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ABSTRAK 

SEPTARINI DELLA (145120201111087). Skripsi POLA PERTUKARAN 

PESAN PARENTING DALAM FORUM DISKUSI ONLINE RUMAH 

LEBAH. Pembimbing: Ika Rizki Yustisia S.I.Kom., M.A. 

 

Ibu modern memilih internet untuk memperoleh informasi seputar 

mengasuh anak agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maraknya akun 

penyedia jasa edukasi parenting di media social menjadi pilihan ibu untuk 

memenuhi kebutuhannya akan ilmu parenting. Parenting whatsapp class  

merupakan inovasi dari penyedia jasa edukasi ilmu pareting berupa seminar online 

yang membahas topik-topik perihal parenting yang memanfaatkan media 

whatsapp. Tujuan dari penelitian ini adalah utuk melihat bagaimana bentuk pesan 

parenting yang dikomunikasikan oleh penyedia jasa edukasi parenting whatsapp 

class serta bagaimana pola interaksi dan pertukaran pesan yang terjadi di dalam 

parenting whatsapp class. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan 

konsep Computer Mediated Communication dengan  observasi dan wawancara 

sebagai metode pengumpulan data yang menunjukkan bahwa bentuk pesan yang 

dibuat oleh  Rumah Lebah pesan yang disampaikan melalui komunikasi lisan 

melalui media youtube dan pesan yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk 

pdf dan diskusi dengan peserta kelas. Pola interaksi dan pertukaran pesannya 

berjalan efektif terbantu oleh peraturan serta tata tertib yang dibuat Rumah Lebah 

sehingga para peserta kelas tidak hanya mendapatkan ilmu namun juga menjadikan 

Rumah Lebah sebagai parenting support system. 

Kata kunci: Pola pertukaran pesan, parenting whatsapp class, CMC  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

SEPTARINI DELLA (145120201111087). Skripsi POLA PERTUKARAN 

PESAN PARENTING DALAM FORUM DISKUSI ONLINE RUMAH 

LEBAH. Advisor: Ika Rizki Yustisia S.I.Kom., M.A. 

 

Modern mother choose the internet to obtain information about parenting so 

that it can be applied in daily life. The rise of accounts of providers of parenting 

education services on social media has become the choice of mothers to fulfill their 

needs for parenting knowledge. Parenting whatsapp class is an innovation from 

pareting education service providers in the form of online seminars that discuss 

topics about parenting on whatsapp. The purpose of this study is to see how the 

form of parenting messages communicated by parenting whatsapp class education 

service providers and how the patterns of interaction and exchange of messages 

occur in whatsapp class parenting. This research is qualitative research using the 

concept of Computer Mediated Communication with observation and interviews as 

methods for collecting data that shows the form of messages made by Rumah 

Lebah, messages delivered through oral communication via youtube and written 

messages delivered in pdf form and discussions with participants of the class. The 

pattern of interaction and exchange of messages run effectively that helped by rules 

and regulations made by Rumah Lebah so that the participants not only do they get 

knowledge but also make Rumah Lebah as parenting support system. 

 

Keywords: The pattern of messages exchange, parenting whatsapp class, CMC  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Menjadi ibu modern memiliki dinamika tersendiri, karena konsep modern 

sendiri ialah memiliki sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan 

tuntutan jaman. Jika dahulu yang dijadikan panutan adalah sosok orang tua maupun 

kerabat, saat ini berbeda. Keberadaan media memudahkan ibu untuk menjangkau 

kegunaan internet sebagai media untuk mencari informasi seputar pola pengasuhan 

anak. Tugas yang harus dilaksanakan ibu modern semakin tidak mudah dengan isu-

isu yang sedang berkembang mulai dari menjaga anak dari dampak negatif 

kemajuan teknologi hingga ancaman predator seksual yang mengintai anak. 

Tuntutan menjadi ibu ideal yang sering digambarkan di media, bahwa seorang ibu 

dituntut serba bisa handal dan cekatan dalam urusan berumah tangga, ramah dan 

penuh kasih sayang.  

Dalam keluarga, ibu memegang peranan penting dalam mengasuh anak. Ibu 

modern memperoleh informasi untuk mengasuh anak di internet. Mencari informasi 

sebanyak mungkin, untuk kemudian menerapkan konsep pola asuh anak yang 

menurut ibu benar dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuh 

kembang anak dipengaruhi oleh informasi yang ibu dapat di media sosial. Survei 

Asian Digital Mum yang dirilis theAsianparent.com, dan dilakukan terhadap 10.000 

calon ibu dan ibu yang memiliki anak berusia dibawah 16 tahun diempat negara, 

yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia menunjukkan bahwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



perempuan lebih sering menggunakan internet setelah menjadi ibu. Sekitar 80% 

perempuan di Asia menggunakan internet setelah mereka menjadi ibu dan di saat 

yang sama 58% dari mereka mengurangi jam menonton televisi. Sejumlah 99% dari 

mereka menggunakan smartphone untuk mengakses internet (Hanie, A, 2014). 

Hasil survei  Marketers dan MarkPlus Insight yang dikutip dari Pandji (2013) 

memberitahukan, di 10 kota urban di Indonesia sekitar 5,4 orang yang 

menghabiskan waktu tiga jam per hari menggunakan internet merupakan ibu rumah 

tangga dari total 32 juta pengguna internet. 

Riset yang dilakukan oleh Universitas Padjajaran juga menunjukan hasil 

bahwa kegiatan yang paling sering dilakukan para ibu saat menggunakan internet 

diantaranya adalah belanja online, mencari referensi tentang pengasuhan dan 

tumbuh kembang anak serta berkomunikasi dengan teman-teman di jejaring sosial 

(Maulana, 2017). Mencari referensi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak 

menjadi alasan nomor dua ibu-ibu untuk sering menggunakan internet, itu 

kemudian menunjukan bahwa ibu ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dan 

beragam untuk anak. 

 Kemudahan akses internet dan beragamnya pilihan-pilihan media sosial 

membuat para ibu mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sumber. 

Keinteraktifan media sosial juga memungkinkan ibu untuk dapat mengekspresikan 

pendapat mereka secara lebih bebas di dunia maya. Banyaknya informasi yang 

diterima ibu, cenderung membuat para ibu menjadi lebih cemas dan waspada 

bahkan terkena sindrom “informational overload” atau banjir informasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Media sosial merupakan konsep yang berkaitan dengan struktur sosial 

antara pelaku, sebagian individu, atau organisasi, yang menunjukan cara mereka 

terhubung melalui berbagai hubungan sosial seperti persahabatan, rekan kerja, atau 

pertukaran informasi (Mahendra, B. 2017). Terdapat akun instagram 

@rumahlebah.id yang merupakan salah satu dari sekian banyak akun penyedia jasa 

informasi seputar parenting dengan memanfaatkan media sosial instagram untuk 

memberikan informasi. Rumah Lebah memberikan tips seputar pola asuh anak 

melalui konten instagram. Seiring berjalannya waktu Rumah Lebah berinovasi, 

tidak hanya menggunakan instagram dalam menyampaikan informasi, Rumah 

Lebah membuat parenting whatsapp class.  

 Rumah Lebah membuat parenting whatsapp class guna memfasilitasi 

seminar secara online yang membahas topik-topik perihal parenting yang 

memanfaatkan fitur grup whatsapp. Materi parenting dalam bentuk PDF serta link 

youtube yang berisakan materi yang disampaikan oleh Rumah Lebah. Whatsapp 

class bersifat 2 arah, sehingga peserta parenting whatsapp class dapat bertanya 

kepada narasumber. Setelah melakukan rangkaian whatsapp class tim memberikan 

slot pertanyaan dengan batas maksimal tertentu setiap 1 sesi. 

Rumah Lebah beralasan bahwa kelas online menggunakan whatsapp lebih 

efektif karena whatsapp adalah aplikasi yang banyak digunakan untuk 

berkomunikasi. Para peserta kelas tidak perlu meninggalkan rumah saat kelas 

dimulai. Narasumber yang dihadirkan Rumah Lebah disesuaikan dengan bidangnya 

dan terpercaya, agar pembahasan materi lebih mendalam. Narasumber yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



digunakan seperti dari psikolog, penulis buku, praktisi anak usia dini dan penggiat 

parenting. 

Rumah Lebah mempunyai 3 kelas yang memudahkan para ibu untuk 

memilih kelas sesuai kebutuhannya, kelas untuk usia 0-2 tahun, kelas MPASI, kelas 

untuk anak usia 3-5 tahun. Menurut Rahman, (2009) usia 3 tahun adalah usia bagi 

anak dengan tingkat aktivitas tertinggi dari seluruh masa hidup manusia karena 

tingkat aktivitas yang tinggi dan perkembangan otot besar anak. Pada masa golden 

age ini lah perkembangan terbaik anak untuk fisik maupun otak perlu dibantu 

perkembangannya.  

 Whatsapp merupakan media sosial untuk berkomunikasi sesama pengguna 

whatsapp, sebagai alat mengirim dan menerima pesan. Kebutuhan berinteraksi 

sosial dirasa sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak memandang 

usia, jabatan dan status sosial, terutama bagi kelompok masyarakat. Suatu 

kelompok masyarakat atau komunitas membutuhkan media sebagai sarana 

komunikasi untuk dapat berinteraksi dengan anggota kelompok yang lainnya tanpa 

harus berkumpul dan bertatap muka seperti aplikasi pesan Line, Whatsapp, 

KakaoTalk, dll (Sukrillah, Ratnamulyani, Kusumadinata, 2017). 

 Pesan sebagai  informasi yang dibuat oleh pemateri Rumah Lebah kemudian 

dibagikan kepada peserta kelas melalui media grup whatsapp. Dalam proses 

berinteraksi melalui whatsapp tersebut maka akan menghasilkan pertukaran pesan. 

Proses komunikasi dalam grup tersebut membentuk proses komunikasi secara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sekunder yaitu proses penyampaian oleh seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan alat atau media (Effendy, 2006). 

 Peneliti memilih Rumah Lebah sebagai objek penelitian karena Rumah 

Lebah adalah akun edukasi parenting yang menggunakan media sosial sebagai 

wadah untuk berbagi ilmu seputar parenting serta berinovasi dengan membuat 

parenting whatsapp class bertujuan agar dapat menjadi jawaban dari sekian banyak 

keresahan yang dimiliki oleh ibu-ibu seputar parenting. Banyaknya produk yang 

dimiliki Rumah Lebah juga menjadikan Rumah Lebah berbeda dengan jasa edukasi 

parenting lainnya, variatif produk selain menggunakan media sosial Rumah Lebah 

juga memiliki produk buku sebagai alat penyampaian pesannya. 

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti untuk 

melakukan penelitian. Pertama studi tentang fenomenologi mengenai penggunaan 

new media dikalangan ibu muda sebagai media parenting modern oleh Ascharisa 

Mettasatya Afrilia (2017). Penelitian ini untuk mengetahui motif penggunaan 

media sosial sebagai media parenting dikalangan ibu muda anggota komunitas 

mommypreneur Purwokerto. Hasil menunjukkan bahwa anggota komunitas 

mommypreneur Purwokerto menggunakan media sosial sebagai media parenting 

memiliki motif rasional dan emosional. 

 Kedua studi tentang keanggotaan dan aktivitas dalam komunitas online 

parenting oleh Sarah Pardesen dan Janet Smithson (2010). Penelitian ini ingin 

melihat dan mengevaluasi para anggota Mumsnet selaku situs parenting terbesar di 

Inggris menggunakan konsep parenting yang diberikan. Hasil menunjukkan bahwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pendekatan yang lebih bernuansa pada intensive mothering. Para pengguna 

Mumsnet menunjukkan kesadaran yang jelas tentang peran tersebut bahwa media 

bermain dalam pembangunan cita-cita keibuan dan juga mampu mengabaikan cita-

cita tersebut tidak realistis dan diciptakan oleh media. Itu juga menarik untuk 

melihat pemahaman yang jelas di antara pengguna fakta bahwa ibu yang baik 

adalah konsep yang selalu berubah. Sementara pengguna yang membahas tentang 

pengasuhan ibu dan nenek mereka sendiri ibu kebanyakan negatif tentang 

keterampilan mengasuh anak perempuan yang lebih tua, membandingkannya 

dengan pendekatan intensif mereka sendiri dan lebih kritis khususnya kurangnya 

keterlibatan emosional dan tidak bekerja keras cukup saat mengasuh anak.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk pesan atau informasi parenting yang 

dikomunikasikan oleh Rumah Lebah? 

2. Bagaimana pola interaksi dan pertukaran pesan yang terjadi di dalam 

parenting whatsapp class Rumah Lebah? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pola interaksi serta pertukaran 

pesan yang terjadi di dalam kelas online yang dibuat oleh Rumah Lebah terkait 

informasi tentang parenting yang diberikan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang berfokus 

pada pertukaran pesan parenting dalam forum diskusi online Rumah Lebah. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah, peneliti berharap masyarakat 

umum dan mahasiswa dapat berkembang dalam memilih media untuk 

mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Computer Mediated Communication   

 Komputer merupakan teknologi baru yang bisa digunakan untuk 

komunikasi. Komputer merepukan sebuah dasar dari teknologi yang akan 

dikonvergensikan ke media lain yang dulu tidak membutuhkan komputeresasi 

(Wahyu, 2015). Lugan menjelaskan bahwa 

The term “new media” will in general refer to those digital media  

that are interactive, incorporate two-way communication, and 

involve some form of computing as opposed to “old media” such as 

the telephone, radio, and TV. These older media, which in their 

original incarnation did not require computer technology, now in 

their present configuration do make use for computer technology, as 

do so many other technologies that are not necessarily 

communication media, such as refrigerators and automobiles. Many 

“new media” emerged by combining an older medium with 

computer chips and a hard drive. We have surrounded the term “new 

media” with quotation marks to signify that they are digital 

interactive media (Lugan, 2010). 

 

Era new media yang bersifat interaktif berkembang sejak munculnya computer dan 

internet. Menurut Endah Murwani (2012) pada masa new media sekarang, 

komunikasi yang awalnya bersifat massal berubah menjadi komunikasi yang 

berfokus pada segmentasi tertentu bahkan lebih ke arah pribadi. Perkembangannya 

membuat pengguna lebih bebas memilih konten apa yang dicari di internet dan 

membuat penyedia konten mengemas isi dari konten mereka menyesuaikan dengan 

apa yang dibutuhkan oleh pengguna internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CMC atau computer mediated communication merupakan suatu transaksi 

komunikasi yang terjadi antara dua komputer atau lebih yang tersambung pada 

suatu jaringan. Lebih sederhananya komunikasi ini dapat disebut komunikasi dalam 

format komputer misalnya pesan instan, email, atau chat room. Pengertian CMC 

menjadi luas ketika dimaknai sebagai aktiitas komunikasi manusia melalui 

perantara komputer, hal ini mencakup soal proses, kondisi dan tujuan yang mungkin 

berbeda dengan yang tidak menggunakan medium komputer (Setianto, 2012). 

Dalam penggunaannya untuk berkomunikasi CMC mempunyai pola dalam 

melakukan percakapan. Setiap orang yang sedang berinteraksi mempunyai hak 

yang sama dalam pertukaran. Komunikasi tersebut bisa terjadi dalam interaksi 

antara dua orang atau lebih (McQuail, 2010). 

CMC adalah pertukaran informasi melalui jaringan computer maupun 

internet yang dapat direpresentasikan melalui teks, gambar maupun video. CMC 

memiliki suatu sistem yang dapat mendukung proses komunikasi seperti 

komunikasi tatap muka, pesannya dapat disampaikan secara verbal maupun non-

verbal (Maryani, 2005). 

Terdapat tiga prespektif yang mengkaji tentang CMC seperti yang 

diungkapkan oleh Joseph Walther (2006) dalam bukunya Teori Komunikasi 

(Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa) , yakni : 

impersonal,interpersonal, hypersonal. Hyperpersonal communication yang 

memandang bahwa komunikasi online memiliki efek bagi komunikatornya yang 

sedikit bebeda dengan face to face. Kondisi dalam berkomunikasi melalui media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



telah menciptakan kebebasan bagi para penggunanya dalam membangun 

komunikasi dan lebih dapat mengungkapkan perasaan ketimbang dengan 

komunikasi tatap muka, ini semua dapat terjadi karena kondisi psikologis setiap 

komunikator terkadang mempengaruhi interaksi yag akan terjadi (Griffin 2005). 

Dengan cara berkomunikasi seperti ini, para pelaku komunikasi dapat dengan bebas 

mengungkapkan perasaannya tanpa rasa malu atau canggung yang dapat dilihat 

langsung oleh lawan komunikasinya. 

Hypersonal communication lebih berusaha menguasi pelaku komunikasi 

dengan aspek Computer Mediated Communication (CMC) nya untuk lebih 

menghasilkan pesan yang berkualitas, agar para pelaku komuniaksi dapat 

mengelola pesan dengan baik. CMC dikelola untuk menyusun sebuah pesan yang 

akan dikirimkan oleh penggunnya.  

Komunikasi hiperpersonal memiliki 4 variabel prosesnya menurut Joseph Walther 

(2006), yaitu: 

1. The Sender (pengirim pesan dalam kegiatan komunikasi) 

 Komunikator dalam hypersonal communication memiliki kesempatan 

secara luas untuk membangun strategi dengan mengedit presentasi dirinya, 

menyeleksi dan menampilkan secara optimal kepada komunikan. Komunikator 

merupakan bentuk dari representasi diri yang harus menjunjung tinggi kredibilitas. 

 

2. The Reciver (Pemerima pesan dalam kegiatan komunikasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikan hypersonal communication dalam waktu yang sama melakukan 

berbagai aktivitas komunikasi, yaitu menjadi penerima dari personal message atau 

menjadi bagian mutual participant. Komunikan hypersonal communication 

memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menentukan apakah komunikan akan 

menjadi penerima pesan yang sifatnya personal, kelompok, atau massa dan 

komunikan juga memiliki kebebasan untuk merespon atau tidak merespon pesan 

yang disampaikan dari komunikator untuk komunikan. Kondisi seperti ini 

cenderung anonym dan unresponsive. 

3. The Channel (Saluran atau media apa yang digunakan) 

Sistem kerja saluran bermedia komputer khususnya melalui fasilitas media 

sosial, bekerja secara synchronus (pertukaran pesan yang terjadi pada saat 

bersamaan secara real time) dan asynchronus (pertukaran pesan yang terjadi tidak 

pada saat bersamaan secara delayed), yang memiliki karakteristik tersendiri dan 

memberikan efek komunikasi yang sifatnya hypersonal. 

4. The Feedback (Umpan Balik atau respon yang diberikan dari 

penerima kepada pengirim) 

Setiap proses komunikasi, para pengirim dan penerima pesan tentu akan menunggu 

respon yang diberikan satu sama lain, untuk menanggapi pesan yang telah 

disampaikan sebelumnya. Feedback dapat bersifat positif atau negatif tergantung 

dengan pesan yang akan dikirimkan oleh komunikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penggunaan media yang mendukung komunikasi verbal dan non-verbal 

tersebut dipakai juga dalam berforum didunia maya. Jika komunikasi verbal di 

dunia nyata adalah menggunakan lisan secara langsung maka non-verbal dalam 

berforum dapat dilihat dari penggunaan emoticon. Baker&Beker berpendapat ever 

since the early day off email, correspondent can use a series of emoticon to convey 

felling (Adler & Rodman, 2006). Penggunaan emoticon adalah cara pengguna 

internet untuk mengekspresikan diri mereka. 

 

2.2  Rumah Lebah sebagai Saluran Komunikasi Kelompok Virtual 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, 

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan, mengenal satu sama lain, dan 

memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2005). 

Kelompok menyerupai sebuah keluarga, kelompok diskusi, maupun komunitas 

yang memusatkan pada suatu jenis hobi. Dalam kelompok, komunikasi yang terjadi 

melibatkan komunikasi antar pribadi. Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) 

menekankan bahwa komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara tiga 

orang atau lebih dengan tujuan yang telah disepakati, seperti berbagi informasi, dan 

para partisipan bisa mengingat karakteristik tiap anggota kelompok secara tepat. 

Curtis, Floyd, dan Winsor (2005) menjelaskan sifat-sifat komunikasi 

kelompok adalah : 

1. Komunikasi dilakukan dengan tatap muka 

2. Memiliki sedikit partisipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Berada di bawah arahan seorang pemimpin 

4. Membagi tujuan bersama 

5. Anggota kelompok saling memiliki pengaruh 

Perkembangan zaman, teknologi dan sistem informasi menjadi semakin 

canggih dan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Hal tersebut sesuai 

dengan konsep yang dibuat oleh McLuhan (1964) mengenai Global Village yang 

merujuk pada suatu kondisi dimana jarak isi dan jarak geografis tidak lagi menjadi 

faktor dalam hubungan antar manusia atau lembaga usaha, dan kemudian hal ini 

akan berdampak pada perubahan cara dan pola komunikasi karena adanya 

pergerakan informasi spontan yang terjadi setiap detiknya.  

Konsep tersebut kemudian memicu pertumbuhan komunitas online karena 

keterbukaan fungsi web dan kemudahan orang untuk berinteraksi dengan orang lain 

yang sesuai dengan visi dan misi mereka. Komunikasi yang terjadi secara virtual 

melalui bantuan fasilitas internet kemudian dikenal dengan istilah computer 

mediated communication  atau disingkat CMC yang akan melahirkan apa yang 

disebut dengan komunikasi virtual. Menurut Laudon & Traver (2003), komunitas 

virtual adalah suatu wadah bagi orang-orang untuk saling berbagi pendapat dan 

berinteraksi secara online. 

Komunitas virtual terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu komunitas virtual 

yang berpusat pada hal-hal umum (general), keilmuan (practice), ketertarikan 

(interest), kesamaan secara demografis maupun geografis (affinity) dan yang 

berhubungan dengan badan usaha (sponsored). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1 Tipe-tipe Komunitas 

Tipe Komunitas Deskripsi 

General (Umum) Tempat berkumpul secara online 

untuk saling berkomunikasi dan 

mendiskusikan topik yang umum 

Practice (Penemu/Pengamat/Peneliti) Komunitas dari para praktisi atau 

penemu dari benda-benda seni 

bersejarah, pencipta music, kode 

komputer, dan lain-lain 

Interest (Minat/Ketertarikan) 
Komunitas yang dibangun 

berdasarkan kesamaan 

minat/ketertarikan pada suatu hal. 

Misalnya permainan (game), olahraga, 

musik, politik, kesehatan, keuangan, 

maupun gaya hidup 

Affinity (Kesamaan Kategori) Komunitas yang anggotanya memiliki 

kesamaan kategori demografi maupun 

geografi. Contohnya wanita, pria, 

keturunan Arab-Amerika, dan lain-

lain 

Sponsored (Sponsor) Komunitas yang dibuat oleh badan 

usaha komersial, pemerintah, dan 

organisasi non-profit untuk maksud 

dan tujuan yang beragam, penunjang, 

pelanggan, dan peningkatan 

pendapatan. 

Sumber: Laudon & Traver (2013) 

 

 Rumah Lebah merupakan jasa edukasi yang bergerak dalam bidang 

parenting dan pendidikan anak usia dini. Rumah Lebah menghadirkan narasumber 

sesuai dengan bidangnya dan terpercaya, sehingga pembahasan materi akan lebih 

mendalam. Beberapa narasumber yang disediakan Rumah Lebah adalah psikolog, 

penulis buku, praktisi anak usia dini, penggiat parenting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Parenting whatsapp class dipilih Rumah Lebah  sebagai metode 

pembelajaran agar memudahkan para ibu untuk mengakses whatsapp. Sistem 

pendaftaran yang mudah dan cepat juga memudahkan para ibu untuk bergabung. 

Rumah Lebah  memiliki beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh para peserta 

kelas sehingga keberlangsungan kelas dapat dikoordinir sesuai susunan acara 

Rumah Lebah dan menjaga kenyamanan para peserta kelas.  

 Tema kelas yang diberikan Rumah Lebah disesuaikan dengan kebutuhan 

ibu. Kategori tema kelas digolongkan berdasarkan usia anak. Berikut 

pengelompokan tema kelas yang tersedia: 

1. Kelas untuk anak usia 0-2 tahun 

Kelas tersebut hanya bisa diikuti oleh peserta dengan syarat membeli buku 

Rekam Jejak Si Anak yang diterbitkan oleh Rumah Lebah. Kelas untuk anak usia 

0-2 tahun ini dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 20. Kelas tersebut dibagi 

menjadi 3 kelas yaitu: Kelas Sensori-motor, Kelas Bahasa, Kelas Sosioemosional. 

 

2. Kelas untuk anak usia 6 bulan 

Kelas untuk anak usia 6 bulan ini dilaksanakan setiap bulan. Kelas tersebut 

dibagi menjadi 3 kelas yaitu: Kelas Pengenalan MPASI, Kelas Menu MPASI, Kelas 

Alergi & Intoleransi MPASI. 

3. Kelas untuk anak usia 3-5 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kelas untuk anak usia 3-5 tahun ini dilaksanakan setiap bulan. Kelas 

tersebut dibagi menjadi 3 kelas yaitu: Kelas Kognitif, Kelas Bahasa & Literasi, 

Kelas Sosioemosional. 

Calon peserta parenting whatsapp class wajib melakukan pendaftaran 

berbayar untuk dapat masuk ke dalam grup. Pendaftaran tersebut dilakukan di 

website milik Rumah Lebah, para calon peserta mengisi data-data yang dibutuhkan 

untuk registrasi. Registrasi data sudah dilakukan kemudian muncul tagihan 

pembayaran pesanan parenting whatsapp class melalui email calon peserta. Calon 

peserta yang sudah melakukan proses pembayaran akan diundang oleh admin 

Rumah Lebah ke dalam grup whatsapp sebagai peserta parenting whatsapp class 

sesuai kelas yang dipilih. 

2.3  Parenting Anak Usia Dini  

Menurut Nina W. Syam (2013) dalam psikologi komunikasi yang terpenting 

adalah gejala kejiwaan yang ada pada aliran psikologi, yang sangat bermanfaat 

untuk menganalisis proses komunikasi interpersonal, ketika orang sedang 

melakukan proses interpretasi dari suatu stimulus, mulai dari sensasi, asosiasi, 

persepsi, memori, sampai dengan berpikir, baik untuk pekerjaan mengirim maupun 

menerima pesan.  Hal tersebut menunjukkan bahwa psikologi komunikasi sangat 

berperan dalam perubahan perilaku manusia, terutama saat manusia berkomunikasi 

dengan manusia lain, baik yang sifatnya interpersonal, kelompok, maupun massa. 

Empat ciri pendekatan psikologi pada komunikasi: penerimaan stimuli seara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



indrawi, proses yang mengantarai stimuli dan respons, prediksi respons, dan 

peneguhan respons (Fisher dalam Rakhmat 2015). 

Teori yang mempengaruhi perkembangan psikologi komunikasi dapat 

digolongkan sebagai beberapa teori salah satunya adalah grand theory adalah teori 

besar, teori yang mempunyai cakupan secara luas, berlaku kapan, dimana dan oleh 

siapa saja. Bersifat universal dan komunal (tidak hanya memiliki satu golongan 

saja). Adapun yang dapat dikatakan sebagai grand theory dalam perkembangan 

ilmu komunikasi yang menyangkut dengan perilaku manusia adalah salah satunya 

adalah teori Piaget. Teori Piaget adalah penekanan pada tingkat-tingkat 

perkembangan intelegensi yang memiliki empat perkembangan struktural kognitif 

(Ibda, 2015) 

 Piaget terbagi dalam skema yang digunakan untuk memahami 

dunianya melalui empat periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin 

canggih seiring pertambahan usia, yaitu: sensorimotor, praoperasi, operasi konkret 

dan operasi formal. Piaget percaya bahwa semua anak melewati tahap-tahap 

tersebut dalam urutan seperti ini dan bahwa tidak seorang anak pun dapat 

melompati satu tahap, walaupun anak-anak yang berbeda melewati tahap-tahap 

perkembangan kognisi (Muhibin, 2012). 

Empat tahap teori Piaget dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Sensorimotor (0-2 tahun), kemampuan anak masih terbatas pada 

penginderaan rangsangan-rangsangan dan memberikan motoris yang 

mekanistis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Representasi pada praoperasional (2-7 tahun), dalam fase ini terjadi 

pembentukan simbol-simbol untuk kelak memungkinkan anak itu 

berpikir.  

3. Operasi konkrit (7-11 tahun), pada tahap ini anak-anak tidak lagi 

egosentris, melainkan banyak berorientasi keluar, kepada objek-objek 

yang kongkrit, anak aktif dan banyak bergerak, tapi perbuatan-

perbuatannya selalu tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang kongkrit. 

4. Operasi format (11-15 tahun), anak disini tidak lagi tertarik pada objek 

yang nyata atau kongkrit, namun mampu menyusun kesimpulan-

kesimpulan dan hipotesa-hipotesa atas dasar simbol-simbol semata. 

2.4 Parenting and Digital Media 

Sejak munculnya perangkat media seperti smartphone dan komputer tablet 

dan Wi-Fi  hal tersebut memungkinkan orang tua mengakses situs website, forum 

diskusi online, dan blog untuk mendapatkan saran, informasi (Lupton, Pedersen, 

Thomas, 2016).  Orang tua dapat menggunakan platform dan aplikasi media sosial 

sebagai bagian dari praktik role model parenting. Teknologi telah memberi 

kesempatan bagi orang tua untuk mencari informasi dan bertukar informasi tentang 

pengalaman satu sama lain dalam berbagai cerita dan pengalaman seputar 

parenting.  

Kemudahan orang tua menggunakan media digital tersebut membuat 

kebanyakan orang tua mulai meninggalkan parenting dari  pandangan norma-

norma tradisional. Tanggung jawab ditempatkan pada orang tua terutama ibu untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terus mencari informasi dan memberikan perawatan yang terbaik untuk anak-anak 

mereka (Holloway dan Pimlott-Wilson 2014).   

Penggunaan support system group berbasis komunitas internet dapat 

meningkatkan dukungan dan berbagi informasi di antara para ibu, dengan demikian 

mengurangi perasaan yang mengkhawatirkan akan keterbatasan ilmu ibu. Banyak 

aplikasi kehamilan dan parenting yang tersedia, kebanyakan ibu kini beralih ke 

media digital sebagai sumber informasi dan support system selama kehamilan dan 

awal menjadi ibu. Fase kehidupan ketika wanita menyusuaikan diri dengan status 

baru sebagai ibu baru. Ibu baru mungkin berhadapan dengan ketidakpastian, 

kecemasan kekhawatiran, serta belajar cara merawat bayi mereka yang baru lahir. 

Media digital mungkinkan dapat mewadahi ibu baru hamil dan ibu baru untuk 

menggunakan situs website dan diskusi online untuk mencari informasi tentang 

konsep kehamilan dan ibu terlibat dalam diskusi dengan ibu lain. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4  Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama adalah penelitian Ascharisa Mettasatya Afrilia (2017) 

yang berjudul Penggunaan New Media di Kalangan Ibu Muda sebagai Media 

Parenting Masa Kini. Penelitian ini berfokus kepada motif penggunaan media 

sosial sebagai media parenting dikalangan ibu muda anggota komunitas 

mommypreneur Purwokerto. Metode yang digunakan penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil 

menunjukkan bahwa anggota komunitas mommypreneur Purwokerto menggunakan 

media sosial sebagai media parenting memiliki motif rasional dan emosional. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni 

kesamaan meneliti tentang aktivitas ibu masa kini yang menggunakan new media 

sebagai tempat mendapatkan informasi seputar parenting, tetapi berbeda dengan 

peneliti yang ingin meneliti pola interaksi dan pertukaran pesan antara ibu dengan 

penyedia jasa edukasi parenting. 

Penelitian kedua ialah penelitian Sarah Pardesen dan Janet Smithson (2010) 

yang berjudul Keanggotaan dan Aktivitas dalam Komunitas Parenting Online. 

Penelitian ini berfokus kepada melihat dan mengevaluasi para anggota Mumsnet 

selaku situs parenting terbesar di Inggris menggunakan konsep parenting yang 

diberikan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara metode survei online dan 

analisis diskusi online. Hasil penelitian ini adalah pendekatan yang lebih bernuansa 

pada intensive mothering. Para pengguna Mumsnet menunjukkan kesadaran yang 

jelas tentang peran tersebut bahwa media bermain dalam pembangunan cita-cita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



keibuan dan juga mampu mengabaikan cita-cita tersebut tidak realistis dan 

diciptakan oleh media. Itu juga menarik untuk melihat pemahaman yang jelas di 

antara pengguna fakta bahwa ibu yang baik adalah konsep yang selalu 

berubah. Sementara pengguna yang membahas tentang pengasuhan ibu dan nenek 

mereka sendiri ibu kebanyakan negatif tentang keterampilan mengasuh anak 

perempuan yang lebih tua, membandingkannya dengan pendekatan intensif mereka 

sendiri dan lebih kritis khususnya kurangnya keterlibatan emosional dan tidak 

bekerja keras cukup saat mengasuh anak. Penelitian ini relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti yakni kesamaan meneliti tentang aktivitas dan 

keanggotaan ibu di dalam forum internet guna mencari informasi seputar parenting.  

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Pembanding  Penelitian Terdahulu I Penelitian Terdahulu II 

Judul Penggunaan New Media 

di Kalangan Ibu Muda 

sebagai Media Parenting 

Masa Kini 

Keanggotaan dan 

Aktivitas dalam 

Komunitas Parenting 

Online. 

Peneliti Ascharisa Mettasatya 

Afrilia 

Sarah Pardesen dan Janet 

Smithson 

Rumusan Masalah Bagaimana motif 

penggunaan media sosial 

sebagai media parenting 

dikalangan ibu muda 

anggota komunitas 

Bagaimana para anggota 

Mumsnet selaku situs 

parenting terbesar di 

Inggris menggunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mommypreneur 

Purwokerto ? 

konsep parenting yang 

diberikan ? 

Pendekatan Fenomenologi Pendekatan gabungan 

antara metode survei 

online dan analisis diskusi 

online 

Metode Penelitian  Kualitatif deskriptif Kualitatif deskriptif 

Pengumpulan Data Observasi partisipatoris, 

wawancara mendalam, 

FGD 

Survei website  

Relevansi Kesamaan meneliti 

tentang aktivitas ibu 

masa kini yang 

menggunakan new 

media sebagai tempat 

mendapatkan informasi 

seputar parenting 

Kesamaan meneliti 

tentang aktivitas dan 

keanggotaan  ibu di dalam 

forum internet guna 

mencari informasi seputar 

parenting. 

Hasil Penelitian Anggota komunitas 

mommypreneur 

Purwokerto 

menggunakan media 

sosial sebagai media 

parenting memiliki 

Pendekatan yang lebih 

bernuansa pada intensive 

mothering. Para 

pengguna Mumsnet 

menunjukkan kesadaran 

yang jelas tentang peran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



motif rasional dan 

emosional 

tersebut bahwa media 

bermain dalam 

pembangunan cita-cita 

keibuan dan juga mampu 

mengabaikan cita-cita 

tersebut tidak realistis dan 

diciptakan oleh media. Itu 

juga menarik untuk 

melihat pemahaman yang 

jelas di antara pengguna 

fakta bahwa ibu yang baik 

adalah konsep yang selalu 

berubah. Sementara 

pengguna yang 

membahas tentang 

pengasuhan ibu dan 

nenek mereka sendiri ibu 

kebanyakan negatif 

tentang keterampilan 

mengasuh anak 

perempuan yang lebih 

tua, membandingkannya 

dengan pendekatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



intensif mereka sendiri 

dan lebih kritis khususnya 

kurangnya keterlibatan 

emosional dan tidak 

bekerja keras cukup saat 

mengasuh anak. 

Sumber: Olahan Penulis, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5  Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1      Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk pesan atau informasi 

parenting yang dikomunikasikan oleh Rumah Lebah dan bagaimana pola interaksi 

dan pertukaran pesan yang terjadi di dalam parenting whatsapp class Rumah 

Lebah. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif dengan 

menggunakan penafsiran dengan memakai metode dalam meneliti masalah dalam 

penelitian tersebut (Mulyana & Solatun, 2013). Menurut Kriyantono (2006), 

penelitian kualitatif adalah penelitian dengan maksud menjelaskan suatu fenomena 

dengan meneliti secara sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif dimanfaatkan oleh 

peneliti untuk menelaah suatu fenomena yang berkaitan dengan latar belakang dan 

dari prosesnya, seperti motivasi, peran, nilai, sikap dan persepsi secara holistik, 

yakni dengan cara mendeskripsikannya di dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moleong, 2013). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif yang berupaya untuk 

memahami gejala sosial dengan cara menempatkan individu sebagai makhluk sosial 

yang aktif, atau dapat dikatakan sebagai proses pemahaman untuk menggali suatu 

fenomena sosial yang ada di sekitar individu (Martono, 2015). Metode yang 

digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yang  merupakan penggambaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fakta, data ataupun objek material yang bukan berupa rangkaian angka tetapi berupa 

ungkapan bahasa atau wacana yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2011). Metode 

tersebut digunakan karena penelitian ini berusaha untuk menggali pesan, pola 

interaksi dan strategi Rumah Lebah. 

3.2       Fokus Penelitian 

Pada sebuah penelitian, perlu adanya proses penentuan fokus penelitian dan 

ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan atas data-data yang dianalisis dan 

diidentifikasi. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti tidak terombang-ambing 

dengan berbagai persoalan atau bidang-bidang yang begitu luas (Kasiram, 2008). 

Objek dari penelitian ini adalah pesan yang terdapat di dalam parenting whatsapp 

class. Fokus penelitian ini adalah: 

1. Pola interaksi Rumah Lebah dengan peserta kelas. 

2. Pesan terkait parenting anak yang diberikan Rumah Lebah. 

3. Strategi penyampaian pesan parenting Rumah Lebah. 

3.3  Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini mencakup dua hal, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari 

sumber data pertama atau tangan pertama (Kriyantono, 2006). Menurut Mulyana 

(2001) menjelaskan bahwa data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 

atau kegiatan, dan hasil pengujian.  

Sumber data primer dari penelitian ini adalah pesan yang terdapat di dalam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Materi dalam parenting whatsapp class untuk usia 3-5 tahun 

b. Materi yang dilampirkan dalam bentuk PDF 

c. Materi yang disampaikan melalui akun youtube Rumah Lebah 

Data yang didapat melalui wawancara:   

a. Wawancara dengan 5 orang partisipan peserta kelas yang dipilih 

berdasarkan keaktifan peserta dalam kelas 

b. Wawancara dengan owner  Rumah Lebah 

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah jurnal, buku, sumber lain 

yang  relevan.  

3.4  Unit Analisis Data 

Unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi yang 

disampaikan Rumah Lebah pada parenting whatsapp class yaitu materi yang 

dilampirkan dalam bentuk PDF, serta link youtube kemudian pesan berupa transkrip 

dialog sesi tanya jawab dalam diskusi. 

 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi 

partisipan. Menurut Kriyantono (2006) mengumpulkan data dengan cara observasi 

sama halnya seperti mengamati  dengan panca indera. Observasi adalah metode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan  langsung terhadap 

suatu benda, kondisi, situasi, proses, dan perilaku (Sugiyono, 2011).  

Menurut Kriyantono (2006) tidak semua observasi bisa disebut sebagai 

metode pengumpulan data, ada beberapa syarat tertentu yang diperlukan agar 

bermanfaat saat melakukan penelitian. Adapun syarat-syarat pengumpulan data 

dengan cara observasi menurut Nazir (dikutip dari Kriyantono, 2006): 

a. Observasi digunakan  dalam riset dan telah direncakan secara sistematis. 

Pada penelitian ini, sudah direncanakan akan membahas tema dan objek 

yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang parenting whatsapp class 

yang dilakukan oleh Rumah Lebah. 

b. Observasi harus berkaitan dengan tujuan riset yang telah ditetapkan. 

