dan apa panyebabnya ? berapa durasinya T' 
: iya pernah, saat usia 2 tahun pernah jatuh dari sepeda dan saat 
beijalan jalan menggunakan Apollo juga pemah jatuh. Belum 
lama ini juga jatuh dari tangga lantai 2 ketika di rurnahnya nenek 
karena didorong oleh ternannya." 
: "Apakah Anak anda pemah mengalami kejang kejang ? Jika 
pernah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
: "Bel urn Pemah." 
: "Bagaimana pecan anda dalam mendidik anak anak ?" 
: "saya memberikan perhatian kepada anak saya baik 
pendidikannya maupun makanannya. Saya j uga pernah 
mendatangkan guru private tetapi karena kena marah terns tidak 
mau mengeijakan soal." 
: "Apakah Anda selalu mendatangan dan membimbingi anak 
anda dalam bela jar ? jika iya, bagaimana caranya ?" 
: " Iya mbak, saya menyuruh anak saya untuk membaca tetapi dia 
tidak mau. Kata Az "uwes semene wae" 1-3 baris Az sudah ingin 
mengakhiri belajar membacanya. " 
: "Apa aja bentuk motivasi yang diberikan anda kepada anak 
anda dalam pendidikan ? kapan dan bagaimana caranya ?" 
: "saya pemah mengatakan ' Az kamu belajar yang raj in agar jadi 
anak pintar. Besok kalau sudah besar bisajadi ABRI/Presiden' ." 
: "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda ? 
kapan dan bagaimana caranya ?" 
: "Kalau naik kelas, bisa membaca dan menulis maka ibu akan 
merayakan ulang tahunnya dan diberi kado sesuai dengan 
pennintaannya" 
: "Apakab anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan dipakai 
anak anda ke sekolah ? kapan (mal am hari atau pagi hari 
menjelang sekolah ) ?" 
: " iya, saya menyiapkan peralatan sekolah pada pagi hari." 
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: "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelum anak anda 
berangkat sekolah 1 kapan (malam hari atau pagi hari menjelang 
sekolah ) ? Masak sendiri atau membeli di warung 1 
: "Iya, saya memasak tetapi kalau sudah kesiangan membe1i di 
warung." 
: "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran untuk 
membaca permulaan di rumah ? Jika iya, media pembelajaran 
seperti apa 1" 
: "Iya, saya membelikan poster huruf alphabet dan buku untuk 
menulis tegak bersambung." 
: "Apakah anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumah ? Jika iya, bagaimana periodiknya ? seminggu sekaJi atau 
sebulan sekali 1" 
: "Tidak" 
: .. Apakah di Lingkungan rumah anda ada perpustakaan keliling 
?" 
: "Tidak." 
: "Apakah anda pemah mengajak anak anda ke perpustakaan 
daerah atau ke toko buku1 Jika pemah, dalam rangka apa 
keperluan apa dan untuk siapa ?" 
: "Pernah, kalau Az diajak untuk melihat buku dia senang sekali 
meskipun yang dilihatnya hanya gambarnya saja. Dulu, saya 
pemah mengajaknya ke gramedia." 
: "Aoakah anda mengalami kesuJitan dalam mendidik anak anda 
1" 
: "Iya." 
: "Apa saja hambatan yang dialami anda dalam mengawasi anak 
anda?" 
: "Az kalau diberi nasehat tidak mau mendengarkan. Dia keras 
kepala. Sifatnya emotional dan tempramen. KaJau minta sesuatu 
harus dibelikan. Kalau tidak dibelikan dia marah, emosi, dan 
membanting sesuatu." 
: "Usaha apa saja yang dilakukan anda dalam mengatasi masalah 
yang di alami anak anda ?" 
: "Kalau sudah seperti biasanya saya menuruti keinginannya agar 
tidak membuat kerinutan di rumah." 
:"Lomba apa saja yang pernah diikuti oleh anak anda ?" 
: "Lomba mewarnai dan Lomba fashjonshow bel urn pernah juara 
hanya berpartisipasi saja." 
: "Prestasi apa saja yang pernah diraih anak anda ?" 
: .. Belum pemah." 

S .. Hari, tanggal : Jumat, 31 Oktober2017 
Waktu : Pukul 08.40 WIB - 09.20 WIB 
Tern pat : Warung soto tern pat Ml bekerja 
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Responden : M1 
Jenis kelamin : Perempuan 
Nama Anak : Mn 
Peneliti : "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
Responden : "Bapak Ek dan lbu Ml" 
Peneliti : "Apa pekerjaan bapak/ibu sekarang?" 
Responden : "Pekerjaan Bapak adalah buruh dan Ibu sebagai pembantu rumah 
tangga dan membantu berjualan soto di dekat SD Negeri Tegal panggung." 
Peneliti : "Apa pendidikan terakhir bapak/ibu ?'' 
Responden : "Pendidikan terakhir Bapak dan Ibu adalah SMA" 
Peneliti : "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
Responden : "lya, sudah bisa membaca sedikit sedikit tetapi tidak lancar." 
Peneliti : "Apaka anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa." 
Peneliti : "Bagaiman pol a makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "Aj sehari makan 3 kali, pagi, siang, dan malam. Sorenya belajar 
dahulu kemudian malamnya makan lalu tidur. Karena kalau makan dulu bisa 
ngantuk kemudian tidak belajar." 
Peneliti : " Apakah giginya seimbang ?" 
Responden : "kalau sudah minum susu pagi makan roti. Kalau siang makan 
nasi dengan sop a tau telur." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Waktu kelabiran sulit udah 2 hari dirumah sakit tidak lahir, 
akhimya pulang bertemu dengan bapaknya kemudian Aj Jahir." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya ? proses tum bub kern bang anak?". 
Responde : "Tidak ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu lama?" 
Responden :"Normal, 9 bulan lOhari Aj sudah lahir." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "Tidak pemah, dia panasnya biasa karena terlalu banyak bermain 
bola sehingga Ielah." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Tidak Pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Diajari membaca oleh bapaknya. Kita tidak bisa memaksa Aj 
sehingga harus pelan pelan belajamya atau kemauannya sendiri. Kalau dibentak 
bentak dia tidak mau belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
Responden : "Kadang - kadang saya kadang - kadang bapaknya. Kalau bapak 
ibuedang pergi dia belajar sendiri. Dia kalau mengalami kesuliitan selalu bertanya 
misalnya huruf s dan a dibaca apa bu." 
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Peneliti : "Apa saja bentuk motifasi yang diberikan anda kepada 
anak anda dalarn pendidikan? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "Saya suka mendorong, Mas Aj kalau sudah besar karena 
uumurnya mas Aj sudah besar jadi mas Aj harus belajar agar pintar. Kalau tidak 
pintar nanti diejek ternan temannya Lho. Harus belajar yang cerdas. Kalau sudah 
mandi makan harus belajar dulu. Setelah itu boleh bermain boleh menonton 
televise. Kadang - kadang dia mau tetapi kalau sudah lelah dia tidak mau. Selalu 
mernberikan motivasi setiap hari." 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Seandainya dia belajar terus, saat ibunya sep11ang dari kerja 
beliau melihat Aj sedang belajar. Saya bilang 'aduh pintere besok ibu belikan 
baju'. Seandainya nilainya bagus, Aj kadang - kadang dibelikan tas oleh 
bapaknya agar semangat belajar dan nilainya bertambah bagus. Waduh kalau saya 
mendapat nilainya jelek saya takut rna bapak besok bu soalnya tidak dibelikan tas 
oleh bapak." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan 
dipakai anak anda ke sekolah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang 
sekolah ) ?" 
Responden : "Kadang, kalau duJu saya tetapi sekarang Aj sendiri. Mas Aj 
kalau menjadwal sendiri bisa dilihat di jadwalnya apa matematika atau bahasa 
Indonesia. Kalau menyiapkan seragam sekolah sendiri pada malam hari. Kalau 
mencuci dia tidak bisa. Malam disiapkan seragam dan menjadwal. Pagi hari dia 
mandi pakai seragam, minum susu makan roti diberi uang saku kalau nilainya 
bagus diberi 3.000 kalau nilainyajelek diberi 2.000." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sara pan sebelum anak anda 
berangkat ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? 
Masak sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden "saya membeli soto dan sayur tetapi kalau nasi saya masak 
sendiri." 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran 
untuk membaca permulaan di rumah ? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
Responden : "Iya, seumpamanya kalau ada bacaan apa saya ajari membaca. 
ada poter huruf alphabet. Beli dipaar 2.000 ditempellkan ditembok dan diberikan 
majalah anak oleh kakaknya. Kalau sudah Ielah dia berhenti kemudian tidur." 
Peneliti : "Apakah Anda ber]angganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumah ? jika iya, bagaimana periodiknya ? seminggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak, kadang membeli kalau Aj berminat karena temannya 
mempunyai majalah kemudian minta ibunya untuk membelikan majalah anak." 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan keliling ?" 
Respond en : "Disini tidak ada perpustakaan keliling." 
Peneliti : "Apakah anda pemah mengajak anak anda ke perpustakaan 
daerah atau ke toko buku ? jika pemah, dalam rangka keperluan apa dan untuk 
siapa ?" 
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Respoden : "Dulu Aj pemah diajak ke perputakaan dekat alun alun oleh 
kakaknya. Pemah diajak juga ke toko buku daerah demangan karena harganya 
mahaljadi kita hanya melihat lihat saja dan membacanya disana." 
Peneliti : "Apakah anda mengalami kesulitan dalam mendidik anak anda ?" 
Respond en : " iya." 
Peneliti : "Apasaja hambatan yang dialami anda dalam mengatasi anak 
anda?" 
Respond en : "kita udah beruaha tetapi anak kita tidak naik kelas. Y a gimana 
anak kita. Sekarang tidak naik kelas tidak apa apa beok bisa naik kelas." 
Peneliti : "Usaha apa saja yang dilakukan anda dalam mengatasi masalah 
yang dialami anak anda ?" 
Responden : "Memberikan motivasi agar Aj semangat belajar dan naik kelas. 
Sebagai orang tua berusaha membuat ' ayem' anaknya agar tidak kecewa dan tetap 
semangat." 
Peneliti : " Iomba apa saja yang pemah diikuti oleh anak anda ?" 
Responden : "Pemah ikut tari topeng di kampong. Saat kela I Aj ikut Iomba 
meluki di kampong dan di SD. Lomba fashion show di SD, Iomba sepak bola." 
Peneliti : "Prestasi apa saja yang pemah diraih anak anda ikuti ?" 
Responden : "pemah ikut tari topeng mendapat juara 2 di kampong. Saat kelas 
I, juara llomba melukis di kampong dan SD juara 3. Lomba sepak Bolajuara 3." 

6 .. Hari, tanggal : Rabu, 1 November 2017 
Waktu : Puku111.30WIB - 12.15 WID 
Tern pat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
saja". 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
lupa". 

: Tera kelas 
: Tt 
: Perempuan 
: Kj 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: ' 'Bapak Wg dan ibu Tt". 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 
: "Pekerjaan bapak wirawata dan ibu ebagai ibu rumah tangga 

: "Apa pendidikan terakhir bapak/ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir bapak SMP dan ibu SMA". 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: "Ya,anak saya sering lupa, bi la hurufuya sudah di acak pasti 

Peneliti : "Apaka anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa". 
Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "Bila saya suruh makan sebelwn lapar pasti menolak untuk 
makan.Anak saya susah makan.Kalau sudah lapar baru minta makan". 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden :''Yang sering di makan adalah nasi putih dan sayur sop a yam bila 
tidak ada kuah tidak mau makan. 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
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Responden : "saya melahirkan tidak men gal ami keulitan". 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi otak anak 
anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah rnelahirkan ? Jika ada, 
bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kern bang anak?". 
Responde : "tidak ada". 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu lama?" 
Responden : "Anak saya lahir normal". 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "Ya pemah panas tinggi sudah berobat ke Puskesmas".Namun 
masih tetap panas selarna seminggu". 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Tidak". 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Sebagai orang tua saya selalu berusaha agar anak saya bisa 
membaca dengan menyuruh belajar kadang-kadang". 
Peneliti : "Apakah anda se]alu mendampingi dan membimbing anak anda 
dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
Responden : "Ya saya mendampingi anak belajar tapi sekali - kali saja,tidak 
rutin sebab saya punya bayi". 
Peneliti : "Apa saja bentuk motivasi yang diberikan anda kepada anak anda 
dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "Kalau kamu mau pintar harus rajin dan tekun belajar,namun 
motifasi terkadang tidak di laksanakan". 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Ya saya kadang-kadang memberi penghargaan dengan 
pujian."Kamu Hebat" ayo ,coba lagi membaca". 

Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan dipakai 
anak anda ke sekolah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ?" 
Responden : "ya,saya siapkan buku dan pinsil ,seragam dan sepatujuga bekal". 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelurn anak anda berangkat 
ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? Masak 
sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden : "Saya siapkan saat mau berangkat kesekolah bekal beli saja". 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran untuk 
membaca permulaan di rumah? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
Responden : "tidak selalu.Kadang - kadang saja". 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumah ? jika iya, bagaimana periodiknya ? serninggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak". 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan 
keliling ?" 
Responden :"Ada". 
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Peneliti : "Apakah anda pernah mengajak anak anda ke perpustakaan 
daerah atau ke toko buku ? jika pemah, dalam rangka keperluan apa dan untuk 
siapa ?" 
Respoden : "Tidak". 
Peneliti : "Apakah anda mengalami kesulitan dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Ya ,mengalami kesulitan". 
Peneliti : "Usaha apa saja yang di lakukan anda dalam mengatasi masalah 
yang dialami anak anda ?" 
Responden : " Saya tempel Alpahabet (HurufVokal dan Konsonan}''. 
Peneliti : " lomba apa saja yang pernah diikuti oleh anak anda ?" 
Responden : "Belum pemah". 
PeneJiti : "P restasi apa saja yang pernah diraih anak anda ikuti ?" 
Responden : "Belum pernah 

7.Hari, tanggal : Jumat, 2 November 2017 
Waktu : Pukulll.OO - 12.30 WIB 
Tempat 
Respond en 
J enis kelamin 
NamaAnak 

: Teras rumah 
: Kj 
: Perempuan 
:D 

Peneliti : "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
Responden :" Saya Tn dan ibu Kj " 
Peneliti : "Apa pekeijaan bapak dan ibu sekarang?" 
Responden : "Saya PNS dan ibu dirurnah sebagai ibu rumah tangga" 
Peneliti : "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
Responden : "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
Peneliti : "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
Responden : "Iya, Dn mengalami kesulitan membaca" 
Peneliti : "Apaka anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa." 
Peneliti : "Bagaiman pol a makan anak anda? Berapak kaJi makan sehari ? 
Responde : "Dn makan sehari 3 - 4 kali . Kalau Dn belum tidur dia masih 
makan meskipun hanya makan makanan ringan." 
Peneliti : "Apakah giginya seimbang ?" 
Responden : "Dn lebih sering malcan nasi dan daging ayam sehingga 
badannya gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu 
minum susu setiap hari ." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengaJami kelahiran yang suJit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi otak anak 
anda sebelurn melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? Jika ada, 
bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu lama?" 
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Responden : "Nonnal, Hanya aja selisih umur dengan kakak:nya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dn sekarang sehingga lahirlah Dn yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya. ,, 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pernah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "Dn tidak pernah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pernah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean., 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Respond en : "Bel urn pemah. , 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidilc anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga Dn hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk bela jar.,, 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
Responden "Tidak yang mendampingi Dn belajar biasanya saya 
(pembantunya) sepulang sekolah yaitu siang hari." 
Peneliti : "Apa saja bentuk motifasi yang diberikan anda kepada anak anda 
dalam pendidikan? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "Dn selalu disuruh untuk raj in berangkat sekolah dan raj in belajar 
agar pintar." 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Dia selalu mendapatkan penghargaan setiap dia minta sesuatu 
kepada orang tuanya selalu dibe1ikan. Oleb karena itu, pemghargaan yang 
diterima oleh Dn tidakmempunyai arti karena penghargaan sangat sering 
diberikan. Jika dia berangkat sekolah dia mendapatkan upah dari orang tuanya 
berupa uang. ,, 
Peneliti : "Apakab anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan dipakai 
anak anda ke sekolah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah) ?" 
Responden : "saya yang menyiapkan peralatan sekolahnya. Kalau pulang 
sekoolah saya langsung meihat buku pelajarannya untuk mengecek ada pekerjaan 
rumah atau tidak. Ka1au ada pekerjaan rumah dikerjakan saat itu juga. Kalau tidak 
ada, saya banya menjadwal buku buku pelajaran yang akan dibawa di hari 
berikutnya. ,, 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelwn anak anda berangkat 
ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? Masak 
sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden : "Mamanya yang menyiapkan sarapan. Setiap pagi Dn tidak mau 
makan nasi. Hal ini dikamakan Dn membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengunyah makanan. ,, 
Peneliti : " Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran untuk 
membaca pennulaan di rumah ? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
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Responden : "Iya, media pembelajaran yang disediakan oleh orang tuanya 
seperti poster huruf alphabet, VCD membaca, computer, buku untuk belajar 
membaca." 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan eli 
rurnah ? jika iya, bagaimana periodiknya? seminggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan keliling ?" 
Respond en : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anda pemah mengajak anak anda ke perpustakaan 
daerah atau ke toko buku ? jika pernah, dalam rangka keperluan apa dan untuk 
siapa ?" 
Respoden : "Orang tuanya belum pernah mmengajak Dn ke perpustakaan 
daerah maupun toko buku." 
Peneliti : "Apakah anda mengalami kesulitan dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "lya." 
Peneliti : "Apa saja hambatan yang dialami anda dalam mengatasi anak 
anda?" 
Responden : " lya. Saya mengalami kesulitan karena Dn mempunyai watak 
keras kepala sehingga saya harus menuruti semua keinginannya. Setiap apa yang 
dimintanya selalu dituruti orang tuanya (manja). Kalau dilepas/diganti bajunya 
tidak mau tetapi kalau ada orang Jain didekatnya dia baru mau. Dari memakai 
sepatu sampai mandi dia tidak bisa mandiri dan selalu dibantu oleh saya." 
Peneliti : "Usaha apa saja yang dilakukan anda dalam mengatasi masalah 
yang dialami anak anda ?" 
Responden : "Saya selalu menuruti maunya Dn. Karena kalau kemauannya 
tidak dituruti dia selalu melempar mainannya sampai rusak." 
Peneliti : " Iomba apasaja yang pemah diikuti oleh anak anda ?" 
Responden : "Lomba lagi pemah diikuti Dn adalah lomba 17an dan Iomba 
menari (pentas)." 
Peneliti : ' 'Prestasi apa saja yang pemah diraih anak anda ikuti ?" 
Responden : "Belum pernah." 

8 .. Hari, tanggal : Jumat, 4 November 2017 
Waktu : Pukul 11 .00 - 12.30 WlB 
Tempat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 

Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 

: Teras rumah 
: Y 
: Perempuan 
: Na 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Tn" 

: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 
: "Saya PNS dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 

: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
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Peneliti : "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
Responden : "lya, Dn mengalami kesulitan membaca" 
Peneliti : "Apaka anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa." 
Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari? 
Responde : "Dn makan sehari 3 - 4 kali. Kalau Dn belum tidur dia masih 
makan meskipun hanya makan makanan ringan. ,, 
Peneliti : "Apakah giginya seimbang ?" 
Responden : "Dn lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga 
badannya gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu 
min urn susu setiap hari. '' 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi otak anak 
anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? Jika ada, 
bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : " Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu lama?" 
Responden : "Normal, Hanya aja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dn sekarang sehingga lahirlah Dn yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suarni dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "Dn tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi . Dia pernah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pernah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Bel urn pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalarn mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga Dn hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk bela jar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak anda 
dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
Responden "Tidak yang mendampingi Dn belajar biasanya saya 
{pembantunya) sepulang sekolah yaitu siang hari." 
Peneliti : "Apa saja bentuk motifasi yang diberikan anda kepada anak anda 
dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya?'' 
Responden : "Dn selalu disuruh untuk rajin berangkat sekolah dan rajin belajar 
agar pintar." 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Dia selalu mendapatkan penghargaan setiap dia minta sesuatu 
kepada orang tuanya selalu dibelikan. Oleh karena itu, pernghargaan yang 
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diterima oleh Dn tidakmempunyai arti karena penghargaan sangat sering 
diberikan. Jika dia berangkat sekolah dia mendapatkan upah dari orang tuanya 
berupa uang." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan dipakai 
anak anda ke sekolah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah) ?" 
Responden : "saya yang menyiapkan peralatan sekolahnya. Kalau pulang 
sekoolah saya langsung meihat buku pelajarannya untuk mengecek ada pekerjaan 
rumah atau tidak. Kalau ada pekerjaan rumah dikerjakan saat itu juga. Kalau tidak 
ada, saya hanya menjadwal buku buk:u pelajaran yang akan dibawa di hari 
berikutnya." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelum anak anda berangkat 
ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? Masak 
sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden : "Mamanya yang menyiapkan sarapan. Setiap pagi Dn t idak mau 
makan nasi. Hal ini dikarnakan Dn membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengunyah makanan." 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran untuk 
membaca permulaan di rumah ? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
Responden : " Iya, media pembelajaran yang disediakan oleh orang tuanya 
seperti poster huruf alphabet, buku bacaan, , buku untuk belajar mem baca." 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumah ? jika iya, bagaimana periodiknya ? seminggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan keliling ?" 
Responden : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anda pernah mengajak anak anda ke perpustakaan 
daerah atau ke toko buku ? jika pernah, dalam rangka keperluan apa dan untuk 
siapa ?" 
Respoden : "Orang tuanya belum pemah mmengajak Dn ke perpustakaan 
daerah maupun toko buku." 
Peneliti : "Apakah anda mengalami kesulitan dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Iya." 
Peneliti : "Apa saja hambatan yang dialami anda dalam mengatasi anak 
anda?" 
Responden : "lya. Saya mengalami kesulitan karena Dn mempunyai watak 
keras kepala sehingga saya harus menuruti semua keinginannya. Setiap apa yang 
dimintanya selalu dituruti orang tuanya (manja). Kalau dilepas/diganti bajunya 
tidak mau tetapi kalau ada orang lain didekatnya dia baru mau. Dari memakai 
sepatu sarnpai mandi dia tidak bisa mandiri dan selalu dibantu oleh saya. '' 
Peneliti : "Usaha apa saja yang dilakukan anda dalam mengatasi masalah 
yang dialami anak anda ?" 
Responden : "Saya selalu menuruti maunya Dn. Karena kalau kemauannya 
tidak dituruti dia selalu melempar mainannya sampai rusak. '' 
Peneliti : "Iomba apasaja yang pemah diikuti oleh anak anda ?" 
Respooden : "Lomba lagi pernah diikuti Dn adalah Iomba 17an dan Iomba 
menari (pentas ). " 
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Peneliti : "Prestasi apa saja yang pemah diraih anak anda ikuti ?" 
RespondeD : "Belum pemah." 

9.Hari, tanggal :Senin, 6 November 2017 
Waktu : Pukulll.OO - 12.30 WIB 
Tern pat 
Responden 
JeDis kelamin 
NamaAnak 

Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

: Teras rumah 
: D 
: Perempuan 
:Mrs 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Jn dan ibu D " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya PNS dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: "lya, Dn mengalami kesulitan membaca" 
: " Apaka anda bisa membaca?" 

Responden : "Bisa. ,, 
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Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "Dn makan sehari 3 - 4 kali. Kalau Dn belum tidur dia masih 
makan meskipun hanya makan makanan ringan." 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : ''Dn lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga 
badannya gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu 
minum susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang su1it ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi otak anak 
anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? Jika ada, 
bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : " Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu lama?" 
Responden : "Normal, Hanya aja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dn sekarang sehingga lahirlah Dn yang 
sebelumnya iblmya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya? berapa durasi ?" 
Responden : "Dn tidak pernah mengalami pana yang sangat tinggi . Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean. ,, 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pernah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
RespondeD : "Bel urn pernah." 
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Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam menelielik anak anda T' 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga Dn hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar., 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya T' 
Responden : "Tidak yang mendampingi Dn belajar biasanya saya 
(pembantunya) sepulang sekolah yaitu siang hari.'' 
Peneliti : "Apa saja bentuk rnotifasi yang diberikan anda kepada 
anak anda dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "Dn selalu disuruh untuk raj in berangkat sekolah dan rajin belajar 
agar pintar., 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Dia selalu mendapatkan penghargaan setiap dia minta sesuatu 
kepada orang tuanya selalu dibelikan. Oleh karena itu, pemghargaan yang 
diterima oleh Dn tidakmempunyai arti karena penghargaan sangat sering 
diberikan. Jika elia berangkat sekolah dia mendapatkan upah dari orang tuanya 
berupa uang., 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan 
dipakai anak anda ke sekolah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang 
sekolah ) T' 
Responden : "saya yang menyiapkan peralatan sekolahnya. Kalau pulang 
sekoolah saya langsung meihat buku pelajarannya untuk mengecek ada pekerjaan 
rurnah atau tidak. Kalau ada pekerjaan rumah dikerjakan saat itu juga. Kalau tidak 
ada, saya hanya menjadwal buku buku pelajaran yang akan dibawa di hari 
berikutnya., 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelum anak anda 
berangkat ke sekolah? Kapan (malam bari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? 
Masak sendiri a tau membelinya eli warung ? 
Responden : "Mamanya yang menyiapkan sarapan. Setiap pagi Dn tidak mau 
makan nasi. Hal ini dikarnakan Dn membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengunyah makanan., 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran 
untuk membaca permulaan di rumah ? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
Responden : "Iya, media pembelajaran yang disediakan oleh orang tuanya 
seperti poster huruf alphabet, buku bacaan, buku untuk bela jar membaca." 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan eli 
rumah ? jika iya, bagaimana periodiknya ? seminggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak., 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan keliling T' 
Respond en : "Tidak Ada., 
Peneliti : "Apakah anda pemah mengajak anak anda ke 
perpustakaan daerah atau ke toko buku ? jika pemah, dalam rangka keperluan apa 
dan untuk siapa T' 
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Respoden : "Orang tuanya belum pemah mmengajak Dn ke perpustakaan 
daerah maupun toko buku." 
Peneliti : "Apakah anda mengalami kesulitan dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Iya." 
Peneliti : "Apa saja hambatan yang dialami anda dalarn mengatasi anak 
anda?" 
Responden : "Iya. Saya mengalami kesulitan karena Do mempunyai watak 
keras kepala sehingga saya harus menuruti semua keinginannya. Setiap apa yang 
dimintanya selalu dituruti orang tuanya (manja). Kalau dilepas/diganti bajunya 
tidak mau tetapi kalau ada orang lain didekatnya dia barn mau. Dari memakai 
sepatu sampai mandi dia tidak bisa mandiri dan selalu dibantu oleh saya." 
Peneliti : "Usaha apa saja yang dilakukan anda dalam mengatasi masalah 
yang dialami anak anda T' 
Responden : "Saya selalu menuruti maunya Dn. Karena kalau kemauannya 
tidak dituruti dia selalu melempar mainannya sarnpai rusak." 
Peneliti : "Iomba apasaja yang pemah diikuti oleh anak anda ?" 
Responden : "Lomba lagi pemah diikuti Dn adalah Iomba I 7an dan Iomba 
menari (pentas)." 
Peneliti : "Prestasi apa saja yang pemah diraih anak anda ikuti ?" 
Responden : "Bel urn pemah." 

lO .. Hari, tanggal: Jumat, 7 November 2017 
Waktu : Pukulll.OO - 12.30 WIB 
Tempat 
Respond en 
Jenis kelamin 
NamaAnak 

: Teras rumah 
: Na 
: Perempuan 
: Rm. 

Peneliti : "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
Responden : " Saya Mn dan ibu St " 
Peneliti : "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 
Responden : "Saya PNS dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
Peneliti : "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
Responden : "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
Peneliti : "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
Responden : "Iya, Dn mengalami kesulitan membaca" 
Peneliti: "Apaka anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa." 
Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "Dn makan sehari 3 - 4 kali . Kalau Dn belum tidur dia masih 
makan meskipun hanya makan makanan ringan." 
Peneliti : "Apakah giginya seimbang ?" 

43490.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



101 

Respondcn : ''Dn lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga 
badannya gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu 
minum susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi otak anak 
anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? Jika ada, 
bagaimana kronologisnya ? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu lama?" 
Responden : "Normal, Hanya aja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dn sekarang sehingga lahirlah Dn yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya? berapa durasi ?" 
Responden : "Dn tidak pernah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Bel urn pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga Dn hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak anda 
daJam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
Responden : "Tidak yang mendampingi Dn belajar biasanya saya 
(pembantunya) sepulang sekolah yaitu siang hari ." 
Peneliti : "Apa saja bentuk motifasi yang diberikan anda kepada anak anda 
dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "Dn selalu disuruh untuk raj in berangkat sekolah dan raj in belajar 
agar pin tar." 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Dia selalu mendapatkan penghargaan setiap dia minta sesuatu 
kepada orang tuanya selalu dibelikan. Oleh karena itu, pemghargaan yang 
diterima oleh Dn tidak:mempunyai arti karena penghargaan sangat sering 
diberikan. Jika dia berangkat sekolah dia mendapatkan upah dari orang tuanya 
berupa uang." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan dipakai 
anak anda ke sekolah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah) ?" 
Responden : "saya yang menyiapkan peralatan sekolahnya. Kalau pulang 
sekoolah saya langsung meihat buku pelajarannya untuk mengecek ada pekeijaan 
rumah atau tidak. Kalau ada pekerjaan rumah dikerjakan saat itu juga. Kalau tidak 
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ada, saya hanya menjadwal buku buku pelajaran yang akan dibawa di hari 
berikutnya." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelum anak anda berangkat 
ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? Masak 
sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden : "Mamanya yang menyiapkan sarapan. Setiap pagi Dn tidak mau 
makan nasi. Hal ini dikamakan Dn membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengunyah makanan." 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran untuk 
membaca permulaan di rumah? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
Responden : "Iya, media pembelajaran yang disediakan oleh orang tuanya 
seperti poster huruf alphabet, buku gambar dan bacaan anak, computer, buku 
untuk belajar membaca." 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumah? jika iya, bagaimana periodiknya? seminggu sekali atau sebulan sekali T' 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan keliling ?" 
Responden : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anda pernah mengajak anak anda ke perpustakaan 
daerah atau ke toko buku ? jika pernah, dalam rangka keperluan apa dan untuk 
siapa ?" 
Respoden : "Orang tuanya belum pemah mmengajak Dn ke perpustakaan 
daerah maupun toko buku." 
Peneliti : "Apakah anda mengalami kesulitan dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Iya." 
Peneliti : "Apa saja hambatan yang dialami anda dalam mengatasi anak 
anda?" 
Responden : "Iya. Saya mengalami kesulitan karena Dn mempunyai watak 
keras kepala sehingga saya harus menuruti semua keinginannya. Setiap apa yang 
dimintanya selalu dituruti orang tuanya (manja). Kalau dilepas/diganti bajunya 
tidak mau tetapi kalau ada orang lain didekatnya dia baru mau. Dari memakai 
sepatu sampai mandi dia tidak bisa mandiri dan selalu dibantu oleh saya." 
Peneliti : "Usaha apa saja yang dilakukan anda dalam mengatasi masalah 
yang dialami anak anda T' 
Responden : "Saya selalu menuruti maunya Dn. Karena kalau kemauannya 
tidak dituruti dia selalu melempar mainannya sampai rusak." 
Peneliti : "lornba apasaja yang pernah diikuti oleh anak anda ?" 
Responden : "Lomba lagi pernah diikuti Dn adalah lomba 17an dan lomba 
menari (pentas)." 
Peneliti : "Prestasi apa saja yang pernah diraih anak anda ikuti ?" 
Responden : "Bel urn pemah." 

11 .. Hari, tanggal: Rabu, 8 November 2017 
Waktu : Pukul 11.00 - 12.30 WIB 
Tern pat : Teras rumah 
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Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 

: Se 
: Perempuan 
: Ma 

Peneliti : "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
Responden : " Saya Gc dan nma ibu R " 
Peneliti : "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 
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Responden : "Saya karyawan PT dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
Peneliti : "Apa pendidikan terak:hir bapak dan ibu ?" 
Responden : "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
Peneliti : "Apakah anak anda tidak mampu membaca pennulaan ?" 
Responden : "Iya, Dn mengalami kesulitan membaca" 
Peneliti : "Apaka anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa." 
Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "Dn makan sehari 3 - 4 kali. Kalau Dn belum tidur dia masih 
makan meskipun hanya makan makanan ringan." 
Peneliti : "Apakah giginya seimbang ?" 
Responden : "Dn lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga 
badannya gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu 
minum susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi otak anak 
anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? Jika ada, 
bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, nonnal atau terlalu lama?" 
Responden : ' 'Nonnal, Hanya aja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dn sekarang sehingga lahirlah Dn yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "Dn tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalarni panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pernah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Belum pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga Dn hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
On untuk belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak anda 
dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya T' 
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Responden : "Tidak yang mendampingi Dn belajar biasanya saya 
(pembantunya) sepulang sekolah yaitu siang hari. '' 
Peneliti : " Apa saja bentuk motifasi yang diberikan anda kepada anak anda 
dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "Dn selalu disuruh untuk rajin berangkat sekolah dan rajin belajar 
agar pin tar." 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Dia selalu mendapatkan penghargaan setiap dia minta sesuatu 
kepada orang tuanya selalu dibelikan. Oleh karena itu, pemghargaan yang 
diterima oleh Dn tidakmempunyai arti karena penghargaan sangat sering 
diberikan. Jika dia berangkat sekolah dia mendapatkan upah dari orang tuanya 
berupa uang." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan dipakai 
anak anda ke sekolab? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah) ?" 
Responden : "saya yang menyiapkan peralatan sekolahnya. Kalau pulang 
sekolah saya Jangsung meihat buku pelajarannya untuk mengecek ada pekerjaan 
rumah atau tidak. Kalau ada pekerjaan rumah dikerjakan saat itu juga. Kalau tidak 
ada, saya hanya menjadwal buku buku pelajaran yang akan dibawa di hari 
berikutnya." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelurn anak anda berangkat 
ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolab ) ? Masak 
sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden : "Mamanya yang menyiapkan sarapan. Setiap pagi Dn tidak mau 
makan nasi. Hal ini dikarnakan Dn membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengunyah makanan." 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran untuk 
membaca permulaan di rurnah? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
Responden : "Iya, media pembelajaran yang disediakan oleh orang tuanya 
seperti poster huruf alphabet, computer, buku untuk belajar membaca." 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumab ? jika iya, bagaimana periodiknya? seminggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan keliling ?" 
Responden : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anda pemab mengajak anak anda ke perpustakaan 
daerah atau ke toko buku ? jika pemah, dalam rangka keperluan apa dan untuk 
siapa T' 
Respoden : "Orang tuanya belum pernah mmengajak Dn ke perpustakaan 
daerah maupun toko buku." 
Peneliti : "Apakah anda mengalarni kesulitan dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "lya." 
Peneliti : "Apa saja hambatan yang dialami anda dalam mengatasi anak 
anda?" 
Responden : ''Iya. Saya mengalami kesulitan karena Dn mempunyai watak 
keras kepala sehingga saya harus menuruti semua keinginannya. Setiap apa yang 
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dimintanya selalu dituruti orang tuanya (manja). Kalau dilepas/diganti bajunya 
tidak mau tetapi kalau ada orang lain didekatnya dia baru mau. Dari memakai 
sepatu sampai mandi dia tidak bisa mandiri dan selalu dibantu oleh saya." 
Peneliti : "Usaha apa saja yang dilakukan anda dalam mengatasi masalah 
yang dialami anak anda ?" 
Responden : "Saya selalu menuruti maunya Dn. Karena kalau kemauannya 
tidak dituruti dia selalu melempar mainannya sampai rusak. '' 
Peneliti : " Iomba apasaja yang pemah diikuti oleh anak anda ?" 
Responden : "Lomba lagi pemah diikuti Dn adalah Iomba 17an dan lomba 
menari (pentas ). '' 
Peneliti : "Prestasi apa saja yang pemah diraih anak anda ikuti ?" 
Respond en : "Bel urn pemah. '' 

12 .. Hari, tanggal: Kamis, 9 Oktober 2017 
Waktu : Pukul t 1.00 - 12.30 wm 
Tern pat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

: Teras rumah 
: Pk 
: Perempuan 
: C 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Spj dan Nl " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya PNS dan ibu dirumah sebagai ibu rurnab tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca perrnulaan ?" 
: "Iya, Dn mengalami kesulitan membaca" 
: "Apaka anda bisa membaca?" 

Responden : "Bisa." 
Peneliti : "Bagaiman pol a makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "Dn makan sehari 3 - 4 kali. Kalau Dn belum tidur dia masih 
makan meskipun hanya makan makanan ringan." 
Peneliti : "Apakah giginya seimbang ?" 
Responden : "Dn lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga 
badannya gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selatu 
min urn susu setiap hari. '' 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Penetiti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah metahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya ? proses tum bub kern bang anak?". 
Responde : "Tidak Ada.'' 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlatu 
lama?" 
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Responden : "Normal,namun ada gangguan pada usia 2 tahun bicara kurang 
lancar.Dan lahir dengan berat rendah dari 2500 gram. 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pernah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "Dn tidak pernah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Belum pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga Dn hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar. '' 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
Responden "Tidak yang mendampingi Dn belajar biasanya saya 
(pembantunya) sepulang sekolah yaitu siang hari ." 
Peneliti : "Apa saja bentuk motifasi yang diberikan anda kepada 
anak anda dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "C selalu disuruh untuk rajin berangkat sekolah dan rajin belajar 
agar pintar." 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Dia selalu mendapatkan penghargaan setiap dia minta sesuatu 
kepada orang tuanya selalu dibelikan. Oleh karena itu, pemghargaan yang 
diterima oleh Dn tidakmempunyai arti karena penghargaan sangat sering 
diberikan. Jika dia berangkat sekolah dia mendapatkan upah dari orang tuanya 
berupa uang." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peraJatan sekolah yang akan 
dipakai anak anda ke sekolah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang 
sekolah ) ?" 
Responden : "saya yang menyiapkan peraJatan sekoJahnya. Kalau pulang 
sekoolah saya langsung meihat buku pelajarannya untuk mengecek ada pekerjaan 
rumab a tau tidak. Kalau ada pekerjaan rurnah dikerjakan saat itu juga. Kalau tidak 
ada, saya hanya menjadwal buku buku pelajaran yang akan dibawa di hari 
berikutnya." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelurn anak anda 
berangkat ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? 
Masak sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden : "Mamanya yang menyiapkan sarapan. Setiap pagi Dn tidak mau 
rnakan nasi. Hal ini dikamakan C membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengunyah makanan." 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran 
untuk membaca permulaan di rumah? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
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Responden "Iya, media pembelajaran yang disediakan oleh orang tuanya 
seperti poster huruf alphabet, gambar buah-buahan,buku untuk belajar 
membaca." 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumah? jika iya, bagaimana periodiknya ? serninggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan 
keliling ?" 
Responden : "Tidak Ada.'' 
Peneliti : "Apakah anda pemah mengajak anak anda ke 
perpustakaan daerah atau ke toko buku ? j ika pemah, dalam rangka keperluan apa 
dan untuk siapa ?" 
Respoden : "Orang tuanya belum pernah mengajak C ke perpustakaan daerah 
maupun toko buku." 
Peneliti : "Apakah anda mengalami kesulitan dalarn mendidik anak 
anda ?" 
Responden 
Peneliti 
anak anda?" 

: "Iya." 
: "Apa saja harnbatan yang dial ami anda dalam mengatasi 

Responden : " Iya. Saya mengalami kesulitan karena C mempunyai watak keras 
kepala sehingga saya harus menuruti semua keinginannya. Setiap apa yang 
dimintanya selalu dituruti orang tuanya (manja). Kalau dilepas/diganti bajunya 
tidak mau tetapi kalau ada orang lain didekatnya dia barn mau. Dari memakai 
sepatu sampai mandi dia tidak bisa mandiri dan selalu dibantu oleh saya." 
Peneliti : "Usaha apa saja yang dilakukan anda dalam mengatasi 
masalah yang dialami anak anda ?" 
Responden : "Saya selalu menuruti maunya C. Karena kalau kemauannya tidak 
dituruti dia selalu melempar mainannya sampai rusak." 
Peneliti : " Iomba apa saja yang pemah diikuti oleh anak anda ?" 
Responden : "Lomba yang pemah diikuti C adalah Iomba 17an dan Iomba 
menari (pentas)." 
Peneliti : "Prestasi apa saja yang pemah diraih anak anda ikuti ?" 