Tahap selanjutnya setelah mengetahui tema dan objek yang akan diteliti, 

peneliti mengamati parenting whatsapp class untuk dilakukan 

pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Tema parenting whatsapp 

class yang peneliti diamati adalah Perkembangan Anak Usia 3-5 Tahun 

yang terdiri dari tiga kelas yaitu: Kelas Kognitif, Kelas Bahasa dan 

Literasi, dan Kelas Sosioemosional. 

c. Observasi yang dilakukan harus dicatat secara sistematis dan 

dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai 

suatu yang hanya menarik perhatian. Parenting Whatsapp Class Rumah 

Lebah memiliki beberapa peraturan yang harus ditaati semua peserta 

kelas dalam berlangsungnya parenting whatsapp class kemudian 

Rumah Lebah mempersilahkan para peserta kelas untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



memperkenalkan dirinya serta menulis harapan apa yang diinginkan 

peserta kelas sebelum mengikuti kelas sesi tersebut memiliki batas 

waktu sekitar 6 jam. Rumah Lebah kemudian memberikan jadwal sesuai 

tanggal yang sudah dibuat berdasarkan pembagian tiga kelas. Ruang 

lingkup materi kelas diberitahukan agar para peserta kelas mengetahui 

Batasan cakupan mengenai materi kelas. Pembagian materi-materi 

berbentuk PDF, link youtube kemudian diberikan dan difasilitasi dengan 

waktu 2 hari agar peserta kelas dapat mempelajari materi yang sudah 

diberikan sementara itu pengaturan whatsapp group akan diubah 

menjadi privat sehingga yang dapat mengirim pesan hanya admin 

Rumah Lebah guna memudahkan peserta kelas agar materi tidak 

tertimbun dengan obrolan peserta kelas yang lain dan akan diubah 

menjadi publik kembali saat sesi tanya jawab berdiskusi dengan 

narasumber yang sudah disediakan. Admin Rumah Lebah setelah 2 hari 

kemudian membuka pengaturan obrolan menjadi publik dan 

memberikan waktu kepada peserta kelas untuk mengirimkan pesan 

dengan format pertanyaan yang diperintahkan sesuai dengan peraturan 

yang dibuat, pengumpulan pertanyaan memiliki waktu sekitar 15jam. 

Berakhirnya estimasi waktu yang diberikan untuk mengumpulkan 

pertanyaan, Admin Rumah Lebah menyuruh peserta kelas untuk 

mengirimkan pesan berupa emoji guna mengetahui siapa saja para 

pesertya kelas yang sudah siap mengikuti kelas apabila dirasa sudah 

cukup banyak peserta yang memberikan feedback terhadap perintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang diberikan, Rumah Lebah kemudian mengubah kembali pengaturan 

obrolan menjadi privat guna memudahkan admin Rumah Lebah sebagai 

moderator melangsungkan kelas bersama narasumber. Pada sesi ini 

kemudian narasumber memberikan informasi seputar parenting dan 

menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh para peserta kelas. 

Pengaturan obrolan akan diubah kembali menjadi publik saat 

narasumber sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang 

sudah ada. Sesi feedback kemudian dilaksanakan guna memfasilitas 

peserta kelas yang masih ingin menanyakan pertanyaan yang dirasa 

belum jelas untuk dipahami.  

d. Observasi dapat dicek dan dikontrol mengenai validitas dan 

reabilitasnya. 

Menurut pendapat Moleong (2013) wawancara adalah proses percakapan 

dengan maksud tertentu yang di dalamnya terdapat dua belah pihak, yakni 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan (interviewer) serta orang yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (interview). Dalam melakukan 

penelitian ini, peneliti memilih wawancara semi mendalam atau wawancara bebas 

terpimpin, artinya awancara dilakukan secara bebas, tapi terarah dengan tetap 

berada pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah disiapkan 

terlebih dahulu. 

Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai dirinya 

sendiri dan orang lain. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pemilihan informan yakni purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pemilihan informan atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditentukan 

berdasarkan pertimbangan tertentu, serta berdasarkan tujuan penelitian 

(Kriyantono, 2006). Terdapat beberapa kriteria-kriteria yang menjadi landasan 

peneliti untuk memilih informan dalam penelitian ini, yakni: 

1. 5 orang partisipan peserta kelas yang dipilih secara acak berdasarkan 

keaktifan peserta dalam kelas 

2. Owner Rumah Lebah 

Dokumentasi di dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti yakni dapat berupa dokumen tertulis ataupun berupa 

screencapture berupa dialog percakapan pesan. Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni transkrip materi maupun hasil 

wawancara dengan informan. 

 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Tahap penelitian, analisis data dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, memilah data menjadi satuan yang nantinya 

dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dana pa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan 

pada orang lain (Sugiyono, 2012). Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam 

melakukan penelitian ini adalah interactive model, yang artinya mengklarifikasikan 

analisis data ke dalam tiga tahapan yakni : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Reduksi Data (Data Reduction): adalah proses pemilahan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian Data (Display Data): adalah proses menyusun data 

sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi): adalah proses pengungkapan 

makna dari data-data yang sudah dikumpulkan, lalu dari data tersebut 

dapat diperoleh kesimpulan yang dapat berupa meragukan, kaku, 

tentatif sehingga kesimpulan tersebut harus diverifikasi. Verifikasi 

dilakukan dengan melihat reduksi data maupun display data, sehingga 

kesimpulan yang diambil tidak menyimpang. 

 

 

Gambar 3.1 Interactive Model  

Sumber: (Miles & Hubermann, 1992) 

 

Semua data terkumpul semua melalui transkrip aktivitas pertukaran pesan 

dalam whatsapp class kemudian proses reduksi data dilakukan oleh peneliti untuk 

memilah data yang sesuai atau berhubungan dengan penelitian (dapat menjawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rumusan masalah). Data penting sudah terkumpul, peneliti akan melakukan display 

data yang berguna untuk mendeskripsikan data-data tersebut ke dalam bentuk 

narasi. Data-data yang sudah tersusun rapi dan sistematis akan lebih mudah untuk 

digunakan sebagai analisis, kemudian memverifikasinya dengan menarik 

kesimpulan. 

3.7  Goodness Criteria 

Lincoln dan Cuba mengatakan “kredibilitas” sebagai analogi bagi validitas 

internal, transferability sebagai analogi bagi validitas untuk reliabilitas dan 

confirmability sebagai analogi untuk obyektivitas (Mulyana 2005). Menurut 

Bryman (2008) kriteria untuk menilai penelitian dengan memperhatikan aspek 

trustworthiness yang dibangun melalui empat kriteria, yaitu: 

1. Kredibilitas, yaitu sama dengan validitas internal yang menyangkut 

bagaimana penemuan hasil penelitian dapat diterima oleh masyarakat 

yang diteliti. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peneliti 

mengenai masalah yang diteliti telah diakui. Hasil penelitian akan 

dikonfirmasi kembali pada informan penelitian yaitu ibu-ibu yang 

menggunakan jasa parenting whatsapp class Rumah Lebah. 

2. Transferability, yaitu sama dengan validitas eksternal. Satu sisi hasil 

penelitian kualitatif bersifat unik dan kontekstual. Prinsip transferability 

berkaitan dengan kemungkinan hasil penelitian untuk diterapkan dalam 

konteks lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dependability, yaitu sama dengan reliabilitas. Berkaitan dengan adanya 

akses untuk menilai dalam keseluruhan tahapan peneliti oleh kolega. 

Misalnya menunjukkan hasil penelitian kepada kolega untuk diberikan 

penilaian. Dalam penelitian ini akan diperankan kepada dosen 

pembimbing mengenai pola komunikasi. 

4. Confirmability, yaitu sama dengan objektifitas. Confirmability pada 

tingkatan ketika hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh pihak lain atau 

dengan penelitian lain. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

DISKUSI HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

Pola asuh orang tua kepada anak sangatlah bervariasi karena kebanyakan 

orang tua meyesuaikan sikap maupun perilaku anak. Kebutuhan akan pengetahuan 

dalam menangani anak semakin meningkat hal tersebut yang membuat orang tua 

harus lebih banyak menambah pengetahuan mengenai pola asuh terhadap anak. 

Maraknya kemunculan akun-akun edukasi parenting di media sosial memudahkan 

orang tua dalam mendapatkan informasi seputar pola asuh anak. 

Rumah Lebah merupakan salah satu dari sekian banyak akun edukasi 

parenting  di instagram yang memberikan informasi pola asuh anak. Kebutuhan 

orang tua yang semakin berkembang membuat Rumah Lebah berkembang dengan 

berinovasi membuat produk berupa parenting whatsapp class. Parenting Whatsapp 

Class dipilih Rumah Lebah sebagai metode pembelajaran agar memudahkan para 

ibu untuk mengakses whatsapp. Sistem pendaftaran yang mudah dan cepat juga 

memudahkan para ibu untuk bergabung. Rumah Lebah  memiliki beberapa tata 

tertib yang harus dipatuhi oleh para peserta kelas sehingga keberlangsungan kelas 

dapat dikoordinir sesuai susunan acara Rumah Lebah dan menjaga kenyamanan 

para peserta kelas.  

 Tema kelas yang diberikan Rumah Lebah disesuaikan dengan kebutuhan 

ibu. Kategori tema kelas digolongkan berdasarkan usia anak. Berikut 

pengelompokan tema kelas yang tersedia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kelas untuk anak usia 0-2 tahun 

Kelas tersebut hanya bisa diikuti oleh peserta dengan syarat membeli buku 

Rekam Jejak Si Anak yang diterbitkan oleh Rumah Lebah. Kelas untuk anak usia 

0-2 tahun ini dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 20. Kelas tersebut dibagi 

menjadi 3 kelas yaitu: Kelas Sensori-motor, Kelas Bahasa, Kelas Sosioemosional. 

5. Kelas untuk anak usia 6 bulan 

Kelas untuk anak usia 6 bulan ini dilaksanakan setiap bulan. Kelas tersebut 

dibagi menjadi 3 kelas yaitu: Kelas Pengenalan MPASI, Kelas Menu MPASI, Kelas 

Alergi & Intoleransi MPASI. 

6. Kelas untuk anak usia 3-5 tahun 

Kelas untuk anak usia 3-5 tahun ini dilaksanakan setiap bulan. Kelas 

tersebut dibagi menjadi 3 kelas yaitu: Kelas Kognitif, Kelas Bahasa & Literasi, 

Kelas Sosioemosional. 

Calon peserta parenting whatsapp class wajib melakukan pendaftaran 

berbayar untuk dapat masuk ke dalam grup. Pendaftaran tersebut dilakukan di 

website milik Rumah Lebah, para calon peserta mengisi data-data yang dibutuhkan 

untuk registrasi. Registrasi data sudah dilakukan kemudian muncul tagihan 

pembayaran pesanan parenting whatsapp class melalui email calon peserta. Peserta 

yang sudah melakukan proses pembayaran akan diundang oleh admin Rumah 

Lebah ke dalam grup whatsapp sebagai peserta parenting whatsapp class sesuai 

kelas yang dipilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Profil Informan 

4.2.1 Owner Rumah Lebah  

 Ratih Puspa Rahmani merupakan owner Rumah Lebah yang berdomisili di 

Jakarta Pusat. Ratih merupakan wirausaha berusia 26 tahun, selain owner dari 

Rumah Lebah Ratih juga founder @idemainku dan founder @ideresepmpasi 

kemudian Ratih pernah menjadi guru montessori di Bintang Waktu Islamic 

Preschool & Daycare pada tahun 2014-2015. Ratih Puspa Rahmani memiliki latar 

belakang pendidikan sarjana ahli gizi dan sekarang sedang menyelesaikan thesis 

dalam prodi psikologi terapan anak usia dini.  

4.2.2 Peserta Kelas Rumah Lebah  

 Septi Widjayanti peserta kelas Rumah Lebah yang berdomisili di Cilacap 

Jawa Tengah. Septi merupakan ibu rumah tangga berusia 30 tahun, mempunyai 2 

anak berusia 3 tahun dan 7 bulan. Harapan Septi saat mengikuti parenting whatsapp 

class Rumah Lebah adalah bisa mendidik dan mengasuh dengan benar dan lebih 

baik lagi, sehingga lebih sabar dan tidak sering mengeluh, marah apabila anak mulai 

bertingkah serta agar dapat memberikan perlakuan yang bijak terhadap kedua anak 

tanpa menimbulkan kecemburuan. 

Anggi Gurning peserta kelas Rumah Lebah yang berdomisili di Medan. 

Anggi merupakan ibu berusia 27 tahun yang bekerja sebagai freelancer, 

mempunyai anak berusia 3 tahun. Harapan Anggi saat mengikuti parenting 

whatsapp class Rumah Lebah adalah agar dapat memahami dunia anak-anak karena 

Anggi mengelola yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesejahteraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



anak sehingga Anggi berharap mendapatkan banyak pengalaman dari para ibu di 

kelas Rumah Lebah. 

 Rossy Mayasari peserta kelas Rumah Lebah yang berdomisili di Sidoarjo. 

Rossy merupakan ibu berusia 35 tahun yang bekerja sebagai dokter, mempunyai 2 

anak berusia 6 tahun dan 2 tahun. Harapan Rossy saat mengikuti parenting 

whatsapp class Rumah Lebah adalah ingin menambah pengetahuan tentang 

tahapan-tahapan perkembangan anak sehingga lebih percaya diri dalam mengasuh 

anak-anak dengan segala macam problematikanya. 

 Kholijah Agustina peserta kelas Rumah Lebah yang berdomisili di 

Palembang. Kholijah merupakan ibu berusia 30 tahun yang bekerja sebagai PNS, 

mempunyai 2 anak berusia 4 tahun dan 1 tahun. Harapan Kholijah saat mengikuti 

parenting whatsapp class Rumah Lebah adalah agar mendapatkan banyak bekal 

dan ilmu untuk mendidik dan mendampingi anak-anak sesuai dengan karakter 

masing-masing anak. 

 Siti Khodijah peserta kelas Rumah Lebah yang berdomisili di Garut. Siti 

merupakan ibu rumah tangga yang berusia 27 tahun, mempunyai anak berusia 2 

tahun. Harapan Siti saat mengikuti parenting whatsapp class Rumah Lebah adalah 

agar dapat mendidik anak lebih baik dan lebih sabar. 

4.3 Diskusi Hasil dan Pembahasan 

4.3.1 Pesan Terkait Parenting Anak Usia Dini 

Menurut Syam (2013) dalam psikologi komunikasi yang terpenting adalah 

gejala kejiwaan yang ada pada aliran psikologi, yang sangat bermanfaat untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menganalisis proses komunikasi interpersonal, ketika orang sedang melakukan 

proses interpretasi dari suatu stimulus, mulai dari sensasi, asosiasi, persepsi, 

memori, sampai dengan berpikir, baik untuk pekerjaan mengirim maupun 

menerima pesan.  Hal tersebut menunjukkan bahwa psikologi komunikasi sangat 

berperan dalam perubahan perilaku manusia, terutama saat manusia berkomunikasi 

dengan manusia lain, baik yang sifatnya interpersonal, kelompok, maupun massa. 

Empat ciri pendekatan psikologi pada komunikasi: penerimaan stimuli seara 

indrawi, proses yang mengantarai stimuli dan respons, prediksi respons, dan 

peneguhan respons (Fisher dalam Rakhmat 2015). 

Teori yang mempengaruhi perkembangan psikologi komunikasi dapat 

digolongkan sebagai beberapa teori salah satunya adalah grand theory adalah teori 

besar, teori yang mempunyai cakupan secara luas, berlaku kapan, dimana dan oleh 

siapa saja. Bersifat universal dan komunal (tidak hanya memiliki satu golongan 

saja). Adapun yang dapat dikatakan sebagai grand theory dalam perkembangan 

ilmu komunikasi yang menyangkut dengan perilaku manusia adalah salah satunya 

adalah teori Piaget. Teori Piaget adalah penekanan pada tingkat-tingkat 

perkembangan intelegensi yang memiliki empat perkembangan struktural kognitif 

(Ibda, 2015) 

“prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui jika kita ingin memberikan simulasi 

untuk perkembangan kognitif anak khususnya di usia 3 sampai 5 tahun. Kita 

mulai dari mengenal karakteristik umum perkembangan kognitif di usia 3 

hingga 5 tahun kalau mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Jean 

Piaget seorang tokoh perkembangan kognitif anak diatas usia 2 tahun itu 

sudah mulai masuk ke tahap pra-operasional” (dalam materi youtube 

Rumah Lebah 5 November 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tahap pra-operasinal merupakan persiapan sebelum anak-anak mulai 

mampu untuk mengoprasikan pola pikirnya secara internal atau disebut dengan 

kemapuan operasional. Kemampuan operasinal ini biasanya dicapai oleh anak 

sekitar usia 7 tahun keatas kemampuan operasinal itu maksutnya bagaimana anak 

itu bisa mengenal dunianya, membentuk cara berpikirnya, membentuk pola 

pikirnya, dengan lebih banyak menggunakan kerja otaknya dibandingkan fisiknya 

jadi kerja otak secara internal itu lebih banyak dilibatkan dalam tahap operasional.  

Piaget terbagi dalam skema yang digunakan untuk memahami dunianya 

melalui empat periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring 

pertambahan usia, yaitu: sensorimotor, praoperasi, operasi konkret dan operasi 

formal. Piaget percaya bahwa semua anak melewati tahap-tahap tersebut dalam 

urutan seperti ini dan bahwa tidak seorang anak pun dapat melompati satu tahap, 

walaupun anak-anak yang berbeda melewati tahap-tahap perkembangan kognisi 

(Muhibbin, 2012). 

Empat tahap teori Piaget dapat dikelompokkan menjadi: 

5. Sensorimotor (0-2 tahun), kemampuan anak masih terbatas pada 

penginderaan rangsangan-rangsangan dan memberikan motoris yang 

mekanistis. 

6. Representasi pada praoperasional (2-7 tahun), dalam fase ini terjadi 

pembentukan simbol-simbol untuk kelak memungkinkan anak itu 

berpikir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Operasi konkrit (7-11 tahun), pada tahap ini anak-anak tidak lagi 

egosentris, melainkan banyak berorientasi keluar, kepada objek-objek 

yang kongkrit, anak aktif dan banyak bergerak, tapi perbuatan-

perbuatannya selalu tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang kongkrit. 

8. Operasi format (11-15 tahun), anak disini tidak lagi tertarik pada objek 

yang nyata atau kongkrit, namun mampu menyusun kesimpulan-

kesimpulan dan hipotesa-hipotesa atas dasar simbol-simbol semata. 

Parenting whatsaap class Rumah Lebah mamahami perkembangan kognitif anak 

pada usia 3-5 tahun bila dilihat dari teori Piaget yang dijadikan acuan Rumah Lebah 

dalam pembuatan pesan materi kelas tersebut, penjelasan mengenai parenting anak 

hanya terdapat pada tahap representasi pada praoperasional yang memasuki tahap 

perlu dipersiapkan sebelum kemampuan operasionalnya berkembangan hal tersebut 

ditandai dengan kemampuan berpikir simbolik merepresentasikan pemahaman 

dalam bentuk kata atau gambar serta pemikiran tentang dunianya lebih 

berkembang.  

“Berada pada tahap pra-operasinal (Jean Piaget) yaitu kelanjutan dari tahap 

sebelumnya (sensorimotor), persiapan sebelum kemampuan operasional 

berkembang, ditandai dengan kemampuan berpikir simbolik 

(merepresentasikan pemahaman dalam benuk kata atau gambar), pemikiran 

tentang dunianya lebih berkembang, mulai melakukan pretend play/bermain 

peran, semakin banyak bertanya dengan menggunakan kata mengapa” 

(dalam materi PDF Rumah Lebah 5 November 2018). 

 

Kemampuan berpikir anak yang kemudian menjadi perhatian khusus 

Rumah Lebah karena anak mulai mengerti akan simbol-simbol mulai sering 

ditemui dalam kesehariannya, kemudian simbol tersebut yang mendorong anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



untuk melakukan proses berpikir. Berpikir simbolik adalah kemampuan seseorang 

untuk menjelaskan informasi yang telah dipahami dalam bentuk kata atau gambar, 

sehingga kata-kata atau gambar yang dihasilkan oleh anak usia 3 sampai 5 tahun 

sudah memiliki makna dan sudah menjelaskan apa yang anak pahami dari informasi 

yang orang dewasa berikan. 

“misalnya, mereka sudah mulai eee dapat berpikir alasan kenapa sih sesuatu 

itu bisa terjadi terus mereka mulai mempertanyakan hubungan sebab-akibat, 

dan hal-hal yang sekiranya membutuhkan pemikiran lebih dalam. 

Kemudian eee tahap ini ditandai biasanya ciri-cirinya dengan munculnya 

kemapuan berpikir simbolik. Berpikir simbolik itu adalah kemampuan 

seseorang untuk menjelaskan informasi yang telah ia pahami dalam bentuk 

kata atau gambar. Jadi, kata-kata atau gambar yang dihasilkan anak dalam 

usia 3 sampai 5 tahun ini umumnya sudah memiliki makna dan sudah 

menjelaskan tentang apasih yang sebenarnya mereka pahami dari informasi 

yang kita berikan” (dalam materi youtube Rumah Lebah 5 November 2018) 

Lambang verbal maupun lambang grafis merupakan representasi objek atau 

peristiwa yang artinya mewakili atau menggantikan objek atau peristiwa dalam 

benak anda (Rakhmat, 2015). Beragam contoh simbol maupun gambar yang 

diperkenalkan kepada anak untuk menambah refrensinya kemudian tertanam dalam 

benaknya sehingga berpengaruh pada proses saat anak berpikir, anak dapat 

mereprentasikan simbol maupun gambar tersebut dengan baik.  

 Kemampuan berpikir mental anak usia 3 sampai 5 tahun  ditandai dengan 

kemampuan penggambaran suatu objek atau pemahaman terhadap suatu konsep 

yang diperoleh secara internal dalam proses berpikirnya, anak usia 3 tahun anak 

dapat melihat suatu objek berdasarkan fungsi dasar maupun fungsi lainnya. 

Bertambahnya usia anak juga akan dapat mengkorelasikan gambar seperti animasi 

dengan gambar yang nyata seperti foto serta gambar yang dihasilkan oleh anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sudah memiliki makna atau menggambarkan suatu ekspresi. Pada usia 3 sampai 5 

tahun juga kemampuan berpikir anak sebelum bertindak mulai muncul. 

“kemampuan berpikir mental usia 3 sampai 5 tahun diandai oleh 

penggambaran suatu objek atau pemahaman terhadap suatu konsep yang 

dioleh secara internal dalam proses berpikir, sejak usia 3 tahun anak mulai 

dapat melihat suatu objek berdasarkan fungsi lainnya, seiring bertambahnya 

usia anak akan dapat mengorelasikan gambar (misalnya animasi) dengan 

gambar nyata (misalnya foto)” (dalam materi PDF Rumah Lebah 5 

November 2018) 

 

 Perkembangan anak 3 sampai 5 tahun tersebut harus diberikan stimulasi 

untuk membantu anak pada tahap pra-operasinalnya selain dengan mengenalkan 

anak kepada simbol maupun gambar anak juga harus dibantu untuk memahami 

suatu konsep engan cara yang kongkrit seperti dengan memberikan contoh secara 

langsung sehingga juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mendaatkan 

pengalaman secara langsung. Memberikan pertanyaan yang mengajarkan tentang 

konsep sebab akibat dari situ anak belajar mendeskripsikan sesuatu dengan lebih 

detail. 

 

4.3.2 Strategi Penyampaian Pesan Parenting Whatsapp Class Rumah 

Lebah 

 

Rumah Lebah membuat pesan berupa materi-materi yang dibuat sedemikian 

rupa tidak terlepas dari perencanaan atau strategi komunikasi yang dibuatnya. 

Strategi komunikasi mempunyai tujuan, menurut yaitu R. Wayne Pace, Brent D. 

Paterson, dan M. Dallas Burnet dalam Effendy (2006) strategi komunikasi 

bertujuan to secure understanding untuk memastikan bahwa komunikan mengerti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tentang pesan yang diterimanya, to establish acceptance untuk membina 

komunikan sebagai penerima pesan agar mengerti pesan diterimanya, to motivate 

action untuk memotivasi penerima pesan mengenai hal yang berkaitan dengan 

pesan yang disampaikan. Strategi dalam komunikasi merupakan cara mengatur 

suatu bentuk komunikasi yang efektif, karena komunikasi efektif pasti komunikasi 

yang dipersiapkan. Persiapannya dalam bentuk perencanaan dan strategi yang 

merupakan tugas dan fungsi dari komunikator. Strategi komunikasi harus dibuat 

terlebih dahulu oleh komunikator agar pesan yang disampaikan dapat mencapai 

target komunikan yang diinginkan.  

Menurut Middleton dalam Cangara (2013) strategi komunikasi adalah 

kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, 

saluran (media) penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang. Rumah 

Lebah sebagai komunikator membuat pesan seputar parenting melalui media 

berupa whatsapp dengan sasaran komunikan yaitu orang tua yang ingin mengetahui 

banyak informasi seputar parenting untuk perkembangan anak sehingga nantinya 

dapat berpengaruh pada wawasan ilmu parenting orang tua.  

“Awalnya, Rumah Lebah didirikan dalam bentuk daycare untuk 

membantu pengasuhan anak bagi orangtua yang bekerja. Tapi, karena ada 

kendala dan hal lain yang membuat daycare ini tidak bisa dilanjutkan, 

akhirnya sempat vakum selama beberapa saat. Nah, tapi tim kami tetap 

ingin bermanfaat dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan 

pengasuhan anak. Akhirnya, kami mencari alternatif bentuk lain yang juga 

bisa mendukung pengasuhan orangtua. Dan kami memilih untuk membuat 

kelas edukasi orangtua. Kami memilih whatsapp karena pada saat itu kami 

lihat mulai banyak yang memanfaatkan grup whatsapp. Dan kami pikir, 

dengan whatsapp jangkauannya juga bisa lebih luas untuk mengedukasi 

orang tua. Jadi akhirnya kami mulai mengembangkan kelas-kelas 

menggunakan whatsapp” (dalam wawancara Ratih Puspa Rahmani owner 

Rumah Lebah 16 Januari 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Rumah Lebah merupakan hasil dari inovasi perkembangan dunia parenting. 

Dunia parenting yang biasanya dipelajari hanya melalui dokter, psikolog, buku, 

artikel, talk show, seminar, instagram, website maupun blog sekarang terdapat 

alternatif lain yaitu parenting whatsapp class yang salah satunya dibuat oleh Rumah 

Lebah. Whatsapp kemudian dipilih oleh Rumah Lebah karena melihat banyaknya 

penggunaan grup whatsapp dengan jangkauannya yang cukup luas, sehingga 

Rumah Lebah dapat mengembangkan kelas-kelas untuk mengedukasi orang tua 

menggunakan parenting whatsapp class. 

Tingginya keperluan orang tua akan ilmu parenting juga membuat banyak 

kemunculan kuliah whatsapp, seminar whatsapp, maupun parenting whatsapp 

class lain yang mempunyai keunggulannya masing-masing. Rumah Lebah yang 

sudah terjun di dunia parenting sejak tahun 2016 dan memiliki keunggulan dalam 

pemilihan narasumber serta sistem kelas. Atas dasar pengalamannya sendiri saat 

mengikuti kelas-kelas dalam grup whatsapp owner Rumah Lebah mengembangkan 

dan membangun parenting whatsapp class tersebut memiliki keunggulannya 

sendiri dibandingkan yang lain. 

“Menurut saya, yang paling membedakan adalah pemilihan narasumber 

yang cukup selektif dan juga sistem kelasnya. Selektif di sini karena kami 

mengupayakan materi yang kami berikan harus disampaikan oleh narsum 

yang memang ahli di bidangnya, kalaupun yang kami undang bukan ahli, 

biasanya materinya lebih ke arah sharing (bukan edukasi berbasis ilmiah). 

Selain itu, kami juga mengedepankan landasan2 yang ilmiah dalam 

memberikan materi dan menjawab pertanyaan peserta. Nah karena kami 

berbasis islam, teori2 yang kami gunakan juga kami telaah lagi sesuai atau 

tidak dengan nilai atau ajaran islam. Untuk sistem kelas, kami terus 

mengembangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan orangtua, jadi 

kami selalu meminta evaluasi dari peserta setelah kelas selesai. Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kelas kami juga dibuat lebih tertib (misalnya tidak dibuka chat ketika 

diskusi, sehingga tidak ada chat yang mendistraksi saat narsum 

menyampaikan jawaban, baru dibuka kembali ketika memang sudah 

sesinya menyampaikan feedback). Saya juga sering mengikuti kelas2 

whatsapp lainnya, jadi bisa belajar juga dari lembaga atau komunitas lain 

😊” (dalam wawancara Ratih Puspa Rahmani owner Rumah Lebah 16 

Januari 2019) 

 

Menurut Cangara (2013) penjabaran penetapan strategi dalam perencanaan 

komunikasi mengacu pada elemen komunikasi yakni who says what, to whom 

through what channels, and what effect sehingga strategi yang dijalankan dalam 

perencanaan komunikasi harus diawali dengan langkah-langkah berikut:  

1. Memilih dan Menetapkan Komunikator  

Komunikator menjadi sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi oleh 

karena itu komunikator harus memenuhi syarat seperti kredibilitas, daya tarik,  dan 

kekuatan. Beberapa narasumber Rumah Lebah adalah orang-orang yang ahli pada 

bidang parenting seperti psikolog, penulis buku, praktisi anak usia dini dan 

penggiat parenting hal tersebut yang diharapkan membuat isi materi lebih 

berkembang dan valid. Tata tertib yang diberikan Rumah Lebah juga termasuk ketat 

dengan tujuan agar kelas mudah terkoordinir karena mengetahui jumlah peserta 

kelas melebihi 100 orang. Sistem evaluasi diakhir kelas merupakan salah satu cara 

Rumah Lebah dalam mengembangkan Rumah Lebah dari sisi peserta kelas. 

2. Menetapkan Target Sasaran 

Komunikator perlu mempelajari siapa-siapa yang akan menjadi sasaran 

komunikasi, hal tersebut tentu bergantung pada tujuan komunikasi. Parenting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



whatsapp class yang kemudian dipilih Rumah Lebah sebagai pesan, dalam 

penggunaannya sangat memudahkan para peserta kelas karena kelas yang 

dilakukan hanya membutuhkan aplikasi whatsapp yang kemungkinan besar 

kebanyakan orang menggunakan aplikasi whatsapp dalam kehidupan sehari-hari. 

Kebutuhan para orang tua akan ilmu parenting cukup banyak karena masing-

masing anak memiliki cara yang berbeda dalam penangannya.  

“Karena ingin menambah ilmu parenting dan berbagi pengalaman dengan 

yg lain” (dalam wawancara Septi Widjayanti 16 Januari 2019) 

“Pengen tau aja sebenernya masalah yang saya hadapin ini cm saya aja yang 

alamin apa ada juga yang senasib dan pengen tau gimana cara ibu-ibu 

menyelesaikan persoalan ibu dan anak itu” (dalam wawancara Anggi 

Gurning 16 Januari 2019) 

 “Tahap tumbuh kembang anak, waktu itu apa gitu judul materinya, saya 

lupa, pokonya tumbuh kembang anak sesuai usianya gtu mba. Menurut saya 

parenting cuman ilmu yang tetapa kita yang jalani. Kalo class parentingnya 

sih kaya obat gitu kalo saya hehe. Jadi ngerasa anak org juga banyak yg gitu, 

ibu2 lain juga ngalamin, jadi obat disaat putus asa ngerasa salah mlu jadi 

ibu 😅😅” (dalam wawancara Siti Khodijah 16 Januari 2019) 

 

Para peserta kelas memang mempunyai tujuannya masing-masing selain untuk 

menambah pengetahuan mengenai ilmu parenting beberapa para peserta kelas juga 

menggunkan parenting whatsapp class sebagai parenting support system. 

Parenting support system disini sesuai dengan pernyataan Septi Widjayanti, Anggi 

Gurning dan Siti Khodijah yang ingin saling bertukar pengalaman, permasalahan 

serta pemikiran peserta kelas lain sehingga dari situ mereka mempunyai dukungan 

bahwa permasalahan yang mereka alami tidak hanya mereka sendiri yang 

merasakan namun peserta kelas lain juga merasakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Teknik Menyusun Pesan    

Pesan komunikasi mempunyai tujuan tertentu, sehingga pengkajian tujuan 

pesan tersebut sangat tergantung pada program yang ingin disampaikan, jika tujuan 

pesan bersifat mendidik maka pesan harus dibuat dengan teknik yang persuasif dan 

teknik edukatif. Pemilihan materi juga termasuk hal yang sangat penting mengenal 

produk Rumah Lebah berguna untuk menambah pengetahuan ilmu parenting. 

Permasalahan parenting  yang banyak dikeluhkan menjadi kunci utama materi 

kelas yang akan diangkat tim Rumah Lebah. 

“awalnya kami survey dulu masalah parenting apa yang sering muncul. Lalu 

kami buat kerangka berpikirnya, apa yg harus diketahui orangtua. Kalau 

narsumnya dari luar, kami akan sampaikan poin2 penting yg kami harap 

bisa dijelaskan dlm materi. Kalau narsumnya dari kami sendiri, kami akan 

cari literatur utk jadi bahan pembuatan materi” (dalam wawancara Ratih 

Puspa Rahmani owner Rumah Lebah 16 Januari 2019) 

 

Pembuatan materi merupakan tahap yang penting karena tahap tumbuh kembang 

setiap anak memiliki kecepatan yang berbeda, namun disini adalah tugas Rumah 

Lebah sebagai penyedia jasa pendidikan ilmu parenting memilah serta menimbang 

tema-tema besar apa saja yang dapat sesuai dengan kebutuhan para peserta kelas. 

Hal tersebut juga yang membuat produknya diklasifikasin menurut pemilihan umur 

kemudian terbentuklah kelas-kelas yang dibuat Rumah Lebah dari kelas untuk 

newborn hingga anak prasekolah serta permasalahan-permasalahan lain seperti 

pengajaran menu MPASI da masih akan terus berkembang. 

“Whatsapp Class 0-2 tahun, Whatsapp Class 3-5 tahun, Whatsapp MPASI, 

Buku perkembangan usia 0-2 tahun, Kelas stimulasi anak, Member Rumah 

Lebah. Akan ada produk baru tp msh dalam proses pengerjaan” (dalam 

wawancara Ratih Puspa Rahmani owner Rumah Lebah 16 Januari 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rumah Lebah akan mengembangkan produk melalui riset yang dilakukan karena 

permasalahan parenting lebih bervariasi, cara Rumah Lebah dengan mencari 

produk-produk terbaru diharapkan dapat membantu para peserta kelas untuk 

menyelesaikan permasalahan seputar ilmu parenting melalui mater-materi yang 

dipersiakan dengan baik.    

“Sebenernya sejauh ini belum ada sop tertulis. Tapi biasanya kalau narsum 

dr luar, kami sampaikan bahwa kami mengharapkan materi disampaikan 

minimal dalam bentuk pdf. Disarankan menggunakan tambahan voice note 

untuk penjelasan. Tapi tidak harus jika dirasa merepotkan. Nah kalau dari 

kami sendiri narsumnya, standardnya materi diberikan dalam bentuk video” 

(dalam wawancara Ratih Puspa Rahmani owner Rumah Lebah 16 Januari 

2019) 

 

Materi yang dibuat oleh Rumah Lebah tersebut kemudian dibagikan kepada peserta 

kelas dalam bentuk materi pdf dan materi video youtube. Materi youtube yang 

diberikan hanya dapat diakses oleh para peserta kelas karena Rumah Lebah 

mengunci video tersebut dan video tersebut hanya bisa diakses melalui link youtube 

yang diberikan di dalam whatsapp class. 

 Materi youtube yang diberikan masing-masing memiliki durasi tertentu. 

Materi kelas kognitif terdapat 3 episode youtube materi dengan durasi 12:25; 10:57; 

12:13, untuk materi kelas sosioemosional terdapat 2 episode youtube materi dengan 

durasi 19:41; 24:39, dan terdapat 2 episode  youtube materi untuk kelas bahasa dan 

literasi 19:06; 20:50. Masing-masing kelas memiliki tema yang khusus dalam 

pembelajarannya, bahasa serta cara penyampaian pemateri dari Rumah Lebah 

diiringi dengan penjelasan contoh-contoh yang terjadi sehari-hari memudahkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peserta kelas dalam mempelajari materi, tidak hanya itu dalam materi youtube  juga 

menampilkan bagian-bagian penting dari apa yang diucapkan oleh pemateri 

sehingga bagian-bagian penting tersebut dapat dijadikan patokan oleh peserta kelas. 

Materi pdf yang diberikan merupakan isi rangkuman dari bagian penting youtube  

materi. 

4.3.3 Pola Interaksi Rumah Lebah dan Peserta Kelas 

Rumah Lebah sebagai saluran komunikasi kelompok virtual kemudian 

menjadi tempat berkumpulnya orang yang mempunyai tujuan sama, saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan, mengenal satu sama lain, dan memandang 

mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2005). Diketahui bahwa 

peserta parenting whatsapp class Rumah Lebah merupakan para orang tua yang 

memiliki tujuan untuk menambah informasi tentang pola asuh anak serta ingin 

berkumpul bersama menjadikan Rumah Lebah sebagai parenting support system 

untuk memudahkan para peserta kelas berbagi keluh kesah seputar tumbuh 

kembang anak. Terdapat konsep menurut McLuhan (1964) mengenai Global 

Village yang merujuk pada suatu kondisi dimana jarak isi dan jarak geografis  tidak 

lagi menjadi faktor dalam hubungan antar manusia atau lembaga usaha, dan 

kemudian hal ini akan berdampak pada perubahan cara dan pola komunikasi karena 

adanya pergerakan informasi spontan yang terjadi setiap detiknya. Konsep tersebut 

kemudian memicu pertumbuhan komunitas online karena keterbukaan fungsi web 

dan kemudahan orang untuk berinteraksi dengan orang lain yang sesuai dengan visi 

dan misi mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikasi yang terjadi secara virtual melalui bantuan fasilitas internet 

yang dapat dipresentasikan melalui teks, gambar, audio maupun video pesannya 

dapat disampaikan secara verbal dan non-verbal kemudian dikenal dengan istilah 

CMC (Computer Mediated Communication) yang membuat komunikasi virtual. 

Menurut Jacob Palme (dalam Maryani 2005) mengemukakan bahwa alasan yang 

mendorong orang untuk memanfaatkan fasilitas CMC sebagai : 

1. Status dan Self Esteem, melalui CMC peserta kelas parenting whatsapp 

class  Rumah Lebah dapat berkomunikasi dengan para ahli atau narasumber 

dalam kedudukan setara dan hal tersebut akan menambah rasa harga diri. 

2. Communion, Comradeship CMC dapat mengatasi rasa kesepian dengan 

berdiskusi dengan para peserta kelas lainnya menjadikan Rumah Lebah 

parenting whatsapp class  Lebah sebagai parenting support system. 

3. Inspiration CMC dapat memberikan inspirasi berupa ide-ide maupun 

edukasi yang baru bagi peserta kelas  parenting whatsapp class  Rumah 

Lebah yang diperoleh melalui pertukaran informasi melalui whatsapp 

tersebut. 

Computer Mediated Communication Whalther (2011) melahirkan model 

hypersonal communication. Hypersonal communication memandang bahwa 

komunikasi online memiliki efek yang sedikit berbeda dengan komunikasi secara 

face to face. Hypersonal communication lebih berusaha menggiring Rumah Lebah 

dengan aspek CMC untuk lebih menghasilkan pesan yang berkualitas, agar Rumah 

Lebah dapat mengelola pesan dengan baik, sehingga CMC dikelola untuk 

menyusun sebuah pesan yang akan dikirimkan oleh Rumah Lebah. Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hypersonal communication Walther (2011)  memiliki 4 variabel dalam proses 

komunikasinya yaitu: The Sender (komunikator), The Receiver (komunikan), The 

Channel (saluran), The Feedback (umpan balik).  

 Proses komunikasi Rumah Lebah dengan peserta kelas dapat dilihat melalui 

pola komunikasinya, berikut adalah pola proses komunikasinya 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Pola Interaksi Komunikasi Parenting Whatsapp Class 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

Rumah Lebah sebagai komunikator dalam parenting whatsapp class menggunakan 

saluran whatsapp guna menyampaikan pesan dengan efektif kepada komunikan 

yakni peserta kelas. Proses komunikasi ini juga mengalami umpan balik karena para 

peserta kelas juga dapat melakukan proses umpan balik dengan memberikan 

tanggapan kepada Rumah Lebah dengan urutan acara yang diberikan oleh 

moderator kelas. Proses komunikasinya jika dilihat lebih dalam sesuai variabel 

model hypersonal communication seperti berikut : 

1. Rumah Lebah sebagai komunikator (Selective Self-Presentation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikator dalam hypersonal communication memiliki kesempatan 

secara luas untuk membangun strategi dengan mengedit presentasi dirinya, 

menyeleksi dan menampilkan secara optimal kepada komunikan. Komunikator 

merupakan bentuk dari representasi diri yang harus menjunjung tinggi kredibilitas, 

saat peneliti baru saja bergabung dalam parenting whatsapp class Rumah Lebah, 

admin Rumah Lebah selaku moderator kelas memberikan sambutan salam sebagai 

tanda selamat bergabung di dalam parenting whatsapp class serta memberitahukan 

tata tertib di dalam grup tersebut agar kelas dapat tetap kondusif dan berjalan lancar, 

seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa Rumah Lebah memiliki keunggulan 

pada sistem kelas yang dibuat. 