: "Belum pemah." Responden 

l3 .. Hari, tanggal: Kamis, 10 Oktober 2017 
Waktu : Pukul 11.00 - 12.30 WIB 
Tern pat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 

: Teras rumah 
: Kj 
: Laki - laki 
:Ae 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Ae dan Cb " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
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Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terak.hir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: "Iya, mengalami kesulitan membaca" 
: " Apakah anda bisa membaca?" 

Responden : "Bisa." 
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Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak: kali mak:an sehari? 
Responde : "Ae makan sehari 3 - 4 kali. 
Peneliti : "Apak:ah gizinya seimbang ?" 
Responden : "Ae lebih sering makan nasi dan daging a yam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur wortel dan buahnya mangga. Dia selalu minum 
susu setiap hari ." 
Peneliti : " Apakah anak: anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apak:ah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak: anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya ? proses tum bub kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tabun. Hal ini dikarnakan kakaknya adalab kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : " Apakah anak: anda pernah mengalami pan as yang san gat tinggi? 
Jika pernab kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden :"As tidak pernab mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemab mengalami kejang - kejang ? Jika 
pernah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Bel urn pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga As hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk bela jar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam bel ajar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
Responden : "Tidak yang mendampingi As belajar biasanya saya 
(pembantunya) sepulang sekolah yaitu siang hari." 
Peneliti : "Apa saja bentuk motivasi yang diberikan anda kepada 
anak anda dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "As selalu disuruh untuk raj in berangkat sekolah dan rajin belajar 
agar pintar." 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
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Responden : "Dia selalu mendapat.kan penghargaan setiap dia minta sesuatu 
kepada orang tuanya selalu dibelikan. Oleh karena itu, pernghargaan yang 
diterima oleh As tidak mempunyai arti karena penghargaan sangat sering 
diberikan. Jika dia berangkat sekolah dia mendapatkan upah dari orang tuanya 
berupa uang." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan 
dipakai anak anda ke sekolah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang 
sekolah ) ?" 
Responden : "saya yang menyiapkan peralatan sekolahnya. Kalau pulang 
sekoolah saya langsung meihat buku pelajarannya untuk mengecek ada pekerjaan 
rumah atau tidak. Kalau ada pekerjaan rumah dikerjakan saat itujuga. Kalau tidak 
ada, saya hanya menjadwal buku buku pelajaran yang akan dibawa di hari 
berikutnya." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelum anak anda 
berangkat ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? 
Masak sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden : "Mamanya yang menyiapkan sarapan. Setiap pagi As tidak mau 
makan nasi . Hal ini dikarnakan C membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengunyah makanan." 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran 
untuk membaca permulaan di rumah? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
Responden : "Iya, media pembelajaran yang disediakan oleh orang tuanya 
seperti poster huruf alphabet, buku cara membaca, buku untuk bela jar membaca." 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumah? jika iya, bagaimana periodiknya ? seminggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak. '' 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan 
keliling ?" 
Responden : "Tidak Ada." 

14 .. Hari, tanggal: Kamis, 10 Oktober 2017 
Waktu : Pukul 11.00 - 12.30 WIB 
Tern pat 
Respond en 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Respond en 

: Teras rurnah 
: Cg 
: Laki- laki 
: As 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Bb dan Ds " 
: " Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya Sopir dan ibu dirumab sebagai ibu rumab tangga" 
: " Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: " Iya, mengalami kesulitan membaca" 
: "Apakah anda bisa membaca ?" 
: "Bisa." 

43490.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



110 

Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali rnakan sehari? 
Responde :"As rnakan sehari 3 - 4 kali . 
Peneliti : '·Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden :"As lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu minum 
susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Respond en : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses turnbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden :"As tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Belum pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga As hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk bela jar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
Responden "Tidak yang mendampingi As belajar biasanya saya 
(pembantunya) sepulang sekolah yaitu siang hari ." 
Peneliti : "Apa saja bentuk motivasi yang diberikan anda kepada 
anak anda dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "As selalu disuruh untuk rajin berangkat sekolah dan rajin belajar 
agar pin tar." 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Dia selalu mendapatkan penghargaan setiap dia minta sesuatu 
kepada orang tuanya selalu dibelikan. Oleh karena itu, pernghargaan yang 
diterima oleh As tidak mempunyai arti karena penghargaan sangat sering 
diberikan. Jika dia berangkat sekolah dia mendapatkan upah dari orang tuanya 
berupa uang." 
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Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan 
dipakai anak anda ke sekolah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang 
sekolah ) ?" 
Responden : "saya yang menyiapkan peralatan sekolahnya. Kalau pulang 
sekoolah saya langsung meihat buku pelajarannya untuk mengecek ada pekerjaan 
rumah atau tidak. Kalau ada pekerjaan rumah dikerjakan saat itu juga. Kalau tidak 
ada, saya hanya menjadwal buku buku pelajaran yang akan dibawa di hari 
berikutnya." 
Peneliti : "Apakah anda menyiapkan sarapan sebelum anak anda 
berangkat ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? 
Masak sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden : "Mamanya yang menyiapkan sarapan. Setiap pagi As tidak mau 
makan nasi . Hal ini dikamakan C membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengunyah makanan." 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran 
untuk membaca permulaan di rumah ? Jika iya, media pembelajaran seperti apa ?" 
Responden : "Iya, media pembelajaran yang disediakan oleh orang tuanya 
seperti poster huruf alphabet, VCD membaca, computer, buku untuk belajar 
membaca." 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumah ? jika iya, bagairnana periodiknya? seminggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan 
keliling ?" 
Responden : "Tidak Ada." 

15 .. Hari, tanggal : Kamis, 11 Oktober 2017 
Waktu : Pukul 11.00 - 12.30 WIB 
Tempat 
Responden 
Jenis kelarnin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responde 

: Teras rumah 
: Tn 
: Laki - laki 
: Tg 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Tn dan Rt " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: " Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: " Iya, mengalami kesulitan membaca" 
: "Apakah anda bisa membaca?" 
: "Bisa." 
: "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari? 
: "Tg makan sehari 3 - 4 kali. 
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Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "Tg lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu minum 
susu setiap hari ." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelurn melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : ''Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kernudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah Tg yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pernah kapan dan apa penyebabnya? berapa durasi ?" 
Responden : ' 'Tg tidak pernah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pernah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?'' 
Responden : "Bel urn pernah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sebingga Tg hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membirnbing anak 
anda dalam belajar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

Responden : "Tidak yang mendampingi As belajar biasanya saya 
(pembantunya) sepulang sekolah yaitu siang hari." 
Peneliti : " Apa saja bentuk motivasi yang diberikan anda kepada 
anak anda dalam pendidikan ? Kapan dan bagaimana caranya?" 
Responden : "Tg selalu disuruh untuk rajin berangkat sekolah dan rajin belajar 
agar pjntar." 
Peneliti : "Apakah anda sering memberi penghargaan kepada anak anda? 
Kapan dan Bagaimana caranya?" 
Responden : "Dia selalu mendapatkan penghargaan setiap dia minta sesuatu 
kepada orang tuanya selalu dibelikan. Oleh karena itu, pernghargaan yang 
diterirna oleh As tidak mempunyai arti karena penghargaan sangat sering 
diberikan. Jika dia berangkat sekolah dia mendapatkan upah dari orang tuanya 
berupa uang." 
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Peneliti : "Apakah anda menyiapkan peralatan sekolah yang akan 
dipakai anak anda ke sekolah ? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang 
sekolah ) ?" 
Responden : "saya yang menyiapkan peralatan sekolahnya. Kalau pulang 
sekoolah saya langsung meihat buku pelajarannya untuk mengecek ada pekerjaan 
rumah atau tidak. Kalau ada pekerjaan rurnah dikerjakan saat itu juga. Kalau tidak 
ada, saya hanya menjadwal buku buku pelajaran yang akan dibawa di hari 
berikutnya." 
Peneliti : " Apakah anda menyiapkan sara pan sebelum anak anda 
berangkat ke sekolah? Kapan (malam hari atau pagi hari menjelang sekolah ) ? 
Masak sendiri atau membelinya di warung ? 
Responden : "Mamanya yang menyiapkan sarapan. Setiap pagi As tidak mau 
makan nasi. Hal ini dikarnakan Tg membutuhkan waktu yang lama untuk 
mengunyah makanan." 
Peneliti : "Apakah anda selalu menyediakan media pembelajaran 
untuk membaca permulaan di rumah? Jika iya, media pembe1ajaran seperti apa ?" 
Responden : "Iya, media pembelajaran yang disediakan oleh orang tuanya 
seperti poster huruf alphabet, VCD membaca, computer, buku untuk belajar 
membaca." 
Peneliti : "Apakah Anda berlangganan majalah anak atau buku bacaan di 
rumah ? jika iya, bagaimana periodiknya? seminggu sekali atau sebulan sekali ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah di lingkungan rumah anda ada perpustakaan 
keliling ?" 
Responden : "Tidak Ada." 

16 .. Hari, tanggal: Kamis, 12 Oktober 2017 
Waktu : Pukul 11.00 - 12.30 WIB 
Tempat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responde 

: Teras rumah 
:An 
: Laki -laki 
: El 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya An dan Sd " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: ''Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: ' 'Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: "Iya, mengalami kesulitan membaca" 
: "Apakah anda bisa membaca?" 
: "Bisa." 
: "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
: "El makan sehari 3 - 4 kali . 
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Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "El lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur wortel dan buahnya mangga. Dia selalu minurn 
susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tum bub kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya? berapa durasi ?" 
Responden :"As tidak pernah mengalarni pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
PeneJiti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Bel urn pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga As hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

17 .. Hari, tanggal : Kamis, 13 Oktober 2017 
Waktu : Pukulll.00 - 12.30 WIB 
Tempat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 

: Teras rumah 
: Jk 
: Laki -laki 
: Ll 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Jk dan Gn " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 
: "Saya Sopir dan ibu dirurnah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
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Peneliti : "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
Responden : "lya, mengalami kesulitan membaca" 
Peneliti : "Apakah anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa." 
Peneliti : ' 'Bagaiman po1a makan anak anda? Berapak kali makan sehari? 
Responde : "Ll makan sehari 3 - 4 kal i. 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "Ll lebih seeing makan nasi dan daging a yam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka bayam dan buahnya papaya. Dia selalu minum susu 
setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Respond en : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : ''Normal, Hanya saja selisih urnur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayabnya Dia sekarang sehingga lahirlah Ll yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "Ll tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pernah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengaJami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya T' 
Responden : "Bel urn pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga Ll hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

18 .. Hari, tanggal: Kamis, 14 Oktober 2017 
Waktu : Pukul 11 .00 - 12.30 WIB 
Tempat 
Responden 
Jenis kelamin 

: Teras rumah 
:Mp 
: Laki -laki 
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NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
PeneHti 

: Ml 
: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Mp dan Db " 
: "Apa pekeijaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca pennulaan ?" 
: " lya, mengalarni kesulitan membaca" 
: "Apakah anda bisa membaca?" 

Responden : '13isa." 
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Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari? 
Responde : "Ml makan sehari 3 - 4 kali . 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "Ml lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga 
badannya gemuk. Sayur yang dia suka kol dan buahnya mangga. Dia selalu 
minum susu setiap hari. '' 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalarni kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melabirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya ? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, nonnal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Nonnal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah M1 yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalarni panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "As tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pernah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : " Apakah anak anda pemah mengalarni kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Bel urn pernah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga As hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendarnpingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
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l9 .. Hari, tanggal: Kamis, 15 Ok:tober 2017 
Waktu : PukuJ 11.00 - 12.30 wm 
Tern pat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

: Teras rumah 
: De 
: Laki -laki 
:F 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya De dan Ct " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 
: "Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan T' 
: "Iya, mengalami kesulitan rnembaea" 
: "Apakah anda bisa membaea?" 

Responden : "Bisa." 
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Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "F makan sehari 3 - 4 kali. 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "F lebih sering makan nasi dan daging ayarn sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur buneis dan buahnya pisang. Dia selalu minum 
susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah rnelahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. HaJ ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlab F yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalarni panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya? berapa durasi ?" 
Responden : "F tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Belum pemab." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
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Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga As hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

20 .. Hari, tanggal: Kamis, 16 Oktober 20 17 
Waktu : Puku111.00 - 12.30 WlB 
Tempat :Teras rumah 
Responden : Sit 
Jenis kelamin : Laki - laki 
Nama Anak : Bq 
Peneliti : "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
Responden : " Saya Slt dan Rc" 
Peneliti : "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?'' 
Responden : "Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
Peneliti : "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
Responden : "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
Peneliti : "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
Responden : "lya, mengalami kesulitan membaca" 
Peneliti : "Apakah anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa." 
Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "Bq makan sehari 3 - 4 kali 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "Bq lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga 
badannya gemuk. Sayur yang dia suka sayur sawi dan buahnya pisangDia selalu 
min urn susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sui it?" 
Responden : "Tidak. '' 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kernudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya? berapa durasi ?" 
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Responden :"As tidak pernah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?'' 
Responden : "Belum pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga As hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk bela jar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membirnbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

2l..Hari, tanggal: Kamis, 17 Oktober 2017 
Waktu : Pukulll .OO - 12.30 WIB 
Tern pat 
Respond en 
Jenis kelarnin 
NamaAnak 

: Teras rumah 
: L 
: Laki -laki 
: Ct 

Peneliti : "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
Responden : " Saya Bn dan Rt " 
Peneliti : "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?'' 
Responden : "Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
Peneliti : "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
Responden : ' 'Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
Peneliti : "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
Responden : "Iya, mengalami kesulitan membaca" 
Peneliti : "Apakah anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa." 
Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari? 
Responde : "Ct makan sebari 3 - 4 kali. 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "Ct lebih sering makan nasi dan daging ayam sebingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur kangkung dan buahnya apel Dia selalu rninum 
susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakab anak anda mengalarni kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakab ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya ? proses tumbuh kern bang anak?''. 
Responde : "Tidak Ada" 
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Peneliti 
lama?" 

: "Apakah anak anda terlahir premature, nonnal atau terlalu 

Responden : ''Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "As tidak pernah mengalami pana yang sangat tinggi . Dia pernah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pernah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Belum pemab." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga As hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk bela jar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam bel ajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

22 .. Hari, tanggal : Kamis, 18 Oktober 2017 
Waktu : Pukul 11.00- 12.30 WlB 
Tern pat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responde 
Peneliti 

: Teras rumah 
: S 
: Laki -laki 
: H 

: " Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya K dan L " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: " Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalab SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: " lya, mengalami kesulitan membaca" 
: " Apakah anda bisa membaca?" 
: "Bisa." 
: "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sebari ? 
: "H makan sehari 3 - 4 kali. 
: "Apakah gizinya seimbang ?" 
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Responden : "H lebih sering malmn nasi dan daging ayam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu rninwn 
susu setiap hari ." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya ? proses tum bub kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : ' 'Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelurnnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
J ika pernah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "H tidak pernah mengalarni pana yang sangat tinggi . Dia pernah 
mengalarni panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : ' 'Bel urn pernah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga H hanya mendapatkan 
perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh H untuk 
belajar." 
PeneJiti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

23 .. Hari, tanggal : Kamis, 19 Oktober 2017 
Waktu : Pukulll.OO - 12.30 WIB 
Tempat 
Responden 
Jenis kelarnin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

: Teras rumah 
: Vt 
: Laki -laki 
: Mn 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Vt dan Yt " 
: " Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 
: "Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
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Responden 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 

: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: "Iya, mengalami kesuJitan membaca" 
: "Apakah anda bisa membaca?" 

Responden : "Bisa." 
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Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "Mn makan sehari 3 - 4 kali. 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "Mn lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga 
badannya gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu 
minum susu setiap hari ." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apak.ah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak: anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menjkah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahjrlah As yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya. '' 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pernah kapan dan apa penyebabnya? berapa durasi ?" 
Responden : "Mn tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya T' 
Responden : "Bel urn pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga Mn hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua muJai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

24 .. Hari, tanggal: Kamis, 20 Oktober 2017 
Waktu : Pukul 11 .00 - 12.30 WIB 
Tempat 
Responden 

: Teras rumah 
: Pt 
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J enis kelarnin : Lal<i - laki 
Nama Anak : Wr 
Peneliti : "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
Responden : " Saya Pt dan Rt " 
Peneliti : "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 
Responden : "Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
Peneliti : "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
Responden : "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
Peneliti : "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
Responden : "Iya, mengalami kesulitan membaca" 
Peneliti : "Apakah anda bisa membacaT' 
Responden : "Bisa." 
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Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "Wr makan sehari 3 - 4 kali. 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "Wr lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga 
badannya gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu 
min urn susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat meJahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "Wr tidak pemah mengalarni pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Belum pernah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga Wr hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
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25 .. Hari, tanggal: Kamis, 21 Oktober 2017 
Waktu : Pukulll.OO - 12.30 WIB 
Tempat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

: Teras rumah 
: Fr 
: Laki -laki 
: St 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Fr dan Rt " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya Sopir dan ibu dirurnah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak marnpu membaca permulaan ?" 
: "Iya, mengalami kesulitan membaca" 
: "Apakah anda bisa rnembaca?" 

Respond en : "Bisa." 
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Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "St makan sehari 3 - 4 kali. · 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "St lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu minum 
susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal , Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun Hal ini dikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelurnnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalarni panas yang sangat tinggi? 
Jika pernah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "St tidak pernah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pernah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya T' 
Responden : "Bel urn pemah. ,, 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalarn mendidik anak anda T 
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Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga St hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk bela jar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

26 .. Hari, tanggal: Kamis, 22 Oktober 2017 
Waktu : Pukulll.OO - 12.30 WIB 
Tempat 
Respond en 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

: Teras rumah 
:Ed 
: Laki -lalci 
: Yt 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Rw dan Rt " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: "Iya, mengalami kesulitan membaca" 
: "Apak:ah anda bisa membaca?" 

Responden : "Bisa. '' 
Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari? 
Responde : "Yt makan sehari 3 - 4 kali . 
Peneliti : "Apak:ah gizinya seimbang ?" 
Responden : "Yt lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu minum 
susu setiap hari ." 
Peneliti : " Apak:ah anak: anda mengalami kelahiran yang sulit T' 
Responden : "Tidak:." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak: anda sebelum melahirkan,saat melaltirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tum bub kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikarnakan kakak:nya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
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Responden : "Yt tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya T 
Responden : "Bel urn pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga As hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membirnbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

27 .. Hari, tanggal : Kamis, 23 Oktober 2017 
Waktu : Pukul 11 .00 - 12.30 WIB 
Tern pat 
Responden 
J enis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

: Teras rumah 
: Jk 
: Laki- laki 
:D 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Jk dan Rt " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: "Iya, mengalami kesulitan membaca" 
: "Apakah anda bisa membaca?" 

Responden : "Bisa." 
Peneliti : "Bagaiman pola rnakan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "D rnakan sehari 3 - 4 kali. 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "D Jebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu minum 
susu setiap hari ." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : " Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu · fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat rnelahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
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Peneliti 
lama?" 

: "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 

Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini <tikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kemu<tian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pe.rnah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "D tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pernah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Bel urn pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga D hanya mendapatkan 
perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh D untuk 
bela jar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

28 .. Hari, tanggal : Kamis, 24 Oktober 2017 
Waktu : Pukulll .OO - 12.30 WIB 
Tempat 
Respond en 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responde 
Peneliti 

: Teras rumah 
: K 
: Laki -laki 
: L 

: "Siapa nama bapak dan ibu ?'' 
: " Saya Cv dan K " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya Sopir dan ibu dirurnah sebagai ibu rurnah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: "lya, mengalami kesulitan membaca" 
: "Apakah anda bisa membaca?" 
: "Bisa." 
: "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
: "L makan sehari 3 - 4 kali . 
: "Apakah gizinya seimbang ?" 
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Responden : "L lebih sering makan nasi dan daging ayarn sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu minum 
susu setiap hari ." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak. '' 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya ? proses tum bub kern bang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih urnur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah L yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi? 
J ika pernah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : " L tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi . Dia pernah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Belum pernah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : .. Kalau bertemu dengan orang tua sehingga L hanya mendapatkan 
perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh Dn untuk 
belajar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam bela jar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

29 .. Hari, tanggal: Kamis, 25 Oktober2017 
Waktu : Pukul 11.00 - 12.30 WIB 
Tempat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 

: Teras rumah 
: Z 
: Laki -laki 
: N 

: " Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya G dan Z" 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarangT' 

: "Saya Sopir dan ibu dirurnah sebagai ibu rumah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
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Peneliti : "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
Responden : "Iya, mengalami kesulitan membaca" 
Peneliti : "Apakah anda bisa membaca?" 
Responden : "Bisa." 
Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde : "N makan sehari 3 - 4 kali. 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "N lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu minum 
susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Respond en : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya ? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikarnakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah N yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "As tidak pernah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean. ,, 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?'' 
Responden : "Bel urn pemah. ,, 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga N hanya mendapatkan 
perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh Dn untuk 
belajar.'' 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
30 .. Hari, tanggal: Kamis, 26 Oktober 2017 
Waktu : Pukul 11.00- 12.30 WIB 
Tempat 
Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 

: Teras rurnah 
: Rc 
: Laki- laki 
: A 

: " Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya I dan Pk " 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya Sopir dan ibu dirurnah sebagai ibu rumah tangga" 
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Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permulaan ?" 
: "Iya, mengalami kesulitan membaca" 
: "Apakah anda bisa membaca?" 

Responden : "Bisa." 
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Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari? 
Responde : "Rc makan sehari 3 - 4 kali . 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang ?" 
Responden : "A lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu minum 
susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya ? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : ''Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sekitar 20an tahun. Hal ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah Rc yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya ? berapa durasi ?" 
Responden : "A tidak pemah mengalami pana yang sangat tinggi. Dia pemah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pemah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pemah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Belum pemah." 
Peniliti : "Bagaimana pecan anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga A banya mendapatkan 
perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh Dn untuk 
belajar.'' 
Peneliti : "Apakab anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda daJam beJajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 

31..Hari, tanggal: Kamis, 27 Ok:tober 2017 
W aktu : Pukul 11.00 - 12.30 WIB 
Tern pat : Teras rumab 
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Responden 
Jenis kelamin 
NamaAnak 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 
Responden 
Peneliti 

: Rw 
: Laki -laki 
: As 

: " Siapa nama bapak dan ibu ?" 
: " Saya Rw dan Rt" 
: "Apa pekerjaan bapak dan ibu sekarang?" 

: "Saya Sopir dan ibu dirumah sebagai ibu rurnah tangga" 
: "Apa pendidikan terakhir bapak dan ibu ?" 
: "Pendidikan terakhir mereka adalah SMA" 
: "Apakah anak anda tidak mampu membaca permuJaan ?" 
: "Iya, mengalami kesulitan membaca" 
: "Apakah anda bisa membaca?" 

Responden : ''Bisa." 
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Peneliti : "Bagaiman pola makan anak anda? Berapak kali makan sehari ? 
Responde :"As makan sehari 3 - 4 kali. 
Peneliti : "Apakah gizinya seimbang T' 
Responden :"As lebih sering makan nasi dan daging ayam sehingga badannya 
gemuk. Sayur yang dia suka sayur sop dan buahnya papaya. Dia selalu rninum 
susu setiap hari." 
Peneliti : " Apakah anak anda mengalami kelahiran yang sulit ?" 
Responden : "Tidak." 
Peneliti : "Apakah ada peristiwa yang dapat mengganggu fungsi 
otak anak anda sebelum melahirkan,saat melahirkan dan sesudah melahirkan ? 
Jika ada, bagaimana kronologisnya? proses tumbuh kembang anak?". 
Responde : "Tidak Ada." 
Peneliti : "Apakah anak anda terlahir premature, normal atau terlalu 
lama?" 
Responden : "Normal, Hanya saja selisih umur dengan kakaknya sangat jauh 
sek:itar 20an tahun. Hal ini dikamakan kakaknya adalah kakak tiri kemudian 
ibunya menikah dengan ayahnya Dia sekarang sehingga lahirlah As yang 
sebelumnya ibunya sudah mempunyai suami dan melahirkan kakaknya." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalarni panas yang sangat tinggi? 
Jika pemah kapan dan apa penyebabnya? berapa durasi ?" 
Responden : "As tidak pernah mengalarni pana yang sangat tinggi. Dia pernah 
mengalami panas yang bisa disebabkan oleh terlalu banyak makan es dan 
kecapean." 
Peneliti : "Apakah anak anda pernah mengalami kejang - kejang ? Jika 
pernah, kapan dan apa penyebabnya ?" 
Responden : "Belum pemah." 
Peniliti : "Bagaimana peran anda dalam mendidik anak anda ?" 
Responden : "Kalau bertemu dengan orang tua sehingga As hanya 
mendapatkan perhatian dari orang tua mulai sore. Orang tuanya selalu menyuruh 
Dn untuk bela jar." 
Peneliti : "Apakah anda selalu mendampingi dan membimbing anak 
anda dalam belajar ? Jika iya, bagaimana caranya ?" 
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Lampiran 6 
HASIL WA W ANCARA DENGAN GURU KELAS IA ,KELAS IB DAN 
KELAS IC 
l .Hari ffanggal 
Pukul 
Responden 
Usia 
Lama mengajar 
Pendidkan terakhir 
Peneliti 
mengatasi siswa 

: Kamis 22 Oktober 20 17 
:09.00 s/d 10.00 

:F 
: 34 tahun 
: 8 tahun 
: SPd.SD 

: "Apakah sekolah memiliki pedoman khusus dalam 

Tidak mampu membaca di SDN 002 Batam Kota 
Kecamatan Batam Kota gugus ? 

Jika iya,seperti apa pedoman tersebut ?'' 
Responden : "Sekolah tidak memiliki pedoman khusus dalam 
mengatasi siswa tidak mampu 

Membaca pennulaan di SDN 001 Batam Kota 
Kecamatan Batam Kota gugus I " 

132 

Peneliti : " Apakah bapak /ibu mengetahui keberadaan siswa 
tidak mampu membaca di SDN 002 Batam Kota 
Gugus I?" 
Responden : " Mengetahui, karena setiap mata pelajaran bahasa 
Indonesia dan pelajaran 

Peneliti 
perempuan ?" 
Responden 
Peneliti 

Lain siswa terlebih dahulu membaca" 
:"Jika iya,ada berapa siswa laki - laki dan 

:" ada 3 siswa (S,D,E) dan 1 perempuan (S)". 
:" Apakah sekolah menyediakan kelengkapan buku 

bacaan pokok maupun 
Penunjang bagi siswa tidak mampu membca di SDN 001 

Batam Kota Kecamatan 

Responden 
Peneliti 
Responden 

Batam Kota Gugus I?". 
: iya" 

: "Jika iya,seperti apa ?" 
: " Ada, buku bacaan pokok belajar menulis dan membaca 

buku bahasa dan 

Peneliti 
Responden 
Peneliti 
Respond en 
Peneliti 

Responden 

Buku penunjang lainnya di perpustakaan. Kalau tidak ada 
gurunya, siswa disuruh ke perpustakaan " . 