Tata Tertib Grup Parenting Whatsapp Class : 

1. Peserta adalah pendaftar Rumah Lebah Parenting Whatsapp Class yang 

telah menyelesaikan proses pendaftaran dan pembayaran 

2. Anggota grup ini adalah seluruh peserta Parenting Whatsapp Class dan tim 

Rumah Lebah 

3. Grup ini digunakan untuk perkenalan, pemberian materi  

4. Peserta dilarang berjualan dalam bentuk apapun di dalam grup ini 

5. Dalam menyampaikan pendapat atau pertanyaan, peserta harus 

menggunakan bahasa yang santun dan memperhatikan adab kesopanan 

6. Apabila ada peserta yang melanggar dapat dilakukan peneguran oleh admin 

7. Peserta diharapkan tidak keluar dari grup sebelum kelas berakhir (minimal 

sampai lembar evaluasi dan resume dibagikan) 

8. Apabila ada peraturan yang belum jelas harap japri admin dari grup ini agar 

dapat ditindaklanjuti. Jika ada pertanyaan yang sama dari beberapa peserta, 

admin akan menjawab pertanyaan tersebut di dalam grup 

 

 

Admin Rumah Lebah sebagai komunikator juga akan membagikan jadwal 

kelas yang dilaksanakan oleh peserta kelas. Jadwal kelas di berikan supaya dapat 

mengkoordinir peserta kelas untuk menyiapkan diri sehingga dapat mengikuti kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sesuai jadwal. Rumah Lebah memberikan jeda waktu guna memudahkan para 

peserta kelas mempelajari materi yang sudah diberikan Rumah Lebah. 

Tabel 4.1 Jadwal Kelas Parenting Whatsapp Class 

Kelas Kognitif 

 

Kelas Bahasa dan 

Literasi 

 

Kelas Sosioemosional 

 

5-6 November 2018 

materi kelas kognitif 

7 November 2018 

pengumpulan 

pertanyaan kelas 

kognitif 

8 November 2018 

diskusi kelas kognitif 

9-10 November 2018 

materi kelas bahasa dan 

literasi 

11 November 2018 

pengumpulan 

pertanyaan kelas bahasa 

dan literasi 

12 November 2018 

diskusi kelas bahasa dan 

literasi 

13-14 November 2018 

materi kelas 

sosioemosional 

15 November 2018 

pengumpulan pertanyaan 

kelas sosioemosional 

16 November 2018 

diskusi kelas 

sosioemosional 

           Sumber: Penulis, 2019  

Rumah Lebah kemudian memberikan waktu kepada peserta kelas untuk 

memperkenalkan diri dengan tujuan tidak hanya mendapatkan ilmu namun juga 

menambah saudara dan memperluas tali silaturahmi dengan format perkenalan 

nama, domisili, usia anak (jika sudah memiliki) dan harapan mengikuti kelas ini. 

Perkenalan yang difasilitasi oleh Rumah Lebah tersebut diberikan waktu selama 6 

jam oleh admin Rumah Lebah dengan tujuan agar semua peserta kelas dapat 

memperkenalkan dirinya kepada semua angota grup kelas. Perkenalan  juga 

memberikan ruang kepada para peserta kelas untuk mengemukakan harapannya 

saat memutuskan mengikuti kelas Rumah Lebah.  

 “domisili: Sidoarjo, usia anak: 6tahun 7bulan dan 2tahun 8bulan, harapan: 

saya ingin menambah pengetahuan tentang tahapan-tahapan perkembangan 

anak sehingga lebih pede dalam mengasuh anak2 dengan segala macam 

problematikanya” (dalam parenting whatsapp class Rossy Mayasari, 5 

November 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“domisili: Palembang, usia anak: Afif 4tahun 9bulan dan Afa 1tahun 

9bulan, harapan: saya bisa mendapat banyak bekal dan ilmu untuk mendidik 

dan mendampingi anak2 sesuai dengan karakter masing2 anak” (dalam 

parenting whatsapp class Kholijah Agustina, 5 November 2018) 

 

Sistem pemberian materi oleh Rumah Lebah berupa link youtube dan materi 

berupa pdf yang berisikan ringkasan dari materi youtube.  

“Kami berikan waktu 2 hari agar para peserta dapat membaca dan menonton 

video materi yang sudah diberikan. Karena beberapa evaluasi yang 

disampaikan para peserta kelas sebelumnya merasa terlalu cepat kalau 

sehari terutama untuk working mom dengan office hours” (dalam parenting 

whatsapp class Admin Rumah Lebah, 5 November 2018) 

 

Pemberian waktu 2 hari untuk peserta kelas mempelajari dirasa cukup dan 

memudahkan para peserta kelas yang memiliki jam kerja. Seperti yang sudah 

disinggung juga penggunaan lembar evaluasi merupakan bentuk pengembangan 

kekurangan Rumah Lebah untuk memberikan yang terbaik kepada peserta kelas.  

 Sistem kelas Rumah Lebah memanfaatkan fitur on-off chat whatsapp guna 

mengontrol agar materi yang sudah diberikan tidak tertumpuk oleh pesan dari 

peserta kelas sehingga memudahan semua anggota parenting whatsaap class 

“Pada setiap pemberian materi chat akan kami off kan dulu. Agar materi 

yang sudah diberikan tidak tertumpuk chatnya. Chat akan kami on kan 

kembali mulai pengumpulan pertanyaan sampai sebelum diskusi dengan 

narasumber. Selamat belajar. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan 

japri admin” (dalam parenting whatsapp class Admin Rumah Lebah, 5 

November 2018) 

 

Karena kelas bersifat whatsapp group dengan jumlah peserta yang banyak maka 

langkah tersebut harus dilakukan sehingga kelas terkoordinir dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rumah Lebah memberikan format pertanyaan dengan melampirkan nama, 

usia anak (jika sudah memiliki anak) dan pertanyaan. Satu perserta hanya diberikan 

maksimal 2 pertanyaan. Tim Rumah Lebah akan merangkum semua pertanyaan 

dari para peserta jika ada pertanyaan yang serupa akan digabung karena narasumber 

memang tidak menjawab pertanyaan secara personal namun tim akan tetap 

membaca dan menjawab berdasarkan kasus dan pertanyaan yang disampaikan. 

Rumah Lebah memprioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan 

kelas. 

“Jumlah pertanyaan dari satu orang peserta maksimal 2 pertanyaan. Tim 

penyelenggara akan merangkum semua pertanyaan dari para peserta. Jika 

ada pertanyaan yang serupa akan digabung, narasumber memang tidak 

menjawab pertanyaan secara personal ya Bun, tapi kami tetap membaca dan 

menjawab berdasarkan kasus dan pertanyaan yang disampaikan. Kami 

memprioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan kelas. 

Berikut ini FAQ tiap kelas yang biasa ditanyakan para peserta. Kognitif: 

fokus anak, gaya belajar anak, pemahaman anak tentang warna, bentuk dan 

angka, kemampuan anak mngingat informasi, kompetensi kognitif yg perlu 

dicapai sesuai usia anak. Bahasa dan Literasi: pengenalan huruf atau 

kemampuan anak membaca, artikulasi anak, minat baca anak, pengenalan 

bahasa asing (bilingual, bingung bahasa dll). Sosioemosional: 

tantrum/emosi anak, tindakan agresif, konflik kakak adik (sibling rivaly), 

interaksi anak dg lingkungan sekitar, perilaku berbagi” (dalam parenting 

whatsapp class Admin Rumah Lebah, 5 November 2018) 

 

Melampirkan pertanyaan sesuai dengan tema dan format yang sudah diberikan 

merupakan salah satu bentuk tata tertib yang harus dijalani. Hal tersebut juga 

memudahkan admin Rumah Lebah selaku moderator kelas dalam 

mengelompokkan pertanyaan yang sama, mengingat Rumah Lebah tidak menjawab 

pertanyaan secara personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sebelum sesi tanya jawab berlangsung admin Rumah Lebah mengubah 

kebijakan grup yang awalnya dimatikan untuk peserta kelas agar materi yang 

diberikan tidak tertumpuk oleh chat peserta kelas sekarang admin Rumah Lebah 

menyalakan fitur chat  sehingga peserta kelas dapat mengirimkan pertanyaan yang 

sudah disiapkan. 

“nama: Siti Khodijah, usia anak: 2tahun 10bulan, pertanyaan: bagaimana 

cara mengajak anak untuk menyukai hal yang kita ajarkan misalkan 

mengajarkan ttg angka dan huruf” 

“nama: Wiwid, usia anak: 3th 6bln, pertanyaan: 1. Bagaimana menerapkan 

kepada anak gaya belajar yang bikin dia nyaman dan enjoy saat diajarkan? 

Ank saya tipe yg ga bisa diem dan kalua diajarin mengenai huruf dan angka 

masih belum terlalu focus. Dia lebih suka ngasal, padahal sebenarnya 

kadang dia tau itu huruf dan angka berapa 2. Untuk usia pra sekolah, 

kemampuan kognitif apa saya yg perlu di capai? Agar siap saat memasuki 

fase sekolah TK? Karena ank saya belum ada minat untuk belajar 

memegang pensil agar bisa menulis dgn baik, dan kalua kita betulkan dia 

tetap semaunya dia saja”. 

 

 Para peserta kelas dihimbau untuk melampirkan pertanyaan yang sesuai 

dengan tema kelas yang berlangsung, Rumah Lebah juga melampirkan FAQ 

(Frequently Asked Question) yang dimaksud pertanyaan-pertanyaan yang sering 

ditanyakan oleh peserta kelas sebelumnya, sehingga peserta kelas mempunyai 

pandangan pertanyaan yang sesuai tema. Menurut Whalther (2011) komunikator 

kemudian akan berkontibusi pada pengembangan komunikasi antar pribadi dengan 

terlibat dalam strategi presentasi dirinya yang selektif, karena kebebebasan 

komunikator untuk merepresentasi dirinya menyebabkan komunikator dapat 

merancang strategi presentasi dirina sesuai dengan citra yang diinginkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rumah Lebah benar-benar menindak lanjuti paserta kelas yang tidak mematuhi 

peraturan dengan cara menegur langsung namun tetap sopan saat peserta kelas tidak 

memberikan pertanyaan sesuai dengan tema kelas yang sedang berlangsung 

“nama: Tyas, usia anak: 4tahun dan 2tahun, pertanyaan: Anak saya suka 

sekali mendengarkan musik2 yang menggunakan bahasa asing, sebaiknya 

mulai usia berapakah anak sudah bisa dimasukkan ke les bahasa atau 

musik?” (dalam parenting whatsapp class Tyas, 7 November 2018) 

  

Pertanyan yang diajukan oleh Tyas tersebut tidak sesuai dengan tema kelas kognitif 

yang sedang berlangsung. Rumah Lebah kemudian melakukan peneguran dengan 

menjawab pertanyaan dari Tyas bahwa pengumpulan pertayaan yang sekarang 

untuk kelas kognitif 

“Maaf Bun, pengumpulan pertanyaan ini untuk kelas kognitif” (dalam 

parenting whatsapp class Admin Rumah Lebah, 7 November 2018) 

 

Bentuk peneguran langsung dilakukan sebenarnya untuk mempermudah peserta 

kelas sehingga peserta kelas yang pertanyaannya masih diluar tema kelas dapat 

memberikan pertanyaan lagi sesuai dengan tema kelas tanpa mengurangi haknya 

dalam memberikan pertanyaan. Rumah Lebah ingin membentuk citra sebagai 

komunikator yang tegas dan tertib sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh 

Rumah Lebah. 

Pertanyaan dari peserta kelas harus dikumpulkan sesuai waktu yang 

diberikan oleh Rumah Lebah. Rumah Lebah memberikan waktu 1 hari dengan 

maksimal pengumpulan jam 8 malam agar semua peserta kelas yang ingin bertanya 

segera mengisi format pertanyaan. Rumah Lebah sendiri juga mengingatkan kepada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peserta kelas agar tidak mengirimkan pertanyaan melebihi waktu yang sudah 

diberikan.  

“Waktu akan menunjukkan pk 20.00 WIB, pengumpulan pertanyaan akan 

kami tutup ya 😊” (dalam parenting whatsapp class Admin Rumah Lebah, 

7 November 2018) 

 

Setelah menutup sesi pengumpulan pertanyaan admin Rumah Lebah  

mengkoordinir peserta kelas dengan cek kehadiran peserta kelas yang dapat 

mengikuti sesi tanya jawab membalas chat admin Rumah Lebah mengirimkan 

dengan emoji ✋ 

“Assalamualaikum wr, wb. Selamat malam peserta whatsapp class 

perkembangan anak usia 3-5 tahun Rumah Lebah 😊 sebelum kelas dimulai 

kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah standby untuk 

mengikuti kelas malam ini silahkan mengirimkan emoji ✋” (dalam 

parenting whatsapp class Admin Rumah Lebah, 8 November 2018) 

 

Penggunaan emoji yang dilakukan oleh Rumah Lebah tersebut memberikan 

kemudahan untuk mengontrol para peserta kelas, mempermudah proses 

komunikasi dalam berkomunikasi melalui media whatsapp, emoji disini merupakan 

bentuk komunikasi non-verbal yang diwakilkan untuk menunjukkan sebuah 

ekspresi yang memperlihatkan kesiapan untuk mengikuti parenting whatsapp class.  

Penggunaan emoji dalam parenting whatsapp class juga sebagai pembeda isi pesan 

materi dalam diskusi dengan para peserta kelas sehingga  memudahkan peseta kelas 

yang belum membuka whatsapp group. Terdapat kurang lebih 30 orang jumlah 

peserta kelas yang mengirimkan emoji ✋ menandakan sudah siap mengikuti 

parenting whatsapp class, Rumah Lebah kemudian mematikan kembali fitur chat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sehingga yang dapat mengirimkan pesan hanya admin dan narasumber dari kelas 

yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah dilampirkan setelah 

itu kelas kemudian dapat dimulai 

“Alhamdulillah sudah banyak yang standby untuk mengikuti kelas kognitif 

malam ini 😊 Baiklah kita buka kelas perkembangan kognitif anak usia 3-5 

tahun malam ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmaanirrahim” 

(dalam parenting whatsapp class Admin Rumah Lebah, 7 November 2018) 

 

Sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab admin Rumah Lebah juga 

langsung memperkenalkan narasumber yang akan mengisi kelas dengan 

menyertakan profil narasumber yang tidak lain adalah Ratih Puspa Rahmani owner  

dari Rumah Lebah yang memiliki banyak pengalaman dan sudah lama bergelut 

dalam dunia parenting. 

“Ratih Puspa Rahmani, Jakarta Pusat, Sudah berkeluarga dan mendapat 

amanah 1 anak. Riwayat pendidikan: SMAN 5 Surabaya (2007-2010), S1 

Gizi Universitas Indonesia (2010-2014), S2 Psikologi Terapan Anak Usia 

Dini Universitas Indonesia (sedang menyelesaikan thesis). Pengalaman 

kerja: Guru Montessori di Bintang Waktu Islamic Preschool & Daycare 

(2014-2015), Founder @idemainku (2015-sekarang), Founder 

@ideresepmpasi (2017-sekarang), Owner Rumah Lebah Islamic Parenting 

Support (2016-sekarang). Event Parenting yang pernah dihadiri: 

Narasumber edukasi parenting dharma wanita UPTD Bapenda provinsi 

Jatim (Tema: Peran bermain sebagai optimalisasi perkembangan anak, 

Narasumber bincang santai yayasan peduli kasih ABK (Tema: Mencukupi 

kebutuhan gizi anak), Narasumber whatsapp class rumah lebah (Tema: Ide 

permainan untuk usia 3-4 tahun), Narasumber parenting whatsapp class 

rumah lebah (Tema: Memahami Perkembangan Anak Usia 3-5 Tahun), 

Narasumber parenting whatsapp class rumah lebah (Tema: Memahami 

perkembangan anak usia 0-2 tahun), Narasumber diskusi kelasin.com 

(Tema: Bermain pada anak usia dini), Diundang dalam acara Indonesia 

morning show NET.TV, Diliput dalam acara inspirasi pagi Trans7, Peserta 

kelas rangkul keluarga kita” (dalam parenting whatsapp class narasumber 

Ratih Puspa Rahmani, 8 November 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Setelah itu admin Rumah Lebah mematikan kembali fitur chat sampai sesi feedback 

dilaksanakan agar para peserta kelas dapat fokus memperhatikan jawaban yang 

disampaikan narasumber. Admin Rumah Lebah kemudian mempersilahkan 

narasumber untuk menyampaikan opening statement terlebih dahulu sebelum 

diskusi dimulai. Opening statement yang diberikan oleh narasumber merupakan 

pejelasan singkat dan luas dari kelas yang  akan diselenggaran yang kemudian 

memudahkan para peserta kelas saat akan memulai inti kelas.  

“Ada opening dulu yaa. Baik, sebagai pembuka, di sini saya hanya ingin 

menjelaskan sedikit mengapa kami merasa perlu membahas tema mendasar 

dari perkembangan anak. Saya memahami bahwa di rentang usia 3-5 tahun 

ini, tantangan dalam pengasuhan anak semakin besar…” (dalam parenting 

whatsapp class Admin Rumah Lebah, 8 November 2018) 

 

Opening statement yang dilaukan narasumber berguna untuk memberikan arahan 

akan tema dan penjelasan apa yang akan diberikan kepada peserta kelas, hal 

tersebut sangat berguna menggiring peserta kelas untuk tetap fokus pada pesan yang 

akan diberikan. 

Moderatator kemudian melanjutkan pada sesi tanya jawab yang dikoordinir 

oleh admin Rumah Lebah, setelah mengumpulkan pertanyaan-pertayaan yang 

sudah diberikan oleh peserta kelas. Pertanyaan dari peserta kelas terdapat kesamaan 

Rumah Lebah langsung mengelompokkan pertanyaan tersebut menjadi satu 

pertanyaan inti  

“Baik, kita mulai ya. Pertanyaan tentang fokus, memori, dan representasi 

mental. 1.bagaimana cara meningkatkan fokus dan memori anak saat 

belajar, terutama untuk kegiatan yang berhubungan dengan angka dan huruf 

atau hafalan surat dan doa? (gabungan pertanyaan dari Ibu Yuli, Ibu Siti 

Khodijah, Ibu Restia, Ibu Rizti, Ibu Ruri, Ibu Maria, Ibu Lely, Ibu Rizki, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ibu Kamira, Ibu Dinda, Ibu Wiwid)” (dalam parenting whatsapp class 

Admin Rumah Lebah, 8 November 2018) 

 

Pegelompokkan pertanyaan ini kemudian memudahan narasumber sehingga dapat 

membahas dengan memberikan jawaban yang sesuai dengan keseluruhan dengan 

sangat jelas dan cukup panjang pertanyaan mengenai tema yg sama yaitu fokus, 

memori, dan representasi mental narasumber kemudian memberikan jawaban yang 

cukup panjang. 

“ini jawabannya agak panjang yaa, agar lebih mewakili pertanyaan Bunda 

semua. Jadi harap sabar saat menyimak 😁. Sebelumnya, perlu disepakati 

terlebih dahulu yaa bahwa proses “belajar” pada anak usia dini harus 

dilakukan dengan cara yang menyenangkan, mengedepankan bermain, 

lebih menekankan pada proses daripada hasil, dan dilakukan tanpa paksaan. 

Terkait fokus dan memori, memang ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan ini pada setiap anak…” (dalam parenting 

whatsapp class narasumber Ratih Puspa Rahmani, 8 November 2018)  

 

Setelah narasumber selesai memberikan jawaban atas pertanyaan dari peserta kelas 

yang dikoordinir oleh admin Rumah Lebah selaku moderator kelas, narasumber 

memberikan emoji ✅ yang bertujuan agar mempermudah para peserta kelas saat 

membaca hasil sesi tanya jawab. 

“Saya beri tanda ✅ saat sudah selesai menjawab yaa 😊” (dalam parenting 

whatsapp class narasumber Ratih Puspa Rahmani, 8 November 2018) 

 

Komunikasi non-verbal menggunakan emoji tersebut digunakan untuk menjelaskan 

bahwa terdapat perpindahan antara pertanyaan yang sudah dijawab. Sehingga 

dalam kegunaanya emoji adalah bentuk komunikasi non-verbal ekspresi atau tanda 

yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu melalui komunikasi bermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Setelah 5 pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber kemudian admin 

Rumah lebah selaku moderator kelas memberikan pengumuman bahwa sesi 

selanjutnya adalah sesi feedback. Feedback disini yang dimaksud adalah tanggapan 

dari peserta kelas atas jawaban dari narasumber seperti yang dijelaskan oleh admin 

Rumah Lebah bahwa sesi feedback hanya untuk 2 peserta kelas. Saat semua 

rangkaian kelas telah dilaksanakan admin Rumah Lebah kemudian 

mempersilahkan narasumber untuk memberikan closing statement untuk para 

peserta kelas 

“Alhamdulillah, terimakasih atas antusiasmenya malam hari ini. Semoga 

jawaban yg saya sampaikan cukup mewakili dan dapat membantu para 

orangtua dalam memahami perkembangan kognitif anak. Mohon maaf jika 

belum semua pertanyaan dapat saya jawab. Terkait kognitif, aspek ini 

memang yang seringkali menjadi sorotan dalam perkembangan anak. Hal 

ini merupakan hal yang wajar karena aspek kognitif memang dapat terlihat 

langsung "hasilnya" dalam kemampuan anak. Tetapi perlu diingat juga 

bahwa semua aspek perkembangan anak saling terkait. Maka, dalam 

memberikan stimulasi kognitif, kita pun perlu memperhatikan faktor2 

lainnya, seperti kesiapan anak, gaya belajar anak, minat dan ketertarikan 

anak, sehingga stimulasi yg diberikan lebih efektif 😊” (dalam parenting 

whatsapp class narasumber Ratih Puspa Rahmani, 8 November 2018) 

 

Closing statement sudah diberikan oleh narasumber, kemudian dibarengi dengan 

admin Rumah Lebah yang juga langsung menutup kelas. 

“Baiklah, kita tutup kelas perkembangan kognitif anak usia 3-5 tahun ini 

dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabil'alamin... Serta istighfar. 

Astagfirullahaladzim....Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan 

dalam pelaksanaan kelas malam ini. 🙏🏼 Wassalamu'alaykum Wr wb. 

Selamat beristirahat 😊” (dalam parenting whatsapp class Admin Rumah 

Lebah, 8 November 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saat ketiga kelas Memahami Perkembangan Anak Usia 3-5 tahun sudah 

selesai dilaksanakan, para peserta kelas dipersilahkan mengisi lembar evaluasi dari 

link https://rumahlebahid.com/evaluasi/wactka35/. Lembar evaluasi tersebut 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berisikan seberapa puasnya peserta kelas 

akan kelas yang diikuti dan pertanyaan lain-lain yang jawabannya dapat 

membangun dan mengembangkan parenting whatsapp class. Peserta kelas yang 

sudah mengisi lembar evaluasi maka akan mendapatkan balasan berupa resume 

kelas, resume kelas yang dimaksudkan adalah ringkasan pertanyaan dan jawaban 

yang sudah dilaksanakan dalam masing-masing kelas, sehingga dapat memudahkan 

peserta kelas yang  ingin membaca dan belajar kembali di lain waktu.  

Rumah Lebah juga memberikan himbauan jika email berupa resume kelas 

dari Rumah Lebah tidak masuk di inbox email peserta kelas, maka peserta kelas 

dihimbau untuk mengecek di spam dan apabila belum menerima dapat langsung 

mengakses link https://rumahlebahid.com/tka3-5/ yang apabila diakses akan 

terdapat tulisan mohon untuk tidak menyebarluaskan link tersebut gunanya untuk 

mengurangi oknum-oknum yang tidak bertanggung menyebarkan bebas isi resume 

tersebut. 

Peserta kelas yang sudah mengikuti parenting whatsapp class boleh tetep 

berada dalam grup kelas tersebut meskipun beberapa peserta kelas sudah ada 

beberapa yanng meninggalkan kelas sesuai kelas. Rumah Lebah menggunakan grup 

whatassp tersebut untuk tetap menjalin interaksi dengan alumni kelas 

 “Untuk saat ini, kami masih menggunakan grup2 yang sudah ada supaya 

tetap ada wadah untuk bisa berinteraksi dengan peserta bahkan sampai kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rumahlebahid.com/tka3-5/


sudah selesai. Nah tapi kami sedang mempersiapkan untuk jangka panjang 

menggunakan telegram untuk menggabungkan semua alumni peserta kelas 

kami yang nantinya akan ada jadwal rutin untuk sharing dari peserta 

maupun sharing dari tim juga”  (dalam wawancara Ratih Puspa Rahmani 

owner Rumah Lebah 16 Januari 2019) 

 

Rumah Lebah menggunakan grup kelas tersebut dengan membagikan informasi-

informasi lain seputar kelas yang dibuka oleh Rumah Lebah dan berbagi undangan 

untuk mengikut kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Rumah Lebah yang lain. 

2. Whatsapp sebagai saluran (Communicating on Your Own Time) 

Sistem kerja saluran bermedia komputer khususnya melalui fasilitas 

whatsapp, bekerja secara synchronus (pertukaran pesan yang terjadi pada saat 

bersamaan secara real time) dan asynchronus (pertukaran pesan yang terjadi tidak 

pada saat bersamaan secara delayed), yang memiliki karakteristik tersendiri dan 

memberikan efek komunikasi yang sifatnya hypersonal. Cara kerja saluran 

synchronus dan asynchronus dalam whatsapp menyebabkan proses komunikasi 

dalam whatsapp ini berbeda dengan pesan tersampaikan secara face to face yang 

terkoordinasi, sinkron dan partisipan ada pada lokasi sama. Pada parenting 

whatsapp class Rumah Lebah mensiasati hal tersebut dengan memberikan jadwal 

dan pemberitahuan jam berapa akan memulai kelas sehingga peserta kelas dapat 

mempersiapkan diri akan menerima pesan secara synchronus maupun asynchronus 

karena alasan tertentu tidak dapat menerima pesan secara real time seperti sibuk 

bekerja maupun aktivitas lainnya yang membuat tidak dapat berada dalam situasi 

penerimaan pesan yang sama. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala karena 

dengan adanya CMC, whatsapp  sebagai media untuk berkomunikasi menjadi lebih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mudah tanpa harus berada pada waktu dan tempat yang sama meskipun bersifat 

delay namun pesan tersebut masih bisa tersampaikan dengan mengakses whatsapp 

setiap saat. 

Pesan dalam hypersonal communication dapat disampaikan dalam bentuk 

verbal yaitu dalam bentuk kata-kata berupa pesan yang ditulis Rumah Lebah 

melalui keyboard komputer maupun ponsel yang disediakan oleh whatsapp. Pesan 

non-verbal dapat disampaikan dalam bentuk emoji seperti yang digunakan Rumah 

Lebah dalam memberikan tanda akan bentuk absensi (✋), tanda telah memberikan 

jawaban akan pertanyaan yang diberikan peserta kelas (✅), dan tanda ingin 

memberikan feedback (✋). Fitur on-off chat pada whatsapp group yang diatur oleh 

moderator kemudian juga mengontrol kapasitas pola pesan antara komunikator dan 

komunikan. Seperapa kapasitas komunikator dan komunikan dalam mengolah dan 

membuat pesan serta membuat pesan tersebut efektif karena synchronus  atau 

menimbulkan asynchronous. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Peserta kelas sebagai komunikan (Overatrribution of Similarity) 

Komunikan hypersonal communication dalam waktu yang sama melakukan 

berbagai aktivitas komunikasi, yaitu menjadi penerima dari personal message atau 

menjadi bagian mutual participant. Komunikan hypersonal communication 

memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menentukan apakah komunikan akan 

menjadi penerima pesan yang sifatnya personal, kelompok, atau massa dan 

komunikan juga memiliki kebebasan untuk merespon atau tidak merespon pesan 

yang disampaikan dari komunikator untuk komunikan. Kondisi seperti ini 

cenderung anonym dan unresponsive. 

Para peserta kelas  parenting whatsapp class Rumah Lebah merupakan 

mutual participant yang menerima pesan secara massa. Rumah Lebah 

memfasilitasi dengan memberikan waktu kepada peserta kelas untuk 

memperkenalkan diri dengan tujuan tidak hanya mendapatkan ilmu namun juga 

menambah saudara dan memperluas tali silaturahmi dengan format perkenalan 

nama, domisili, usia anak (jika sudah memiliki) dan harapan mengikuti kelas ini. 

Perkenalan yang difasilitasi oleh Rumah Lebah tersebut diberikan waktu selama 6 

jam oleh admin Rumah Lebah dengan tujuan agar semua peserta kelas dapat 

memperkenalkan dirinya kepada semua anggota grup kelas. Perkenalan  juga 

memberikan ruang kepada para peserta kelas untuk mengemukakan harapannya 

saat memutuskan mengikuti kelas Rumah Lebah 

 “domisili: Sidoarjo, usia anak: 6tahun 7bulan dan 2tahun 8bulan, harapan: 

saya ingin menambah pengetahuan tentang tahapan-tahapan perkembangan 

anak sehingga lebih pede dalam mengasuh anak2 dengan segala macam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



problematikanya” (dalam parenting whatsapp class Rossy Mayasari, 5 

November 2018) 

“domisili: Palembang, usia anak: Afif 4tahun 9bulan dan Afa 1tahun 

9bulan, harapan: saya bisa mendapat banyak bekal dan ilmu untuk mendidik 

dan mendampingi anak2 sesuai dengan karakter masing2 anak” (dalam 

parenting whatsapp class Kholijah Agustina, 5 November 2018) 

 

Jumlah peserta kelas parenting whatsapp class berjumlah sekitar 200 orang, namun 

pada saat sesi perkenalan tersebut terdapat kurang lebih hanya 150 orang yang 

mengirimkan pesan perkenalannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa 

peserta kelas Rumah Lebah memilih untuk unresponsive dengan menjadi silent 

reader karena kebebasan untuk merespon maupun tidak merespon pesan yang 

disampaikan oleh komunikator.  

Sebelum sesi tanya jawab berlangsung admin Rumah Lebah mengubah fitur 

on-off chat untuk peserta kelas agar materi yang diberikan tidak tertumpuk oleh 

chat peserta kelas sekarang admin Rumah Lebah menyalakan fitur chat sehingga 

peserta kelas dapat mengirimkan pertanyaan yang sudah disiapkan. 

“nama: Siti Khodijah, usia anak: 2tahun 10bulan, pertanyaan: bagaimana 

cara mengajak anak untuk menyukai hal yang kita ajarkan misalkan 

mengajarkan ttg angka dan huruf” 

“nama: Wiwid, usia anak: 3th 6bln, pertanyaan: 1. Bagaimana menerapkan 

kepada anak gaya belajar yang bikin dia nyaman dan enjoy saat diajarkan? 

Ank saya tipe yg ga bisa diem dan kalua diajarin mengenai huruf dan angka 

masih belum terlalu focus. Dia lebih suka ngasal, padahal sebenarnya 

kadang dia tau itu huruf dan angka berapa 2. Untuk usia pra sekolah, 

kemampuan kognitif apa saya yg perlu di capai? Agar siap saat memasuki 

fase sekolah TK? Karena ank saya belum ada minat untuk belajar 

memegang pensil agar bisa menulis dgn baik, dan kalua kita betulkan dia 

tetap semaunya dia saja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertanyaan-pertanyaan yang dilampirkan oleh peserta kelas memiliki keberagaman 

dengan permasalahan mereka masing-masing dengan ruang dan waktu yang sudah 

diberikan oleh Rumah Lebah para peserta kelas dapat mengajukan pertanyaan ang 

dibatasi maksimal 2 pertanyaan dari setiap peserta kelas. 

Kebutuhan para peserta kelas akan ilmu parenting cukup banyak karena 

masing-masing anak memiliki cara yang berbeda dalam penangannya.  

“Karena ingin menambah ilmu parenting dan berbagi pengalaman dengan 

yg lain” (dalam wawancara Septi Widjayanti 16 Januari 2019) 

“Pengen tau aja sebenernya masalah yang saya hadapin ini cm saya aja yang 

alamin apa ada juga yang senasib dan pengen tau gimana cara ibu-ibu 

menyelesaikan persoalan ibu dan anak itu” (dalam wawancara Anggi 

Gurning 16 Januari 2019) 

 “Tahap tumbuh kembang anak, waktu itu apa gitu judul materinya, saya 

lupa, pokonya tumbuh kembang anak sesuai usianya gtu mba. Menurut saya 

parenting cuman ilmu yang tetapa kita yang jalani. Kalo class parentingnya 

sih kaya obat gitu kalo saya hehe. Jadi ngerasa anak org juga banyak yg gitu, 

ibu2 lain juga ngalamin, jadi obat disaat putus asa ngerasa salah mlu jadi 

ibu 😅😅” (dalam wawancara Siti Khodijah 16 Januari 2019) 

 

Komunikan dalam hypersonal communication akan melakukan proses atribusi. 

Atribusi adalah proses perseptual dimana kita mengamati apa yang orang lakukan, 

kemudian mencoba untuk mencari tahu bagaimana mereka sebenarnya, dasar 

penafsiran kita adalah untuk menganggap bahwa tindakan tertentu yang kita lihat 

mencerminkan kepribadian dari orang yang melakukannya (Griffin, 2008). Rumah 

Lebah sebagai fasilitator membantu para peserta kelas yang memiliki kebutuhan 

yang sama, dimana kebanyakan huungan CMC dimulai ketika pengguna bertemu 

pada grup online yang memiliki ketertarikan, masalah atau pun passion yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ketika lawan bicara tidak dapat berkomunikasi secara tatap muka seperti 

dalam CMC mereka mencari kesamaan dalam berisyarat sosial dengan pesan yang 

dipancarkan oleh komunikator hal tersebut yang dianggap ideal karena akan 

mempengaruhi menghasilkan daya tarik dan tingkat kedekatan (Spears & Lea, 

1992). Kebutuhan ilmu parenting peserta kelas dalam kehidupan sehari-hari 

mendorong peserta kelas untuk mencari banyak ilmu parenting. Tanpa terlepas dari 

kebutuhan ilmu parenting tersebut para peserta kelas juga ingin mencari tempat 

untuk berbagi permasalahan seputar parenting yang dialaminya. Para peserta kelas 

menggunakan parenting whatsapp class Rumah Lebah sebagai parenting support 

system sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan peserta kelas. 

4. Umpan Balik (Self-Fulfilling Prophecy) 

Umpan balik disini yang dimaksud adalah tanggapan dari peserta kelas atas 

jawaban dari narasumber seperti yang dijelaskan oleh admin Rumah Lebah bahwa 

sesi feedback hanya untuk 2 peserta kelas jika bersedia dengan mengirimkan emoji 

✋ 

“Feedback yang disampaikan oleh peserta merupakan tanggapan dari 

jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber ya 😊 Bukan pertanyaan 

dengan topik baru. Kami buka sesi feedback pertama untuk 2 orang peserta, 

bagi yang ingin menyampaikan feedback silakan mengirimkan emoji ✋ 

terlebih dahulu. Setelah kami persilakan baru sampaikan feedbacknya” 

(dalam parenting whatsapp class Admin Rumah Lebah, 8 November 2018) 

 

Admin Rumah Lebah kemudian mengaktifkan kembali  fitur chat sehingga peserta 

kelas dapat memberikan feedback. Salah satu feedback yang diberikan oleh peserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kelas setelah memberikan tanda emoji ✋ terlebih dahulu adalah dari Tyas setelah 

kemudiann dipersilahkan oleh admin Rumah Lebah 

“Terima kasih kesempatannya, terkait batasan anak menggunakan gadget, 

apakah ada batasan toleransi berdasarkan usia kira2 maksimal brp lama 

anak masih diperbolehkan untuk bermain gadget dan misalkan video 

edukasi anak2 yg di YouTube apakah masih bisa diperbolehkan?...” (dalam 

parenting whatsapp class Tyas, 8 November 2018) 

 

Feedback yang diberikan oleh Tyas kemudian langsung ditanggapi kembali oleh 

narasumber dengan memberikan solusi dengan melampirkan contoh literature yang 

kredible. Hal tersebut memeperlihatkan juga bahwa memang acuan dari 

narasumber kemudian bersifat valid 

“Rekomendasi screen time umumnya mengacu pada AAP (American 

Academy of Pediatrics). Berdasarkan AAP, aturan penggunaan gadget 

adalah sebagai berikut:1) Anak boleh dipaparkan gadget (HP, TV, tablet, 

dll) saat sudah berusia minimal 18 bulan 2) Durasi untuk anak usia 18 bulan 

maksimal 30menit/hari…” (dalam parenting whatsapp class narasumber 

Ratih Puspa Rahmani, 8 November 2018) 

 

Setelah sesi feedback selesai, admin Rumah Lebah kembali menonaktifkan fitur 

chat agar narasumber dapat melanjutkan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang belum terjawab. Setiap 5 pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber 

akan dilakukan lagi sesi feedback untuk 2 orang yang terlebih dahulu mengirim 

emoji ✋ seuai dengan aturan. 1 kelas yang sudah berlangsung kurang lebih terdapat 

15 pertanyaan serta 3 sesi feedback yang dijawab oleh narasumber. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pesan parenting  pra-operasional anak usia 3 sampai 5 tahun yang menjadi 

fokus pertukaran pesan oleh Rumah Lebah adalah mengasah pola berpikir anak, 

cara mengontrol emosi anak, cara ibu agar lebih sabar dalam mengasuh anak. 

Bentuk pesan parenting yang dikomunikasikan oleh Rumah Lebah memiliki dua 

bentuk utama yaitu (1) menyampaikan pesan melalui komunikasi lisan atau oral 

yang disampaikan melalui media youtube (2) menyampaikan pesan secara tertulis 

yang disampaikan dalam bentuk pdf, diskusi antara narasumber dan peserta kelas. 

Penyampaian pesan Rumah Lebah melalui media whatsapp tersebut selain 

menggunakan komunikasi verbal berupa kata-kata yang diketik dalam whatsapp 

group namun juga menggunakan beberapa emoji sebagai komunikasi non-verbal 

yang mendukung proses komunikasi CMC. Penggunaan emoji dalam fungsinya 

juga sebagai pembeda pesan terkait parenting dengan pesan yang menunjukan serta 

memiliki arti lain sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan dalam whatsapp group. 

Pola interaksi dan pertukaran pesan dalam parenting whatsapp class Rumah 

Lebah berjalan dengan efektif karena Rumah Lebah sebagai penyedia jasa edukasi 

parenting memiliki peraturan-peraturan dan tata tertib yang membuat semua 

peserta kelas memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan porsinya 

sehingga teratur dalam mengikuti setiap sesi-sesi yang diberikan. Kebutuhan 

peserta kelas tidak hanya untuk mengetahui ilmu seputar parenting namun juga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjadikan parenting whatsapp class sebagai parenting support system, Rumah 

Lebah memberikan ruang yang luas dalam sesi memberikan pertanyaan serta 

feedback agar peserta kelas dapat saling bertukar permasalahan seputar pareting 

yang dialaminya. 

5.2 Implikasi Penelitian 

 Jasa edukasi parenting merupakan sarana untuk menambah wawasan 

seputar ilmu parenting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Lebah 

sebagai jasa edukasi parenting kurang memperlihatkan bentuk mengayomi sebagai 

komunikator, karena materi dan pesan-pesan seputar parenting diberikan langsung 

dan membiarkan peserta kelas sebagai komunikan mempelajari materi tersebut 

secara otodidak. Meskipun terdapat sesi tanya jawab yang memfasilitasi para 

peserta kelas dengan narasumber untuk menjawab keresahan yang dimiliki peserta 

kelas, hal tersebut dirasa kurang membantu karena batasan jumlah pertanyaan dan 

waktu yang singkat. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya Rumah Lebah 

merubah sistem pemberian materi agar proses CMC dapat berjalan lebih efektif. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas yang telah dijelaskan, peneliti menawarkan 

beberapa rekomendasi yang dijadikan sebagai alternatif : 

 

5.3.1 Saran Akademis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penelitian ini menyarankan penelitian selanjutnya untuk menggunakan 

etnografi digital untuk mendapatkan detail dalam  pola interaksi komunikasi dalam 

CMC.  

5.3.2 Saran Praktis: 

Rumah Lebah diharapkan untuk memperbaiki sistem pemberian materinya 

dan menambah waktu maupun sesi tanya jawab antara peserta kelas dengan 

narasumber sehingga bisa menjawab lebih banyak pertanyaan yang berisi keresahan 

para peserta kelas. 
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INTERVIEW GUIDE PESERTA KELAS 

Nama: 

Usia:  

Profesi: 

a. Pengetahuan peserta kelas tentang parenting 

1. Bagaimana pola asuh yang anda terapkan kepada anak? 

2. Apakah selama ini terdapat tantangan terhadap pola asuh yang anda 

terapkan? 

3. Darimana refrensi anda dapatkan perihal informasi seputar parenting? 

4. Apakah anda merasa perlu menambahkan wawasan terkait parenting? 

5. Apakah anda menggunakan jasa baby sitter? Jika menggunakan, 

mengapa? 

 

b. Keikutsertaan parenting whatsapp class 

1. Darimana anda mengetahui Rumah Lebah? 

2. Apa yang membuat anda berminat bergabung dengan parenting whatsapp 

class yang dibuat oleh Rumah Lebah? 

3. Jenis informasi parenting apa yang ingin anda cari melalui Rumah Lebah? 

4. Kelas apa saja yang anda ikuti? 

5. Bagaimana pendapat ibu setelah bergabung dalam parenting whatsapp 

class? 

6. Apakah materi yang diberikan Rumah Lebah bisa anda terima dengan 

baik? 

7. Bagaimana efektifitas whatsapp class sebagai sarana penyampaian materi? 

8. Bagaimana kualitas metode pembelajaran yang diberikan pemateri dalam 

parenting whatsaap class? 

9. Bagaimana anda menilai interaksi yang terjalin antar peserta kelas? 

10. Apakah menurut anda parenting whatsapp class  yang sudah diikuti sudah 

memenuhi kebutuhan anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Apakah anda menerapkan edukasi yang diberikan Rumah Lebah? 

INTERVIEW GUIDE ADMIN RUMAH LEBAH 

Nama: 

Usia: 

1. Bagaimana awal terbentuknya Rumah Lebah? 

2. Apa yang memotivasi terbentuknya Rumah Lebah? 

3. Apa saja produk yang dimiliki Rumah Lebah? 

4. Apa ciri khas yang dimiliki Rumah Lebah disbanding jasa edukasi 

parenting lainnya? 

5. Mengapa Rumah Lebah memilih parenting whatsapp class sebagai produk 

utama? 

6. Bagaimana cara Rumah Lebah membuat materi yang akan diberikan 

kepada kelas? 

7. Bagaimana struktur organisasi Rumah Lebah? 

8. Seperti apa metode maupun strategi penyampaian materi Rumah Lebah? 

9. Bagaimana system kerja tim di balik Rumah Lebah dalam memanage akun 

media sosial Rumah Lebah? 

10. Bagaimana Rumah Lebah memanage hubungan dengan peserta kelas 

maupun alumni kelas?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara Informan Owner Rumah Lebah 

16 Januari- 2 Febuari 2019 

Narasumber 6: 

Nama: Ratih Puspa Rahmini 

Usia: 26 tahun  

Pekerjaan: Wirausaha 

 

P : Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang mbk Ratih. Perkenalkan 

saya Septarini Della mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya 

Malang. Kebetulan saya juga member dari kelas Rumah Lebah TKA 3-5 (06). 

Saya ingin meminta bantuan mbk Rossy, saya sedang melakukan penelitian 

untuk tugas skripsi saya yang membahas tentang Pola Pertukaran Pesan 

Parenting dalam Forum Diskusi Online Rumah Lebah. Saya ingin 

mewawancarai mbk Ratih secara online selaku narasumber, apakah mbk 

Ratih bersedia? Mohon maaf mengganggu waktu mbk Rossy. Terima kasih. 

Wassalamualaikum wr, wb. 

 

R : Waalaikumssalam warahmatullahwabarakatuh   Boleh, sistem 

wawancaranya bagaimana? By phone? 

 

P : Alhamdulillah terima kasih banyak mbk Ratih. Melalui chat 

whatsapp mbk. Wawancara bisa dilakukan kapan mbk? 

 

R : Oh Boleh. Kalo mau hari ini, mungkin sktr jam 8 malam ke atas yaa. Biar 

sy nidurin anak dulu 😄 

 

P : Baik mbk Ratih nanti sekitar jam 8 malam. Terimakasih ya mbk 

Ratih. 

 

R : Sama sama 

 

P : Assalamualaikum mbk Ratih saya ingin menanyakan jam luang mbk 

Ratih unuk dilakukannya wawancara. Jam yang luang saja ya mbk kalua 

sibuk nanti saya jadi ngga enak sendiri hehe. Terima kasih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R : Waalaikumssalam. Insya Allah bisa. Tapi sy biasanya luangnya di atas jam 

8 malam, gapapa kah? Tadi malam sy kelupaan juga mau memastikan 😅 

 

P : Baik mbk Ratih. Iya ngga papa mbk? 

 

R : Insya Allah besok malam yaa 

 

P : Siap mbk. Terima kasih 

 

P : Assalamualaikum wr wb. Maaf mbk Ratih menganggu. Apakah bisa 

wawancara mala mini mbk? 

 

R : Waalaikumussalam wr wb. Boleh silakan 😊 

 

P : Alhamdulillah. Baik mbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelumnya saya ingin mbk Ratih membaca surat pernyataan 

persetujuan menjadi narasumber dulu mbk sebagai prasyarat saya juga 

meminta tanda tangan mbk Rossydi kertas kosong yang nanti akan saya scan 

pada lampiran tersebut. 

R : Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P : Assalamualaikum wr wb mbk Ratih. Apakah malam ini bisa 

wawancara mbk? 

 

R : Waalaikumssalam wr wb. Mba maaf tadi malam sy sedang di luar. Kalau 

mau skrg. Boleh mba 

 

P : Baik mbk Ratih. Sebelumnya mungkin mbk Ratih bisa 

memperkenalkan diri terlebih dahulu mbk nama usia dan pekerjaan mbk 

 

R : Nama: Ratih Puspa Rahmini Usia: 26 tahun Pekerjaan: Wirausaha 

 

P : Saya membaca biodata diri mbk Ratih waktu kemarin menjadi 

narasumber Rumah Lebah, mbk Ratih adalah owner Rumah Lebah. Nah 

bagaimana awal mula mbk dkk membentuk Rumah Lebah? 

 

R : Awalnya, Rumah Lebah didirikan dalam bentuk daycare untuk membantu 

pengasuhan anak bagi orangtua yang bekerja. Tapi, karena ada kendala dan hal lain 

yang membuat daycare ini tidak bisa dilanjutkan, akhirnya sempat vakum selama 

beberapa saat. Nah, tapi tim kami tetap ingin bermanfaat dan melakukan sesuatu 

yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Akhirnya, kami mencari alternative 

bentuk lain yang juga bisa mendukung pengasuhan orangtua. Dan kami memilih 

untuk membuat kelas edukasi orangtua. Kami memilih whatsapp karena pada saat 

itu kami lihat mulai banyak yang memanfaatkan grup whatsapp. Dan kami piker, 

dengan whatsapp jangkauannya juga bisa lebih luas untuk mengedukasi orang tua. 

Jadi akhirnya kamu mulai mengembangkan kelas-kelas menggunakan whatsapp 

 

P :  Iya mbk whatsapp sendiri kebanyakan digunakan banyak orang. 

Dan banyak juga muncul kelas2 parenting yang menggunakan media yg sama. 

Kemudian apa yang membedakan Rumah Lebah dengan jasa edukasi 

parenting lainnya? Mbk membalas menggunakan pesan suara juga gpp biar 

memudahkan mbk Ratih 

 

R : Menurut saya, yang paling membedakan adalah pemilihan narasumber 

yang cukup selektif dan juga sistem kelasnya. Selektif di sini karena kami 

mengupayakan materi yang kami berikan harus disampaikan oleh narsum yang 

memang ahli di bidangnya, kalaupun yang kami undang bukan ahli, biasanya 

materinya lebih ke arah sharing (bukan edukasi berbasis ilmiah). Selain itu, kami 

juga mengedepankan landasan2 yang ilmiah dalam memberikan materi dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjawab pertanyaan peserta. Nah karena kami berbasis islam, teori2 yang kami 

gunakan juga kami telaah lagi sesuai atau tidak dengan nilai atau ajaran islam. 

Untuk sistem kelas, kami terus mengembangkan dan menyesuaikan dengan 

kebutuhan orangtua, jadi kami selalu meminta evaluasi dari peserta setelah kelas 

selesai. Sistem kelas kami juga dibuat lebih tertib (misalnya tidak dibuka chat ketika 

diskusi, sehingga tidak ada chat yang mendistraksi saat narsum menampaikan 

jawaban, baru dibuka kembali ketika memang sudah sesinya menampaikan 

feedback). Saya juga sering mengikuti kelas2 whatsapp lainnya, jadi bisa belajar 

juga dari lembaga atau komunitas lain 😊 

 

P : Rumah Lebah berdiri dan dibuat oleh tim ya mbk. Untuk struktur 

organisasi Rumah Lebah sendiri seperti apa mbk? 

  

R : Ia benar dibuat oleh tim. Strukturnya ada saya sbg owner, lalu bagian 

internet marketing (1orang), tim materi (2orang), dan tim teknis (5orang)  

 

P : Untuk produk2nya apa saja produk yg dimiliki oleh Rumah Lebah 

mbk? 

 

R : Whatsapp Class 0-2 tahun, Whatsapp Class 3-5 tahun, Whatsapp MPASI, 

Buku perkembangan usia 0-2 tahun, Kelas stimulasi anak, Member Rumah Lebah. 

Akan ada produk baru tp msh dalam proses pengerjaan. 

 

P : Bagaimana cara Rumah Lebah membuat materi yang akan diberikan 

pada peserta kelas? 

 

R : Awalnya kami survey dulu masalah parenting apa yang sering muncul. 

Lalu kami buat kerangka berpikirnya, apa yg harus diketahui orangtua. Kalau 

narsumnya dari luar, kami akan sampaikan poin2 penting yg kami harap bisa 

dijelaskan dlm materi. Kalau narsumnya dari kami sendiri, kami akan cari literatur 

utk jadi bahan pembuatan materi. 

 

P : Dalam parenting whatsapp class sendiri kan terdapat peraturan2 

yang harus diterapkan saat kelas berlangsung agar berjalan dengan tertib. 

Apakah ada metode ataupun strategi lain yg digunakan Rumah Lebah dalam 

penyampaian materi mbk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R : Maksudnya metode lain seperti apa ya? seperti SOP penampaian materi 

kah maksudna? 

 

P : Iya mbk aturan2 SOP dalam penampaian materinya 

 

R : Sebenernya sejauh ini belum ada sop tertulis. Tapi biasanya kalua narsum 

dr luar, kami sampaikan bahwa kami mengharapkan materi disampaikan minimal 

dalam bentuk pdf. Disarankan menggunakan tambahan voice note untuk 

penjelasan. Tapi tidak harus jika dirasa merepotkan. Nah kalau dari kami sendiri 

narsumnya, standardnya materi diberikan dalam bentuk video. 

 

P : Baik mbk. Bagaimana sistem kerja tim di balik Rumah Lebah dalam 

memanage akun media social maupun website Rumah Lebah? 

 

R : Akun IG rumah lebah dihandle 1admin yg tugasnya memposting konten 

yg sudah disiapkan, saya sendiri juga menghandle akun IG. Web dihandle oleh 

bagian internet marketing. WA dihandle oleh 1 orang  admin lagi 

 

P : Pertanyaan terakhir mbk. Bagaimana Rumah Lebah memanage 

hubungan dengan peserta kelas maupun alumni kelas? 

 

R : Untuk saat ini, kami masih menggunakan grup2 yang sudah ada supaya 

tetap ada wadah untuk bisa berinteraksi dengan peserta bahkan sampai kelas sudah 

selesai. Nah tapi kami sedang mempersiapkan untuk jangka panjang menggunakan 

telegram untuk menggabungkan semua alumni peserta kelas kami ang nantinya aka 

nada jadwal rutin untuk sharing dari peserta maupun sharing dari tim juga 

 

P : Alhamdulillah sudah selesai sesi wawancara yang saya ajukan. 

Terima kasih banyak saya ucapkan kepada mbk Ratih sudah meluangkan 

waktunya dalam membantu mengerjakan tugas akhir skripsi saya. Mohon 

maaf saya tidak dapat memberikan balasan berupa apapun. Saya hanya bisa 

mendoakan agar keluarga mbk selalu diberikan kesehatan dan ridho Allah 

dalam setiap perilakunya. Sekali lagi terima kasih banyak ya mbk Ratih. 

Sebelumnya apakah saa boleh meminta ttd mbk Ratih di kertas kosong? Yg 

nanti ttd tersebut saa scan di lembar persetujuan narasumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R : Aamiin, sama-sama Mba.. Semoga pengerjaan skripsina lancar dan apa 

yang saya sampaikan bermanfaat ya Mba. Atau saa prin saja lembar persetujuanna, 

lalu saya tanda tangan dan scan, baru saa share ke Mba? 

 

P : Amin mbk terima kasih banak sangat membantu. Dikertas kosong 

saja mbk ttd biasa saya nnti yg scan 

 

R : oh begitu, baik mba 

 

P : Ia mbk Ratih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara Informan Peserta Kelas Rumah Lebah 

16-17 Januari 2019 

Narasumber 3: 

Nama: Anggi Gurning 

Usia: 27 tahun  

Pekerjaan: Freelancer 

 

P : Selamat siang mbk Anggi. Perkenalkan saya Septarini Della 

mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan saya 

juga member dari kelas Rumah Lebah TKA 3-5 (06). Saya ingin meminta 

bantuan mbk Anggi, saya sedang melakukan penelitian untuk tugas skripsi 

saya yang membahas tentang Pola Pertukaran Pesan Parenting dalam Forum 

Diskusi Online Rumah Lebah. Saya ingin mewawancarai mbk Anggi secara 

online selaku narasumber, apakah mbk Anggi bersedia? Mohon maaf 

mengganggu waktu mbk Kholijah. Terima kasih. 

 

A : Boleh kak. tapi saya lagi nyetir sejam lagi , boleh ga ? 

 

P : Boleh mbk Seluangnya mbk Anggi aja Saya juga gaenak kalo lagi 

sibuk ganggu hehe 

 

A : Oke kak mau nanya apa aja ya kak? 

 

P : Saya ingin menanyakan seputar pareting mbk, ada 16 pertanyaan yg 

akan saya tanyakan mbk. Ini sudah luang kah mbk anggi? 

 

A : Suudah kok kak  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P :   

 

 

 

 

 

 

 

  Sebelumnya saya ingin mbk Anggi membaca surat pernyataan 

persetujuan menjadi narasumber dulu mbk sebagai prasyarat saya juga 

meminta tanda tangan mbk Kholijah di kertas kosong yang nanti akan saya 

scan pada lampiran tersebut. 

 

A : Aku print out terus aku ttd , apa aku ttd di kertas biasa baru km scan ? 

 

P : Engga mbk cukup ttd di kertas kosong trus mbk fotokirim ke saya 

nanti saya yang scan 

 

A : Baik, sebentar 

 

P : Iya mbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kak maaf ternyata daritadi failed 

P : Iya gpp mbk  Maaf saya lupa belum memberikan waktu mbk Anggi 

untuk memperkenalkan diri nama, usia, dan pekerjaan mbk Anggi mungkin 

bisa dijelaskan terlebih dahulu 

 

A : Anggi gurning, 27, freelance 

 

P : Baik mbk Anggi ini saya wawancara via WA nanti mbk Anggi bisa 

menjawab diketik atau memudahkan menjawab mengunakan pesan suara 

juga diperbolehkan. Masuk ke pertanyaan yam bk. Bagaimana pola asuh yang 

mbk Anggi terapkan kepada anak? 

 

A : Kami lebih koperatif sih kak. model diskusi jadi saya tanya maunya dia 

apa dan apa yang harus kami laukan utk mencapai maunya dia 

 

P : Jadi biar ngga ada paksaan gitu ya mbk. Terus darimana refrensi 

yang mbk Anggi gunakan perihal informasi seputar anak? Apakah dari orang 

tua atau Instagram dll 

 

A : Iya. Jadi kl dia mau sesuatu, diskusi dlu. Kebetulan saya dl kan ambil 

kuliah psikologi kak. jadi nerapin di situ aja  

 

P : Orang tua sendiri apa membantu mbk Anggi dalam perkembangan 

informasi parenting mbk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A : Saya belajarnya dari gimana mama saya ngasuh saya dlu. Kl sekarang sih 

engga 

 

P : Apa selama ini ada tantangan terhadap pola asuh yang mbk Anggi 

terapkan? 

 

A : Ada kak. kalau misalnya dia lihat tementemennya dengan gampang dikasih 

sesuatu yang mereka mau. Jadi saya harus jelasin lagi ke si anak ini kenapa dia ga 

segampang itu dapet yang dia mau. Nah kadang juga pengaruh dari tante yang lain 

yang kadang apapa dia mau , dikasihin 

 

P : Hal tersebut apakah membuat mbk Anggi merasa perlu menambah 

wawasan seputar parenting? 

 

A : Iya. 

 

P : Dalam mengurus dan mengasuh anak mbk Anggi melakukan sendiri 

atau ada bantuan seperti orang tua atau baby sitter mbk? 

 

A : Babysit 

 

P : Baik mbk masuk ke pertanyaan seputar keikutsertaan di Rumah 

Lebah. Mbk Anggi awalnya tau Rumah Lebah darimana? 

 

A : Dari iklan di Instagram 

 

P : Apa yang membuat mbk berminat gabung di parenting whatsapp 

class Rumah Lebah? 

 

A : Pengen tau aja sebenernya masalah yang saya hadapin ini cm saya aja yang 

alamin apa ada juga yang senasib dan pengen tau gimana cara ibuibu menyelesaikan 

persoalan ibu dan anak itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P : Informasi spesifik seperti apa yang ingin mbk cari melalui kelas 

Rumah Lebah? 

 

A : Komunikasi kak 

 

P : Kelas apa saja yang mbk Anggi ikuti? Ketiga kelas untuk anak usia 

3-5 th atau ad akelas lain yang diikuti? 

 

A : Itu aja mbk 3-5th  

 

P : Kemudian bagaimana pendapat mbk Anggi setelah bergabung dalam 

parenting whatsapp class tersebut? 

 

A : Mnrt saya , cukup membantu ya kak , apalagi masalah komunikasi sama 

anak. Tapi sebenernya yang paling penting itu ga terpaku sama teori dari Rumah 

Lebahnya. Harus disesuaikan dgn kondisi si anak. Kl pola asuh saya belum tentu 

berhasil di yang lain. Gitu juga sebaliknya. Tapi Rumah Lebah membantu saya utk 

menemukan solusi utk anak saya 

 

P : Apakah materi yang disampaikan Rumah Lebah dapat mbk Anggi 

terima dengan baik? Atau mungkin ada kendala? 

 

A : Engga kok. Bahasanya mudah dipahami  

 

P : Menurut mbk Anggi efektif kah whatsapp class sebagai sarana 

penyampaian materi? 

 

A : Kurang sih sebenarnya T-T 

 

P : Kurangnya karena apa mbk? Pembatasan pertanyaannya atau apa? 

 

A : Iya, pembats pertanyaannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P : Bagaimana kualitas metode pembelajaran atau materi yang diberikan 

pemateri dalam parenting whatsapp class? 

 

A : Materinya cukup bagus kak sesuai dengan apa yg saya terrapin 

 

P : Kemudin bagaimana mbk Anggi dalam menali nteraksi yang terjalin 

antara peserta kelas? 

 

A : Maksudnya gmn ya? 

 

P : Interaksi antara peserta saat kelas berlangsung dan sesudah kelas 

menurut pendapat mbk gimana? 

 

A : Ya gitu aja. Hanya sebatas grup. Diperbolehkan bertanya baru ada 

komunikasi 2 arah 

 

P : Baik mbk pertanyaan terakhir. Apakah mbk Anggi menerapkan 

edukasi yang diberikan Rumah Lebah? 

 

A : Saya menerapkan yang sesuai dengan anak saya. Sebenarnya semua 

sesuai. Hanya saya adaptasikan ke anak saya mana yang paling nyaman sama dia. 

 

P : Alhamdulillah sudah selesai sesi wawancara yang saya ajukan. 

Terima kasih banyak saya ucapkan kepada mbk Anggi sudah meluangkan 

waktunya dalam membantu mengerjakan tugas akhir skripsi saya. Mohon 

maaf saya tidak dapat memberikan balasan berupa apapun. Saya hanya bisa 

mendoakan agar keluarga mbk selalu diberikan kesehatan dan semoga 

diberkati Tuhan dalam setiap perilakunya. Sekali lagi terima kasih banyak ya 

mbk Anggi  

 

A : Aminnn. Kembali kasih. Sukses siding skripsinya nanti ya 

 

P : Aminnn makasih mbk Anggi 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara Informan Peserta Kelas Rumah Lebah 

16-17 Januari 2019 

Narasumber 2: 

Nama: Kholijah Agustina 

Usia: 30 tahun  

Pekerjaan: PNS 

 

P : Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang mbk Kholijah. Perkenalkan 

saya Septarini Della mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya 

Malang. Kebetulan saya juga member dari kelas Rumah Lebah TKA 3-5 (06). 

Saya ingin meminta bantuan mbk Kholijah, saya sedang melakukan penelitian 

untuk tugas skripsi saya yang membahas tentang Pola Pertukaran Pesan 

Parenting dalam Forum Diskusi Online Rumah Lebah. Saya ingin 

mewawancarai mbk Kholijah secara online selaku narasumber, apakah mbk 

Kholijah bersedia? Mohon maaf mengganggu waktu mbk Kholijah. Terima 

kasih. Wassalamualaikum wr, wb. 

 

K : Wa’alaikumsalam mb.. Wawancara via wa y mb? Gkpp mb 

 

P : Alhamdulillah terima kasih banyak mbk Wiwid. Iya mbk gpp kok. 

Bisa diwawancara jam brp mbk? Saya juga ngga enak kalua mengganggu 

waktunya hehe. Iya saya wawancara via WA nanti mbk Kholijah bisa 

menjawab diketik atau memudahkan menjawab mengunakan pesan suara 

juga diperbolehkan mbk. 

 

K : Baik. Kira2 wawancaranya butuh brp menit? 

 

P : Ada 16 pertanyaan yang saya gunakan untuk wawancara mbk 

 

K : Kl mw skrg jg gkpp mb 

 

 

 

P :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Sebelumnya saya ingin mbk Kholijah membaca surat pernyataan 

persetujuan menjadi narasumber dulu mbk sebagai prasyarat saya juga 

meminta tanda tangan mbk Kholijah di kertas kosong yang nanti akan saya 

scan pada lampiran tersebut. 

 

K : Saya ttd d kertas kosong aj mb? 

 

P : Iya mbk ttd di kertas kosong 

 

K :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Terima kasih mbk. Maaf saya lupa belum memberikan waktu mbk 

Kholijah untuk memperkenalkan diri nama, usia, dan pekerjaan mbk 

Kholijah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K : Oh iya, ini biodata saya. Nama: Kholijah Agustina Usia: 30th Pekerjaan: 

PNS 

 

P : terima kasih mbk. Masuk ke pertanyaan sesi pertama ya mbk. 

Bagaimana pola asuh yang mbk terapkan kepada anak? 

 

K : Yg paling penting utk anak2 diajarkan ilmu agama mulai dry g sederhana 

missal ttg ciptaan2 Allah, bagaimana menjadi anak yg dicintai Allah, berhijab sejak 

dini utk anak perempuan, dsb mb 

 

P : Darimana refrensi yang mbk Kholijah gunakan untuk perihal 

informasi seputar anak? Apakah dari orang tua atau Instagram dll 

 

K : Dr buku, orang tua, saudara, tmn2, dn jg medsos 

 

P : Apakah selama ini ada tantangan terhadap pola asuh yang mbk 

Kholijah terapkan? 

 

K : Pastinya ya mb. Terutama bagaimana caranya utk mengendalikan diri kl 

anak2 sedang aktif2nya di waktu yg krg tepat, kdg2 sbg ibu kita suka lepas control 

jg 

 

P : Apakah mbk Kholijah merasa perlu menambah wawasan seputar 

parenting? 

 

K : Tentu. Menjadi orang tua itu hrs sll belajar smpi akhir hayat 

 

P : Dalam mengurus dan mengasuh anak Mbk Kholijah melakukan 

sendiri atau ada bantuan seperti orang tua atau baby sitter? 

 

K : Sy dibantu orang tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P : Baik mbk Kholijah masuk ke sesi pertanyaan tentang keikutsertaan 

mbk Kholijah dalam kelas Rumah Lebah. Mbk awalnya tahu tentang 

parenting whatsapp class Rumah Lebah darimana mbk? 

 

K : Dr Instagram mb 

 

P : Apa yang membuat mbk Kholijah berminat bergabung parenting 

whatsapp class Rumah Lebah? 

 

K : Krn bs dpt ilmu lgi ttg parenting 

 

P : Jenis informasi yang seperti apa yang mbk ingin cari melalui kelas 

Rumah Lebah? 

 

K : Informasi ttg bagaimana mengenali bakat dn minat anak serta 

mengendalikan emosional anak 

 

P : Kelas apa saja yang mbk Kholijah ikuti? Ketiga kelas untuk anak usia 

3-5th atau ada kelas lain yang diikuti? 

 

K : Ketiga kelas anak usia 3-5 th 

 

P : Kemudian bagaimana pendapat mbk Kholijah setelah bergabung 

dalam parenting whatsapp class tersebut? 

 

K : Lumayan menambah ilmu parenting utk saya wlpn sbnrny waktu tanya 

jawabnya sangat trbatas 

 

P : Kemudian apakah materi yang disampaikan Rumah Lebah dapat 

mbk Kholifah terima dengan baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K : Cukup baik 

 

P : Menurut mbk Kholijah efektif kah parenting whatsapp class sebagai 

sarana penyampaian materi? 

 

K : Mgkn lebih efektif metode tatap muka namun sedikit kelebihannya materi 

bisa kita baca ulang bbrp kali 

 

P : Bagaimana kualitas metode pembelajaran atau materi yang diberikan 

pemateri dalam parenting whatsapp class? 

 

K : Cukup mudah dicerna 

 

P : Kemudian bagaimana mbk Kholijah dalam menilai interaksi yang 

terjalin antara peserta kelas? 

 

K : Pada saat kelas berlangsung, interaksi yg terjadi lebih kepada peserta dn 

pemateri bukan antar peserta mengingat ada batasan waktu dan batasan peserta utk 

berkomentar 

 

P : Baik mbk pertanyaan terakhir. Apakah mbk Kholijah menerapkan 

edukasi yang diberikan Rumah Lebah? 

 

K : Tidak semua diterapkan tp edukasi yg diterima bs menjadi slh satu 

pertimbangan/pilihan dlm mendidik anak 

 

P : Alhamdulillah sudah selesai sesi wawancara yang saya ajukan. 

Terima kasih banyak saya ucapkan kepada mbk Kholijah sudah meluangkan 

waktunya dalam membantu mengerjakan tugas akhir skripsi saya. Mohon 

maaf saya tidak dapat memberikan balasan berupa apapun. Saya hanya bisa 

mendoakan agar keluarga mbk selalu diberikan kesehatan dan ridho Allah 

dalam setiap perilakunya. Sekali lagi terima kasih banyak ya mbk Kholijah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K : Aamiin.. sama2 mb.. smg bermanfaat dn ujian skripsinya diberi 

kemudahan.. Aamiin.. 

 

P : Amin terimakasih banyak ya mbk 😊 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara Informan Peserta Kelas Rumah Lebah 

16-18 Januari 2019 

Narasumber 4: 

Nama: Rossy Mayasari 

Usia: 35 tahun  

Pekerjaan: Dokter 

 

P : Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang mbk Rossy. Perkenalkan 

saya Septarini Della mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya 

Malang. Kebetulan saya juga member dari kelas Rumah Lebah TKA 3-5 (06). 

Saya ingin meminta bantuan mbk Rossy, saya sedang melakukan penelitian 

untuk tugas skripsi saya yang membahas tentang Pola Pertukaran Pesan 

Parenting dalam Forum Diskusi Online Rumah Lebah. Saya ingin 

mewawancarai mbk Rossy secara online selaku narasumber, apakah mbk 

Rossy bersedia? Mohon maaf mengganggu waktu mbk Rossy. Terima kasih. 

Wassalamualaikum wr, wb. 

 

R : Wa’alaikumsalam. Maaf saya masih blom paham. Bisa dijelaskan lebih 

lagi? 

 

P : Jadi begini mbk. Saya sedang melakukan skripsi kebetulan meneliti 

tentang Rumah Lebah. Saya melihat mbk Rossy ini bergabung dalam member 

parenting whatsapp class Rumah Lebah dan aktif di dalam kelas seperti 

mengajukan pertanyaan mbk Rossy termasuk dalam kriteria narasumber 

saya. Saya membutuhkan mbk Rossy untuk menjadi narasumber saya yang 

akan saya wawancarai seputar parenting dan Rumah Lebah 

 

R : Ooh gitu. Ya boleh 

 

P : Alhamdulillah terima kasih banyak mbk Wiwid. Iya mbk gpp kok. 

Bisa diwawancara jam brp mbk? Saya juga ngga enak kalua mengganggu 

waktunya hehe 

 

R : Diatas jam 20.00 yah mb 

P : Baik mbk Rossy. Nanti malam mungkin mbk Rossy dapat 

menghubungi saya untuk konfirmasi waktu luangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R : Ya mb 

 

R : Mb maaf yah kemarin2 saya lupa. Sekarang bisa kalo mau wawancara 

 

P : Iya gpp mbk Rossy. Baik mbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sebelumnya saya ingin mbk Rossy membaca surat pernyataan 

persetujuan menjadi narasumber dulu mbk sebagai prasyarat saya juga 

meminta tanda tangan mbk Rossydi kertas kosong yang nanti akan saya scan 

pada lampiran tersebut. 

 

R : Ya sudah. Respondennya ada brp? Gimana carat td nya? 

 

P : Kebetulan ada 5 sama 1 owner Rumah Lebah mbk. Cukup ttd di 

kertas kosong mbk nnti saya yang scan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R : Ok 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Baik mbk Rossy terima kasih. Ini saya wawancara via WA nanti mbk 

Kholijah bisa menjawab diketik atau memudahkan menjawab mengunakan 

pesan suara juga diperbolehkan  

 

R :Ya mb 

 

P : Maaf saya lupa belum memberikan waktu mbk Rossy untuk 

memperkenalkan diri nama, usia, dan pekerjaan mbk Kholijah mungkin bisa 

dijelaskan terlebih dahulu 

 

R : Nama: Rossy Mayasari Usia: 35 tahun Pekerjaan: Dokter 

 

P : Baik mbk. Masuk ke pertanyaan sesi pertama yam bk. Bagaimana 

pola asuh yang mbk terapkan kepada anak? 

 

R : Pola asuh yg kami terapkan yaitu pola asuh yg tarik ulur, maksudnya ada 

kebebasan anak utk mengekspresikan dirinya tetapi tetap terkontrol. Kami berusaha 

utk menanamkan akhlak & sikap teladan utama kepada Nabi Muhammad sallahu 

‘alaihi wasallam kepada seluruh anggota keluarga. Sambil kami sebagai orang tua 

terus belajar ilmu parenting, menjadi orang tua pembelajar supaya bisa menjadi 

lebih baik lagi sebagai orang tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P : Subhanallah 😊 Kemudian apakah refrensi yang mbk gunakan 

perihal informasi seputar parenting? Mungkin dari orang tua atau Instagram 

dll? 

 

R : Dr sosmed spt IG banyak forum2 parenting, kulwap semacam Rumah 

Lebah, buku2 

 

P : Apakah dari orang tua juga mbk? 

 

R : Ya tentu saja dr orang tua. Kami mengadopsi nilai2 positif utk dapat 

diterapkan. Tidak dipungkiri bahwa pola asuh orang tua kita dahulu sangat berbeda 

dg pola asuh utk anak2 sekarang ini. 

 

P : Selama ini apakah ada tantangan terhadap pola asuh yang skrg mbk 

Rossy terapkan? 

 

R : Tentu ada. Terutama saat harus mengkomunikasikan keinginan saya atau 

suami thd pola asuh yg diinginkan. Menyatukan visi misi dan lagi tantangan dari 

neneknya krn selama ini masih hidup seatap dg mertua jd sedikit banyak neneknya 

turut campur dalam pola pengasuhan cucunya. Saat kami melarang sesuatu 

misalkan main gadget, neneknya akan menyuruh kami utk memberikan gadget tsb 

asal cucunya diam. 

 

P : Hal tersebut apakah membuat mbk Rossy merasa perlu menambah 

lagi wawasan terkait parenting? 

 

R : Tentu mb krn belajar itu sepanjang hidiup 

 

P : Mbk Rossy dalam mengurus dan mengasuh anak ini dilakukan 

sendiri apa ada bantuan? Seperti orang tua atau baby sitter? 

 

R : Dilakukan sendiri Bersama suami. Walaupun hidup seatap dg mertua tp 

anak2 juga tidak terlalu lengket dg neneknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P : Baik mbk Rossy. Sekarang masuk ke pertanyaan tentang 

keikutsertaan mbk Rossy dalam Rumah Lebah. Mbk Rossy awalnya tahu 

darimana tentang parenting whatsapp class Rumah Lebah? 

 

R : Dr iklan bersponsor di IG 

 

P : Apa yang membuat mbk Rossy berminat bergabung parenting 

whatsapp class Rumah Lebah? 

 

R : Krn memang kebutuhan akan ilmu parenting supaya nanti tidak ada kata 

menyesal krn ketidaktahuan saya akan tahapan perkembangan anak2 

 

P : Jenis informasi parenting yang seperti apa yang mbk imgin cari 

melalui Rumah Lebah? 

 

R : Tahapan perkembangan anak. Jadi kami akan semakin pede dlm 

menghadapi tingkah polah anak2 

 

P : Kelas apa saja yang mbk Rossy ikuti? Ketiga kelas untuk anak usia 

3-5th atau ada kelas lain yang diikuti? 

 

R : Ikut 3 kelas kemarin 

 

P : Kemudian bagaimana pendapat mbk Rossy setelah bergabung dalam 

parenting whatsapp class tersebut? 

 

R : Saya senang dapat ilmu baru. Semoga ilmunya bermanfaat 

 

P : berarti materi-materi yang disampaikan Rumah Lebah bisa mbk 

Rossy terima dengan baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R : Ya 

 

P : Menurut mbk Rossy efektif kah whatsapp class sebagai sarana 

penyampaian materi? 

 

R : Efektif. Krn materi dapat dibaca berulang2. Efektif dr segi waktu juga. 

Kita dapat ilmu tanpa harus keluar rumah, bisa disela2 kegiatan lain 

 

P : Bagaimana pendapat mbk Rossy terhadap kualitas metode 

pembelajaran atau materi yang diberikan pemateri dalam parenting 

whatsapp class dengan segala sesi dan peraturan yang ada? 

 

R : Bagus. Ilmu pemateri juga mempuni 

 

P : Kemudian bagaimana penilaian mbk Rossy dalam interaksi yang 

terjalin antara peserta kelas? 

 

R : Baik 

 

P : Apakah menurut mbk Rossy kelas yang diikuti sudah memenuhi 

kebutuhan mbk mengenai informasi seputar parenting? 

 

R : Tidak ada kata cukup utk memuaskan rasa haus akan ilmu krn ilmu 

berkembang terus 

 

P : Baik mbk pertanyaan terakhir. Apakah mbk Rossy menerapkan 

edukasi yang diberikan Rumah Lebah? 

 

R : Ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P : Alhamdulillah sudah selesai sesi wawancara yang saya ajukan. 

Terima kasih banyak saya ucapkan kepada mbk Rossy sudah meluangkan 

waktunya dalam membantu mengerjakan tugas akhir skripsi saya. Mohon 

maaf saya tidak dapat memberikan balasan berupa apapun. Saya hanya bisa 

mendoakan agar keluarga mbk selalu diberikan kesehatan dan ridho Allah 

dalam setiap perilakunya. Sekali lagi terima kasih banyak ya mbk Rossy 

 

R : Aamiin yaa Rabb. Semoga ilmu nya bermanfaat yah mb. Semoga 

dimudahkan segala urusannya 

 

P : Amin ya rabbalalamin. Terima kasih mbk 😊 

 

R : Sami2 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara Informan Peserta Kelas Rumah Lebah 

16-17 Januari 2019 

Narasumber 5: 

Nama: Siti Khodijah 

Usia: 27 tahun  

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga 

 

P : Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang mbk Siti. Perkenalkan saya 

Septarini Della mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang. 

Kebetulan saya juga member dari kelas Rumah Lebah TKA 3-5 (06). Saya 

ingin meminta bantuan mbk Siti, saya sedang melakukan penelitian untuk 

tugas skripsi saya yang membahas tentang Pola Pertukaran Pesan Parenting 

dalam Forum Diskusi Online Rumah Lebah. Saya ingin mewawancarai mbk 

Siti secara online selaku narasumber, apakah mbk Siti  bersedia? Mohon maaf 

mengganggu waktu mbk Siti. Terima kasih. Wassalamualaikum wr, wb. 

 

S : Wlkumslam… Siang  mba.. Boleh mba.. Tapi slow respons ya.. Saya 

sambal ngurus anak 

 

P : Alhamdulillah terima kasih banyak mbk Siti. Iya mbk gpp kok. Bisa 

diwawancara jam brp mbk? Saya juga ngga enak kalua mengganggu 

waktunya hehe 

 

S : Wawancaranya via wa kan? 

 

P : . Ini saya wawancara via WA nanti mbk Siti  bisa menjawab diketik 

atau memudahkan menjawab mengunakan pesan suara juga diperbolehkan 

 

S : Oke Gpp skrg aja Tapi kadang bls nya lama yah 

 

 

 

P : Baik mbk Siti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 Sebelumnya saya ingin mbk Siti membaca surat pernyataan 

persetujuan menjadi narasumber dulu mbk sebagai prasyarat saya juga 

meminta tanda tangan mbk Siti di kertas kosong yang nanti akan saya scan 

pada lampiran tersebut 

 

S : Ok mba nnt saya baca yah 

 

P : Maaf saya lupa belum memberikan waktu mbk Siti untuk 

memperkenalkan diri nama, usia, dan pekerjaan mbk Siti mungkin bisa 

dijelaskan terlebih dahulu 

 

S : Bentar yah mba Nnt dikabarin lagi 

 

P : Iya mbk Siti Terima kasih 

 

S : Pertanyaan y apa mba. Bentuknya pilihan gtu bukan? Nama: Siti Khodijah 

Usia: 27 tahun Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga 

 

P : Bentuknya jawab biasa mbk bukan pilihan. Seputar parenting dan 

Rumah Lebah 

 

S : Maaf masak dlu tadi mva hehe 

P : Iya mbk gpp hehehe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S : Saya sambil inget2 yah mba. Saya ikutan class parenting bnyk hehehe. So 

kapa pertanyaannya 

 

P : Baik mbk sesi yang pertama tentang seputar pengetahuan peserta 

kelas tentang parenting. Bagaimana pola asuh yang mbk Siti terapkan kepada 

anak? 

 

S : Pola asuh saya terhadap anak lebih kearah mendengarkan apa yg dirasakan 

anak. Kenapa dia begini kenapa dia begitu. Tapi tetep memberikan Batasan atau 

aturan kepada anak. Sambil dijelaskan kenapa ada aturan tersebut. 

 

P : Kemudian apakah refrensi yang mbk gunakan perihal informasi 

seputar parenting? Mungkin dari orang tua atau Instagram dll 

 

S : Kalo saya lebih ke sharing sama temen sih mba. Dari Instagram ada. Tapi 

banyaknya gtu cerita sama temen deket 

 

P : Temen deket yang kebetulan sesama ibu juga ya mbk? Untuk orang 

tua sendiri apa membantu mbk dalam memberikan informasi parenting? 

 

S : Iya sesama ibu  juga mba. Sedikit sih mba. Kadang suka beda pola asuh 

jadi saya jarang bertanya juga. Takut beda pendapat jadi ga enak sama orang tua. 

 

P : mungkin karena beda usia juga ya mbk dengan orang tua jadi ada 

banyak perbedaan pendapat? 

 

S : Iya mba. Kalo ke org tua lebih minta doa sih mba bukan saran 😅 

 

P : Selama ini apa ada tantangan terhadap pola asuh yang skrg mbk Siti 

terapkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S : Lebih ke saya sih mba hehe.. Masih kurang sabar. Kalo anak sejauh ini dia 

masih dalam rules lah. Masih bisa diatur, dikasi tau, diajak komunikasi. 

 

P : Mbk Siti sendiri apakah merasa perlu menambah wawasan terkait 

parenting? 

 

S : Masih perlu mba.. Cuman ya itu menurut saya parenting  cuman ilmu yang 

tetapa kita yang jalani. Kalo class parentingnya sih kaya obat gitu kalo saya hehe. 

Jadi ngerasa anak org juga banyak yg gitu, ibu2 lain juga ngalamin, jadi obat disaat 

putus asa ngerasa salah mlu jadi ibu 😅😅 

 

P : Semacam tepat mencari support system ya mbk. Mbk Siti dalam 

mengurus dan mengasuh anak dilakukan sendiri atau ada bantuan? Semacam 

orang tua atau baby sitter? 

 

S : Sendiri mba alhmdllh.. berdua sih lebih jelasnya sama ayahnya hehe 

 

P : Baik mbak tadi diawal mbk Siti bilang kalau banyak mengikuti 

parenting class ya mbak? Kalau masih ingat boleh disebutkan juga kelas drmn 

aja mbak? 

 

S : yg resmi bgt sih rumah lebah yah. Kalo yg lain ikutan kulwap gtu kalo 

nggak beli buku gitu ada free kls parentingnya. Gtu mba 

 

P : Kalau Rumah Lebah ini mbak Siti tau darimana mbak awalnya? 