:"Ada dimana ?" 
: "Ada di almari kelas" 

: "Rincianjurnlahnya ada berapa ?" 
: "Dua siswa memegang 1 buah buku bacaan pokok" 
: "Apakah sekolah menyediakan fasilitas dan alat pelajaran 

untuk mengatasi 
Batam Kota? 

: ''Iya." 
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Peneliti 
Responden 

Peneliti 

Respond en 
Peneliti 
Respond en 

Peneliti 

Responden 

Peneliti 

Responden 

Peneliti 

Responden 

Peneliti 

Reponden 

Peneliti 

Responden 
Peneliti 
Respond en 

Peneliti 

Responden 
Peneliti 

: "Apa bentuk akomodasinya T' 
: "Iya, kartu huruf yaitu huruf-huruf piah kernudian 

dirangkai menjadi 
kata yang bermakna." 

: "apakah sekolah memonitor secara rutin siswa tidak 
mampu membaca di 

di SDN 001 Batam Kota ?." 
: lya, kadang - kadang". 
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: "Bagaimana cara sekolah memonitoring siswa tersebut?" 
:"Kornunikasi dengan guru kelasnya,Guru kelasnya bertnya 

dengan guru lain 
Saat jam istirahat," 
: "Bagaimana pendapat /tanggapan ibu tentang anak belum 

mampu membaca 
Permulaan di kelas ibu ?(merasa terbebani atau tidak )". 
: "Terbebani ,guru kadang sebel sudah di ajari namun tidak 

bisa sehingga guru 
Terbebni .Selain itu ,menghambat siswa yang lain 

seharusnya sudah selesai 
Tetapi temyata belum sehingga harus menunggu siswa 

yang bel urn mampu 
Membaca". 
: " Bagaimana bimbingan ibu guru terhadap siswa yang 

tidak mampu membaca 
Di kelas ibulbapak?sama ataukah berbeda?" 

: "Berbeda, guru memberikan tarnbahan kepada iswa 
yang belum bisa membaca." 

: "Bagaimana metode yang digunakan bapaklibu ketika 
mengajarkan materi pelajaran kepada siswa berkesulitan 
membaca permulaan ?" 

:"Menggunakan metode SAS lebih muda dipahami tetapi 
pemah juga menggunakan metode abjad" 

:" Apakah ibu selalu meluangkan waktunya hanya untuk 
membantu kesulitan belajar mereka ? Dengan cara seperti apa?" 

:"kadang-kadang. Waktu luang diberikan bimbingn 
setelah selesai jam pembelajaran." 

:"Apakah ibu memberikan kesempatan membaca kepada 
siswa berkesulitan belajar membaca permulaan?" 

:"Iya 
:"Dengan cara seperti apa? 

:"Siswa ditunjuk oleh guru. Dirumah diminta untuk 
membaca lagi ." 

:" Apakah ibu selalu memberikan penghargaan kepada 
siswa berkesulitan belajar membaca permulaan?" 

:"lya" 
:"Kapan dan bagaimana caranya?" 
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Responden 

Peneliti 

Reponden 

Peneliti 

Reponden 
Peneliti 

Responden 
Peneliti 

Responden 
Peneliti 

Reponden 

Peneliti 

Respond en 
Peneliti 

Responden 
Peneliti 

Respond en 

Peneliti 

Reponden 

Peneliti 

Responden 

Peneliti 
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:"Dilihat kemampuannya bisa atau tidak. Cara membacanya 
seharusnya seperti ini. Kalatidak bisamembaca nanti tidak 
naik kelas. Kama syarat naik kelas bagi kelas 2 
adalah bisa membaca dan menulis. Kalau bisa membaca dengan 
benar diberikan es, buku. To long ditingkatkan lagi 
belajamya. Sudah bagus tapi kurang lengkap . " 

:"Bagaimana tingkat intelegensi siswa yang mengalami 
kesulitan belajar membaca permulaan ? ( dilihat melalui 
dokumentasi hasil belajar siswa berupa nilai)" 

:"Dibawah rata-rata kelas,belum pemah IQ kemungkinan IQ 
nya rendah." 

:"Bagaimana keadaan (penglihatan, dan pendengaran siswa 
berkesulitan belajar membaca perrnulaan ?" 

:"Baik." 
:"Bagaimana kemampuan siswa berkesulitan bel ajar 

membaca perrnulaan dalam memusatkan/mempertahankan 
perhatian ?" 

:"Rendah. Kadang memperhatikan kadang ramai" 
:"Apa darnpak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa dalarn 

membaca perrnulaan terhadap tingkat akademiknya?" 
:"Kurang bisa mengikuti mata pelajaran" 
:"Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa 
dalam membaca pennulaan terhadap tingkat interaksi sosialnya ?" 

:"siswa membuat keributan, hubungan antar ternan baik tetapi 
pernah ada yang mengejek tapi tidak be rani takut dian cam.'' 
:"Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa 
dalam membaca permulaan terhadap kondisi psikologisnya?" 
:"Biasa saja. Tidak menganggap itu masalah." 
:'13agaimana sikap siswa berkesulitan belajar membaca permulaan 
ketika ibu menjelaskan?" 
:"Memperhatikan tapi lebih banyak ributnya." 
:"Bagaimana siswa berkesulitan mernbaca permulaan dalam 
rnenerima materi pelajaran yang ibu sampaikan?" 
:"Siswa memperhatikan tapi tidak bisa fokus. hasilnya 0 masuk 
telinga kanan keluar telinga kiri." 
:"Bagaimana upaya yang dilakukan ibu untuk mengatasi anak 
berkesulitan belajar membaca permulaan agar kegiatan 
pembelajaran tetap berlangsung dengan baik" 
:"Rutin diberikan bimbingan, diberikan tugas-tugas disuruh belajar 
dirumah." 
:'13agairnana prestasi yang diraih siswa berkesulitan membaca 
pemulaan pada bidang study lain." 
:"Ikut Iomba keluwesan (pakaian jawa) pada hari Kartini di 
SD(Aj)." 
:'13agaimanakah tanggapan (positif/negative) dari guru-guru lain 
terhadap siswa yang mengalarni kesulitan membaca perrnulaan?." 
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Responden :"Disuruh rajin belajar meningkatkan belajarnya. Kecewa sudah 
kelas 2 kok bel urn bisa membaca Guru pemah menyuruh orang 
tua menyekolahkan anaknya di SLB tidak mau karena gengsi." 

2.Hari!fanggal 
Pukul 
Tern pat 
Respond en 
Usia 
Lama mengajar 
Pendidikan Terakhir 
Peneliti 

: Kamis ,22 Oktober 2017 
: 10.00 WiB - 11.00 WIB 

: Ruang guru 
: RH 
: 37 tahun 

: 7 tahun 2 bulan 
: Sarjana Pendidikan 

: "Apakah sekolah merniliki pedoman khusus 
dalam mengatasi siswa 

Belum mampu membaca di SDN 002 Batam Kota ". 
Responden : "Sekolah tidak memiliki pedoman dalam mengatasi 
siswa bel urn mampu membaca 

Pennulaan di SDN 001 Batam Kota gugus I kecamatan 
Batam Kota". 
Peneliti : "Apakah Bapak/Ibu mengetahui keberadaan 
siswa belum mampu membaca 

Kota". 
Responden 
Peneliti 
perempuan". 
Respond en 
kurang". 
Peneliti 
38 siswa ?". 

di 002 Batam Kota Gugus Depan I Kecamatan Batam 

: "Mengetahui". 
: "Jika iya, ada berapa siswa laki - laki dan siswa 

:" Ada 2 siswa 1aki - laki umur 8 dan umur masih 

:"Berapa siswa yang belum mampu membaca dari 

Responden :"ada 3 dari 38 siswa di SDN 001 Batam kota Gugus I 
kecamatan Batam Kota". 
Peneliti : "Apakah sekolah menyediakan kelengkapan 
buku bacaan pokok penunjang 

IT' 
Responden 
Peneliti 
Responden 
tugas dipinjamkan 

Peneliti 
REsponden 
Peneliti 
Responden 
bacaan pokok". 

bagi siswa bel urn mampu membaca di SDN 001 Gugus 

: "Iya ". 
: "Jika iya,seperti apa T' 

:,,Ada, buku BSE buku penunjang tidak ada. Kalau ada 

Kepada siswa Kalau tida disimpan di almari". 
: "Ada,dimana ?". 

:"Ada di lemari kelas". 
: "Rincian jumlahnya ada berapa T' 

: "Ada 38 buku ,setiap siswa memegang 1 buah buku 
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Peneliti 
pelajaran untuk 

002 Kecamatan 

Respond en 
Peneliti 
Responden 
huruf ditempel di 

adalah I siswa 

yang diawali 

Peneliti 
mampu membaca di 

Responden 
Peneliti 
tersebut ?" 
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: "Apakah sekolah menyediakan fasilitas dan alat 

mengatasi siswa bel urn mampu membaca di SD Negeri 

BatamKota. 
: "iya". 

: "Apa bentuk ak:omodasinya?'' 
: "kartu huruf dan gambar.Misalnya dari hurufi (kartu 

di papan diminta mnyediakan hewan yang huruf awalnya 

menjawabnya denganmenunjukkan gam bar - gam bar 

dari hurufi seperti "ikan". 
: "Apakah sekolah memonitor secara rutin siswa bel urn 

SDN 002 Batam Kota Kecamatan Batam Kota?" 
: "Iya .kadang - kadang". 

: "Bagaimana cara sekolah memonitoring siswa 

Responden : "Menanyakan siswa yang bel urn mampu 
memmbaca,memanggil 

orang tua saat penerimaan rapot. 
Peneliti : ''Bagaimana pendapatltanggapan ibu mengenai 
anak belwn mampu membaca 

Reesponden 

dan disesuaikan 

Di kelas ibu?(merasa terbebani atau tidak)". 
: "Terbebani karena menghambat proses belajar . 

Kadang satu indikator tidak cukup siswa bel urn 
mampu membaca diberikan perbaikan kalau ada wak:tu 

dengan kondisi siswa". 
Penelti : "Bagaimana bimbingan ibu guru terhadap siswa yang 
be1um mampu membaca 

Permulaan dikelas ibu /ibu sama atau leah berbeda?" 
Responden : "Berbeda ,media yang digunakan berbeda dengan siswa 
yang sudah mampu 

Peneliti 
mengajarkan materi 

Respond en 
Peneliti 
membantu siswa 

Responden 
dan disesuaikan 

Membaca:. 
:" Bagaimana metode yang digunak:an bapak/ibu ketika 

Pelajaran b elum mampu membaca:. 
: "Metode bunyi Jebih mudah dipahami siswa". 

: " Apakah ibu selalu meluangkan waktunya hanya untuk 

Bel urn mampu membaca ? Dengan cara seperti apa ?" 
: "Tidak, Karena kalau siang tempatnya untuk kelassiang 
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Dengan Kemauan minat siswa. 
Peneliti : "Apakah ibu memberikan kesempatan membaca kepada 
siswa belum mampu 

Memmbaca pennulaan" 
Responden : " lya," 
Peneliti : "Dengan cara seperti apa ?" 
Responde : "Siswa disuruh maju untuk membaca tulisan di papan tulis 
.Kadang- Kadang 

Yang dibaca sarna dengan siswa yang lain .Kadang - kadang 
dipilihkan kata 

Khusus oleh guru. 
Peneliti : "Apakah ibu selalu memberikan penghargaan kepada siswa 
bel urn 

mampu membaca pennulaan ?" 
Responden : "lya . " 
Peneliti : "Kapan dan bagaimana caranya ?" 
Responden : "Diberikan ucapan "pandai".Kalau Misalnya belum benar "coba 
diuJangi lagi,Kamu 

Pasti bisa membaca ".Selain itu,ketika memberi tambahan 
membaca siswa diberikan 

Pengarahan .Kadang di sekolah waktu dijemput orang tuanya siswa 
diajak bermain". 
Peneliti :"Bagaimana tingkat intelegensi siswa mengalami kesulitan belajar 
membaca 

berupa nilai) 

Responden 
Peneliti 
pendengaran) 

Responden 
Peneliti 
permulaan 

Responden 
Peneliti 

Pennulaan ?(dilihat melalui dokumentasi hasil belajar siswa 

"Dibawah rata - rata kelas" 
: "Bagaimana keadaan sensori (penglihatan , dan 

Siswa berkesulitan belajar membaca pemulaan T 
: "Baik ." 
: "Bagaimana kemampuan siswa bel urn mampu membaca 

Dalam memusatkan /mempertahankan perhatian?" 
: "Rendah,tidak memperhatikan ,mereka bennain sendiri". 

: "Apa dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa 
daJam membaca 

Responden 
lain kurang." 
Peoeliti 
dalam 

Respond en 
apa" 

Pennulaan terhadap tingkat akademiknya?" 
: "Tidak bisa mengiluti mata pelajaran lain ,nilai mata pelajaran 

: "Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa 

Membaca permulaan terhadap tingkat interaksi sosialnyaT' 
: "Biasa saja meskipun di ejek ternan - temanya tetapi tidak apa-
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Peneliti 
siswa dalam 

: "Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan 

Responden 
Peneliti 

membaca permulaaan terhadap kondisi psikologinya? 
: "Tidak apa- apa,biasa saja". 