 

S : Nemu ga sengaja gtu mba di ig. Soalnya saya suka follow akun2 buku 

parenting, ttg parenting gtu mba. Mba ashar udahan dlu yah 

 

P : Baik mbk Siti. Nanati dilanjutkan lagi mungkin mbk Siti chat saya 

dulu untuk memastikan waktu luangnya lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S : Masih banyak pertanyaan y mba 

 

P : 10 pertanyaan lagi mbak 

 

S : 1 lagi aja. Eh anak saya beres main saya udahan dlu gtu aja. Mau mandiin 

anak terus shlt. Paling nnt udah isya lanjut lagi  

 

P : Baik mbak. Gpp seluangnya mbk Siti 

 

S : Saya suka lupa mba aja yg chat 

 

P : Baik mbak sekitar jam 8 mungkin anak sudah tidur mbak? 

 

S : Anak saya ga nentu tidurnya. Sambal nanya aja mba. Anak saya masih 

main 1 atau 2 pertanyaan lagi palinh. Blm adzan disini jga hehe 

 

P : Baik mbak. Brarti masuk Rumah Lebah ini awalnya karena beli 

bukunya mbak bukan karena emang daftar kelasnya? 

 

S : Nggak, daftar mba kalo ke rumah lebah. Kalo yg lain ada yg gtu. 

 

P : Awalnya informasi apa yang mbak ingin cari tau dari Rumah Lebah? 

 

S :  Tahap tumbuh kembang anak, waktu itu apa gitu judul materinya, saya 

lupa, pokonya tumbuh kembang anak sesuai usianya gtu mba 

 

P : Iya tentang memahami perkembangan anak usia 3-5tahun. Terus 

bagaimana pendapat mbk Siti setelah bergabung dalam kelas Rumah Lebah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S : Tambah pengetahuan ttg proses perkembangan anak mba. Yg ngomong 

sendiri itu wajar. Anak saya lagi fase itu hahah gtulah. Mba udh dlu yah. Nnti 

dismabung lagu. 

 

P : Baik mbk Siti. Assalamualaikum mbk. Apakah bisa dilanjutkan 

sekarang atau besok wawancaranya? 

 

S : Besok aja mba yah gpp. Saya lagi ngurusin jualan online saya dlu hehe. 

Lagi rekap2 sama admin hehe 

 

P : Baik mbk Siti. Gpp koko mbk. Maaf saya mengganggu hehe  

 

S : Gpp mba senang bisa bantu. Tapi besok aja yah biar konsen hehe 

 

P : Iya mbk Siti ngga papa. Seluangnya mbk Siti saya 

 

S : Lanjut mba. Mumpung anak tidur 

 

P : Lanjut ya mbk. Apakah materi yang disampaikan Rumah Lebah 

dapat mbk Siti terima dengan baik? Atau mungkin ada kendala? 

 

S : Nggak sih alhmdllh bisa 

 

P : Menurut mbk Siti efektif kah whatsapp class sebagai sarana 

penyampaian materi? 

 

S : Efektif sih mba. Ada sesi Tanya jawab juga bisa pake voice note juga. 

P : Bagaimana kualitas metode pembelajaran atau materi yang diberikan 

pemateri dalam parenting whatsapp class? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S : Di rumah lebah? 

 

P : Iya di rumah lebah mbk 

 

S : Kualitasnya bagus. Para peserta menaati rules yang diberikan. Materinya 

jga jelas. 

 

P : Kemudian bagaimana mbk Siti dalam menilai interaksi yang terjalin 

antara peserta kelas? 

 

S : Selama di kelas? Apa sesudah kelas? Kalo selama di kelas semuanya 

lancer menaati aturan ada yg mengatur moderator. Kalo sesudah ga ada interaksi 

lagi sih hehe. Ga ada temen. 

 

P : Baik mbk pertanyaan terakhir. Apakah mbk Siti menerapkan semua 

edukasi yang diberikan Rumah Lebah? 

 

S : Nggak sih mba.. Dipilih2 sesuai anak saya dan saya sendiri. Atau bahkan 

sesuai keadaan jadi malah beda2, ga diterapkan smua 

 

P : Alhamdulillah sudah selesai sesi wawancara yang saya ajukan. 

Terima kasih banyak saya ucapkan kepada mbk Siti sudah meluangkan 

waktunya dalam membantu mengerjakan tugas akhir skripsi saya. Mohon 

maaf saya tidak dapat memberikan balasan berupa apapun. Saya hanya bisa 

mendoakan agar keluarga mbk selalu diberikan kesehatan dan ridho Allah 

dalam setiap perilakunya. Sekali lagi terima kasih banyak ya mbk Siti  

 

S : Sama2 mba.. senang bisa membantu semoga lancer skripsinya sampe 

wisuda nanti. Amiin 

 

P : Saya boleh minta ttd mbk Siti di kertas kosong? Nanti ttdnya akan 

saya scan di lembar persetujuan narasumber mbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S : Oke sebentar 

 

P : Amin terima kasih banyak 

 

S :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 sama2 mba.. 

 

P : Sekali lagi terima kasih banyak ya mba 

 

S : Oke 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara Informan Peserta Kelas Rumah Lebah 

16-17 Januari 2019 

Narasumber 1: 

Nama: Septi Widjayanti 

Usia: 30 tahun  

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  

 

P : Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang mbk Wiwid. Perkenalkan 

saya Septarini Della mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya 

Malang. Kebetulan saya juga member dari kelas Rumah Lebah TKA 3-5 (06). 

Saya ingin meminta bantuan mbk Wiwid, saya sedang melakukan penelitian 

untuk tugas skripsi saya yang membahas tentang Pola Pertukaran Pesan 

Parenting dalam Forum Diskusi Online Rumah Lebah. Saya ingin 

mewawancarai mbk Wiwid secara online selaku narasumber, apakah mbk 

Wiwid bersedia? Mohon maaf mengganggu waktu mbk Wiwid. Terima kasih. 

Wassalamualaikum wr, wb. 

 

W  : Waalaikum salam…Iya boleh. Tapi maaf sebelum nya kalo di rasa nanti 

jawabannya kurang jelas atau kurang pas 😁 Maaf juga klo nanti slow respon ya. 

Disambi momong soalnya 😊 

 

P  : Alhamdulillah terima kasih banyak mbk Wiwid. Iya mbk gpp kok. 

Bisa diwawancara jam brp mbk? Saya juga ngga enak kalua mengganggu 

waktunya hehe 

 

W : Skrg sih bisa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelumnya saya ingin mbk Wiwid membaca surat pernyataan 

persetujuan menjadi narasumber dulu mbk sebagai prasyarat saya juga 

meminta tanda tangan mbk Wiwid di kertas kosong yang nanti akan saya scan 

pada lampiran tersebut. 

 

W : Oke Ttd nya nyusul ya.. Ini saya sambal jagaim anak 😁 

 

P : Baik mbk Wiwid. Ini saya wawancara via Wan anti mbk Wiwid bisa 

menjawab diketik atau memudahkan menjawab mengunakan pesan suara 

juga diperbolehkan mbk. Maaf saya lupa belum memberikan waktu mbk 

Wiwid untuk memperkenalkan diri nama, usia, dan pekerjaan mbk Wiwid 

mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu 

 

W : Oya kl nanti lama jawab ny gpp ya, tp pasti di bls. Nama: Wiwid Usia: 30 

th Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga 

 

P : Baik terima kasih mbk Wiwid. Iya gpp kok mbk. Masuk ke sesi 

pertanyaan pertama ya mbk 

 

W : Iya siap 

 

P : Bagaimana pola asuh yang mbk terapkan kepada anak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W : Pola asuh yang saya terapkan kepada ank saya yg berusia 3,5th lebih 

bersikap demokratis. Saya menghargai apa mau nya anak saya asalakan tidak keluar 

jauh dari aturan yg saya terapkan. Melakukan pendekatan emosional agar anak saya 

merasa nyaman berada di dekat orang tua nya. Dan memberikan energi positif di 

saat anak saya merasa minder atau takut agar dia kelak bisa menjadi ank yg mandiri 

dan pantang menyerah 

 

P : Kemudian apakah ada refrensi yang mbk gunakan perihal informasi 

seputar parenting? Mungkin dari orang tua atau akun Instagram dll 

 

W : Banyak mba, saya membaca buku mengenai parenting yg di tulis oleh elly 

risman, lewat instagram banyak sekali akun parenting yg bisa diambil ilmu nya dan 

diterapkan unt pengasuhan ank zaman sekarang 

 

P : Apakah orang tua juga juga dijadikan refrensi mbk? 

 

W : Iya dari orang tua juga saya banyak belajar 

P : Selama ini apakah ada tantangan terhadap pola asuh yang skrg mbk 

Wiwid terapkan? 

 

W : Ada. Terutama tentang perbedaan pola asuh saya dan suami. Suami 

cenderung memanjakan. Jadi, anak saya suka berubah-ubah sikap nya. Ini juga 

menjadi PR buat saya, bagaimana agar saya bisa membentuk karakter ank saya agar 

dia jadi anak yg konsisten 

 

P : Hal tersebut apa membuat mbk Wiwid merasa perlu menambah lagi 

wawasan terkait parenting? 

 

W : Perlu banget 

 

P : Mbk Wiwid dalam mengurus dan mengasuh anak ini dilakukan 

sendiri apa ada bantuan dari orang tua atau baby sitter? 

 

W : Saya pakai jasa baby sitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P : Baik mbk Wiwid masuk ke sesi pertanyaan tentang keikutsertaan 

mbk Wiwid dalam kelas Rumah Lebah. Mbk awalnya tahu tentang parenting 

whatsapp class Rumah Lebah darimana mbk? 

 

W : Instagram 

 

P : Apa yang membuat mbk Wiwid berminat bergabung parenting 

whatsapp class Rumah Lebah? 

 

W : Karena ingin menambah ilmu parenting dan berbagi pengalaman dengan 

yg lain 

 

P : Jenis informasi yang seperti apa yang mbk ingin cari melalui kelas 

Rumah Lebah? 

 

W : Mengontrol emosi ank usia 3-5th. Karena pada usia ini anak lebih 

egosentris. Disini kesabaran saya harus lebih banyak lagi 

 

 P : Kelas apa saja yang mbk Wiwid ikuti? Ketiga kelas untuk anak usia 

3-5th atau ada kelas lain yang diikuti? 

W : Ketiga nya, tp lebih focus di kelas emosional anak 

 

P : Kemudian bagaimana pendapat mbk Wiwid setelah bergabung dalam 

parenting whatsapp class tersebut? 

 

W : Saya merasa terbantu dg adanya kelas tersebut. Sy jadi bisa memahami 

emosi ank saya dan mengontrolnya 

 

P : Berarti materi-materi yang diberikan Rumah Lebah bisa mbk Wiwid 

terima dengan baik? 

 

W : Iya betul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P : Menurut mbk Wiwid efektif kah whatsapp class sebagai sarana 

penyampaian pesan? 

 

W : Efektif klo menurut saya. Karena jika blm sempat ikut kelas pada jam yg 

ditentukan materi bisa di baca ulang 😁 

 

P : Bagaimana kualitas metode pembelajaran atau materi yang diberikan 

pemateri dalam parenting whatsapp class? 

 

W : Cukup baik, soalnya semua mengikuti peraturan yang dibuat rumah lebah 

 

P : Kemudian bagaimana mbk Wiwid dalam menilai interaksi yang 

terjalin antara peserta kelas? 

 

W : Cukup baik, semua saling bertukar pengalaman dan pemikiran 

 

P : Menurut mbk Wiwid kelas yang diikuti sudah memenuhi kebutuhan 

mbk mengenai informasi seputar parenting? 

 

W : Iya sudah 

 

P : Baik pertanyaan terakhir. Apakah mbk Wiiwd menerapkan edukasi 

yang diberikan Rumah Lebah? 

 

W : Hanya kelas emosional. Karena untuk kelas sosial dan bahasa 

alhamdulillah tidak ada kendala bagi saya 

 

P : Alhamdulillah sudah selesai sesi wawancara yang saya ajukan. 

Terima kasih banyak saya ucapkan kepada mbk Wiwid sudah meluangkan 

waktunya dalam membantu mengerjakan tugas akhir skripsi saya. Mohon 

maaf saya tidak dapat memberikan balasan berupa apapun. Saya hanya bisa 

mendoakan agar keluarga mbk selalu diberikan kesehatan dan ridho Allah 

dalam setiap perilakunya. Sekali lagi terima kasih banyak ya mbk Wiwid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W : Sama2, senang bisa membanu mb della. Semoga skripsi nya lancer dan 

ujiannya juga lulus dgn nilai terbaik. Ttd nya nyusul ya 

 

P : Aminnn Baik mbk Wiwid 😁 

 

W : Maaf ya klo jawabannya tidak memuaskan 

 

P : Memuaskan mbk sangat membantu saya 

 

P : Assalamualaikum mbk Wiwid. Maaf mengganggu lagi. Saya boleh 

minta ttd mbk Wiwid di kertas kosong? Nanti ttdnya akan saya scan di lembar 

persetujuan narasumber mbk 

 

W : Oh iyaya mf aq lupa. Mlman ya, nil g dijln ke luar kota 

 

P : Iya mbk Wiwid gpp kok. Selamat sampat tujuan ya mbk 

 

W : Aamiin… 

 

W :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sorry lama ya mb 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P : Gpp mbk. Terima kasih ya mbk 😊 

 

W : Iya sama2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP MATERI PDF RUMAH LEBAH 

MATERI : MEMAHAMI PERKEMBANGAN BAHASA & LITERASI ANAK 

USIA 3-5 TAHUN 

 

Memahami Perkembangan Bahasa & Literasi Anak Usia 3-5 tahun 

Apa saja yang akan kita bahas? 

1. Aspek kemapuan bahasa 

2. Komponen bahasa yang perlu dikuasai anak 

3. Karakteristik perkembangan bahasa usia 3-5 tahun 

4. Perkembangan literasi anak usia 3-5 tahun 

5. Metode pengajaran literasi pada anak usia 3-5 tahun 

6. Stimulasi untuk perkembangan bahasa dan literasi usia 3-5 tahun 

Aspek Kemampuan Bahasa 

Bahasa : simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain  

1. Bahasa reseptif 

2. Bahasa ekspresif 

Komponen Bahasa yang perlu dikuasai 

1. Bunyi dalam suatu kata 

2. Makna suatu kata 

3. Susunan kata dalam kalimat 

4. Makna suatu kalimat 

5. Aturan penggunaan kalimat dalam percakapan 

Karakteristik Perkembangan Bahasa Usia 3-5 Tahun 

1. Di awal 3 tahun, cenderung menggunakan kalimat negasi dalam percakapan 

2. Kalimat yang diucapkan juga lebih panjang dan lebih kompleks (susunan 

kata sudah lebih baik dengan makna yang lebih tepat) 

3. Sekitar 4-5 tahun, kalimatnya sudah menggunakan klausa, konjungsi, atau 

preposisi 

4. Dapat lebih memahami dan merespon ucapan orang lain dengan lebih baik 

5. Cenderung melakukan “private speech” 

6. Senang bermain dengan kata-kata (terkadang mengucapkan “bathroom 

words”, tertarik 

Peran bahasa untuk perkembangan anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Mendukung perkembangan emosi anak 

2. Mendukung interaksi sosial anak (terutama saat bermain) 

3. Berhubungan dengan proses berpikir anak 

4. Berhubungan dengan kemampuan literasi (membaca dan menulis) 

Bentuk respon terhadap buku dan pecakapan  

1. Imitasi 

2. Imajinasi 

3. Interaksi 

Metode pengajaran literasi 

1. Mempelajari keseluruhan kata 

2. Mempelajari bunyi setiap huruf 

3. Memperbanyak pengalaman bahasa 

4. Mempelajari keseluruhan aspek bahasa 

5. Metode gabungan 

6. Membaca buku 

Perkembangan literasi anak usia dini  

0-3 tahun (beginners) Belum memahami bahwa symbol (seperti huruf) 

memiliki makna 

Pengalaman menggunakan buku dan alat tulis 

menjadi pondasi 

        3-5 tahun (novices) Mulai menyadari bahwa tulisan memiliki 

pesan/makna 

    Mulai mampu mengenali beberapa huruf dan logo 

        5-7 tahun (experimenters) Mengenali semua huruf 

     Mulai mengeja 

     Mulai membaca sesuatu yang familiar dan 

berulanng-ulang 

        6-8 tahun (conventional readers & waiters) Membaca dengan lancar 

Memberikan stimulasi bahasa untuk anak usia 3-5 tahun  

1. Melibatkan anak dalam diskusi (2 arah) 

2. Memberikan kesempatan anak utuk mendengar secara aktif 

3. Memberikan kesempatan anak berdiskusi dengan teman saat bermain 

4. Memperkaya kosakata anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Membantu anak mengingat informasi sambil berbicara 

Memberikan stimulasi literasi untuk anak usia 3-5 tahun 

1. Memperbanyak waktu untuk membaca buku dengan anak (ajak anak 

berdiskusi tentang isi buku) 

2. Memilihkan buku/cerita yang mengundang kosakata yang kaya 

3. Menyesuaikan bahasa yang digunakan dalam buku dengan bahasa sehari-

hari 

4. Menempatkan buku pada area yang nyaman dan menarik bagi anak 

5. Memberikan kesempatan anak untuk mengokslorasi bahasa (misalnya 

dengan lagu, permainan kata, dll) 

6. Memberikan paparan tulisan kepada anak pada di sekelilingnya/ dalam 

kegiatan sehari-harinya 

7. Memperkenalkan huruf yang terdekat dengannya (misalnya: namanya, 

sebutan orangtua dll) 

8. Memberikan kegiatan menulis dalam bentuk yang menyenangkan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP MATERI PDF RUMAH LEBAH 

MATERI : MEMAHAMI PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 3-5 

TAHUN 

 

Memahami Perkembangan Kognitif Anak Usia 3-5 tahun 

 

Apa saja yang akan kita bahas?  

1. Karakteristik perkembangan kognitif usia 3-5 tahun 

2. Kemampuan atensi anak usia 3-5 tahun 

3. Kemampuan memori anak usia 3-5 tahun 

4. Kemampuan representasi mental ank usia 3-5 tahun 

5. Kemampuan berfikir logis ana usia 3-5 tahun 

6. Keterbatasan kognitif an usia 3-5 tahun 

7. Stimulasi kognitif untuk anak usia 3-5 tahun 

Karakteristik Perkembangan Kognitif Usia 3-5 Tahun 

Berada pada tahap pra-operasional (Jean Piaget) 

1. Kelanjutan dari tahap sebelumnya (sensori-motor) 

2. Persiapan sebelum kemampuan operasional berkembang  

3. Ditandai dengan kemapuan berpikir simbolik (merepresentasikan 

pemahaman dalam bentuk kata atau gambar) 

4. Pemikiran tentang dunianya lebih berkembang 

5. Mulai melakukan pretend play / bermain peran 

6. Semakin banyak bertanya dengan menggunakan kata “mengapa” 

Kemampuan Atensi Usia 3-5 Tahun 

1. Atensi menjadi factor penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan 

2. Berhubungan dengan kemampuan anak dalam memecahkan masalah 

3. Kemampuan anak usia 3-5 tahun focus masih terbatas 

- Terbas untuk hal-hal detail 

- Mudah terdeteksi 

- Hanya dapat bertahan sebentar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 

4. Atensi meningkat seiring dengan bertambahnya usia 

5. Dipengaruhi juga oleh control energy anakang masih focus pada kegiatan 

fisik 

Kemampuan Memori Usia 3-5 Tahun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Anak mulai menggunakan strategi dalam mengingat informasi  

2. Kemampuan memori anak harus distimulasi agar dapat terus berkembang 

dengan baik 

3. Rutinitas dapat membantu anak mengasah memorinya 

4. Semakin besar usia anak, kemapuan anak untuk mengingat objek dengan 

kategori yang spesifik semakin baik 

5. Anak akan lebih mudah memahami dan mengingat objek, konsep, atau 

kejadian yang dialami dalam pengalaman langsung yang bermakna bagi 

anak  

Kemampuan Berpikir Mental Usia 3-5 Tahun 

1. Kemampuan penggambaran suatu objek atau pemahan terhadap suatu 

konsep yang dioleh secara internal dalam proses berpikir 

2. Sejak usia 3 tahun, anak mulai dapat melihat suatu objek berdasarkan fungsi 

dasar maupun fungsi lainnya 

3. Seiring bertambahnya usia, anak akan dapat mengorelasikan gambar 

(misalnya animasi) dengan gambar nyata (misalnya foto) 

4. Gambar yang dihasilkan oleh anak sudah memiliki makna atau 

menggambarkan suatu ekspresi seni (bukan hanya coretan) 

5. Kemampuan anak untuk berpikir sebelum bertindak mulai muncul 

Kemampuan Berpikir Logis Usia 3-5 Tahun 

1. Masih mengandalkan pemikiran yang konkret 

2. Ciri-ciri yang tempak dan dapat diamati akan sangat berpengaruh terhadap 

pola pikirnya 

3. Anak sudah dapat berpikir lebih logis  untuk hal-hal yang sederhana, 

konsisten dengan apa yang ia ketahui, dan sejalan dengan kejadian yang 

ditemui sehari-hari   

Keterbatasan Kognitif Usia 3-5 Tahun 

1. Keterbatasan dalam memandang suatu hal dari sudut pandang orang lain 

2. Masih berpikir bahwa benda-benda mati juga dapat hidup 

3. Cenderung fokus pada saru aspek saat melihat suatu objek atau fenomena 

4. Belum dapat memahami bahwa mengubah penampilan suatu objek ≠ 

mengubah sifat dasar objek tersebut  

5. Terbatas dalam pemahaman konsep waktu dan jarak 

Memberikan Stimulasi untuk Perkembangan Kognitif 

1. Membantu anak memahami suatu konsep dengan cara yang konkret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pengalaman 

langsung 

3. Mendeskripsikan sesuatu dengan lebih detail 

4. Memberikan pertanyaan “pancingan” tentang konsep sebab akibat 

5. Memberikan permainan yang mengasah konsentrasi 

6. Membuat rutinitas yang jelas 

7. Memberikan kegiatan bermain peran dan menggambar untuk anak 

8. Menghubungkan kejadian sehari-hari untuk menjelaskan suatu konsep 

9. Menyampaikan perasaan atau pemikiran yang mungkin muncul dari orang 

lain 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP MATERI PDF RUMAH LEBAH 

MATERI : MEMAHAMI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSIONAL ANAK 

USIA 3-5 TAHUN 

 

Memahami Perkembangan Sosioemosinal Anak Usia 3-5 tahun 

 

Apa saja yang akan kita bahas? 

1. Tahap perkembangan psikososial anak usia dini (0-5 tahun) 

2. Karakteristik perkembangan sosioemosional usia 3-5 tahun 

3. Temperamen anak 

4. Interaksi sosial pada anak usia 3-5 tahun 

5. Perilaku prososial pada usia 3-5 tahun 

6. Perilaku agresif pada usia 3-5 tahun 

7. Konsep diri anak usia 3-5 tahun 

8. Perkembangan emosi pada anak usia 3-5 ahun 

9. Stimulasi untuk perkembangan sosioemosional usia 3-5 tahun 

Tahap perkembangan psikososial AUD  

1. Trust vs mistrust 0-18 bulan 

2. Autonomy vs shame & doubt 18 bulan – 3 tahun 

3. Initiative vs guilt 3-5 tahun 

Tahap trust vs mistrust 

1. Anak mendapatkan kebutuhan dasar 

2. Trust terbentuk 

3. Anak merasa dunia aman, nyaman dan dapat diprediksi 

4. Percaya bahwa ibu/caregiver-nya aka nada saat ia membutuhkan 

5. Tidak takut berlebihan jika ditinggal ibu/caregiver karena yakin akan 

kembali lagi  

Mistrust juga dibutuhkan untuk mendeteksi situasi tidak nyaman/bahaya 

dan membedakan orang jujur dan tidak jujur 

 

Tahap autonomy vs shame & doubt 

1. Mulai muncul keinginan dan ingin melakukan aktivitas sehari-harinya 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Diberi kesempatan untuk mencoba – Kemandirian dan kompetensi anak 

tercapai 

3. Orangtua overprotective dan terlalu membatasi anak – Anak merasa ragu-

ragu dan malu atas kemampuannya  

Tahap initiative vs guilt 

1. Anak banyak belajar dan ingin melalukan pekerjaan orang dewasa 

2. Anak melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan jelas dan dapat 

menyelesaikannya – orang tua mendukung – anak menjadi inisiatif  

3. Orang tua melarang atau tidak mendukung inisiatif anak  anak merasa 

bersalah (guilt) 

Karakteristik perkembangan sosioemosional anak usia 3-5 tahun 

1. Mulai sering bercerita tentang teman sebayanya 

2. Mulai dapat memiliki hubungan sosial lebih dekat dengan orang dewasa 

selain orang tua (biasanya guru) 

3. Emosi yang dirasakan lebih beragam 

Emosi positif dapat membantu kemampuan anak dalam memecahkan 

masalah 

Emosi negative dapat menyebabkan anak menghindari suatu hubungan 

sosial atau suatu proses belajar 

Temperamen anak 

1. Easy   : Jarang mengalami masalah dalam pengasuhan atau 

proses belajar, cenderung memiliki mood positif, tidak terlalu reaktif, 

mudah beradaptasi 

2. Slow to warm up : Tingkat aktivitas cenderung, adaptasi 

membutuhkan waktu , cenderung menarik diri dari stimulasi baru, mood 

cenderung negative, respon kurang 

3. Difficult   : Cenderung tegang, menarik diri dari stimulasi baru, 

susah beradaptasi dengan perubahan, mood cenderung negative 

Interaksi soaial anak usia 3-5 tahun 

1. Lingkungan sosial anak semakin berkembang 

2. Lebih dekat dengan guru dan teman sebaya 

3. Lebih banyak terlibat dalam diskusi saat bermain peran 

4. Dapat bermain bersama teman dengan durasi yang lebih lama 

5. Kemampuan menjalin pertemanan pada usia ini berpengaruh pada 

kemampuan mengatur emosi dan memahami orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Kemampuan bahasa menjadi factor penting dalam interaksi sosial dengan 

teman sebaya 

Perilaku prososial anak usia 3-5 tahun 

1. Proposial :memikirkan kebaikan untuk orang lain (peduli, berbagi, 

menolong) 

2. Berhubungan dengan kemampuan kognitif anak 

3. Dipengaruhi oleh kualitas hubungan dengan orang dewasa di sekitarnya 

(orangtua dan guru) 

4. Dipengaruhi juga oleh kemampuan meregulasi diri 

Perilaku agresif anak usia 3-5 tahun 

1. Tantrum sudah lebih berkurang 

2. Tindakan agresif biasanya muncul jika ada perbedaan pendapat dengan 

teman 

3. Anak dengan tempramen difficult cenderung lebih sering melakukan 

tindakan agresif 

4. Tindakan agresif dapat menyerang selain fisik 

5. Kebiasaan berindak agresif dapat berlanjut hingga dewasa jika tidak 

ditangani dengan baik 

6. Anak memiliki kecenderungan ‘hiperbola’ dalam melihat suatu tindakan 

agresif 

Konsep diri anak usia 3-5 tahun 

1. Mulai lebih mengenali siapa dirinya, walaupun masih sangat konkret 

2. Semakin bertambah usia anak, kemampuan mendeskripsikan dirinya 

semakin baik 

3. Belum dapa berpikir bahwa seseorang dapt memiliki sifat yang kontradiktif 

4. Deskripsi tentang diri berpengaruh pada kepercayaan diri anak 

5. Dipengaruhi oleh sikap dan reaksi orang disekitarnya terhadap dirinya 

6. Keberhasilan ana mengerjakan suatu tugas juga berpengaruh terhadap 

penghargaan terhadap dirinya sendiri 

 

Perkembangan emosi anak usia 3-5 tahun 

1. Mulai menunjukkan ekspresi emosi yang lebih beragam (bangga, merasa 

bersalah, malu dll) 

2. Ekspresi emosi dapat ditunjukkan dalam bentuk yang lebih beragam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Kemampuan untuk mengekspresikan emosinya lebih baik dibandingkan 

usia  sebelumnya 

4. Kemampuan mengatur emosi berpengaruh terhadap kesiapan anak untuk 

sekolah 

5. Mulai dapat membedakan hal baik dan buruk 

6. Factor yang dapat berpengaruh 

    -Temperamen 

    -Kondisi keluarga 

    -Hubungan dengan guru 

Memberikan stimulasi untuk perkembangan sosioemosional anak usia 3-5 tahun 

1. Membangun hubungan yang responsive dan mengayomi dengan anak 

2. Memberikan kesempatan anak untuk membentuk hubungan positif dengan 

teman sebaya 

3. Orang tua bekerjasama dengan guru/pihak sekolah 

4. Membantu anak mengomunikasikan idenya dengan caranya sendiri 

5. Memastikan anak terlibat dalam setiap kegiatan di kelas 

6. Memberikan kesempatan anak untuk belajar mengatasi konflik dengan 

teman 

7. Berdiskusi tentang konsekuensi dari setiap tindakan 

8. Membantu anak mengenali dan melabeli emosi yang dirasakan 

9. Membantu anak mengeskpresikan emosi dengan cara yang baik 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP MATERI RUMAH LEBAH  

Sumber : Materi kelas kognitif usia 3-5 tahun bagian 1 

https://you.tube/OAXhbZ3rjvU  

MEMAHAMI PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 3-5 TAHUN 

WAKTU KETERAGAN 

VISUAL 

WAKTU KETERANGAN 

AUDIO 

00:00:00 Memahami 

Perkembangan 

Kognitif Anak Usia 3-5 

Tahun 

00:00:01 - 

00:01:00 

Assalamualaikum wr, 

wb. Perkenalkan saya 

Ratih Puspa Rahmani 

disini sebagai owner 

Rumah Lebah Islamic 

Parenting Support yang 

kali ini akan 

menyampaikan materi 

tentang bagaimana kita 

memahami 

perkembangan kognitif 

anak di usia 3 hingga 5 

tahun. Jadi nanti 

materinya ini akan lebih 

banyak membahas 

tentang pola pikir anak, 

cara berfikir anak di 

rentang usia tersebut dan 

tujuan dari materi ini 

harapannya kita sebagai 

orang dewasa disekitar 

anak, baik orang tua, 

guru, atau kerabat dari 

anak bisa memahami 

stimulasi yang tepat 

untuk perkembangan 

kognitif anak dan juga 

bisa memahami 

keterbatasan yang masih 

dimiliki anak dalam 

berfikirnya diusia 

tersebut, sehingga 

ekspektasi dan tuntutan 

yang kita harapkan dari 

anak juga tidak terlalu 

tinggi atau   

00:01:07 Apa saja yang akan kita 

bahas? 

00:01:01 - 

00:02:00 

tidak terlalu rendah 

sesuai dengan kemapuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karakteristik 

perkembangan kognitif 

usia 3-5 tahun 

Kemampuan atensi 

anak usia 3-5 tahun 

Kemampuan memori 

anak usia 3-5 tahun 

Kemampuan 

representasi mental 

anak usia 3-5 tahun 

Kemampuan berpikir 

logis anak usia 3-5 

tahun 

Keterbatasan kognitif 

anak usia 3-5 tahun  

dan perkembanga anak 

di usianya. apa saja yang 

akan kita bahas dalam 

materi kali ini. Pertama 

kita akan membahas 

karakteristik umum dari 

perkembangan kognitif 

anak di usia 3 hingga 5 

tahun kemudian kita juga 

akan melihat beberapa 

aspek perkembangan 

kognitif di usia tersebut 

dari kemampuan 

atensinya, kemampuan 

memori anak kemudian 

kemampuan representasi 

mentalnya, kemapuan 

berfikir logisnya, dan 

juga kita akan eee 

mencoba melihat 

keterbatasan kognitif 

anak tersebut kira-kira 

apasih yang masih jadi 

kendala bagi anak pada 

saat usia 3 sampai 5 

tahun ini, dan diakhir 

baru kita akan membahas 

lebih dalam tentang 

bagaiamana atau apa 

00:02:11 

 

 

 

 

00:02:35 

 

 

 

00:02:53 

 

 

 

Karakteristik 

Perkembangan 

Kognitif Usia 3-5 tahun 

Berada pada tahap pra-

operasional (Jean 

Piaget) 

 

Kelanjutan dari tahap 

sebelumnya (sensori-

motor) 

 

Persiapan sebelum 

kemampuan operasinal 

berkembang 

00:02:01 - 

00:03:00 

prinsip-prinsip yang 

perlu kita ketahui jika 

kita ingin memberikan 

simulasi untuk 

perkembangan kognitif 

anak khususnya di usia 3 

sampai 5 tahun. Kita 

mulai dari mengenal 

karakteristik umum 

perkermbangan kognitif 

di usia 3 hingga 5 tahun 

kalau mengacu pada 

teori yang dikembangkan 

oleh Jean Piaget seorang 

tokoh perkembangan 

kognitif anak diatas usia 

2 tahun itu sudah mulai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masuk ke tahap pra-

operasional. Tahap pra-

operasinal ini adalah 

kelanjutan dari tahap 

sebelumnya yaitu tahap 

sensori motor dimana 

anak-anak lebih focus 

pada fisiknya untuk 

mengenal dunianya  dan 

juga tahap pra-operasinal 

ini merupakan persiapan 

sebelum anak-anak 

mulai mampu untuk 

mengoprasikan pola 

pikirnya secara internal 

atau disebut dengan 

kemapuan operasinal. 

Kemapuan operasinal ini 

biasanya dicapai oleh 

anak sekitar usia 7 tahun 

keatas 

00:04:14 

 

 

 

 

 

 

Ditandai dengan 

kemampuan berpikir 

simbolik 

(merepresentasikan 

pemahaman dalam 

bentuk kata atau 

gambar) 

 

 

 

00:03:01 – 

00:04:00 

kemampuan operasinal 

itu maksutnya 

bagaimana seseorang itu 

bisa eee mengenal 

dunianya, membentuk 

cara berfikirnya, 

membentuk pola 

pikirnya, dengan lebih 

banyak menggunakan 

kerja otaknya 

dibandingkan fisiknya 

jadi kerja otak secara 

internal itu lebih banyak 

dilibatkan dalam tahap 

operasinal. Nah di usia 3 

sampai 5 tahun ini 

merupakan usia transisis 

dari perubahan mengenal 

dunia dengan fisik 

menuju ke kerja otak 

secara internal. Jadi, bisa 

dikatakan di rentang usia 

ini anak masih banyak 

menggunakan fisik tetapi 

sudah mulai berlatih atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sudah mulai berkembang 

kemampuannya untuk 

mengenal dunianya 

dengan menggunakan 

lebih banyak kerja 

otaknya sesuai internal. 

Misalnya, mereka sudah 

mulai eee dapat berfikir 

alasan kenapa sih 

00:04:48 Pemikiran tentang 

dunianya lebih 

berkembang 

00:04:01 - 

00:05:00 

sesuatu itu bisa terjadi 

terus mereka mulai 

mempertanyakan 

hubungan sebab-akibat, 

dan hal-hal yang 

sekiranya membutuhkan 

pemikiran lebih dalam. 

Kemudian eee tahap ini 

ditandai biasanya ciri-

cirinya dengan 

munculnya kemapuan 

berfikir simbolik. 

Berfikir simbolik itu 

adalah kemampuan 

seseorang untuk 

menjelaskan informasi 

yang telah ia pahami 

dalam bentuk kata atau 

gambar. Jadi, kata-kata 

atau gambar yang 

dihasilkan anak dalam 

usia 3 sampai 5 tahun ini 

umumnya sudah 

memiliki makna dan 

sudah menjelaskan 

tentang apasih yang 

sebenarnya mereka 

pahami dari informasi 

yang kita berikan. 

Kemudian selain itu juga 

di usia 3 sampai 5 tahun 

pemikiran anak sudah 

mulai berkembang dari 

usia sebelumnya karena 

memang umumnya 

informasi yang mereka 

dapatkan pun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



00:05:25 Mulai melakukan 

pretend play / bermain 

peran 

00:05:01 - 

00:06:00 

sudah lebih banyak 

dibandingkan usia 

sebelumnya tapi ini juga 

menjadi catatan PR bagi 

kita supaya kita 

menyediakan informasi 

atau memberikan 

informasi kepada anak 

dan memberikan 

kesempatan kepada anak 

mereka supaya dapat eee 

informasi seperti tersebut 

di usia 3 sampai 5 tahun 

ini pemikiran mereka 

pun sudah lebih 

berkembang, pemikiran 

yang lebih berkembang 

ini pada akhirnya 

mendorong 

mereka.untuk mulai 

melakukan permainan 

pretend play atau 

berpura-pura menjadi 

seorang tokoh tertentu 

karena eee informasi 

yang mereka dapatkan 

itu akhirnya membentuk 

pola piker mereka 

misalnya mereka sering 

melihat ayahnya 

berangkat bekerja ke 

kantor lalu mereka 

menirukan eee rutinitas 

ayahnya kalau mau pergi 

ke kantor bawa tas hitam 

misalnya trus naik mobil 

seperti itu 

00:06:05 

 

 

00:06:36 

 

 

00:06:57 

Semakin banyak 

bertanya dengan 

menggunakan kata 

“mengapa” 

 

Kemampuan Atensi 

Usia 3-5 tahun 

 

00:06:01 - 

00:07:00 

misalnya ini juga 

dipengaruhi oleh 

perkembangan kognitif 

anak dan juga yang 

paling sering biasanya 

yang paling terlihat 

anak-anak di usia 3 

sampai 5 tahun ini akan 

lebih banyak bertanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atensi menjadi factor 

penting dalam 

melaksanakan suatu 

pekerjaan 

 

dengan kata tanya 

mengapa jadi kalau 

diusia sebelumnya itu 

mereka lebih banyak 

menanyakan apa ini, apa 

itu gitu, kalau di usia 3 

sampai 5 tahun ini 

mereka cenderung 

bertanya tentang alasan 

terjadinya sesuatu atau 

ee mengapa kita harus 

melakukan ini mengapa 

kita harus melakukan itu. 

Selanjutnya kita akan 

membahas kemapuan 

atensi anak di usia 3 

sampai 5 tahun. Atensi 

atau focus ini eee salah 

satu isu yang sering 

ditanyakan atau 

didiskusikan dengan 

orang tua dan guru 

karena memang dalam 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan itu atensi 

merupakan factor yang 

penting selain itu atensi 

ini juga 

00:07:05 

 

 

00:07:57 

Berhubungan dengan 

kemapuan anak dalam 

memecahkan masalah 

 

Kemapuan anak usia 3-

5tahun untuk focus 

masih terbatas 

-Terbatas untuk hal-hal 

detail 

-Mudah terdistraksi 

- Hanya dapat bertahan 

sebentar untuk 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan 

00:07:01 - 

00:08:00 

berhubungan dengan 

kemapuan anak dalam 

memecahkan masalah 

karena memang proses 

memecahkan masalah 

bagi anak itu bukanlah 

hal yang mudah karena 

dalam memecahkan 

masalah seseorang itu 

perlu mengetahui dulu 

masalahnya apa 

kemudian menganalisis 

kira-kira solusi-solusi 

apa yang mungkin bisa 

dipilih sampai akhirnya 

bisa menentukan solusi 

terbaik hingga akhirnya 

memecahkan masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tersebut. Sebagai contoh 

sederhana kalau di anak-

anak mungkin misalnya 

saat mereka bermain 

puzzle mereka harus tau 

bagian yang hilang itu 

kira-kira bagian mana 

yang hilang ya 

kepingannya kemudian 

mereka harus memilih 

bentuk kepingan yang 

paling pas untuk bisa 

akhirnya menyelesaikan 

kepingan puzzle tersebut 

menjadi bentuk yang 

lebih utuh. Dan itu 

tentunya membutuhkan 

atensi dalam 

mengerjakannya. Tetapi, 

ternyata 

  00:08:01 - 

00:09:00 

pada usia 3 hingga 5 

tahun ini focus anak atau 

atensi anak dan si anak 

itu memang masih 

terbatas dan disini kita 

juga perlu mengetahui 

bahwa sebenarnya 

keterbatasan mereka 

dalam hal atensi ini  

bukan hanya eee terbatas 

untuk mengerjakan suatu 

tugas sampai selesai jadi 

memang kemapuan 

atensi atau kemampuan 

focus ini bisa mencakup 

berbagai eee kemampuan 

atensi yang lain gitu. Jadi 

kemampuan atensi itu 

bisa dilihat pertama dari 

kemampuan seseorang 

untuk memperhatikan 

hal-hal  detail dan ini 

masih cukup sulit atau 

masih cukup terbatas 

pada ana usia 3 hingga 5 

tahun. Jadi sangat wajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kalau mereka hanya 

melihat dari eee yang 

tampak saja atau yang 

lebih mudah terlihat. 

Kemudian mereka juga 

masih terbatas untuk eee 

menjaga focusnya pada 

satu hal saja eee 

  00:09:01 - 

00:10:00 

sangat mudah untuk bagi 

anak-anak itu memang 

untuk terdistraksi. 

Jangankan anak-anak 

kita yang orang dewasa 

saja masih sebagian 

besar masih mudah 

terdistraksi dengan hal-

hal yang lebih menarik. 

Apalagi untuk anak-anak 

yang dunia mereka ini 

masih merupakan hal 

yang baru nah disini 

sebenarnya tugas kita 

yang bukan hanya 

menuntut anak-ana untuk 

ayo kamu harus focus 

jangan toleh kanan kiri 

misalnya tapi kita yang 

harus mengkondisikan 

lingkungan belajar atau 

bermain anak supaya 

mereka bisa  tetap eee 

focus dan tidak 

terdistraksi kemudian 

eee kemampuan atensi 

itu juga meliputi 

kemapuan seseorang 

untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan. Ini yang 

paling sering biasanya 

dijadikan patokan 

seseorang itu focus atau 

tidak tapi memang di 

usia 3 sampai 5 tahun ini 

kemapuan anak untuk 

menyelesaikan suatu 

pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



00:10:22 Atensi meningkat 

seiring denan 

bertambahnya usia 

00:10:01 - 

00:11:00 

dalam waktu yang cukup 

lama itu juga memang 

masih terbatas jadi kita 

perlu paham bahwa tugas 

yang diberikan kepada 

anak itu harus 

diselesaikan dengan eee 

kemampuan anak tingkat 

kesulitannya pun harus 

disesuaikan dengan anak 

seakan mereka juga eee 

tidak memerlukan waktu 

yang cukup lama untuk 

menyelesaikannya. 

Tetapi, atensi ini 

sebenarnya walaupun 

diusia 3 hingga 5 tahun 

ini sebenernya terbatas 

bisa meningkat seiring 

berjalannya usia ini 

memang biasanya anak-

anak yang lebih kecil 

biasanya kecil usianya 

itu lebih sebentar rentang 

waktu fokusnya 

dibandingkan anak-anak 

yang mulai ee misalnya 

usia 5 tahaun atau 6 

tahun itu biasanya lebih 

bisa eee duduk tenang 

gitu ya, lebih tenang jika 

melakukan suatu tugas 

dibandingkan dengan 

anak-ana diusia 3 tahun 

dan ini juga eee 

merupakan tugas kita 

untuk 

00:11:19 Dipengaruhi juga oleh 

control energy anak 

yang masih focus pada 

kegiatan fisik 

00:11:01 - 

00:12:00 

bisa melatih focus anak 

suapaya diusia 

selanjutnya nanti mereka 

bisa berkembang lebih 

baik lagi atensinya 

ataupun ini bisa 

meningkat seiring 

bertambahnya usia kita 

juga harus memberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stimulasi2 dan kita juga 

perlu tau sebenernya 

atensi ini dipengaruhi 

juga  oleh kemampuan 

anak untuk mengontrol 

energinya karena energy 

mereka masih sangat 

besar jadi dibandingkan 

dengan energy orang 

dewasa energy anak-

anak itu cukup besar 

sehingga mereka butuh 

wajtu untuk 

mengeluarkan energinya 

itu. Nah kebutuhan untuk 

mengeluarkan energy 

yang cukup besar ini lah 

akhirnya bisa berdampak 

pada atensi anak, 

makanya anak biasanya 

tampak ga bisa diem, 

nggak capek-capek, 

batrainya nggak habis-

habis misalnya itu tu 

karena energy mereka 

lebih besar dari orang 

dewasa jadi disaat orang 

dewasa mungkin eee 

misalkan kita bekerja di 

  00:12:01 - 

00:12:25 

laptop itu merasakan 

lelah nah merela pun bisa 

merasakan lelah karena 

harus menahan energy 

yang ada dalam dirinya 

itu. Jadi, tugas kita untuk 

memberikan ruang untuk 

mereka menyalurka 

energinya terlebih 

dahulu baru kita 

mengajak mereka untuk 

eee mengerjakan 

kegiatan-kegiatan yang 

eee melatih atensi 

mereka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP MATERI RUMAH LEBAH  

Sumber : Materi kelas kognitif usia 3-5 tahun bagian 2 

https://you.tube/cI3ZZXkSvE0  

MEMAHAMI PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 3-5 TAHUN 

WAKTU KETERANGAN VISUAL WAKTU KETERANGAN AUDIO 

00:00:00 Memahami Perkembangan 

Kognitif Anak Usia 3-5 Tahun 

  

00:00:14 

 

 

 

 

 

00:00:44 

Anak mulai menggunakan strategi 

dalam mengingat informasi. 

 

 

Kemampuan memori anak harus 

distimulasi agar dapat terus 

berkembang dengan baik. 

00:00:02 - 00:01:00 Aspek selanjutnya yaitu 

kemampuan memori atau 

kemampuan anak untuk mengingat 

informasi di usia 3 sampai 5 tahun. 

Pada usia ini anak-anak mulai bisa 

menggunakan strategi dalam 

mengingat informasi. jadi 

misalnya, mereka melihat atau 

memilih ciri-ciri tertentu dari suatu 

objek untuk bisa mengingatnya, 

misalnya eee mereka mengingat-

ingat bunyinya, atau warnanya, 

atau bentuknya supaya mereka bisa 

mengingat itu objek apa. Nah, 

kemampuan memori ini juga perlu 

kita bantu pada anak untuk eee 

mempermudah mereka mengingat 

jadi salah satu caranya kita untuk 

eee mengingat informasi itu kan 

salah satunya dengan cara 

mengulang-ulangnya. Nah, kita 

sebagai orang tua atau guru bisa 

mengingat informasi dengan 

mengulang-ulang apa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



00:01:31 Rutinitas dapat memebantu anak 

mengasah memorinya 

00:01:01 - 00:02:00 yang ingin kita tanamkan kepada 

anak, seperti metode hafalan tapi 

tentunya harus diberikan dengan 

cara yang menyenangkan misalnya 

anak-anak seneng dengan lagu kita 

bisa mengulang-ulang lagu yang 

eee mengandung muatan-muatan 

yang ingin kita berikan kepada 

anak misalnya selama seminggu 

atau dua minggu kita sering-sering 

menyanyikan lagu itu supaya 

mereka lebih mudah mengingatt. 

Selain itu juga, dengan 

memberikan rutinitas kita juga bisa 

membantu anak untuk mengasah 

memorinya, karena dengan sesuatu 

yang rutin terus-menerus, itu bisa 

membantu mereka mengetahui 

tahap-tahap misalnya, setelah 

melakukan ini, dia harus 

melakukan apa misalnya setelah 

bangun tidur dia harus eee mandi 

dulu kemudian sarapan itu bisa 

membantu mereka eee mengasah 

memorinya, 

00:02:14 Semakin besar usia anak, 

kemampuan anak untuk 

mengingat objek dengan kategori 

yang spesifik semakin baik. 

00:02:01 - 00:03:00 bisa juga kita ajukan pertanyaan 

pada mereka misalnya, eee kakak 

biasanya kalo kita bangun tidur 

ngapain ya? Gitu. Jadi itu bisa 

membantu mereka untuk me recall 

atau mengulang kembali kegiatan 

yang biasanya mereka lakukan. 

Semakin besar usia anak, nantinya 

kemampuan mereka untuk 

mengingat objek dengan kategori 

yang lebih spesifik itu akan 

semakin baik, misalnya, eee waktu 

usia 3 tahun mereka hanya 

mengingat mobil ayahnya dilihat 

dari warnanya, nanti sampai usia 4 

tahun misalnya mereka mengingat 

mobil ayahnya ini dibelakangnya 

ada stikenya, terus nanti 

berkembang lagi stikernya ini ada 

berapa? Terus eee dan terus itu 

berkembang eee sampai usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



selanjutnya eee kemampuan 

mereka untuk melihat hal-hal yang 

detail juga eee berkembang sesuai 

usianya 

00:03:04 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:03:39 

Anak akan lebih mudah 

memahami dan mengingat objek, 

konsep atau kejadian yang dialami 

dalam pengalaman langsung yang 

bermakna bagi anak. 

 

Kemampuan Representasi Mental 

Usia 3-5 Tahun 

 

00:03:01 - 00:04:00 usianya begitu pula untuk 

mengingat hal-hal dengan kategori 

yang detail juga atau spesifik. Dan 

apabila kita ingin membantu anak 

mengingat objek atau konsep atau 

kejadian, itu eee alangkah lebih 

mudah jika kita bisa 

mengkorelasikan objek atau konsep 

tersebut dengan hal-hal yang 

memang dekat dengan anak, jadi 

dialami langsung oleh anak atau 

sering ditemui oleh anak atau 

memang hal yang sangat bermakna 

bagi anak itu akan membantu anak 

untuk bisa mengingat informasi 

dengan lebih baik lagi.  

Oke selanjutnya, aspek yang ketiga 

yaitu dilihat dari kemampuan 

representasi mental. Apa sih 

kemampuan ini tuh sebenernya? 

Jadi representasi mental itu adalah 

kemampuan anak untuk 

menggambarkan suatu objek atau 

untuk menjelaskan pemahamannya 

dia terhadap suatu 

00:04:04 

 

 

 

 

 

 

 

00:04:22 

Kemampuan penggambaran suatu 

objek atau pemahaman terhadap 

suatu konsep yang diolah secara 

internal dalam proses berpikir. 

 

Sejak usia 3 tahun, anak mulai 

dapat melihat suatu objek 

berdasarkan fungsi dasar maupun 

fungsi lainnya 

00:04:01 - 00:05:00 suatu objek atau untuk menjelaskan 

pemahamannya dia terhadap suatu 

konsep tapi terjadinya secara 

internal di dalam otak mereka Jadi 

ini sudah next levelnya sudah lebih 

melibatkan kerja otaknya. Tapi, 

bukan berarti karena ini terjadi 

internal diotak kita tidak bisa 

melihat perkembangannya. Ini 

sebenarnya masih bisa kita amati 

perilaku-perilaku anak juga. Jadi, 

pada saat 3 tahun, misalnya sudah 

mulai 3 tahun tuh anak, mulai bisa 

muncul eee pemahamannya tentang 

objek berdasarkan fungsinya, 

misalnya,eee dia melihat kardus, 

dia tahu kalau fungsi kardus itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



misalnya untuk menyimpan barang 

misalnya, tapi dia selain tahu fungsi 

menyimpan barang dia bisa melihat 

fungsi lainnya dari kardus misalnya 

ada anak yang kadang suka ada 

kardus, dia masuk ke dalam kardus 

pura-puranya dia lagi eee di dalem 

mobil 

00:05:17 Seiring bertambahnya usia, anak 

akan dapat mengorelasikan 

gambar (misalnya animasi) 

dengan gambar nyata (misalnya 

foto) 

00:05:01 - 00:06:00 gitu atau di dalam rumah-rumahan 

gitu jadi kardus ini mempunyai 

fungsi lain, selain untuk 

menyimpan barang gitu dan itu 

sebenernya merupakan salah satu 

contoh bentuk hasil pemikiran dia 

tentang konsep kardus itu sendiri. 

Dan kemampuan ini sering 

bertumbuhnya usia, anak juga akan 

bisa lebih muda mengkorelasikan 

gambar bentuknya misalnya 

animasi atau kartun dengan gambar 

yang nyata karena di usia 3 sampai 

5 khususnya biasanya usia 3 tahun 

ya yang ya lebih kecil itu tidak 

semua anak mampu melihat 

kesamaan antara gambar kartun 

dan gambar nyata. Jadi misalnya 

ada gambar gajah, gambar gajah 

yang kartun dan gambar gajah yang 

foto. Kalau misalnya ditanya gajah 

yang A yang kartun sama gajah 

yang B yang foto kira-kira sama 

nggak? Gtu. Belum tentu 

00:06:17 Gambar yang dihasilkan oleh anak 

sudah memiliki makna atau 

menggambarkan suatu ekspresi 

seni (bukan hanya coretan) 

00:06:01 - 00:07:00 mereka bisa lihat keduanya itu 

adalah gambar gajah yang sama 

padahal maksudnya kedua gambar 

ini adalah menggambarkan gajah 

yang sama, dan pada usia 3 sampai 

5 tahun ini kemampuan 

mengkorelasikan kedua gambar 

yang berbeda itu berbeda cara 

pengambarannya itu sudah mulai 

berkembang dan juga selain itu, 

kita juga bisa melihat dari gambar 

anak. Tadi juga sudah disebutkan 

diawal tentang karakteristik umum 

bahwa memang disini kemampuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



simboliknya berkembang, sehingga 

eee gambar yang dihasilkanpun 

juga lebih bermakna, nah ini juga 

merupakan bentuk dari 

perkembangan representasi mental 

anak, jadi gambar yang dihasilkan 

oleh anak itu, walaupun bentuknya 

mungkin kita tidak paham tetapi 

untuk mereka itu sudah ada 

maknanya bukan sekedar coretan 

biasanya diusia 3 hingga 5 tahun 

sudah punya konsep mereka sedang 

menggambar apa, 

00:07:17 Kemampuan anak untuk berfikir 

sebelum bertindak mulai muncul 

00:07:01 - 00:08:00 terus bagian ini itu 

menggambarkan apa seperti itu jadi 

gambar itu sudah merupakan suatu 

ekspresi mereka dan bukan hanya 

coretan saja. Jadi fokusnya itu 

bukan hanya bagaimana mereka 

menggerakan tangannya  untuk 

menggambar  tapi juga bagaimana 

mereka menuangkan apa yang 

mereka fikirkan itu ke dalam suatu 

gambar. Kemudian juga disini ada 

juga muncul eee kemampuan anak 

untuk berfikir dahulu sebelum 

bertindak jadi disini memang kita 

sudah bisa mulai membantu anak 

untuk eee menganalisis istilahnya 

kalo eee istilahnya rumitnya ya 

menganalisis apa sih yang harus 

kita lakukan kalau kita mau 

mencapai sesuatu gitu misalnya 

atau apa sih yang harus kita 

lakukan kalau kita tidak mau 

sesuatu yang buruk itu terjadi 

walaupun mungkin memang belum 

terlalu matang ya, jadi itu harus 

masih terus masih dibantu biasanya 

apalagi yang masih usia 3 tahun itu 

terkadang masih belum bisa cepat 

untuk berfikir dulu 

00:08:46 

 

 

00:08:53 

Kemampuan Berpikir Logis Usia 

3-5 Tahun 

 

00:08:01 - 00:09:00 sebelum bertindak. Jadi masih ada 

kemungkinan untuk eee langsung 

bertindak tanpa berfikir terlebih 

dahulu disinilah tugas kita, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masih mengandalkan pemikiran 

yang konkret 

 

misalnya kita bisa menanyakan 

“adek mau ambil barang yang ada 

di dalam tas?” tasnya misalnya ada 

di atas lemari, yaudah kita harus 

apa nih supaya adek bisa nyampek 

ke da ke atas sana gitu nah itu kita 

bisa tuh menstimulai anak untuk 

berfikir ooo misalnya harus ambil 

kursi dulu gitu misalnya trus adek 

mau baca buku, tapi masih gelap, 

kita harus ngapain dulu ya dek kira-

kira? Nyalain lampu gitu itu akan 

membantu mereka untuk melatih 

atau mengasah kemampuan berfikir 

secara internal. Aspek selanjutnya 

yaitu kemampuan berfikir logis di 

usia ini anak-anak masih sangat 

mengandalkan pemikiran yang 

konkret. Jadi sebisa mungkin kita 

kalau mau menjelaskan tentang 

konsep-konsep atau contoh-contoh 

sebisa mungkin 

00:09:13 Ciri-ciri yang tampak dan dapat 

diamati akan sangat berpengaruh 

terhadap pola pikirnya. 

00:09:01 - 00:10:00 yang paling dekat dengan anak dan 

sering ditemui oleh anak supaya 

anak mudah mengkorelasikan 

informasi baru yang dia dapatkan 

dengan apa yang sudsh pernah 

dialami dan juga pada usia ini ciri-

ciri yang tampak yang dia mudah 

lihat itu akan sangat berpengaruh 

terhadap pola pikirnya, jadi inilah 

kita memberikan contoh yang baik 

di depan anak bukan, bukan 

masalah jaga image atau apa tetapi 

ini bisa berpengaruh pada pola pikir 

anak, bisa berpengaruh terhadap 

perkembangan kognitif anak.gitu 

jadi jangan sampai misalnya 

meminta anak untuk eee setiap 

selesai makan misalnya kita minta 

anak bawa ke dapur tapi kita sendiri 

tidak langsung membawa ke dapur 

misalnya setelah selesai makan. 

Hal-hal yang sesederhana itu 

sebenernya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



00:10:16 Anak sudah dapat berfikir lebih 

logis untuk hal-hal yang 

sederhana, konsisten dengan apa 

yang ia ketahui, dan sejalan 

dengan kejadia yang ditemui 

sehari-hari 

00:10:01 - 00:10:57 merupakan ciri-ciri tampak, ciri-

ciri yang mudah diamati oleh anak 

yang akhirnya bisa eee masuk ke 

dalam pola pikirnya gitu jadi 

memang disini di usia ini kita harus 

konsisten dengan apa   yang  kita 

ucapkan kepada anak dan juga 

diusia 3 sampai 5 tahun anak juga 

sudah mulai berpikir lebih logis 

lagi untuk hal-hal yang  biasanya 

sederhana terus konsisten dengan 

apa yang diketahui seperti yang 

saya sebutkan tadi sebelumnya dan 

sejalan dengan kejadian yang 

ditemui sehari-hari. Jadi memang 

paling mudah dipahami itu kalo 

mereka sudah mengalaminya 

langsung atau melihatnya langsung 

atau sering mengalaminya, sering 

melihatnya dan itu akan 

membantunya untuk bisa menerima 

untuk konsep itu dengan lebih 

 

TRANSKRIP MATERI RUMAH LEBAH  

Sumber : Materi kelas kognitif usia 3-5 tahun bagian 3 https://you.tube/8ZNAs-

H05dU  

MEMAHAMI PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 3-5 TAHUN 

WAKTU KETERANGAN VISUAL WAKTU KETERANGAN AUDIO 

00:00:00 

 

 

00:00:25 

Keterbatasan Kognitif Usia 3-5 

Tahun 

 

Keterbatasan dalam memandang 

suatu hal dari sudut pandang orang 

lain 

00:00:00 - 00:01:00 Setelah kita mengenali 

karakteristik umum perkembangan 

kognitif di usia 3 sampai 5 tahun 

dan berapa aspek pengetahuan 

lainnya eee kita juga perlu tau 

limitasi keterbatasan cara berfikir 

anak diusia ini. Yang pertama 

anak-anak masih terbatas dalam 

memandang suatu hal itu diliha dari 

sudut pandang orang lain jadi 

mereka masih melihat semuanya 

itu eee cenderung sesuai dengan 

apa yang dia fikirkan belum bisa 

melihat dari pemikiran orang lain, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



contohnya misalnya ana usia 3 

tahun melihat anak yang lebih kecil 

gitu misalnya yang masih bayi eee 

berlari-lari lalu mengajak si anak 

bayi ini ikut belari nah dia belum 

bisa meliat eee belum bisa 

menempatkan diri sebagai si anak 

bayi itu tadi kalau eee  

00:01:05 

 

 

00:01:47 

Masih berpikir bahwa benda-

benda mati juga dapat hidup 

 

Cenderung focus pada satu aspek 

saat melihat suatu objek atau 

fenomena  

00:01:01 - 00:02:00 si anak bayi itu belum bisa berlari 

misalkan seperti itu. Kemudian 

yang kedua mereka masih berfikir 

bahwa benda-benda mati itu sama-

sama hidup juga nah contohnya 

misalnya mereka masih mengajak 

eee berbicara atau ngobrol bersama 

bonekanya dan ini sebenarnya 

berhubungan pula dengan eee 

imajinasi anak jadi memang diusia 

3 sampai 5 tahun ini kemapuan 

imajinasi anak ini masih cukup 

tinggi eee dan juga ini didukung 

pula oleh pemikiran mereka bahwa 

benda-benda mati disekitar mereka 

itu sama-sama bisa hidup. Lalu 

yang ketiga mereka lebih focus 

pada satu aspek saat melihat objek 

atau fenomena, jadi seperti yang 

sudah kita bahas juga tadi 

dibeberapa aspek lainnya kalau 

mereka ini  

00:02:28 Belum dapat memahami bahwa 

mengubah penampilan suatu 

objek ≠ mengubah sifat dasar 

objek tersebut 

00:02:01 - 00:03:00 belum terlalu bisa melihat hal-hal 

yang detail melihat aspek-aspek 

lain misalnya mereka melihat 

temannya itu masih sebatas 

membedakan laki-laki perempuan 

belum membedakan fisik lainnya 

misalnya atau belum 

memperhatikan sifat-sifatnya untuk 

membedakan teman yang satu 

dengan teman yang lain gitu 

contohnya. Kemudian yang 

keempat adalah mereka juga belum 

eee memahami bahwa mengubah 

penampilan suatu objek itu tidak 

berarti mengubah objek itu sendiri 

jadi misalnya seperti percobaan eee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



air dibeberapa tempat itu kan 

sebenarnya airnya tidak berubah 

hanya saja bentuknya yang berubah 

mengikuti wadahnya. Nah kalau 

anak-anak diusia 3 sampai 5 tahun 

khususnya anak-anak yang lebih 

kecil ya 3 tahun 

00:03:16 Terbatas dalam pemahaman 

konsep waktu dan jarak 

00:03:01 - 00:04:00 sampai 4 tahun diberikan 

percobaan seperti ini kemungkinan 

mereka belum bisa memahami 

bahwa air di tabung A dan tabung 

B itu sebenernya sama-sama air 

yang sama hanya saja bentuknya 

saja yang berubah. Kemudian yang 

terakhir mereka juga masih terbatas 

dalam pemahaman konsep eee 

konsep waktu dan konsep jarak 

terutama. Konsep waktu disini 

mungkin mereka sudah bisa 

menggunakan kata keterangan 

waktu seperti kemarin atau hari ini, 

tetapi eee masih ada kekeliruan 

kadang-kadang atau eee kesalahan-

kesalahan kecil misalnya mereka 

bilang kemarin aku pergi ke kebun 

binatang padahal kejadian itu satu 

bulan yang lalu missal jadi mereka 

belum tau eee rentang waktu yanga 

kurat itu yang seperti apa misalnya 

kita bilang emm 10 menit lagi 

sudah ya  

  00:04:01 - 00:05:00 mainnya nah 10 menit itu juga 

belum bisa dipahami dengan baik 

oleh anak begitu pula dengan jarak 

misalnya mereka bertanya masih 

jauh nggak ya ma ini nyampeknya 

misalnya seperti itu eee kalau kita 

ngomong jauh atau dekat itu bisa 

jadi beda definisi dengan mereka 

kalau kita eee ingin menjelaskan 

sebaiknya dengan hal-hal yang 

lebih mudah dimengerti oleh anak 

eee kalau misalnya ee kalau kita 

dengerin lagu 2 lag lagi mungkin 

kita udah nyapek dek gitu jadi 

mereka punya patokan ohh berarti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



itungannya 2 lagu seperti itu. 

Walaupun mereka di usia 3 sampai 

5 tahun ini memiliki beberapa 

keterbatasan seperti yang tadi 

sudah dijelaskan tetapi bukan 

berate kita tidak boleh atau tidak 

memberikan stimulasi untuk 

menghilangkan limitasi-limitasi ini  

00:06:05 

 

 

00:06:21 

 

 

 

00:06:38 

 

 

 

 

Memberikan Stimulasi untuk 

Perkembangan Kognitif  

 

Membantu anak memahami suatu 

konsep dengan cara yang kongkrit  

 

Memberikan kesempatan  kepada 

anak untuk mendapatkan 

pengalaman langsung 

00:05:01 - 00:06:00 justru kita bantu mereka supaya 

limitasi ini berkurang seiring 

dengan bertambahnya usia mereka. 

Jadi misalnya seperti yang tadi 

untuk menjelaskan konsep waktu 

dan jarak kita bantu dengan hal-hal 

yang lebih kongkrit, lalu misalnya 

keterbatasan mereka untuk melihat 

dari pandangan orang lain kita 

bantu dengan menyampaikannya 

misalnya eee ngga bisa dek kalau 

dedek yang masih bayi belum bisa 

berlari sama kayak kamu nanti ya 

kalau misalnya  adeknya sudah 

besar misalnya seperti itu jadi 

bukan berate keterbatasan ini 

menjadi eee hambatan untuk kita 

memberikan stimulasi tetapi kita 

perlu menetahuinya untuk supaya 

bisa memaklumi apabila memang 

saat kita memberikan kegiatan 

keterbatasan-keterbatasan ini 

muncul pada anak jadi kita tidak 

terlalu  

  00:06:01 - 00:07:00 menuntut anak diatas eee 

kemampuan perkembangannya. 

Selanjutnya ini ada beberapa 

prinsip yang perlu kita ketahui 

dalam memberikan stimulasi untuk 

mengembangkan kognitif anak 

prinsip yang pertama itu kita bantu 

anak untuk memahami konsep 

untuk cara yang kongkrit sudah 

disebutkan berkali-kali bahwa 

memang karakteristik anak di usia 

ini butuh sesuatu yang kongkrit 

sehingga kita perlu membantu 

pemahaman mereka dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



contoh-contoh yang memang 

sering mereka lihat atau yang 

pernah mereka rasakan kemudian 

yang kedua beri kesempatan 

kepada anak untuk mendapatkan 

pengalaman langsung. Pengalaman 

langsung anak untuk mendapatkan 

suatu informasi itu akan sangat 

membantu mereka untuk 

mengingat informasi yang mereka 

dapatkan dan memahami konsep 

baru yang mereka dapatkan juga. 

Jadi, pada saat 

00:07:07 Mendeskripsikan sesuatu dengan 

lebih detail 

00:07:01 - 00:08:00 kita ingin menambahkan informasi 

lainnya mereka bisa 

menghubungkan dengan apa yang 

sudah pernah mereka alami 

sebelumnya. Yang ketiga 

mendeskripsikan sesuatu dengan 

lebih detail karena mereka memilki 

keterbatsan dalam melihat eee hal-

hal yang detail dan masih focus 

pada satu aspek satu saja biasanya 

kita bantu deskripsikan objek atau 

konsep yang ingin  kita 

perkenalkan ana ini dengan cara 

eee menjabarkan hal-hal yang lebih 

detail lagi misalnya eee kalo di 

rumah sakit misalnya awalnya 

mereka cuma eee teringatnya 

dokter nah selain dokter kira-kira 

ada apalagi ya dek ya di rumah 

sakit itu biasanya ada susternya, 

ada kasirnya, ada orang-orang yang 

bantu ambil darah di laboratorium 

misalnya seperti itu. Itu akan 

melatih cara berfikir mereka juga 

untuk 

00:08:05 

 

 

 

00:08:59 

Memberikan pertanyaan 

“pancingan” tentang konsep sebab 

akibat 

 

Memberikan permainan yang 

mengasah konsentrasi 

00:08:01 - 00:09:00 melihat suatu fenomena lebih luas 

lagi dan lebih detail lagi. Kemudian 

yang keempat adalah berikan 

pertanyaan pancingan tentang 

konsep sebab-akibat jadi kalau 

misalnya tadi eee kan sudah disebut 

anak-anak memang menanyakan 

mengapa  menggunakan kata tanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengapa nah pertanyaan pancingan 

ini adalah fungsinya untuk 

membuat diskusi dua arah jadi 

misalnya ada anak yang bertanya 

kenapa sih buk kita harus gosok 

gigi misalnya eee sesekali coba kita 

tanya balik sama mereka kira-kira 

kenapa ya kita harus gosok gigi 

kalau misalnya kali kita nggak 

gosok gigi menurut kamu kira-kira 

giginya nanti jadi kayak gimana 

gitu jadi kita harus siap dengan 

jawaban juga eee sebisa mungkin 

membuat anak berfikir juga 

00:09:25 

 

00:09:38 

Membuat rutinitas yang jelas 

 

Memberikan kegiatan bermain 

peran dan menggambar untuk 

anak 

00:09:01 - 00:10:00 tentang jawaban-jawaban dari 

pertanyaan mereka sendiri 

kemudian berikan permainan yang 

bisa mengasah konsentrasinya 

contohnya misalnya puzzle, atau 

permainan seperti balok atau 

permainan-permainan yang juga 

mendukung motorik halus itu 

biasanya bisa mengasah 

konsentrasi anak misalnya ronce 

atau gambar itu juga bisa. 

Kemudian buat rutinitas yang jelas 

supaya memori anak terlatih 

dengan baik untuk mengingat-ingat 

kegiatan yang memang rutin dia 

lakukan selanjutnya berikan 

permainan bermain peran dan 

menggambar untuk anak selain 

memang untuk tahap diusia ini 

sudah muncul keinginan bermain 

perannya eee melakukan 

permainan bermain peran ini juga 

dapat mengembangkan cara 

berfikir mereka 

00:10:34 

 

 

 

00:10:51 

Menghubungkan kejadian sehari-

hari untuk menjelaskan suatu 

konsep 

 

Menyampaikan perasaan atau 

pemikiran yag mungkin muncul 

dari orang lain 

00:10:01 - 00:11:00 karena mereka harus menemukan 

informasi sebanyak-banyaknya dan 

juga dapat meningkatkan daya 

imajinasi mereka sehingga juga 

dapat berdampak pada kecerdasan 

mereka dan untuk kegiatan 

menggambar tentunya ini supaya 

mereka juga bisa mengekspresikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjelaskan informasi yang telah 

mereka dapatkan dengan hal yang 

lebih eee kongkrit gitu ya selain 

dengan kata-kata mereka juga bisa 

menggambarkannya jadi kita bisa 

tau nih sejauh apasih 

perkembangan mereka dengan 

konsep tersebut. Kemudian 

hubungkan kejadian sehari-hari 

untuk menjelaskan suatu konsep 

supaya bagi mereka untuk 

memahami konsep tersebut 

dihubungkan dengan apa ang sudah 

mereka ketahui. Selanjutnya yang 

terakhir itu membantu anak untuk 

memahami perasaan atau 

pemikiran orang lain, walaupun 

mereka memiliki  

  00:11:01 – 00:12:00 keterbatasan atas hal tersebut eee 

kita tetap bisa membantu mereka 

untuk  memahami pandangan orang 

lain dengan cara kita yang eee 

menyampaikan kepada anak 

misalnya kayaknya kalau kita 

kayak gitu menurut orang lain 

kayak gini deh dek mereka pun 

terlatih untuk ohh ternyata orang 

lain punya pemikiran yang berbeda 

ya dari kita seperti itu setidaknya 

mereka paham tentang itu dulu 

sebelum akhirnya mereka bisa 

memahami eee kira-kira 

perbedaannya dimana sih gitu yang 

penting mereka tahu bahwa eee 

tidak semua orang sama dengan 

dirinya dan bisa jadi orang lain 

merasakan hal yang berbeda juga 

dengan dirinya. Mungkin itu yang 

bisa saya sampaikan untuk materi 

perkembangan kognitif anak usia 3 

sampai 5 tahun, semoga dapat 

dimengerti dan semoga bermanfaat 

untuk pengasuhan  

  00:12:01 – 00:12:25 anak di rentang usia tersebut jika 

ada yang ingin bertanya silahkan 

nanti dapat bertanya saat sesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pertanyaan di buka, terima kasih 

wassalamualaikum wr, wb. 

 

TRANSKRIP MATERI RUMAH LEBAH  

Sumber : Materi Perkembangan Bahasa dan Literasi Anak Usia 3-5 tahun bagian 1 

https://you.tube/Mq51dVBHeys  

MEMAHAMI PERKEMBANGAN BAHASA DAN LITERASI ANAK USIA 3-5 

TAHUN 

WAKTU KETERANGAN VISUAL WAKTU KETERANGAN AUDIO 

00:00:00 

 

 

 

00:00:47 

 

 

Memahami Perkembangan 

Bahasa & Literasi Anak Usia 3-5 

tahun 

 

Apa saja yang akan kita bahas? 

-Aspek kemampuan bahasa 

-Komponen bahasa yang perlu 

dikuasai anak 

-Karakteristik perkembangan 

bahasa usia 3-5 tahun 

-Perkembangan literasi anak usia 

3-5 tahun 

-Metode pengajaran literasi pada 

anak usia 3-5 tahun 

-Stimulasi untuk perkembangan 

bahasa dan literasi usia 3-5 tahun 

 

 

00:00:00 - 00:01:00 Assalamualakum wr,wb 

perkenalkan saya Ratih Puspa 

Rahmani disini sebagai owner dari 

Rumah Lebah Islamic Parenting 

Islamic Support yang akan 

memaparkan materi terkait 

memahami perkembangan bahasa 

dan literasi untuk anak usia 3 

sampai 5 tahun eee ruang lingkup 

materi kali ini akan lebih focus 

berbicara tentang bagaimana 

perkembangan bahasa anak 

misalnya perkembangan 

komunikasi anak kemudian 

perkembangan literasi yang 

dimaksud lebih terkait dengan 

pengenalan kegiatan membaca 

untuk anak diusia 3 sampai 5 tahun. 

Poin-poin yang akan kita bahas 

dalam materi kali ini adalah yang 

pertama tentang aspek kemampuan 

bahasa itu sendiri kemudian 

komponen bahasa yang perlu 

dikuasai oleh anak kemudian 

tentang karakteristik 

00:01:29 Aspek kemampuan bahasa 

Bahasa : symbol yang digunakan 

untuk berkomunikasi dengan 

orang lain 

Bahasa reseptif 

Bahasa ekspresif 

00:01:01 - 00:02:00 perkembangan bahasa untuk anak 

usia 3 sampai 5 tahun, kemudian 

tentang perkembangan literasi anak 

usia 3 sampai 5 tahun, dan 

bagaimana metode pengajaran 

literasi yang telah berkembang 

untuk anak diusia tersebut dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diakhir kita akan membahas 

prinsip-prinsip  yang perlu 

diketahui untuk memberikan 

stimulasi bagi perkembangan 

bahasa dan literasi perkembangan 

anak khususnya di usia 3 sampai 5 

tahun. Sebelum membahas tentang 

kemampuan bahasa lebih jauh kita 

perlu satu pemahaman dahulu 

bahwa bahasa yaitu merupakan 

symbol yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. 

Jadi, bahasa itu tidak selalu eee 

terkait dengan membaca tetapi 

bagaimana anak mengucapkan 

kata-kata ataupun dalam bentuk 

symbol lain atau misalnya gesture 

atau gerakan tubuhnya. 

00:02:40 Komponen bahasa yang perlu 

dikuasai 

-Bunyi dalam suatu kata 

-Makna suatu kata 

-Susunan kata dalam kalimat 

-Makna suatu kalimat 

-Aturan penggunaan kalimat dala 

percakapan 

00:02:01 - 00:03:00 nah, aspek dari kemampuan bahasa 

ini perlu dikuasai anak adalah eee 

bahasa ekspresif dan bahasa 

reseptif. Bahasa ekspresif adalah 

bagaimana seseorang itu dapat 

mengekspresikan atau dapat 

menyampaikan apa yang dia 

pikirkan atau informasi apa yang 

ingin dia sampaikan pada orang 

lain. Sedangkan bahasa reseptif 

adalah bagaimana seseorang itu 

memahami informasi dia dapatkan 

dari orang lain sehingga dapat 

terjadi komunikasi 2 arah dengan 

lawan bicaranya. Dalam 

menggunakan bahasa itu sendiri 

ada beberapa komponen bahasa 

yang sebenernya perlu dikuasai 

oleh anak terlebih dahulu sebelum 

akhirnya dia bisa berkomunikasi 

dengan baik dengan lawan 

bicaranya berikut ini adalah 

beberapa komponen bahasa yang 

perlu diketahui dan dikuasai oleh 

anak. 

  00:03:01 - 00:04:00 yang pertama tentunya anak perlu 

paham terlebih dahulu bunyi dalam 

suatu kata jadi untuk bisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengucapkan kata dengan baik 

tentunya anak harus mengetahui 

dulu dan bisa menyebutkan bunyi 

dalam suatu kata itu kemudian eee 

selain bunyi dalam suatu kata itu 

anak-anak juga harus tau makna 

dari suatu kata itu jadi eee mereka 

memahami apa yang disampaikan 

oleh orang lain dan mereka pun 

juga bisa memilih kata-kata apa 

yang tepat untuk disampaikan 

kepada orang lain setelah 

mengetahui dan memahami makna 

dari kata-kata yang mereka kuasai 

selanjutnya mereka perlu 

memahami susunan kata dalam 

kalimat. Nah untuk susunan kata 

sendiri biasnya memang diusia 

dibawah 3 tahun ini masih, 

  00:04:01 - 00:05:00 masih berkembang jadi biasanya 

baru mulai lancar untuk menyusun 

kata dengan baik dalam kalimat itu 

saat memasuki usia 3 tahun ke atas. 

Kemudian setelah bisa menyusun 

kata dalam suatu kalimat anak-anak 

juga perlu memahami kata dari 

kalimat itu sendiri. Jadi bukan 

hanya menyusun beberapa kata jadi 

kalimat saja tetapi mereka juga 

harus mengetahui makna dari 

kalimat yang mereka ucapkan baru 

setelah itu mereka harus 

memahami tentang aturan 

penggunaaan kalimat dalam 

percakapan. Maksudnya eee kapan 

kalimat tersebut bersifat 

pertanyaan, kapan kalimat tersebut 

misalnya bersifat perintah atau 

permintaan tolong itu adalah 

komponen terakhir dari komponen 

bahasa yang perlu dikuasai anak 

00:05:23 Karakteristik Perkembangan 

Bahasa Usia 3-5 tahun 

-Di awal 3 tahun, cenderung 

menggunakan kalimat negasi 

dalam percakapan 

05:01:00 - 00:06:00 pada saat berkomunikasi dengan 

orang lain jadi dari sini tampak 

bahwa sebenarnya kemampuan 

bahasa itu cukup rumit untuk kita 

berikan kepada anak tapi ini adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Kalimat yang diucapkan juga 

lebih panjang dan lebih kompleks 

(susunan kata sudah lebih baik 

dengan makna yang lebih tepat) 

-Sekitar 4-5 tahun, kalimatnya 

sudah menggunakan klausa, 

konjungsi, atau preposisi 

-Dapat lebih memahami dan 

merespon ucapan orang lain 

dengan lebih baik 

-Cenderung melakukan “private 

speech” 

-Senang bermain dengan kata-kata 

(terkadang menucapkan 

“bathroom words”, tertarik 

dengan kata-kata dengan bunyi 

yag tidak sesuai, menyukai lirik 

berima, dll 

kemampuan yang secara natural 

sudah bisa berkembang tetapi juga 

tetap butuh stimulasi dari sekitar. 

Selanjutnya kita coba kenali dulu 

karakteristik umum dengan bahasa 

yang biasanya muncul pada saat 

usia 3 sampai 5 tahun biasanya saat 

memasuki usia awal 3 tahun anak-

anak masih cenderung 

menggunakan kalimat-kalimat 

negasi dalam percakapan jadi 

misalnya eee mereka mulai bisa 

menyusun kalimat aku tidak mau 

makan itu, akau tidak mau 

melakukan ini dan itu, ini juga 

berkaitan dengan perkembangan 

sosio emosinalnya sebenarnya 

  00:06:01 - 00:07:00 pada saat sebelumnya 2 tahun 

mereka mulai muncul 

kemandiriannya untuk memilih 

sesuatu dan bisa menolak sesuatu, 

nah diawal 3 tahun ini biasanya 

kalimatnya biasanya sudah mulai 

lengkap dan sudah lebih terstruktur 

dalam menyusun kalimat negasi. 