: "Bagaimana sikap siswa bel urn mampua membaca ketika 
ibu menjelaskan ? 
Responden : "Terkadang diam saja, terkadang membuat keributan dan bermain 
sendiri" 
Peneliti : "Bagaimana siswa belurn mampu membaca dalam menerima 
pelajaran yang 

Disampaikan ?" 
Responden : "Sulit ,kalau huruftahu tapi kalau menggabungakan menjadi kata 

Dan satu kesatuan sulit.Kalau didampingi guru baru bisa.Kalau 
menuangkan 

Peneliti 

tetap 

Responden 
,menyuruh 

Dalam bentuk tulisan siswa mengalami kesulitan 
Siswa tidak bisa mencapai KKM bahasa Indonesia yaitu 63" 
: "Bagaimana upaya yang dilakukan ibu untuk rnengatasi anak 

Bel urn mampu membaca permulaan agar kegiatan pembelajaran 

Berlangsung dengan baik?'' 
: "Mengajari semampu guru yang penting siswa bisa mengerjakan 

Anak tenang .Bagi yang sudah bisa disuruh mengulang lagi 
.Kalau masih ada 

Kekurangan diu lang lagi dibimbing satu satu,menyuruh orang tua 
membimbing 

Di rumah". 
Peneliti : "Bagaimana prestasi yang diraih siswa bel urn mampu 
membaca pennulaan pada 

Studi lain?'' 
Responden : "Olahraga." 
Peneliti : "Bagaimana tanggapan (Positif/negative) dari guru- guru 
Jain terhadap 

Respond en 

3.Hari!fanggal 
Pukul 

Siswa yang bel urn bisa membaca?" 
: "Hanya disuruh memhimbing saja". 

: Kamis ,22 OKtober 2017 
: 11 .00- 12.00 WIB 

Tempat : Ruang Kelas IA 
Responden : YMH 
Usia : 46 Tahun 
Lama mengajar : 15 tahun 
Pendidikan terakhir : SPd 
Peneliti : "Apakah sekolah memiliki pedoman khusus dalam 
megatasi siswa belurn mampu 

Membaca permulaan ? 
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Di SDN 004 Batam Kota gugus III kecamatan Batam Kota ? 

Responden 
siswa 

Kecamatan Batam 

: "Sekolah tidak rnemiliki pedoman khusus dalam mengatasi 

Bel urn mampu membaca di SDN 004 Batam Kota Gugus Til 

Kota". 
Peneliti : '"'Apalkah bapak/ibu mengetahui keberadaan siswa 
belum mampu di SDN 004 

Responden 
Peneliti 
perempuan? 
Responden 
Peneliti 

Batam Kotta Ggus III Kecamatan Batam Kota?" 
:"Mengetahui ••. 

: "Jika iya berapa siswa laki - laki dan siswa 

: "ada 2 laki - laki (MN dan KJ) dan 2 perempuan (M. K) 
: "Apakah sekolah menyediaakan kelengkapan 

membaca pennulaan? 
Responden : "Iya" 
Peneliti : "Jika iya ,seperti apa?'' 
Responden : " Guru meminjamkan buku bacaan pokok seperti buku 
materi pelajaran 

Dan buku penunjang seperti yang disediakan 
diperpustakaan." 
Peneliti : "Apakah sekolah memonitor siswa tersebut ?" 
Responden : " Guru memonitor nila yang diperoleh selain itu guru 
memonitor kemampuan 

Membaca siswa". 
Peneliti : " Bagaimana pendapat /tanggapan ibu mengenai 
siswa yang mempunyai 

Kemampuan membaca belum mampu membaca ? 
Responden :" Jelas terbebani .Karena siswa tidak dapat mengikuti 
pelajaran dengan baik. 

Sebagai orang tua pernah meminta guru untuk menambah 
waktu pelajaran tetapi 

Guru tidak dapat memenuhi pennintaan orang tua wali 
sebab tidak ada waktu. 

- apa. 
Peneliti 
belum mampu 

Responden 
siswa 

salah siswa di 

Bahkan orang tua juga mengatakan tidak naik kelas tidak apa 

:"Bagaimana bimbingan ibu guru terhadap siswa yang 

Mampu membaca ? sama ataukah berbeda?". 

: •'Berbeda guru menyuruh siswa mengerjakan dahulu misalnya 

DinUnta menulis dahulu dengan didampingi guru kalau masih 
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siswa diminta 

Penulis 
mengajarkan 

Minta membetulkan kembali .Kalau sudah benar kemudian 

Membaca apa yang ditulis tadi". 
: "Bagaimana metode yang diajarkan bapak/ibu ketika 

Materi pelajaran bagi siswa belum mampu mernbaca?" 
Responden : "Metode Yang digunak:an adalah metode eja." 
Peneliti : "Apakah ibu selalu meluangkan waktu untuk siswa 
belum mampu membaca?" 
Responden : "Tidak". 
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Peneliti : "Apakah ibu selalu memberikan kesempatan mernbaca 
kepada siswa 

Belum mampu membaca permulaan ?" 
Responden : "lya". 
Peneliti : "Tidak". 
Responden : " Apaka ibu selalu memberikan kesemptan untuk bela jar 
membaca kepada siswa 

Yang belum mampu membaca ?. 
Peneliti : " Dengan cara seperti apa ? 
Reponden : " Siswa disuruh maju meskipun tidak mengeluarkan suara 
.Terkadan siswa yang lain 

Yang berbunyi untuk mengajari temannya yang belum 
mampu membaca.Setiap 

siswa diberikan kesempatan membaca ,secara acak jika 
waktunya tidak cukup 

dilanjutkan esok hari". 
Peneliti : "Apakah ibu selalu memberikan penghargaan kepada 
siswa? 

Responden 
Responden 
memberikan 

Peneliti 
kemampuan 

Respond en 
dibawah 

PeneUti 

Respond en 
Peneliti 
dalam 

Responden 

Yang belum mampu memmbaca ?Kapan dan bagaimana?" 
: " iya, 
: "Ketika guru bertanya bisa memjawab secara lisan. Guru 

Pujan denga mengucapka kata Kamu Pintar nak". 
: "Bagaimana tingkat intelegensi siswa yang mengalami 

Kurang (bel urn mampu ) membaca permulaan ? 
: " Siswa yang belum marnpu membaca mendapatkan nilai 

Rata- rata". 
: "Bagaimana keadaan sensori (penglihata,dan pendengara) 

Siswa belum mampu membaca? 
: " Baik". 

: "Bagaimana kemarnpuan siswa bel urn mampu membaca 

memusatkanlmempertahankan perhatian ? 
: "Rendah,mereka bermain sendiri". 
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Peneliti : " Apa dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa 
dalam membaca 

Permulaan terhadap tingkat akademiknya?" 
Responden : "Nilai tidak dapat mencapai KKM.Padahal jika ada mata 
pelajaran tidak dapat 

Memenuhi KKM maka tidak dapat naik kelas". 
Peneliti : " Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan 
siswa dalam 

Responden 
sesuatu apa". 
Peneliti 

Membaca permulaan terhadap tingkat interaksi sosialnya? 
: " Biasa saja meskipun diejek ternan -temanya tidak merasa 

: " Bagaimana dampakyang ditimbulkan dari keterbasan 
membaca pennulaan 

Bagi siswa bel urn mampu membaca terhadap kondisi 
psikologisnya ? 
Responden : " Tidak apa - apa ,setiap hari masuk sekolah dan tidak terlalu 
dipikirkan". 
Peneliti : " Bagairnana sikap siswa yang bel urn mampu membaca 
ketika ibu menjelaskan ?" 
Responden : "Main sendiri" 
Peneliti : "Bagaimana upaya yang dilakukan ibu untuk mengatasi anak 
belum mampu 

Membaca perrnulaan agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan 
baik?" 

Responden : " Meminjamkan buku,menyuruh siswa meperhatikan,kalau ada 
waktu luang 

Siswa disuruh maju untuk berlatih membaca". 
Peneliti : '13agaimana prestasi siswa bel urn bisa membaca 
permulaan dalam bidang 

Responden 
Peneliti 
lain terhadap 

Pelajaran lain ?". 
: " Bel urn ada". 

: " Bagaimana tanggapan (positif/negative ) dari guru- guru 

Siswa belum mampu membaca ?" 
Responden : "Bila tiga tahun bel urn bisa membaca naiknya jadi di 
otomatis".Meskipun tidak bisa 

Apa-apa 
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LAMPIRAN7 

HASIL OBSERVASI SISWA BELUM MAMPU MEMBACA KELAS I SDN 
002 BAT AM KOTA DI KECAMA TAN BAT AM KOTA 
l .Nama Siswa : AS 

Jenis Kelamin : Laki - Laki 
Tempat Tanggal Lahir : Batam 24 Oktober 2009 
Anak ke :2 

Nama Orang tua 
Pekerjaan Orang tua 
Pendidikan terakhir orang tua 
Karakteristik Fisik 

yang Jengkap. 

: Purwanto 
: Wiraswasta 

: SMA 
: AS memiliki jasmani atau fisik 

Anggota tubuhnya t idak ada yang cacat mesipun dia sering terjatuh dari kecil 
terutama bel urn lama ini dia pemah teijatuh dari naik sepeda. 
Karakteristik Intelektual : AS mudah bergaul dengan 
ternan sebayanya,dapat berfikir rasional dan berbuat secara efektif terhadap 
lingkungan. 
Karakteristik Psikologis : AS minat,motivasi dan 
kematangan sosial ,emosi dan penyesuaian diri masih kurang sehingga AS bel urn 
mampu membaca kata dan lam bang - Jambang bahasa,kalau disuruh membaca 
selalu menolak.Bila ada teks bacaan selalu menyuruh orang lain untuk 
membacakannya. 
Karakteristik Lingk:ungan : AS dirumah sering dimarahi oleh 
kedua orang tuanya .Kedua orang tuanya mempunyai watak yang keras begitu 
juga AS mempunyai watak yang keras bila keinginannya tidak dipenuhi dia bisa 
menangis dan marah - marah . 

2.Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 
Anak ke 

: NFS 

: 1 

: Perempuan 
: Batam,9 Desember 2010 

Nama Orang tua : Tolapan Sihombing 
Pekerjaan Orang tua : Wiraswasta 
Pendidikan terakhir orang tua : SMP 
Karakteristik Fisioligis : NFS adalah anak yang 

mempunyai fisik dan organ tubuh yang lengkap dan normal , dapat melakukan 
keterampilan motori halus dan kasar (menggambar ,menulis ,melompat) 
Karakteristik lnte lektual : NFS masih kurang mampu 
mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas - tugas belajar( 
membaca) atau kemampuan kognitifkarena kemampuan membaca masih kurang. 
Karakteristik Psikologjs : NFS masih kurang dalam 
motivasi, minat, kematangan sosial dan penyesuaian diri dalam bel ajar membaca. 
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Karakteristik Lingkungan : Lingkungan keluarga NFS adalah 
lingkungan keluarga yang tidak gemar membaca terbukti di rumahnya tidak ada 
buku - buku . Yang ada adalab perangkat elektronik seperti televisi. 

3.Nama Siswa MR 
Jenis Kelamin : Laki- Laki 
Tempat Tanggal Lahir : Kampar, 02 - 6- 2011 
Anakke :2 

Nama Orang tua : Fabruna S 
Pekerjaan Orang tua : PNS 
Pendidikan terakhir orang tua : D2 
Karakteristik Fisioligis : MR dalam kegiatan fisik 

maupun mental normal ,mempunyai anggota tubuh yang lengkap tanpa cacat. 
Karakteristik Intelektual : MR masih lamban , pasif 
dalam melakukan kegiatan pembelajaran, belajar siswa kurang. 
Karakteristik Psikologis : MR kepercayaan dirinya 
masih perlu bimbingan ,belum berani mau tampil didepan kelas dan 
rnenyampaikan pendapat ataupun bertanya .rnotivasi,minat dan kematangan,emosi 
dan penyesuaian diri masib kurang ,kemampuan berpartisipasib dalam kelompok 
juga kurang. 
Karakteristik Lingkungan : MR kurang mendapatkan perhatian 
dari kedua orang tua karena keduanya kerja.Pribadinya diam di kelas. 

4.Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 
Anak ke 

Nama Orang tua 
Pekerjaan Orang tua 
Pendidikan terakhir orang tua 

: C 

: 4 
: MW 

: Laki- Laki 
: Batam, 22- 10-2010 

: Wiraswasta 

Karakteristik Fisioligis : C mempunyai fisik sehat, 
jasmani dan anggota tubuh lengkap tanpa cacat sehingga dapat melakukan 
aktivitasnya 
Karakteristik Intelektual : C inteJektualitasnya rnasih 
kurang (malas) sebingga dalam membaca, menulis dan berbitung tidak terampiL 
Karakteristik Psikologis : C kepercayaan dirinya 
masih perlu bimbingan ,belum berani mau tarnpil didepan kelas dan 
menyampaikan pendapat ataupun bertanya .motivasi,minat dan kematangan,emosi 
dan penyesuaian diri masih kurang ,kemampuan berpartisipasih dalam kelompok 
juga kurang. 
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Karakteristik Lingkungan : C dari keluarga yang 
pendidilcankedua orang tuanya rendah dan ekonomi yang kurang.Peran serta dan 
dukungan dalam belajar membaca dirumah kurang.Kedua orang tua harus bekerja 
sehingga C tidak mendapatlcan pelajaran dirumah. 