Kemudian kalau kita perhatikan 

kalimat yang diucapkan juga lebih 

panjang dan lebih kompleks 

dengan susunan kata yang biasanya 

sudah lebih baik dan maknanyapun 

sudah lebih tepat dibandingkan 

usia-usia sebelum-sbelumnya. Nah 

kemampuan bahasa ini akan terus 

berkembang sampai sekitar usia 4 

sampai 5 tahun anak-anak sudah 

mulai menggunakan kalimat yang 

lebih panjang lagi yang 

mengandung klausa, konjungsi 

atau preposisi misalnya mereka 

sudah menyebutkan dengan  

  00:07:01 - 00:08:00  keterangan tempat diatas, dibawah, 

dibelakang atau misalnya mereka 

sudah me me menyebutkan kalimat 

dengan anak kalimat misanya aku 

tidak mau makan sayur karena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tidak enak misalnya seperti itu dan 

juga mereka selain bisa 

menyampaikan selain bahasa 

ekspresifnya meningkat mereka 

juga punya peningkatan dalam 

bahasa reseptifnya jadi mereka 

lebih bisa memahami dan 

merespon ucapan orang lain 

dengan lebih baik dan lebih tepat 

istilahnya lebih nyambung kalau 

kita eee ajukan pertanyaan ke anak-

anak jadi jawabannya lebih 

nyambung daripada usia-usia 

sebelumnya. Selain itu eee diusia 

ini ada kecenderungan anak untuk 

melakukan private speech 

maksutnya 

  00:08:01 - 00:09:00 ada kecenderungan anak untuk 

berbicara sendiri nah untuk private 

speech ini sendiri sebenernya ini 

merupakan tahap perkembangan 

yang normal pada anak dan ini 

justru bisa membantu anak untuk 

berfikir jadi ini berhubungan juga 

dengan kemampuan kognitif anak 

jadi misal kita temukan anak-anak 

bermain balok terus misalkan 

mereka sedang menyususn sesuatu 

terus ada yang salah terus mereka 

ngomong sendiri eh eh bukan disitu 

bukan disitu misalkan itu bukan 

berarti dia tidak tahu kalau tidak 

ada lawan bicaranya tetapi memang 

itu adalah cara mereka untuk 

berfikir jadi memang masih ada 

kecenderungan untuk eee 

membicarakan apa yang mereka 

pikirkan dengan lantang kemudian 

karakteristik umum yang juga 

sering muncul  

  00:09:01 - 00:10:00 adalah anak-anak diusia ini sedang 

tertarik atau sedang senang main 

dengan kata-kata jadi bida dalam 

bentuk yang positif maupun dalam 

bentuk yang negative maksudnya 

yang dala bentuk positif itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



misalnya anak-ana diusia ini akan 

lebih tertarik atau akan lebih 

senang umtuk misalnya bernyayi 

lebih mudah dalam menghafal lagu 

atau sajak atau misalnya puisi 

pantun eee atau lirik-lirik yang 

sekiranya berima jadi memiliki 

huruf-huruf yang sama itu anak 

lebih meraik untuk anak-anak 

diusia ini tetapi yang menjadi 

masalah biasanya anak-anak diusia 

ini senang bermain dengan kata-

kata yang sifatnya cenderung 

negative seperti misalnya kalau 

disitu saya cantumkan 

mengucapkan 

  00:10:01 – 00:11:00 bathroom words atau kalimat-

kalimat atau kata-kata yang 

berhubungan dengan urusan kamar 

mandi gitu misalnya atau juga eee 

sering melakukan plesetan-plesetan 

misalnya sebenarnya eee dia sudah 

tahu satu kata itu yang bener 

pengucapannya bagaimana lalu 

saat ditanya dia akan mengubah 

bunyi dari kata itu jadi sebenarnya 

bukan berarti dia belum bisa 

mengucapkan dengn baik tapi 

memang dia sedang bereksplorasi 

dengan bunyi tersebut tapi ini 

adalah hal yang wajar jika 

dilakukan oleh anak-anak diusia 3 

sampa 5 tahun terutama anak-anak 

diusia 3 tahun biasanya yang masih 

tertarik dengan hal-hal semacam ini 

eee mereka pun sedang tertarik 

kalau mendengar orang yang salah 

menyebutkan bunyi eee 

00:11:44 Peran bahasa untuk perkembanga 

anak 

- Mendukung perkembangan eosi 

anak 

-Mendukung interaksi sosial anak 

-Berhubungan dengan proses 

berpikir anak 

00:11:01 - 00:12:00 kata-kata jadi selain mereka yang 

suka melakukan eee pengubahan 

dari bunyi itu mereka juga tertarik 

jika ada eee orang yang misalnya 

eee melakukan kesalahan sengaja 

maupun tidak sengaja pada saat 

menyebut kata-kata tertentu jadi 

biasanya hal ini dimanfaatkan oleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Berhubungan dengan kemapuan 

literasi(membaca dan menulis) 

guru-guru dikelas kalau misalnya 

eee sedang membacakan cerita lalu 

meminta perhatian dari anak-anak 

kadang ada guru yang 

menggunakan cara eee sengaja 

untuk menyalah-nyalahkan atau 

misalnya eee menggunakan bunyi-

bunyi yang sekiranya tida biasa 

didengar oleh anak supaya anak 

bisa focus kembali. Bahasa juga 

berhubungan dengan aspek 

perkembangan lainnya jadi bahasa 

memiliki peran dengan 

perkembangan emosi sosial 

kognitif bahkan hingga ke 

  00:12:01- 00:13:00 kemampuan literasi. Bahasa 

disebut dapat mendukung 

perkembangan emosi anak karena 

tentunya eee anak-anak untuk 

menyampaikan emosi yang dia 

rasakan perlu mengetahui lebel dari 

emosi itu sendiri jadi mereka butuh 

dengan menggunakan bahasa yang 

tepat untuk bisa member nama 

kepada emosi yang dia rasankan. 

Kemudian bahasa juga dapat 

mendukung interaksi sosial anak 

terutama saat anak bermain dengan 

teman sebaya nya eee ada dua 

pendapat yang menyebutkan bahwa 

bahasa ini bisa lebih baik 

meningkat apabila anak saat 

bermain bersama temannya itu 

pendapat pertama, pendapat kedua 

adalah apabila anak sedang 

bersama eee orang yang 

kemampuan bahasanya lebih baik 

kedua pendapat ini sebenarnya 

sama benarnya jadi pada saat anak 

bermain bersama teman sebaya 

  00:13:01 - 00:14:00 yang memiliki kemapuan bahasa 

yang sama anak bisa melatih 

kosakata yang sudah dia miliki 

tetapi pada saat ia bertemu dengan 

misalnya ibunya kakaknya ia juga 

bisa melatih kemampuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bahasanya dengan lebih baik lagi 

jadi misalnya anak bisa bertanya 

jadi misalnya tidak mengetahui 

kosakata tertentu dengan 

berkomunikasi dengan ibunya dia 

jadi memiliki kosakata yang baru 

kemudian bahasa juga disebut 

berhubungan dengan proses 

berfikir anak ini tadi sudah sempat 

disinggung tentang private speech 

dimana saat anak berbahasa 

mengeluarkan eee kata-kata yang 

menggambarkan pemikirannya 

sebenarnya itu bisa membatu eee 

bagaimana pola pikir atau cara 

berpikirnya ini bekerja jadi anak 

bisa menahan diri juga 

  00:14:01 - 00:15:00 misalnya tunggu tunggu tunggu 

tunggu berhenti dulu misalnya 

seperti itu jadi dia bisa menahan 

diri seperti bicara dengan dirinya 

sendiri seperti bicara dengan 

dirinya sendiri misalnya lalu eee 

dia juga bisa mengatur 

pemikirannya sendiri dengan cara 

private speech tadi dan sebenernya 

private speech ini eee lama 

kelamaan akan hilang seiring 

dengan bertambahnya usia anak 

jadi memang pada usia 3 sampai 5 

tahun ini biasanya masih sering 

dilakukan oleh anak karena 

memang kemampuan kognitif anak 

masih terbatas tapi biasanya sekitar 

usia SD anak-anak sudah mulai 

berhenti melakukan private speech 

karena mereka sudah mula bisa 

berfikir dari internal pemikirannya 

sendiri. Kemudian yang terakhir 

yang paling sering dihubungkan 

dengan kemampuan bahasa adalah 

kemampuan literasi kemampuan 

membaca dan menulis ini tentunya 

eee orang tua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



00:15:39 Bentuk respon terhadap buku dan 

percakapan 

-Imitasi 

-Imajinasi 

-Interaksi 

00:15:01 - 00:16:00 sudah cukup banyak yang tau 

bahwa memang bahasa itu memang 

kerap kaitannya dengan 

kemampuan membaca dan 

kemapuan menulisnya jadi 

bagaimana anak-anak memiliki 

kosakata yang banyak 

bagaimanaanak-anak bisa 

memahami kosakata yang dia 

miliki itu juga erat kaitannya 

dengan bagaimana kegiatan 

membaca mereka dan sebaliknya 

kemampuan literasi membaca 

maupun menulis  juga dipengaruhi 

oleh  eee pemahaman anak 

terhadap kosakata yang mereka 

miliki dan mereka pahami. 

Merespon buku dan percakapan 

dengan orang lain setidaknya ada 3 

bentuk respon yang dilakukan oleh 

anak yang pertama ada imitasi yaitu 

anak-anak eee merespon 

percakapan dengan orang lain, 

merespon buku yang ia  

  00:16:01 – 00:17:00 baca dengan mengimitasi dengan 

bahasa yang ia gunakan atau 

mengimitasi emosi dari apa yang 

dia dengar dari orang lain atau 

lawan bicaranya atau mengimitasi 

gerak tubuh orang lain juga gitu 

jadi ini sangat sering dilakukan 

oleh anak-anak bagaimana 

dialegnya, bagaimana cara 

penyebutannya makanya 

disebutkan bahwa pada saat anak 

masih memperbanyak kosakatanya 

diusahakan orang-orang 

disekitarnya itu bisa menyebutkan 

eee kosakata dengan ucapan yang 

baik  bukan karena si anak ini kecil 

lalu misalnya kata-kata yang 

diucapkan sengaja dibuat lebih 

cadel gitu misalkan seperti makaci 

gitu justru bisa membuat anak 

kurang terlatih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  00:17:01 - 00:18:00 untuk menyebutkan kosakata 

tersebut dengan baik. Kemudian 

bentuk respon yang kedua adalah 

imajinasi. Imajinasi ini bisa dalam 

bentuk bagaimana anak 

memprediksi eee nanti kira-kira 

apa ya yang akan diucapkan pada 

saat gurunya membaca buku kira-

kira setelah ini apa ya yang akan 

terjadi gitu atau prediksi jika pura-

pura menjadi eee apa yang 

dikatakan gitu misalkan kita ajak 

ayo ayo ayo kita pura-pura jadi eee 

jadi kucing nah itu misalnya itu 

mereka sudah bisa merespon 

dengan berimajinasi dengan dia 

menjadi kucing misalnya kemudian 

selain itu mereka juga bisa sapai ke 

tahap membuat eee property untuk 

imajinasinya itu jadi misalnya 

menyusun balok untuk menjadi 

pesawat misalnya seperti itu 

  00:18:01 - 00:19:00 untuk misalnya merespon cerita 

pesawat yang eee diceritakan oleh 

gurunya. Kemudian yang ketiga 

bentuknya interaksi. Interaksi ini 

berarti anak terlibat dalam diskusi 

jadi komunikasinya terjadi 2 arah 

bisa dalam bentuk diskusi 

kelompok, atau misalnya anak-

anak bertanya pada lawan bicara 

atau misalnya mereka 

menyampaikan persetujuannya  

terhadap sesuatu, penolakannya 

terhadap sesuatu, atau juga bisa 

dalam bentuk mereka 

menyampaikan eee perasaan 

mereka atau menyampaikan emm 

empati mereka misalkan yah 

kasihan itu sebenarnya sudah 

merupakan bentuk respon terhadap 

percakapan atau terhadap buku atu 

informasi yang dia  

  00:19:00 - 00:19:06 dapatkan dari orang-orang lain atau 

apa yang ada disekitarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSKRIP MATERI RUMAH LEBAH  

Sumber : Materi Perkembangan Bahasa dan Literasi Anak Usia 3-5 tahun bagian 2  

https://you.tube/Nzrodme8b20  

MEMAHAMI PERKEMBANGAN BAHASA DAN LITERASI ANAK USIA 3-5 

TAHUN 

WAKTU KETERANGAN VISUAL WAKTU KETERANGAN AUDIO 

00:00:00 

 

 

 

 

 

Metode pengajaran literasi 

-Mempelajari keseluruhan kata 

-Mempelajari bunyi setiap huruf 

-Memperbanyak pengalaman 

bahasa 

-Mempelajari keseluruhan aspek 

bahasa 

-Metode gabungan 

-Membaca buku 

 

00:00:00 - 00:01:00 Kemudian tentang metode 

pengajaran literasi ini sebenarnya 

eee ada beberapa metode yang 

memang sudah berkembang di 

dunia maupun di Indonesia jadi 

dalam mengajarkan anak untuk 

bisa membaca maupun menulis ada 

beberapa metode yang digunakan 

di beberapa eee tempat pendidikan 

atau pun oleh beberapa orang tua 

dan metode-metode ini memiliki 

kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing jadi bisa dipilih 

oleh orang tua yang sekiranya 

memang sesuai dengan tujuan 

pendidikan dan sesuai dengan emm 

kemampuan anak. Yang pertama 

adalah mengajarkan anak dengan 

membaca dengan mempelajari 

dengan keseluruhan kata 

  00:01:01 - 00:02:00 jadi misalnya kita ingin menambah 

kosakata anak dengan dengan cara 

membuat anak menghafal atau 

mengingat misalnya kitaingin 

mengenalkan objek mengingat 

nama-nama hewan kita tuliskan 

dengan lengkap jadi mislanya sapi, 

kucing, ayam, itu kita tuliskan 

dengan lengkap dan kita 

perkenalkan pada anak keseluruhan 

kata itu jadi anak diajak untuk 

mengingat bahwa ooo yang pola 

tulisannya ada huruf S A dan P dan 

I ini bacanya sapi yang bentuknya 

seperti itu nanti kalau dibaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjadi kata sapi misalnya seperti 

itu jadi mereka diajak untuk 

melihat dari satu kata yang utuh. 

Sedangkan yang kedua yaitu 

mempelajari bunyi dari setiap huruf 

jadi misalnya tadi contohnya sapi 

  00:02:01 - 00:03:00 mereka bukan diajarkan untuk 

mengingat tulisan sapi tapi 

mengingat bunyi dari setiap huruf 

dari kata sapi misalnya bunyi dari 

huruf S adalah shhh seperti itu terus 

bunyi A adalah aaa dan bunyi dari 

setiap huruf lainnya jadi eee ini 

biasanya dikenal dengan nama 

fonetik atau fonem kemudian yang 

ketiga adalah memperbanyak 

pengalaman bahasa kepada anak 

biasanya ini diterapkan dengan cara 

yang lebih eee berfokus kepada  

keterkatan anak jadi misalnya pada 

saat itu ana tertarik untuk membaca 

tentang transportasi misalnya nah 

dari transportasi itu guru atau orang 

tua mulai 

  00:03:01 - 00:04:00 mengembangkan kata-kata yang 

akan dikenalkan jadi eee mereka 

memperbanyak pengalaman anak 

dalam berbahasa sesuai dengan 

ketertarikan anak misalnya sedang 

sedang eee tertarik dengan 

transportasi lalu orang tua atau 

gurunya mengenalkan berbagai 

jenis transportasi, terus 

mengenalkan tulisannya atau 

mengajak anak untuk eee menulis 

nama-nama transportasi misalnya 

seperti itu. Kemudian yang 

keempat adalah mempelajari 

keseluruhan aspek dari bahasa 

maksudnya keseluruhan aspek 

adalah seperti membaca, menulis, 

mendengarkan maupun berbicara 

itu diajarkan sekaligus kepada anak 

jadi bukan menulis dulu atau 

membaca dulu atau bercerita dulu 

tapi itu semua dilakukan dalam eee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bersamaan maksudnya tidak tidak 

menunggu salah satunya dikuasai 

  00:04:01 - 00:05:00 dulu oleh anak. Kemudian yang 

kelima adalah meggabungkan 

metode dan eee memberikan 

dukungan kepada anak ini yang 

dinilai paling efektif sebenarnya 

yaitu menggabungkan antara eee 

memperkenalkan bahasa secara 

utuh jadi tadi yang keempat dan 

didukung dengan memperkenalkan 

bunyi huruf bunyi dari setiap huruf 

jadi eee memperkenalkan bahasa 

secara utuh jadi tadi membaca 

menulis kemudian mendengarkan 

secara aktif dan juga bercerita itu 

dilakukan bersamaan dan juga anak 

juga tetap dikenalkan bunyi-bunyi 

setiap huruf lalu metode yang 

terakhir adalah membaca dengan 

  00:05:01 - 00:06:00 kegiatan membaca jadi literasi ini 

dilakukan dengan metode lebih 

banyak memperkenalkan anak 

dengan membaca misalnya 

menggunakan buku favoritnya 

kemudian menambahkan lagu-lagu 

dalam ceritanya dan menambahkan 

kosakata-kosakata lain pada saat 

guru dan orang tua ini bercerita 

dengan anak dan juga anak disini 

diajak untuk eee membaca dengan 

bersuara maksudnya bukan 

membaca hanya melihat 

gambarnya tetapi juga difasilitasi 

disini gurunya atau keluarganya 

juga ikut membacakan ceritanya 

kepad anak. Untuk metode ini ana 

bukan hanya diajak untuk 

membaca dan diberikan satu arahan 

saja tetapi jadi pertama guru juga 

memperkenalkan dulu 

  00:06:01 - 00:07:00 eee tentang bukunya bahkan sapai 

memperkenalkan covernya 

membacakan judulnya, penulisnya, 

ilustratornya siapa, terus mereka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



juga biasanya mendiskusikan kira-

kira bagaimana sih cara membuka 

buku yang benar, bagaimana 

menjaga buku ini agar awet seperti 

itu. Kemudian baru membaca 

tentang isi bukunya, isi ceritanya, 

dan juga eee melibatkan anak di 

dalam cerita tersebut jadi membuat 

ana merespon isi buku tersebut 

misalnya menghubungkan dengan 

pengalaman anak yang sekiranya 

pernah di di rasakan misalnya ada 

eee buku yang menceritakan buku 

tentang kebun binatang lalu orang 

tua atau guru bisa menanyakan 

kepada anak atau membantu anak 

mengingat-mengingat juga eh kita 

kan pernah yak e kebun binatang 

waktu itu masih inget nggak 

  00:07:01 - 00:08:00 kamu watu itu kita lihat apa ya gitu 

jadi disini anak juga bukan hanya 

sekedar membaca atau dibacakan 

cerita tapi juga diminta untuk 

merespon cerita yang dibacakan 

dan biasanya nanti diakhir eee 

anak-ana diajak untuk mereview 

kembali apa yang dibaca, judulnya 

apa, ceritanya tentang apa, ada apa 

saja ya di dalam cerita tersebut jadi 

disini eee perkembangan literasi 

tentang membaca di terapkan 

memang di stimulaisnya itu dengan 

cara membaca secara aktif gitu jadi 

membaca dan dibacakan secara 

aktif jadi terjadi diskusi dan 

kemampuan bahasa anak pun untuk 

merespon orang lain, untuk 

memprediksi, eee untuk 

berimajinasi juga semain 

00:08:11 Perkembangan literasi anak usia 

dini 

 

0-3 tahun (beginners) 

Belum memahami bahwa symbol 

(seperti huruf)memiliki makna 

 

00:08:01 - 00:09:00 eee meningkat karena eee pada 

metode ini anak-anak dilibatkan 

juga ke dalam cerita yang 

dibacakan. Nah untuk literasi 

sendiri kemampuannya untuk 

berkembang sebenarnya sudah 

semenjak usia 0 tapi emang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-5 tahun (novices) 

Mulai menyadari bahwa tulisan 

memiliki pesan/makna 

Mulai mampu mengenali bebrapa 

huruf dan logo 

 

5-7 tahun (experimenters) 

Mengenali semua huruf  

Mulai mengeja 

Mulai membaca sesuatu yang 

familiar dan berulang-ulang 

 

6-8 tahub(conventional readers & 

writers) 

Membaca dengan lancar 

kemapuannya masih belum 

semaksimal dengan usia setelahnya 

tentunya jadi diusia 0 sampai 3 

tahun itu biasanya anak belum 

paham kalau symbol seperti huruf 

dan angka itu sebenernya memiliki 

makna tertentu tetapi mereka sudah 

memiliki pengalaman untuk 

menggunakan misalnya buku atau 

alat tulis dan ini biasanya menjadi 

modal awal bagi anak untuk ada di 

tahap selanjutnya saat memasuki 

usia 3 sampai 5 tahun mereka mulai 

menyadari bahwa tulisan-tulisan 

dalam buku, tulisan-tulisan dalam 

eee gedung misalkan nama-nama 

yang tetera pada gedung itu 

  00:09:01 - 00:10:00 sebenarnya memiliki makna 

tertentu mereka mulai bertanya ini 

tulisannya apa gitu lebih tertarik 

terhadap tulisan-tulisan yang 

mereka lihat, mereka sudah mulai 

menanyakan tulisan itu maksudnya 

apa dan juga ereka mulai aware 

atau sudah bisa mengenali 

beberapa tulisan atau beberapa 

symbol  logo jadi ini yang paling 

biasanya diingat oleh anak itu 

misalnya logo took-toko yang 

sering mereka datangi, supermarket 

yang mereka datangi misalnya, atau 

restoran tempat makan yang sering 

mereka datangi, mereka biasanya 

lebih mudah untuk mengingat eee 

logonya dibandingkan 

membacanya untuk mereka yang 

belum bisa membaca mereka bisa 

inget ohh untuk ini itu bacanya ini 

gitu misalnya. Kemudian nanti 

berkembang untuk usia 5 sampai 7 

tahun anak-anak mulai bisa 

mengenali semua huruf sudah 

  00:10:01 - 00:11:00 mulai mengeja, sudah mulai 

membaca sesuatu yang eee familiar 

untuk anak dan itu biasanya 

berulang-ulang jadi mereka senang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengulang-ulang bacaan yang 

mereka sudah bisa membacanya 

biasanya diusia segini dan 

membaca dengan lancar itu 

biasanya baru muncul di usia 6 

sampai 8 tahun jadi disini eee para 

orang tua tidak perlu terlalu 

khawatir kalau anaknya masih usia 

3 atau 4 tahun tapi belum bisa 

membaca memang sekarang 

banyak eee metode-metode yang 

membantu anak untuk bisa 

membaca dengan cepat tapi 

sebenarnya secara tahap 

perkembangan membaca anak itu 

untuk bisa membaca dengan lancar 

itu sebenarnya baru masuk pada 

saat usia 6 sampai 8 tahun range 

usianya. Jadi untuk usia 3 sampa 5 

tahun tugas perkembangannya 

memang baru setidaknya mereka 

mengenal eee 

00:11:32 Memberikan stimulasi bahasa 

untuk anak usia 3-5 tahun 

 

-Melibatkan anak dalam diskusi 

(2arah) 

-Memberikan kesempatan anak 

untuk mendengar secara aktif 

-Memberikan kesempatan anak 

berdiskusi dengan teman saat 

bermain 

-Memperkaya kosakata anak 

-Membantu anak mengingat 

informasi sambil berbicara 

00:11:01 - 00:12:00 atau mengenali beberapa huruf jadi 

mengenali semua huruf saja disini 

disebutkan bahwa itu biasanya bisa 

dicapai anak diusia 5 sampai 7 

tahun, untuk 3 sampai 5 tahun 

misalnya baru kenal 3 huruf itu 

sebenarnya tidak apa-apa tapi boleh 

juga kalau misalnya tetap di 

stimulasi agar diusia selanjutnya 

mereka lebih mudah tapi tentunya 

stimulasinya tentu disesuaikan 

dengan tahap perkembangannya 

juga. Selanjutnya, ini ada beberapa 

prinsip dalam memberikan 

stimulasi dalam kemapuan bahasa 

untuk anak usia 3 sampai 5 tahun 

yang pertama tentunya kita harus 

melibatkan anak dalam diskusi 

kalau dalam diskusi artinya terjadi 

komunikasi 2 arah jadi dini anak 

terbiasa untuk bisa merespon apa 

yang kita sampaikan dan juga bisa 

ini jga sekaligus melatih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kemampuan ekspresif maupun 

kemampuan resektif anak 

  00:12:01 - 00:13:00 kemudian yang kedua adalah 

memberikan kesempatan anak 

untuk mendengar secara aktif 

artinya mendengar secara aktif itu 

bukan hanya mendengar saja tetapi 

juga memahami apa yang dia 

dengarkan dan bisa merespon dan 

bisa menghubungkan dari 

informasi yang dia dengarkan 

dengan apa yang sudah  pernah dia 

lakukan jadi misalnya kita 

mengajak anak untuk mengobrol 

itu eee meminta anak juga 

mendengar bukan hanya diam 

tetapi juga kita Tanya juga 

pendapatnya hamper mirip juga 

dengan yang eee poin pertama tadi 

kemudian yang ketiga adalah kita 

memberikan kesempatan pada anak 

untuk berdiskusi dengan teman 

bermain ini eee kalau misalnya di 

sekolah, dilingkungan sekolah 

mungkin ada waktu tertentu dengan 

anak 

  00:13:01 - 00:14:00 untuk focus ke guru bukan eee 

bercerita bersama temannya tetapi 

tentunya untuk guru-guru juga 

perlu memberikan waktu khusus 

atau kesempatan untuk anak supaya 

mereka punya kesempatan untuk 

lebih diskusi dengan temannya 

karena seperti yang sudah 

disebutkan bahasa itu sangat 

berhubungan juga dengan 

kemampuan interaksi sosial dengan 

teman sebaya kemudian orang tua 

dengan guru juga diharapkan dapat 

memperkaya kosakata anak jadi 

selalin memperkenalkan misalnya 

objek baru, kosakata anak ini juga 

bisa diperkaya dengan misalnya 

kita menyebutkan sinonim  atau 

lawan kata dari kata yang sudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diketahui oleh anak kemudian yang 

terakhir eeekta bisa membantu ana 

mengingat 

  00:14:01 - 00:15:00  informasi sambil berbicara ini 

maksudnya kita beri kesempatan 

kepada anak untuk bisa melakukan 

private speech jadi eee anak boleh 

untuk berbicara sendiri untuk bisa 

mengingat informasi yang kita 

berikan, jadi karena terkadang ada 

orang tua yang merasa khawatir 

kalau anaknya misalnya kok anak 

saya suka ngomong sendiri ya 

waktu main misalnya padahal 

mereka melakukan itu karena itu 

adalah cara mereka untuk 

mengingat informasi yang pernah 

mereka dapatkan misalnya 

imajinasi yang ingin mereka 

munculkan ini juga dapat dilakukan 

oleh orang tua untuk membantu 

anak misalnya kita baru 

menyampaikan informasi eee terus 

kita meminta anak untuk ulang apa 

dek tadi dek namanya misalnya 

seperti itu, itu kan juga meminta 

anak untuk mengingat informasi 

yangsudah disebutkan 

00:15:04 Memberikan stimulasi literasi 

untuk anak usia 3-5 tahun 

 

-Memperbanyak waktu untuk 

membaca buku dengan anak (ajak 

anak berdiskusi tentang isi buku) 

-Memilihkan buku/cerita yang 

mengandung kosakata yang kaya 

-Menyesuaikan bahasa yang 

digunakan dala buku dengan 

bahasa sehari-hari 

-Menempatkan buku pada area 

yang nyaman dan menarik bagi 

anak 

-Memberikan kesempatan ana 

untuk mengeksplorasi bahasa 

(misalnya dengan lagu, permainan 

kata, dll) 

00:15:01 - 00: 16:00 dengan cara berbicara. Kemudian 

selain stimulasi untuk bahasa ini 

juga ada beberapa prinsip dalam 

memberikan stimulasi untuk 

kemampuan anak diusia 3 sampai 5 

tahun yang pertama kita bisa 

memperbanyak membaca buku 

dengan anak jangan lupa juga ajak 

anak untuk berdiskusi  tentang isi 

buku kalau anak belum terdampak 

oleh buku coba kita cari minat anak 

yang ada dimana kemudian kita 

cari buku yang sesuai dengan minat 

itu atau buku dini juga dapat kita 

anti dengan emm seperti flashcard 

atau eee gambar-gambar dari 

internet yang kita print seperti itu 

dan tentunya eee kalau misalnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Memberikan paparan tulisan 

kepada anak pada benda di 

sekelilingnya / dalam kegiatan 

sehari-harinya 

-Memperkenalkan huruf yang 

terdekat dengannya (misalnya: 

namanya, sebuta orang tua, dll) 

-Memberikan kegiatan menulis 

dalam bentuk yang 

menyenangkan 

buku untuk anak usia 3 sampai 5 

tahun ini pilihkan yang kata-

katanya belum teralu banyak 

  00:16:01 - 00:17:00 jadi lebih banyak gambarnya 

sehingga anak juga bisa 

mengeksplor buku itu dengan lebih 

luas lagi kemudian saat 

memilihkan buku atau buku cerita 

atau seperti buku ensiklopedia ana 

itu pilih yang eee sekiranya 

mengandung kosakata yang kaya 

maksudnya disitu bukan hanya 

kata-kata itu saja, itu saja yang 

muncul karena disini harapannya 

anak bisa belajar kosakata yang 

baru dan mereka juga bisa melihat 

kalau kita pakai metode yang 

keseluruhan kata tadi kita bisa 

melihat kata yang satu kata yang 

baru. Kemudian yang ketiga 

sesuaikan bahasa yang digunakan 

dalam buku cerita anak mayoritas 

dengan bahasa yang memang 

digunakan sehari-hari jadi kalau 

memang sehari-hari menggunakan 

bahasa Indonesia sebisa mungkin 

carikan nuku yang memang 

menggunkan bahasa Indonesia 

  00:17:01 - 00:18:00 karena disini harapannya untuk 

kemapuan literasi ini yang digali 

kemampuan yang dilatih bukan 

hanya kemapuan berbicara tetapi 

juga kemampuan anak untuk anak 

membaca dan kemampuan 

membaca itu juga pastinya harus 

sesuai yah antara bahasa yang 

digunakan sehari-hari dengan 

tulisan yang dilihat oleh anak. 

Kemudian yang keempat adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



eee tempatkan buku pada area yang 

nyaman dan menarik untuk anak 

jadi anak tidak malas untuk dating 

ke tempat itu, jadi anak tertarik 

datang ke tempat atau ke area yang 

membaca itu sehingga itu bisa 

meningkatkan minat baca anak 

juga, kemudian berikan 

kesempatan untuk anak juga bisa 

mengeksplorasi bahasa jadi selain 

menggunakan buku kita juga bisa 

menggunakan dengan lagu atau 

permainan kata atau mungkin 

  00:18:01 - 00: 19:00 eee permaianan jaman dulu 

dilakukan misalnya abc 5 dasar 

itukan sebenernya membantu anak 

untuk memperkaya kosakatanya 

kemudian paparan tulisan kepada 

anak pada benda sekelilingnya dala 

kegiatan sehari-hari eee ada 

beberapa metode yang menerapkan 

misalnya furniture di kamar anak 

ini ada lemari, ada kaca, ada meja, 

nah itu kita beri tulisan untuk 

lemari kita berikan stiker yang ada 

tulisan lemari, untuk kaca kita 

berikan yang memuat tulisan kaca 

gitu kita tempel ke kacanya cocok 

untuk yang mau menerapkan 

metode pada pengenalan 

keseluruhan kata. Anak juga hafal 

ooo untuk menuliskan kaca itu eee 

ada huruf ini kemudian bentuk 

hurufnya seperti ini misalnya 

seperti itu kemudian 

  00:19:01 - 00:20:00 selanjutnya adalah perkenalkan 

huruf kalau ingin perkenalkan 

huruf pilih kata yang paling dekat 

dengan anak yaitu yang paling 

dekat adalah biasanya nama dia 

sendiri misalkan namanya sasa nah 

itu perkenalkan kalau eee disitu ada 

huruf s dan huruf a disitu kadang 

anak-anak lebih mudah mengingat 

huruf-huruf yang memang ada pada 

namanya, setidaknya kalau mereka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



belum bisa menuliskan mereka 

sudah bisa mengidentifikasikan ada 

huruf apa aja sih yang ada pada 

namanya dan juga yang terakhir 

adalah berikan kegiatan menulis 

dalam bentuk yang menyenangkan 

sekarang sudah cukup banyak kita 

bisa cari bisa browsing kegiatan 

untuk anak usia 3 sampai 5 tahun 

itu ada yang bisa menggunakan 

pasir 

  00:20:00 – 00:20:49 ada yang menggunakan apa 

misalnya pressingnya itu di beras 

misalnya  mungkin dengan 

menempelkan stiker seperti itu jadi 

itu juga bisa meningkatkan motorik 

halus anak yang nantinya akan 

berujung juga terhadap persiapan 

menulis untuk anak. Mungkin itu 

yang bisa saya sampaikan untuk 

materi bahasa dan literasi nanti 

setelah sesi pertanyaaan dibuka 

silahkan para pesrta bisa bertanya 

eee diusahaka pertanyaannya yang 

sesuai dengan topic ya agar 

pertanyaannya bisa dipilih oleh eee 

tim Rumah Lebah tentunya. Terima 

kasih atas perhatiannya, semohga 

materi yang disampaikan 

bermanfaat dapat dimengerti 

dengan baik. Assalamualaikum wr, 

wb. 

 

TRANSKRIP MATERI RUMAH LEBAH  

Sumber : Materi Perkembangan Sosioemosional Anak Usia 3-5 tahun bagian 1  

https://you.tube/3RyvEXWQiDI  

MEMAHAMI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSINAL ANAK USIA 3-5 

TAHUN 

WAKTU KETERANGAN VISUAL WAKTU KETERANGAN AUDIO 

00:00:00 

 

 

Memahami Perkembangan 

Sosioemosional Anak Usia 3-5 

tahun 

00:00:00 - 00:01:00 Assalamualaikum waroh matullah 

wabarokatuh. Perkenalkan saya 

Ratih Puspa Rahman sebagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

00:00:37 

 

 

 

 

 

Apa saja yang akan kita bahas? 

-Tahap perkembangan psikososial 

anak usia dini (0-5 tahun) 

-Karakteristik perkembangan 

sosioemosional usia 3-5 tahun 

-Tempramen anak 

-Interaksi sosisal pada anak usia 3-

5 tahun 

-Perilaku prososial pada usia 3-5 

tahun 

-Perilaku agresif pada usia 3-5 

tahun 

-Konsep diri anak usia 3-5 tahun 

-Perkembangan emosi pada anak 

usia 3-5 tahun 

-Stimulasi untuk perkembangan 

sosioemosional usia 3-5 tahun 

Owner dari Rumah Lebah Islamic 

Parenting Support. Kali ini akan 

coba memaparkan sedikit materi 

tentang Perkembangan 

Sosioemosional anak diusia 3-5 

tahun. Untuk materi kali ini kita 

akan lebih focus dalam membahas 

bagaimana anak memiliki interaksi 

social dan hubungan sosialnya 

dengan lingkungan disekitarnya. 

Serta bagaimana perkembangan 

emosi anak di usia 3-5 tahun. 

Dalam materi kali ini kita akan 

membahas Tahap Perkembangan 

Psikososial Anak Usia Dini dari 

usia 0-5 tahun. Kenapa saya disini 

menjelaskan dari 0 tahun juga 

karena memang perkembangan 

psikososial ini terjadi secara 

bertahap dan biasanya harus dilalui 

secara berurutan, jadi disini 

00:01:51 Tahap perkembangan psikososial 

AUD 

 

-Trust vs mistrust 

0-18 bulan 

 

-Outonomy vs shame & doubt  

18 bulan-3tahun  

 

-Initiative vs guilt 

3-5 tahun 

00:01:01 - 00:02:00 saya merasa penting untuk 

membahas dari tahap pertama. 

Kemudian yang kedua kita akan 

membahas Karakteristik Umum 

Perkembangan Sosioemosional 

Usia 3-5 Tahun. Kemudian kita 

tahu dulu tentang Tempramen 

Anak. Kemudian baru kita masuk 

pada Interaski Sosial Anak, 

Kemunculan Perilaku Prososial 

Anak, Perilaku Agresif yang 

sekiranya masih muncul pada anak 

usia 3-5 tahun. Kemudian 

bagaimana dia memahami Konsep 

Dirinya dan selanjutnya kita akan 

membahas tentang Perkembangan 

Emosi di usia 3-5 tahun. Dan 

diakhir kita akan mencoba untuk 

melihat kira-kira apa yang bisa kita 

lakukan untuk Menstimulasi 

Perkembangan Sosioemosional 

anak di usia 3-5 tahun. Sebelum 

kita membahas tentang interaksi 

sosial anak dengan lingkungannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan perkembangan emosinya, kita 

perlu tahu dulu 

  00:02:01 - 00:03:00 psikososial anak atau kehidupan 

sosial anak itu juga mengalami 

perkembangan yang bertahap dan 

tahap ini kalau misalnya ada yang 

terlewat biasanya ditahap 

selanjutnya akan mengalami 

masalah-masalah sendiri. Nah ini 

tahapnya dimulai dari sejak anak 

baru lahir, tahap ini cara kita 

melihatnya adalah jadi setiap anak 

yang baru lahir itu akan 

mengalamai titik kritis di beberapa 

periode usianya. Nah titik kritis ini 

anak akan ditentukan dia akan lebih 

banyak ke kutub yang positif atau 

ke kutub yang negative. 

Sebenarnya kedua kutub ini perlu 

dialami oleh anak tapi walaupun 

anak perlu mengalami juga 

merasakan kutub negative ini 

  00:03:01 - 00:04:00 anak harus lebih cenderung kepada 

kutub yang positif. Nah apa saja sih 

masa kritis itu kapan saja 

munculnya dan kutub positif , 

negative itu apa saja yang dialami 

anak usia 0-5 tahun? Yang pertama  

pada saat anak baru lahir hingga 

sekitas usia 18 bulan itu adalah titik 

kritis dimana anak sedang 

membentuk rasa percaya dan rasa 

tidak percaya terhadap orang 

terdekatnya disini posisinya adalah 

ibunya.Kemudian nanti di usia 18 

bulan hingga sekitar 3 tahun, anak 

mulai muncul kecenderungannya 

untuk memunculkan kemandirian 

atau autonomy dikutub positifnya 

dan dikutub negativenya adalah 

rasa ragu-ragu atau rasa malu. 

Kemudian nanti diusia 3-5 tahun 

anak biasanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



00:04:09 Tahap trust vs mistrust 

 

-Anak mendapatkan kebutuhan 

dasar 

-Trust terbentuk 

-Anak merasa dunia amn, nyaman, 

dan dapat diprediksi 

-Percaya bahwa ibu/caregiver-nya 

aka nada saat ia membutuhkan 

-Tidak takut berlebihan jika 

ditinggal ibu/caregiver karena 

yakin akan kembali lagi 

 

Mistrust juga dbutuhkan untuk 

menditeksi situasi tidak 

nyamanbahaya dan membedakan 

orang yang jujur dan tidak jujur 

00:04:01 - 00:05:00 titik kritis untuk merasakan atau 

mengalami pembentukan inisiatif . 

dan kutub negativenya adalah 

pembentukan rasa bersalah pada 

anak. Pada tahap pertama yaitu 

pembentukan rasa trust atau rasa 

percaya versus mistrust atau rasa 

tidak percaya disini diawali dari 

bagaimana anak mendapat 

kebutuhan dasarnya, kebutuhan 

dasar ini bisa kebutuhan fisik 

seperti kebutuhan asupan. Tapi 

juga mencakup kebutuhan yang 

terkait dengan psikisnya jadi 

misalnya rasa kasih sayang yang 

dibutuhkan oleh anak. Nah apabila 

anak mendapakatkan kebutuhan 

dasarnya ini dengan baik maka rasa 

percaya itu akan terbentuk. Kalau 

rasa percaya anak sudah terbentuk 

maka anak bisa merasa dunianya 

ini aman, nyaman dan dapat di 

prediksi. Nah ini nantinya akan 

berdampak juga pada rasa percaya 

  00:05:01 - 00:06:00 dari anak kepada ibu atau caregiver 

atau pengasuh utamanya itu dia 

akan percaya kalau itu oh mereka 

ini atau ibu itu akan ada saat aku 

membutuhkanya jadi kalau 

misalnya kita ingin anak itu 

percaya terhadap kita yang pertama 

kita harus penuhi kebutuhan 

dasarnya supaya rasa percaya itu 

terbentuk dan mereka merasa 

nyaman. Dunia ini dapat diprediksi 

kalau misalnya aku ada masalah 

ada ibu di sebelah aku misalnya 

seperti itu. Dan ini nantinya akan 

menjadi point penting karena ini 

bisa berdampak anak tidak takut 

merasa takut yang berlebihan jika 

ditinggal ibunya atau caregivernya 

karena dia yakin bahwa ibu atau 

caregivernya ini akan kembali lagi. 