5 . . Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 
Anakke 
Nama Orang tua 
Pekerjaan Orang tua 
Pendidikan terakhir orang tua 

:RM 
: Laki- Laki 
: Batarn, 14 Juli 2011 

: 1 
: Batlirnus 
: PNS 

Karakteristik Fisioligis : RM mempunyai fisik dan 
jasrnani yang baik dalam kesehariannya dapat melakukan gerakan - gerakan 
motorik kasar dalam mengikuti pelajaran Olah raga di sekolah. 
Karakteristik Intelektual : RM kurang dapat membaca 
dan menulis dengan lancar narnun berusaha bisa meskipun lambat dengan ternan 
sebayanya seeing bertanya. 
Karakteristik Psikologis : RM mudah diajak 
komunikasi ,dia baik hati dan hangat dengan orang yang belurn 
dikenal,rnempunyai semangat yang besar untuk bisa membaca dengan terbata 
bata selalu berusaha.Terlcadang bertanya dengan ternan disekelilingnya. 

Karakteristik Lingkungan : RM berasal dari keluarga yang 
berpendidikan tinggi (S !) kedua orang tuanya sibuk kerja RM di rumah bersama 
nenek dan kakeknya. 

6.Nama Siswa :MRS 
Jenis Kelarnin : Laki -laki 
Tempat Tanggal Lahir : Batam,22 Febuari 20 11 
Anak ke : 1 

Nama Orang tua : Uang Sopandi 
Pekerjaan Orang tua : PNS 
Pendidikan terakhir orang tua : SMU 
Karakteristik Fisioligis : MRS adalah anak yang 

sehatjasmani maupun fisiknya kernampuan motorik kasamya sangat baik.Terlihat 
dalam kegiatannya sehari - hari. 
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Karakteristik Intelektual : MRS kemampuannya 
belajamya masih kurang.Usia masuk sekolah usia yang helum wajih belajar di 
sekolah SD.Dalam menyelesaikan tugas di kelas Jamhat sehah kemampuan 
memhaca dan menulisnya belum lancar. 
Karakteristik Psikologis : MRS mempunyai sifat 
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tidak hanyak bertingkah selalu menjaga kehersihan diri dan lingkungan terlihat 
saat hermain menegur ternan yang huang sampah hukan di tong sampah. 
Karakteristik Lingkungan : MRS adalah dari keluarga yang 
sihuk bekerja Mrs ditunggui oleh nenek dan kakek saat orang tua hekerja.Di 
rumah tidak bebas herrnain dengan ternan sebayanya hanya herada di rumah saja 
dengan nenek dan kakek:nya sementara kedua orang tuanya .Secara ekonomi 
sudab sangat mampu. 

7.Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 

: MRS 

Anak ke : 1 

: Laki -laki 
: Batam,22 Febuari 20 I I 

Nama Orang tua : Uang Sopandi 
Pekerjaan Orang tua : PNS 
Pendidikan terakhir orang tua : SMU 
Karakteristik Fisioligis : MRS adalah anak yang 

sebatjasmani maupun fisiknya kemampuan motorik kasamya sangat haik.Terlihat 
dalam kegiatannya sehari - hari. 
Karakteristik Intelektual : MRS kemampuannya 
belajamya masib kurang.Usia masuk sekolah usia yang helum wajib belajar di 
sekolah SD.Dalam menyelesaikan tugas di kelas lam hat sebab kemampuan 
membaca dan menulisnya helum lancar. 
Karalcteristik Psikologis : MRS mempunyai sifat 
tidak hanyak bertingkah selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan ter1ihat 
saat bermain menegur ternan yang huang sampah hukan di tong sampah. 
Karakteristik Lingkungan : MRS adalah dari keluarga yang 
sihuk bekerja Mrs ditunggui oleh nenek dan kakek saat orang tua bekerja.Di 
rumah tidak bebas bennain dengan ternan sebayanya hanya herada di rumah saja 
dengan nenek dan kakeknya sementara kedua orang tuanya .Secara ekonomi 
sudah sangat mampu. 

8.Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 
Anakke 

Nama Orang tua 
Pekerjaan Orang tua 
Pendidikan terakhir orang tua 

: MRS 

: 1 
: M 
: PNS 

: Laki - laki 
: Batam,22 Febuari 20 ll 

: SMU 
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Karakteristik Fisioligis : M adalah anak yang 
sehatjasmani maupun fisiknya kemampuan motorik kasamya sangat baik.Terlihat 
dalam kegiatannya sehari- hari. 
Karakteristik IntelektuaJ : .MRS kemampuannya 
belajarnya masih kurang.Usia masuk sekolah usia yang bel urn wajib belajar di 
sekolah SD.Dalam menyelesaikan tugas di kelas lambat sebab kemampuan 
membaca dan menulisnya belum lancar. 
Karakteristik Psikologis :MRS mempunyai sifat 
tidak banyak bertingkah selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan terlihat 
saat bermain menegur ternan yang buang sampah bukan di tong sampah. 
Karakteristik Lingkungan : MRS adalah dari keluarga yang 
sibuk bekerja Mrs ditunggui oleh nenek dan kakek saat orang tua bekerja.Di 
rumah tidak bebas bennain dengan ternan sebayanya banya berada di rumah saja 
dengan nenek dan kakeknya sementara kedua orang tuanya .Secara ekonomi 
sudah sangat mampu. 

9.Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 
Anakke 

: MRS 
: Laki -laki 
: Batam,22 Febuari 20 11 

: 1 
Nama Orang tua : Dang Sopandi 
PekeJjaan Orang tua : PNS 
Pendidikan terakhir orang tua : SMU 
Karakteristik Fisioligis : .MRS adalah anak yang 

sebatjasmani maupun fisiknya kemampuan motorik kasamya sangat baik.Terlihat 
daJam kegiatannya sehari - hari . 
Karakteristik lntelektual : .MRS kemampuannya 
belajarnya masih kurang.Usia masuk sekolah usia yang bel urn wajib bela jar di 
sekolah SD.Dalam menyelesaikan tugas di kelas lambat sebab kemampuan 
membaca dan menulisnya belum lancar. 
Karakteristik Psikologis : MRS mempunyai sifat 
tidak banyak bertingkah selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan terJihat 
saat bermain menegur ternan yang huang sampah bukan di tong sampah. 
Karakteristik Lingkungan : MRS adalah dari keluarga yang 
sibuk bekerja Mrs ditunggui oleh nenek dan kakek saat orang tua bekerja.Di 
rumah tidak bebas bermain dengan ternan sebayanya hanya berada di rumah saja 
dengan nenek dan kakeknya sementara kedua orang tuanya .Secara ekonomi 
sudah sangat mampu. 
IO.Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 
Anak ke 
Nama Orang tua 
Pekerjaan Orang tua 
Pendidikan terakhir orang tua 

: MRS 
: Laki- laki 
: Batam,22 Febuari 20 11 

: I 
: Uang Sopandi 
:PNS 

:SMU 
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Karakteristik Fisioligis : MRS adalah anak yang 
sehat jasmani maupun fisiknya kemampuan motorik kasamya sangat haik. Terlihat 
dalam kegiatannya sehari - hari. 
Karakteristik Intelektual : MRS kemampuannya 
helajamya masih kurang.Usia masuk sekolah usia yang helum wajih helajar di 
sekolah SD.Dalam menyelesaikan tugas di kelas lamhat sehab kemampuan 
memhaca dan menulisnya helum lancar. 
Karakteristik Psikologis :MRS mempunyai sifat 
tidak hanyak bertingkah selalu menjaga kehersihan diri dan lingkungan terlihat 
saat hermain menegur ternan yang huang sampah hukan di tong sampah. 
Karakteristik Lingkungan : MRS adalah dari keluarga yang 
sihuk hekerja Mrs ditunggui oleh nenek dan kakek saat orang tua hekerja.Di 
rumah tidak behas bermain dengan ternan sehayanya hanya herada di rumah saja 
dengan nenek dan kakeknya sementara kedua orang tuanya .Secara ekonomi 
sudah sangat mampu. 

ll.Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tangga] Lahir 
Anak ke : 1 

: MRS 
: Laki- laki 
: Batam,22 Fehuari 2011 

Nama Orang tua : Uang Sopandi 
Pekerjaan Orang tua : PNS 
Pendidikan terakhir orang tua : SMU 
Karakteristik Fisioligis : MRS adalah anak yang 

sehatjasmani maupun fisiknya kemampuan motorik kasamya sangat haik.Terlihat 
dalam kegiatannya sehari - hari. 
Karakteristik Intelektual : MRS kemampuannya 
belajamya masih kurang.Usia masuk sekolah usia yang belum wajih belajar di 
sekolah SD.Dalam menyelesaikan tugas di kelas lamhat sehah kemampuan 
memhaca dan menulisnya helum lancar. 
Karakteristik Psikologis : MRS mempunyai sifat 
tidak banyak bertingkah selalu menjaga kehersihan diri dan lingkungan terlihat 
saat hermain menegur ternan yang huang sampah hukan di tong sampah. 
Karakteristik Lingkungan : MRS adalah dari keluarga yang 
sihuk bekerja Mrs ditunggui oleh nenek dan kakek saat orang tua hekerja.Di 
rumah tidak bebas bermain dengan ternan sehayanya hanya herada di rurnah saja 
dengan nenek dan kakeknya sementara kedua orang tuanya .Secara ekonomi 
sudah san gat mampu. 

12.Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 
Anak ke 

Nama Orang tua 
Pekerjaan Orang tua 

: MRS 
: Laki - laki 
: Batam,22 Febuari 2011 

: 1 
: Uang Sopandi 
: PNS 
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Pendidikan terakhir orang tua : SMU 
Karakteristik Fisioligis : MRS adalah anak yang 

sehatjasmam maupun fisiknya kemampuan rnotorik kasamya sangat baik.Terlihat 
da1am kegiatannya sehari- hari. 
Karakteristik Intelektual : MRS kemampuannya 
be1ajarnya masih kurang.Usia masuk sekolah usia yang belum wajib belajar di 
sekolah SD.Dalam menyelesaikan tugas di kelas lam bat sebab kemampuan 
membaca dan menulisnya belum lancar. 
Karakteristik Psikologis : MRS mempunyai sifat 
tidak banyak bertingkah selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan terlihat 
saat berrnain menegur ternan yang buang sampah bukan di tong sampah. 
Karakteristik Lingkungan : MRS adalah dari keluarga yang 
sibuk bekerja Mrs ditunggui oleh nenek dan kakek saat orang tua bekerja.Di 
rumah tidak bebas bennain dengan ternan sebayanya hanya berada di rumah saja 
dengan nenek dan kakeknya sementara kedua orang tuanya .Secara ekonomi 
sudah sangat mampu. 

l3.Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 
Anak ke : 1 

: MRS 
: Laki -laki 
: Batam,22 Febuari 2011 

Nama Orang tua : Uang Sopandi 
Pekeijaan Orang tua : PNS 
Pendidikan terakhir orang tua : SMU 
Karakteristik Fisioligis : MRS adalah anak yang 

sehatjasmani maupun fisiknya kemampuan motorik kasarnya sangat baik.Terlihat 
dalam kegiatannya sehari - hari. 
Karakteristik Intelektual : MRS kemampuannya 
belajarnya masih kurang. Usia masuk sekolah usia yang bel urn wajib bela jar di 
sekolah SD.Dalam menyelesaikan tugas di kelas lambat sebab kemampuan 
membaca dan menulisnya belum Jancar. 
Karakteristik Psikologis : MRS mempunyai sifat 
tidak banyak bertingkah selalu menjaga kebersihan diri dan Jjngkungan terlihat 
saat bennain menegur ternan yang huang sampah bukan di tong sampah. 
Karakteristik Lingkungan : MRS adalah dari keluarga yang 
sibuk bekerja Mrs ditunggui oleh nenek dan kakek saat orang tua bekerja.Di 
rumah tidak bebas bermain dengan ternan sebayanya hanya berada di rumah saja 
dengan nenek dan kakeknya sementara kedua orang tuanya .Secara ekonomi 
sudah sangat mampu. 

14.Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
Tempat Tanggal Lahir 

: Y 
: Laki -laki 
: Batam,22 Febuari 2011 
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Anakke : 1 
Nama Orang tua : G 
Pekerjaan Orang tua : PNS 
Pendidikan terakhir orang tua : SMU 
Karakteristik Fisioligis : Y adalah anak yang 

sehat jasmani maupun fisiknya kemampuan motorik kasamya sangat baik.Terlihat 
dalam kegiatannya sehari - hari. 
Karakteristik Intelektual : MRS kemampuannya 
belajamya masih kurang.Usia masuk sekolah usia yang belum wajib belajar di 
sekolah SD.Dalam menyelesaikan tugas di kelas lambat sebab kemampuan 
membaca dan menulisnya bel urn lancar. 
Karakteristik Psikologis : MRS mempunyai sifat 
tidak banyak bertingkah selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan terlihat 
saat bermain menegur ternan yang huang sampah bukan di tong sampah. 
Karakteristik Lingkungan : MRS adalah dari keluarga yang 
sibuk bekerja Mrs ditunggui oleh nenek dan kakek saat orang tua bekerja.Di 
rumah tidak bebas bermain dengan ternan sebayanya hanya berada di rumah saja 
dengan nenek dan kakeknya sementara kedua orang tuanya .Secara ekonomi 
sudah sangat mampu. 
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Guru Mengajari Siswa Membaca 

Wawancara Guru dengan Wali Murid 
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Wawancara Guru dengan W ali Kelas 1 
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