Jadi rasa percaya ini akan bisa 

berdampak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  00:06:01 - 00:07:00 pada tahap-tahap selanjutnya. Akan 

tetapi bukan berarti mistrust atau 

rasa tidak percaya itu tidak boleh 

dialami oleh anak, justru mistrust 

itu dibutuhkan untuk anak. Jadi 

anak juga harus punya rasa tidak 

percaya terhadap sesuatu untuk 

bisa mendeteksi adanya situasi 

yang tidak nyaman atau situasi 

yang bahaya dan juga bisa 

membedakan orang yang jujur dan 

tidak jujur nantinya. Jadi anak yang 

terlalu terbentuk juga rasa 

percayanya tanpa diiringi rasa tidak 

percaya ini dikhawatirkan nanti 

lebih muda ditipu atau misalnya 

lebih mudah dipengaruhi daripada 

anak yang cenderung terbentuk 

rasa percayanya tetapi juga 

mengalami hal-hal yang kearah 

rasa tidak percaya itu. Dan disini 

adalah peran pentingnya 

00:07:05 Tahap autonomy vs shame & 

doubt 

 

Mulai muncul keinginan dan ingin 

melakukan akvitas sehari-harinya 

sendiri 

 

Diberi kesempatan mencoba – 

kemandirian dan kompetensi anak 

tercapai 

 

Orangtua overprotective dan 

terlalu membatasi anak – anak 

merasa rag-ragu dan malu atas 

kemapuannya 

00:07:01 - 00:08:00 itu yaitu ibu yang menjadi sosok 

paling utama bagi anak. Tahap 

yang kedua yaitu tahap 

pembentukan autonomy 

kemandirian versus shame and 

doubt atau rasa ragu-ragu dan malu 

atas dirinya. Nah titik kritis pada 

tahap ini dimulai pada saat anak 

mulai memiliki keinginan atau 

prefernsi tertentu dan juga ingin 

melakukan aktifitas sehari-harinya 

itu dengan caranya sendiri. Nah 

kalau misalnya anak diberi 

kesempatan mencoba oleh 

orangtuanya maka rasa 

kemandirian ini dan kompetensi itu 

tercapai dengan baik, tetapi jika 

dsini orang tua terlalu over 

protective dan terlalu membatasi 

anak untuk mencoba hal-hal baru 

dengan caranya sendiri ini dapat 

membuat anak merasa ragu-ragu 

dan malu atas kemampuan yang dia 

miliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  00:08:01 - 00:09:00 dan ini akan berdampak pada rasa 

percaya dirinya nantinya dan juga 

kenapa ini tadi saya sempat 

sebutkan kalau misalnya tahap 

selanjutnya itu bisa bermasalah 

kalau tahap sebelumnya itu belum 

terbentuk dengan baik. Jadi 

contohnya misalnya pada saat 

tahap pembentukan rasa percaya 

dengan orang terdekatnya tadi yang 

di tahap pertama itu terjadi masalah 

dia kan seorang anak bisa melihat 

dunianya ini tidak aman, tidak 

nyaman. Nah ini akan berdampak 

dia akan menjadi khawatir dan juga 

tidak mau mencoba hal-hal dengan 

caranya sendiri jadi ini juga akan 

berpengaruh pada rasa percaya 

dirinya nantinya. Jadi rasa percaya 

yang dia berikan pada orag 

terdekatnya itu akan berdampak 

juga pada rasa percaya dirinya saat 

masuk kedalam lingkungan 

sosialnya nantinya. Jadi disini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

00:09:56 Tahap initiative vs guilt 

 

Anak banya belajar dan ingin 

melakukan pekerjaan orang 

dewasa 

 

Anak melakukan suatu pekerjaan 

dengan tujuan jelas dan dapat 

menyelesaikannya – orang tua 

mendukung – anak menjadi 

inisiatif 

 

Orangtua melarang atau idak 

medukung initiative anak – anak 

merasa bersalah (guilt) 

00:09:01 - 00:10:00 pada tahap ini peran pentingnya 

adalah kedua orang tua. Kalau tadi 

yang ditahap pertama yaitu peran 

pentingnya itu dari ibu, nah yang 

kedua ini peran pentingnya adalah 

dari kedua orang tua bagaimana 

kedua orang tua ini mendukung 

keinginan anak dan kemandirian 

anak di usia tersebut yang kira-kira 

munculnya diusia 18 bulan sampai 

3 tahun Dan ini biasanya ditandai 

dengan anak-anak mulai bisa 

menolak perintah atau permintaan 

orang disekitarnya itu karena 

mereka sudah merasa power atau 

kekuatan untuk memilih seperti itu 

dan biasanya disini ditandai juga 

dengan toilet training yang anak-

anak sudah bisa mulai mandiri 

istilahnya sudah bisa mengatakan 

apa yang dia butuhkan. Tahap yang 

ketiga yaitu adalah tahap inisiatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  00:10:01 - 00:11:00 versus guilt atau rasa bersalah 

biasanya mulai muncul di usia 3-5 

tahun, jadi pada saat ini anak mulai 

banyak belajar dan ingin 

melakukan pekerjaan yang sama 

dengan orang dewasa yang ada 

disekelilingnya, jadi apabila pada 

saat anak melakukan suatu 

pekerjaan yang sebenarnya 

tujuannya jelas dan dia dapat 

menyelesaikannya kemudian orang 

tua mendukung untuk melakukan 

itu maka disinilah bisa terbentuk 

inisiatif anak untuk melakukan hal-

hal lain.  Sedangkan kalau misalnya 

pada saat anak akan mencoba hal 

baru lalu orang tua melarang atau 

tidak mendukung inisiatif anak nah 

disini bisa membuat anak merasa 

karena anak merasa dia tidak bisa 

memenuhi tuntutan dari orang tua 

atau lingkungan sekitarnya. Jadi 

disini 

00:11:35 Karakteristik perkembangan 

sosioemosional anak usia 3-5 

tahun 

-Mulai sering berbicara tentang 

teman sebaanya 

-Mula dapat memiliki hubungan 

sosial lebih dekat dengan orang 

dewasa selain orangtua (biasanya 

guru)  

-Emosi yang dirasakan lebih 

beragam 

      -Emosi positif dapat 

membantu kemapuan anak dalam 

memecahkan masalah 

      -Emosi negative dapat 

menyebabkan anak menghindari 

suatu hubungan sosial atau proes 

belajar 

00:11:01 - 00:12:00 peran penting orang tua dan 

keluarga sebenarnya untuk bisa 

membuat anak tetap merasa tidak 

gagal jadi walaupun dia sedang  

mencoba sesuatu tapi belum 

berhasil disini peran penting kita 

adalah untuk membuat anak terus 

mencoba karena kalau misalnya 

saat dia tidak berhasil dan semakin 

dijatuhkan itu bisa membuat anak 

semakin merasa bersalah dan 

akhirnya dia tidak bisa 

memunculkan inisiatifnya untuk 

melakukan hal-hal lainnya. 

Selanjutnya tentang karakterisitk 

umum perkembangan 

sosioemosional anak di usia 3-5 

tahun jadi diusia ini untuk 

perkembangan sosioemosional 

anak lebih sering bercerita yang 

melibatkan cerita tentang teman 

sebayanya. Selain itu anak juga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mulai memiliki hubungan sosial 

yang lebih dekat 

  00:12:01 - 00:13:00 dengan orang dewasa selain 

orangtuanya nah ini biasanya pihak 

yang dekat dengan anak, orang 

dewasa selain orangtuanya ini 

biasanya guru karena di usia ini 

sebagian besar anak sudah mulai 

memasuki pra sekolah atau paud 

jadi mereka mulai punya sosok lain 

selain orang tua yang mengayomi 

mereka juga dan itu menjadi 

memiliki hubungan sosial yang 

dekat dengan orang dewasa 

tersebut. Jadi biasanya disini peran 

guru juga diusia ini menjadi peran 

yang penting karena memeliki 

power tersendiri untuk memberikan 

arahan kepada anak. Di usia ini 

juga secara emosi, emosi yang 

dirasakan anak itu lebih beragam 

jadi kalau diusia sebelum-

sebelumnya itu mereka masih 

misalnya yang mereka tahu itu 

00:13:54 Temperamen anak 

 

-Easy 

    -Jarang mengalami masalah 

dalam pengasuhan atau proses 

belajar 

    -Cenderung memiliki mood 

positif 

    -Tidak terlalu reaktif 

    -Mudah beradaptasi 

 

-Slow to warm up 

    -Tngkat aktivitas cenderung 

rendah 

    -Adaptasi membutuhkan waktu 

   -Cenderung menarik diri dari 

stimulasi baru 

   -Mood cenderung negative 

   -Respon kurang 

 

-Difficult 

00:13:01 - 00:14:00 perasaan senang dan sedih lebih 

kearah senang dan sedih. Nah sedih 

jadi disini semakin banyak nanti 

emosi yang bisa mereka rasakan 

dan kemampuan ekspresi emosi 

mereka pun meningkat. Emosi 

yang dirasakan ini dapat 

berpengaruh terhadap aspek 

perkembangan anak lainnya juga 

jadi untuk emosi positif bisa 

membantu kemampuan anak dalam 

memecahkan masalah.  Jadi jika 

anak sedang merasakan emosi 

positif biasanya anak lebih mudah 

dalam memecahakan suatu 

masalah. Sedangkan untuk emosi 

negative bisa menyebabkan anak 

justru jadi menghindari suatu 

hubungan sosial atau akhirnya 

menghindari suatu proses belajar 

karena dia tidak ingin merasakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   -Cenderung teganag 

   -Menarik diri dari stimulasi baru 

   -Mood cenderung negatif  

emosi negative tersebut. Nah 

selanjutnya kita perlu mengenali 

tempramen anak terlebih dahulu 

sebelum akhirnya 

  00:14:01 - 00:15:00 menganalisis masalah atau 

perkembangan-perkembangan di 

sosial maupun emosi anak. Jadi 

tempramen ini adalah seperti watak 

jadi setiap anak punya tempramen 

bawaan yang dibawa atau terbentuk 

sejak anak itu masih dalam 

kandungan bahkan. Jadi proses 

kehamilan ibu bagaimana emosi 

ibu saat hamil itu mempengaruhi 

pembentukan tempramen anak ini.  

Nah jadi kita dalam menangani 

anak dengan tempramen yang 

berbeda itu juga akan berbeda pula 

penanganannya. Ada tiga kategori 

tempramen, yang pertama 

tempramen yang easy anak-anak 

yang mudah biasanya 

tempramennya itu akan jarang 

mengalami masalah dalam 

pengasuhan atau proses belajar jadi 

lebih gampang untuk diajak 

bermain atau misalnya tidak terlalu 

banyak masalah-masalah 

  00:15:01 - 00:16:00 ya walaupun setiap anak memiliki 

masalah tersendiri tapi tidak terlalu 

signifikan jadi masih bisa dihandle 

oleh orang tuanya tidak terlalu 

berlebihan masalah dalam 

pengasuhannya. Kemudian anak ini 

biasanya cenderung tampak lebih 

positif moodnya. Jadi mudah 

berbaur juga dengan lingkungan 

sekitarnya dan juga tidak terlalu 

reaktif terhadap hal-hal yang 

mungkin misalnya mengejutkan 

atau misalnya ada orang baru 

datang kerumah misalnya tamu 

Gitu itu anak tidak terlalu reaktif 

misalnya. Kemudian juga anak 

mudah beradaptasi kalau misalnya 

ada perubahan-perubahan yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terjadi itu mereka tidak terlalu 

terkejut, tidak terlalu kaget dan bisa 

mengikuti alur perubahan tersebut. 

Biasanya anak-anak dengan 

tempramen easy seperti itu. 

Kemudian yang dipertengahan 

  00:16:01 - 00:17:00 ada tempramen slow to warm up 

dimana anak tingkat aktifitasnya itu 

cenderung rendah jadi biasanya 

mereka tidak terlalu banyak tidak 

terlalu bersemangat untuk 

melakukan hal-hal yang menuntut 

aktifitas fisik dan ini untuk 

beradaptasi biasanya 

membutuhkan waktu, jadi kalau 

yang tadi easy itu misalnya kita 

datang ke anak yang belum pernah 

kita kenal, kalau anaknya easy itu 

akan dengan cepat nanti bisa 

ngobrol sama kita, bisa main sama 

kita. Nah kalau anak slow to warm 

up ini biasanya butuh waktu dulu 

untuk perkenalan Terus habis gitu 

kita harus tanya-tanya dulu nih 

sukanya apa gitu. Kita harus pdkt 

dulu ke anak ini karena mereka 

butuh waktu dulu untuk beradaptasi 

dengan hal-hal yang baru termasuk 

bertemu dengan orang yang baru. 

Nah tapi mereka punya 

kecenderungan walaupun tidak 

terlalu besar punya kecenderungan 

untuk menarik diri dari stimulasi 

yang baru 

  00:17:01 - 00:18:00 jadi kalau misalnya kita berikan 

kegiatan baru itu tidak langsung 

mau bergabung disaat anak dengan 

tempramen yang easy mungkin 

mau langsung coba, nah anak 

dengan tempramen slow to warm 

up itu mungkin akan lihat dulu lihat 

teman-temannya dulu mencoba 

baru kalau menurut dia ini menarik 

dia akan mendekat seperti itu. Dan 

moodnya ini kalau kita lihat 

cenderung kearah negative tapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tidak selalu negative tapi 

cenderung kearah negative jadi 

terlihatnya tidak seceria anak-anak 

dengan tempramen easy dan juga 

responnya itu kurang terhadap hal-

hal baru yang ada disekitarnya. Jadi 

kalau misalnya tidak terlalu 

menarik bagi dia, dia tidak akan 

merespon stimulasi itu.  Nah yang 

menjadi tantangan biasanya adalah 

anak-anak dengan tempramen yang 

difficult jadi dsini itu anaknya 

cenderung lebih tegang gitu. Jadi 

semua stimulasi disekitarnya 

  00:18:01 - 00:19:00 itu mebuat dia tegang kemudian dia 

akan sering menarik diri dari 

stimulasi baru, kalau sudah punya 

rutinitas seperti itu atau punya 

kebiassan itu susah untuk diubah, 

jadi susah beradaptasi dengan 

perubahan termasuk misalnya 

perubahan pengasuh misalnya 

sudah terlalu dekat dengan satu 

pengasuh begitu ganti pengasuh itu 

akan sangat sulit berubah walaupun 

memang secara naluri pasti ada 

perasaan dan kondisi anak susah 

untuk apa namanya untuk 

beradaptasi lagi. Tapi biasanya 

anak dengan tempramen difficult 

ini lebih susah lagi lebih lama 

proses untuk beradaptsinya dengan 

perubahan-perubahan yang ada dan 

juga anak dengan tempramen 

difficult ini moodnya cenderung 

negative jadi dia juga cukup reaktif 

terhadap hal-hal yang sekiranya 

tidak dia inginkan. Nah nanti 

setelah kita ketahui 

  00:19:01 – 00:19:41 tempramen anak ini kira-kira anak 

kita itu sebenarnya atau murid kita 

yang  si A kira-kira apa ya 

tempramennya baru dari situ kita 

bisa tentukan kira-kira bagaimana 

sih penanganannya, apakah kita 

bisa langsung memberi arahan ke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dia atau kita harus mendekatkan 

diri dulu ke dia karena dia masih 

butuh waktu misalnya slow to 

warm up atau kita butuh bantuan 

orang tuanya karena misalnya 

anaknya difficult biasanya butuh 

bantuan orang tuanya untuk 

mendampingi dulu supaya nanti 

tidak terlalu kaget kalau tiba-tiba 

misalnya dipindahkan ke gurunya 

misalnya seperti itu. 

TRANSKRIP MATERI RUMAH LEBAH  

Sumber : Materi Perkembangan Sosioemosional Anak Usia 3-5 tahun bagian 1  

https://you.tube/3RyvEXWQiDI  

MEMAHAMI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSINAL ANAK USIA 3-5 

TAHUN 

WAKTU KETERANGAN VISUAL WAKTU KETERANGAN AUDIO 

00:00:00 

 

 

 

00:00:01 

 

 

 

 

 

Memahami Perkembangan 

Sosioemosional Anak Usia 3-5 

tahun 

 

-Lingkungan sosial anak semakin 

berkembang 

-Lebih dekat dengan guru dan 

teman sebaya 

-Lebih banyak terlibat dalam 

diskusi saat bermain peran 

-Dapat bermain bersama teman 

dengan durasi yang lebih lama  

-Kemampuan menjalin 

pertemanan pada usia ini 

berpengaruh pada kemampuan 

mengatur emoosi dan memahami 

orang lain 

-Kemampuan bahasa menjadi 

factor penting dalam interaksi 

sosial dengan teman sebaya 

00:00:00 - 00:01:00 Selanjutnya kita lihat dari interaksi 

sosial anak di usia 3-5 tahun disini 

lingkungan sosial anak biasanya 

akan lebih berkembang karena 

mereka juga biasanya mengikuti 

sekolah atau kelas-kelas tertentu 

atau misalnya mereka mulai ada 

dorongan untuk bermain dengan 

tetangga-tetangga disekitarnya. 

Nah untuk kehidupan sosial 

disekolahnya juga mereka biasanya 

akan lebih dekat dengan gurunya 

dan teman sebayanya dan juga pada 

saat bermain peran dengan teman-

temannya biasanya sudah mulai 

banyak terlibat dalam diskusi di 

usia ini. Jadi misalnya nanti kamu 

jadi bapaknya ya, nanti aku jadi 

anaknya misalnya seperti itu. Nah 

karena diusia sebelumnya biasanya 

misalnya anak diusia 2 tahun main 

dengan anak usia 4 tahun yang 2 

tahun ini masih ikut nih alur 

ceritanya belum bisa menentukan 

kira-kira jadi apa, terus alur 

ceritanya mau seperti apa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  00:01:01 - 00:02:00 sedangkan  diusia 3-5 tahun ini 

sudah mulai terbentuk diskusi 

antara setiap anaknya itu dalam 

bermain peran. Dan juga 

perkembangan bermainnya 

bersama teman juga sudah lebih 

meningkat. Jadi kalau sebelumnya 

mereka mungkin hanya sama-sama 

bermain jadi misalnya yang satu 

main mobil-mobilan yang satu 

main balok walaupun disatu tempat 

yang sama nah disini mereka sudah 

mulai bisa bermain bersama 

dengan durasi yang cukup lama jadi 

misalnya yang satu main mobil-

mobilan yang satu main balok tapi 

mereka bisa “eh ini balok-balok 

kamu ini jadi pembatas jalan ya, ini 

aku mobilku yang lewat nih jadi 

mereka mulai menggabungkan 

permainan mereka. Kemudian 

kemampuan ini kemampuan anak 

untuk menjalin pertemanan pada 

usia ini akan berpengaruh juga pada 

akan berpengaruh juga pada 

kemampuan anak dalam mengatur 

emosi dan memahami orang lain 

karena interaksi sosial dengan 

teman sebayanya 

  00:02:02 - 03:00:00 itu akan melatih anak untuk 

menahan diri pertama terus 

mengatasi konflik-konflik yang 

terjadi terus itu yang akan 

membantu bagaiman dia melihat oh 

ternyata orang lain itu bisa merasa 

seperti ini juga ya gitu kalau aku 

senang bermain ini ternyata teman 

aku belum tentu senang bermain ini 

gitu. Walaupun memang diusia 3-5 

tahun ini konsep tentang 

pertemanan mereka itu belum 

terlalu matang jadi misalnya 

maksutnya biasanya dianggap 

teman itu biasanya yang punya 

kesamaan atau punya mainan yang 

dia suka gitu, masih terkait hal hal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



itu nantinya ini akan tetap 

berkembang di usia-usia 

selanjutnya dan dsini untuk 

interaksi sosial ini kemampuan 

bahasa itu menjadi faktor yang 

penting dalam interaksi sosial 

dengan teman sebaya karena kalau 

mereka terhambat dikemampuan 

bahasanya 

00:03:06 Perilaku proposial anak usia 3-5 

tahun 

 

-Proposial : memikirkan kebaikan 

untuk orang lebih (peduli, berbagi, 

menolong) 

-Berhubungan dengan kemapuan 

kognitif anak 

-Dipengaruhi oleh kualitas 

hubungan dengan orang dewasa di 

sekitarnya (orangtua dan guru) 

-Dipengaruhi juga oleh 

kemampuan meregulasi diri 

00:03:01 - 00:04:00 itu juga dapat berpengaruh 

terhadap bagaimana mereka dapat 

berinteraksi sosial dengan teman 

sebayanya itu. Selanjutnya tentang 

perilaku prososial anak diusia 3-5 

tahun, jadi prososial ini adalah 

perilaku seseorang yang sudah bisa 

memikirkan kebaikan orang lain. 

Biasanya bentuk perilakunya 

ditunjukan dengan rasa peduli 

mereka terus rasa ingin berbagi dan 

ingin menolong orang-orang 

disekitarnya terutama orang 

terdekatnya dan kemunculan 

perilaku prososial ini biasanya 

berhubungan dengan kemampuan 

kognitif anak jadi walaupun 

memang anak masih di usia 3-5 

tahun ini cenderung masih 

memikirkan dirinya sendiri tapi 

biasanya sudah bisa mulai dilatih 

untuk berempati kepada orang lain 

dan akhirnya nanti ini bisa berujung 

pada kita melatih anak untuk 

melakukan perilaku prososial. Nah 

berhasil atau tidaknya 

  00:04:01 - 00:05:00 kita melatih anak untuk melakukan 

perilaku prososial ini dipengaruhi 

juga oleh kualitas hubungan 

dengan orang dewasa disekitarnya 

baik orang tua maupun gurunya. 

Jadi kalau misalnya mereka ini 

anak-anak ini memiliki masalah 

dengan orang tuanya misalnya 

orang tuanya banyak menekan anak 

atau misalnya dia tidak mendapat 

kasih sayang yang cukup dari orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tuanya kepada anaknya ini atau 

misalkan saat disekolah itu gurunya 

itu memberikan tekanan-tekanan 

tertentu kepada anak atau 

menyepelekan anak atau membuat 

anak menjadi minder, menjadi 

kurang perhatian misalnya. 

Misalnya gurunya kurang 

memperhatikan dia lebih 

memperhatikan teman yang lainnya 

dan dia merasa kurang 

mendapatkan perhatian dari 

gurunya itu bisa jadi ini menjadi 

hambatan tersendiri justru untuk 

anak bisa melakukan perilaku 

prososial 

00:05:42 Perilaku agresif anak usia 3-5 

tahun 

 

-Tantrum sudah lebih berkurang 

-Tindakan agresif biasanya 

muncul jika ada perbedaan 

pendapat dengan teman 

-Anak dengan temperamen 

difficult cenderung lebih sering 

melakukan tindakan agresif 

-Tindakan agresif dapat 

menyerang selain fisik 

-Kebiasaan bertindak agresif 

dapat berlanjut hingga dewasa jika 

tidak ditangani denan baik 

-Anak memiliki kecenderungan 

“hiperbola” dalam melihat suatu 

tindakan agresif  

00:05:01 - 00:06:00 karena bisa jadi mereka nanti akan 

sulit untuk merasakan perasaan 

orang lain karena sedang sibuk 

dengan perasaan dirinya sendiri 

yang belum tercukupi 

kebutuhannya akhirnya nanti dia 

akan sulit untuk muncul perilaku 

ingin menolongnya, perilaku ingin 

berbagi seperti itu. Dan ini juga 

dipengaruhi oleh kemampuan anak 

meregulasi diri atau mengatur 

emosinya bagaimana dia mengatur 

kapan dia boleh melakukan ini, 

kapan dia boleh melakukan itu, 

kapan dia tidak boleh melakukan 

suatu tindakan itu juga 

mempengaruhi bagaimana perilaku 

prososial anak ini terbentuk. Nah 

kemudian tentang perilaku agresif 

ini biasanya memang masalah juga 

pada anak-anak di usia 3-5 tahun. 

Sebenarnya untuk tantrum diusia 3-

5 tahun ini biasanya sudah lebih 

berkurang tantrumnya karena 

mereka sudah lebih bisa 

  00:06:01 - 00:07:00 mengkomunikasikan apa yang dia 

inginkan apa yang dia rasakan gitu 

jadi kalau misal ada tantrum diusia 

ini msaih wajar tapi biasanya 

seharusnya intensitas tantrumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



itu atau keparahan dari tantrumnya 

itu sudah lebih berkurang dari pada 

usia sebelumnya. Nah biasanya 

walaupun tantrumnya sudah 

berkurang muncullah tindakan 

agresif lainya jadi kalau 

sebelumnya tantrum itu tindakan 

agresifnya bisa kediri sendiri atau 

orang yang dia cari perhatiannya 

nah biasanya disini mulai muncul 

tindakan agresif kepada teman 

sebayanya tapi biasanya disini 

tindakan agresifnya sudah mulai 

memiliki alasan yang lebih jelas 

jadi maksudnya misalnya 

sebelumnya itu dia hanya merasa 

kesal terus dia langsung memukul 

temannya. Nah biasanya diusia 3-5 

tahun ini tindakan agresif itu 

muncul kalau misalnya anak punya 

perbedaan pendapat dengan teman 

sebayanya itu 

  00:07:01 - 00:08:00 jadi misalnya saat lagi bermain atau 

saat lagi diskusi atau saat lagi 

misalnya bermain peran ya terus 

“aku gak mau gini ini kok kamu 

maksa sih?” terus terjadi tindakan 

agresif mukul seperti itu atau 

mencubit dan lain-lain. Dan 

biasanya anak dengan tempramen 

difficult itu yang cenderung lebih 

sering melakukan tindakan agresif 

karena dia reaktif terhadap sesuatu 

yang tidak nyaman bagi dirinya dan 

juga yang sekiranya itu baru ya, dia 

susah untuk beradaptasi gitu jadi 

memang biasanya anak-anak 

dengan tempramen ini lebih sering 

melakukan perilaku agresif ini 

tetapi yang perlu kita ketahui 

adalah tindakan agresif diusia 3-5 

tahun ini sebenarnya bukan hanya 

tindakan agresif secara fisik yang 

harus kita khawatirkan karena 

anak-anak diusia ini sudah mulai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bisa melakukan tindakan agresif 

yang menyerang mental 

  00:08:01 - 00:09:00 jadi menyerang psikis anak lain 

selain fisik sesederhan misalnya 

“kamu kalau kayak gitu nanti aku 

gak mau main sama kamu lagi loh” 

atau misalnya “udah yuk yuk kita 

gak usah temenan yuk sama dia” 

misalnya mengajak teman-teman 

lainnya atau “kamu gak aku undang 

nanti kalau aku ulang tahun” itu 

sebenarnya sebuah tindakan agresif 

juga dan itu mulai bisa di temui di 

anak-anak pada usia 3-5 tahun yang 

menjadi bahaya apabila ini tidak di 

tangani dengan baik jadi tidak ada 

yang mengingatkan bahwa itu 

bukan perilaku yang baik itu bisa 

berujung pada bullying nantinya. 

Jadi ini adalah awal mula bullying 

bisa sejak usia 3-5 tahun ini jadi 

memang kebiasaan bertindak 

agresif ini perlu segera ditindak 

lanjuti karena jika tidak ditindak 

lanjuti segera pada saat usia dini 

bisa berlanjut hingga dewasa dan 

juga yang perlu 

00:09:50 Konsep diri anak usia 3-5tahun 

 

-Mulai lebih mengenali siapa 

dirinya, walaupun masih sangat 

konkret 

-Semakin bertambah usia anak, 

kemampuan mendeskripsikan 

dirinya semakin baik 

-Belum dapat berpikir bahwa 

seseorang dapat memiliki sifat 

yang kontradiktif 

-Deskripsi tentang diri 

berpengaruh pada kepercayaan 

diri anak 

-Dipengaruhi oleh sikap dan 

reaksi orang disekitarnya terhadap 

dirinya 

00:09:01 - 00:10:00 kita ingat anak-anak itu memiliku 

kecenderungan hiperbola atau 

melebih-lebihkan dalam melihat 

suatu tindakan agresif misalnya 

anak kita sedang berdiri, diam 

berdiri lalu ada temannya lewat 

tidak sengaja menyenggol terus dia 

tersenggol gitu walaupun tidak 

sampai jatuh. Ada kecenderungan 

anak untuk cerita “tadi aku 

didorong sama si ini” padahal 

sebenarnya bukan didorong tapi 

tidak sengaja tersenggol misalnya 

seperti itu jadi disini kita harus bisa 

membedakan cerita yang memang 

benar-benar anak disakiti atau 

cerita yang sebenarnya itu hanya 

pemikiran dia saja yang memang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Keberhasilan anak mengerjakan 

suatu tugas juga berpengaruh 

terhadap penghargaan terhadap 

dirinya sendiri 

masih melebih-lebihkan tindakan 

agresif. Selanjutnya tentang konsep 

diri anak di usia 3-5 tahun yaitu 

bagaimana mereka bisa 

menggambarkan, menjelaskan, 

mendeskripsikan dirinya sendiri 

kepada orang lain 

  00:10:01 - 00:11:00 Biasanya diusia ini anak-anak bisa 

mulai mengenali siapa dirinya 

walaupun sebenarnya biasanya 

masih sangat konkrit, biasanya 

misalnya diminta untuk 

memperkenalakan diri mungkin 

yang disebutkan lebih selain ke 

nama mungkin ke apa yang dia 

punya, mainan apa yang dia punya, 

kemudian ciri-ciri dia yang sangat 

terlihat gitu misalnya tidak sampai 

sifat-sifatnya biasanya anak yang 

diusia 3-4 tahun masih seperti itu. 

Sedangkan diusia 5 tahun nanti 

mulai berkembang karena usianya 

juga semakin meningkat 

kemampuan mendeskripsikan 

dirinya juga semakin baik misalnya 

“aku anaknya berani loh main sama 

kucing” misalnya seperti itu jadi 

biasnya lebih baik, lebih luas apa 

yang dijelaskan 

  00:11:01 - 00:12:00 nah tapi biasanya anak-anak ini itu 

masih belum dapat berfikir bahwa 

seseorang itu bisa memiliki sifat 

yang berbeda maksudnya disatu 

waktu orang itu bisa memiliki sifat 

baik dan sifat buruk nah itu yang 

masih belum matang pada usia 3-5 

tahun ini makanya diusia ini 

mereka menilai seseorang itu pada 

saat itu kalau baik ya dia tidak akan 

berbuat buruk, kalau misalnya dia 

sudah sekali memunculkan 

perilaku yang tidak disukai anak 

dia langsung bilang “ oh dia 

anaknya tidak baik ah” gitu padahal 

sebenarnya sehari sebelumnya atau 

beberapa waktu sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mereka habis bermain bersama jadi 

mereka memang belum bisa 

melihat bahwa ada loh orang yang 

belum bisa memiliki sifat baik 

tetapi ada sifat buruknya juga 

diantara sifat baiknya itu gitu jadi 

masih antara baik dan buruknya itu 

masih sangat saklek dimata anak. 

Dan juga disini kita ketahui 

  00:12:01 - 00:13:00 bahwa kemampuan anak untuk 

mendeskripsikan dirinya deskripsi 

yang dia ucapkan itu sangat 

berpengaruh terhadap kepercayaan 

diri anak. Jadi disini peran kita 

untuk bisa kalau misalnya ada hal-

hal yang sekiranya membuat anak 

kurang percaya diri dan akhirnya 

deskripsi dirinya kurang gitu ya, itu 

kita yang menyemangati anak. 

Makanya disini pentingnya tidak 

boleh sembarang melabeli anak 

misalnya “kamu itu anaknya nakal, 

kamu itu anaknya bandel sudah 

dikasih tahu gak pernah mau 

dengerin ibu” misalnya kayak gitu 

itu akan berdampak pada deskripsi 

dirinya dia terhadap dirinya sendiri 

makanya biasanya anak-anak yang 

diberi label seperti itu tuh justru 

akan memunculkan perilaku itu 

gitu makanya kita bantu anak untuk 

mendeskrpisikan dirinya yang 

baik-baik supaya dia juga bisa 

memiliki rasa kepercayaan diri 

yang baik. 

  00:13:01 - 00:14:00 kemudian deskripsi diri  anak ini 

biasanya juga di pengaruhi oleh 

sikap reaksi orang rehadap dirinya 

gitu makanya disini saya tadi 

sebutkan ini peran kita untuk 

membuat anak bisa 

mendeskripsikan dirinya dengan 

baik walaupun mungkin beberapa 

kali mungkin ada masalah-masalah 

yang terjadi pada anak tetapi bukan 

berarti kita bisa melabeli secepat itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kepada anak-anak kita karena itu 

bisa berdampak pada diri mereka 

juga untuk menginternalisai 

sebutan-sebutan itu pada mereka. 

Dan keberhasilan anak dalam 

mengerjakan suatu tugas ini juga 

berpengaruh terhadap rasa percaya 

diri dan penghargaan dari dirinya 

untuk dirinya sendiri gitu. Makanya 

tadi kan diawal saya sebutkan 

sempat saya sebutkan tahap 

perkembangan yang anak yang 

mulai berinisiatif  kalau  dia 

berhasil dia akan muncul 

inisiatifnya kalau dia akan gagal 

00:14:31 Perkembangan emosi anka usia 3-

5 tahun  

 

-Mulai menunjukkan ekspresi 

emosi yang lebih beragam 

(bangga, merasa bersalah, malu, 

dll) 

-Ekspresi emosi dapat ditunjukkan 

dalam bentuk yang lebih beragam 

-Kemampuan 

untukmengekspresikan emosinya 

lebih baik dibandingkan usia 

sebelumnya 

-Kemampuan mengatur emosi 

berpengaruh terhadap kesiapan 

anak untuk sekolah 

-Mulai dapat membedakan hal 

baik dan buruk 

-Faktor yang dapat berpengaruh 

    -Tempramen 

    -Kondisi keluarga 

    -Hubungan dengan guru 

00:14:01 - 00:15:00  biasanya dia akan merasa bersalah 

nah ini jadi keberhasilan anak 

untuk melakukan sesuatu inilah 

yang akhirnya bisa berpengaruh 

juga terhadap bagaimana dia 

menghargai dirinya sendiri 

bagaimana dia akhirnya bisa 

merasa percaya diri dan merasa dia 

bisa melakukan hal-hal lainnya 

selain ini bisa mencapai tingkatan-

tingkatan yang selanjutnya dan itu 

menjadi hal yang penting dalam 

perkembangan sosioemosianal 

anak. Selanjutnya tentang 

perkembangan emosi anak diusia 

3-5 tahun, seperti yang tadi sudah 

sempat dibahas diusia ini biasanya 

ekspresi emosi sudah lebih 

beragam kalau sebelumnya itu 

sedih dan senang kemudian 

berkembang lagi jadi marah. Nah 

nanti di usia ini nanti mereka bisa 

merasa bangga kalau mereka 

berhasil, mereka bisa merasa 

bersalah kalau ada yang ada tidak 

sesuai, mereka juga bisa merasakan 

malu klau misalnya tidak 

  00:15:01 - 00:16:00 sama dengan teman-temannya 

seperti itu. Dan ekspresi yang 

ditunjukan pun juga semakin 

beagam misalnya sedih dia tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hanya menangis tapi juga misalnya 

sambil diam itu menjadi ekspresi 

emosinya dia atau juga ada anak-

anak yang ekspresi emosinya 

melalui aktifitas lain jadi misalnya 

mereka mencoret-coret kertas saat 

mereka marah contohnya sepserti 

itu. Dan kemampuan untuk 

mengekspresikan emosi di usia 3-5 

tahun ini biasnya sudah lebih baik 

dibandingkan usia sebelumnya. 

Jadi kalau diusia sebelumnya kita 

masih harus mengarahkan gitu ya 

“kalau marah jangan pukul-pukul” 

gitu sebenarnya diusia 3-5 tahun ini 

anak sudah bisa dilatih untuk 

mengarahkan atau 

mengekspresikan emosi ya ini 

dengan lebih baik dengan tidak 

memukul misalnya boleh marah 

tapi tidak 

  00:16:01 - 00:17:00 menyakiti diri sendiri atau orang 

lain misalnya seperti itu. Nah 

kemampuan mengatur emosi ini 

juga merupakan hal yang menjadi 

faktor penting untuk kesiapan anak 

masuk sekolah SD nantinya, karena 

disekolah SD itu nantinya mereka 

harus mengikuti jadwal, mereka 

banyak bertemu dengan orang-

orang yang lebih heterogen teman-

temannya kemudian biasanya satu 

guru akan menangani anak yang 

lebih banyak jadi tidak bisa se 

intens atau sedekat sebelumnya jadi 

dia harus bisa mengatur emosinya 

sendiri juga jadi untuk masuk 

sekolah SD itu sebenarnya bukan 

hanya calistung yang ditekankan 

gitu. Kemampuan mengatur emosi 

anak pun itu juga sangat penting 

karena nanti dia harus juga 

mengatur dirinya sendiri didalam 

kelas seperti itu dan pada saat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  00:17:01 - 00:18:00 3-5 tahun ini mereka juga sudah 

mulai bisa membedakan baik dan 

buruk jadi mana perilaku yang 

boleh dilakukan, mana yang pada 

saat kapan emosi senang itu di 

berikan gitu kan kapan sih orang 

tua kita ini senang ternyata pada 

saat perilaku baik yang dilakukan 

misalnya seperti itu dan juga sudah 

tahu , sudah bisa membedakan 

yang buruk yang tidak boleh 

dilakukan yang seperti apa. Nah 

faktor yang bisa mempengaruhi 

emosi anak setidaknya ada 3 ini 

faktor yang signifikan yang 

pertama yaitu adalah tempramen 

tentunya, yang kedua yaitu kondisi 

keluarga jadi bagaimana keluarga 

itu menghadapi anak, bagaimana 

anak melihat contoh dalam 

keluarganya dalam 

mengekspresikan emosinya 

misalnya orangtuanya kalau 

misalnya marah suka banting pintu 

gitu misalnya. Nah itu menjadi 

contoh sebenarnya untuk anak 

kayak oh ternyata kalau marah 

boleh ya 

00:18:48 Memberikan stimulasi untuk 

perkembangan sosioemosional 

anak usia 3-5 tahun  

 

-Membangun hubungan yang 

responsive dan mengayomi 

dengan anak 

-Memberi kesempatan ana untuk 

membentuk hubungan positif 

dengan teman sebaya 

-Orang tua bekerjasama dengan 

huru/pihak sekolah 

-Membantu anak 

mengkomunikasikan idenya 

dengan caranya sendiri 

-Memastikan anak terlibat dalam 

setiap kegiatan di kelas 

00:18:01 - 00:19:00 kita merusak benda misalnya 

seperti itu. Kemudian hubungan 

dengan gurunya pun juga menjadi 

faktor yang berpengaruh kalau 

gurunya misalnya reaktif gitu ya ke 

anak mudah panic, mudah terkejut 

kalau anak melakukan kesalahan 

itu juga bisa membuat anak mudah 

merasa bersalah terus merasa malu 

kalau misalnya orang-orang 

melihat dia seperti itu atau merasa 

malu saat dia melakukan 

kesalahan-kesalahan tertentu gitu 

jadi kalau dari diri mereka sendiri 

tempramen itu sangat berpengaruh, 

nah kalau dari luar biasanya kondisi 

keluarga terutama orang tua dan 

hubungan dengan gurunya itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Memberikan kesempatan ana 

untuk belajar mengatasi konflik 

dengan teman 

-Berdiskusi tentang konsekuensi 

dari setiap tindakan 

-Membantu anak mengenali dan 

melabeli emosi yang dirasakan 

-Membantu anak 

mengekspresikan emosi dengan 

cara yang baik 

sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan emosi anak. 

Selanjutnya yang terakhir adalah 

bagaiman sih kita kalau mau 

memberikan stimulasi untuk 

perkembangan sosioemosional 

anak itu prinsipnya apa. yang 

pertama kita harus membangun 

hubungan yang responsif dan 

mengayomi 

  00:19:01 - 00:20:00 dengan anak jadi orang tua harus 

peka terhadap kebutuhan anak, kita 

harus bisa mengayomi anak, anak 

harus merasa cukup kasih 

sayangnya supaya nanti dia juga 

memiliku kasih sayang yang sama 

kepada orang-orang di sekitarnya. 

Kita harus memberikan 

kesempatan anak untuk bisa 

membentuk hubungan positif 

dengan teman sebaya jadi karena 

ada beberapa orang tua yang sangat 

menjaga anaknya misalnya, takut 

ah nanti kalau misalnya dia main 

sama temannya malah jadi gak 

belajar, atau misalnya kalau dia 

kebanyakan main nanti temannya 

suka apa dia jadi suka ini juga gitu. 

Beri kesempatan anak untuk 

membentuk hubungan positif 

dengan teman sebaya, kalau 

memang ada contoh-contoh yang 

kurang baik kita yang akhirnya  

memang memiliki peran untuk 

harus meluruskan kepada anak, kita 

yang harus menyiapkan anak untuk 

masuk ke dunia yang sebenarnya 

  00:20:01 - 00:21:00 itu yang memang di dunia ini ada 

hal yang baik ada hal yang buruk 

jadi kita harus memberikan 

kesempatan anak untuk 

membentuk hubungan positif 

dengan teman sebayanya. 

Kemudian yang ketiga orang tua 

perlu berkerja sama dengan guru 

atau pihak sekolah terutama guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kelasnya jadi bagaimana anak ini 

bersosialisai dengan temannya 

disekolah, di kelas, bagaimana bisa 

bermain dengan temannya atau 

bagaiman hubungan guru dan anak 

itu gitu itu orang tua juga harus ikut 

andil didalamnya. Kemudian bantu 

anak mengkomunikasikan idenya 

dengan caranya sendiri untuk 

membentuk rasa percaya diri  dan 

rasa inisiatif anak. Kemudian 

pastikan anak terlibat dalam setiap 

kegiatan dikelas ini juga 

pentingnya orang tua berkerja sama 

dengan guru supaya rasa inisiatif 

dan rasa keterlibatan dia bersama 

teman sekelasnya itu 

  00:21:01 - 00:22:00 terbentuk gitu jadi untuk guru harus 

lebih peka setiap anak harus terlibat 

dalam setiap kegiatan jangan 

sampai ada yang tidak terlibat. 

Sedangkan untuk orang tua juga 

harus menanyakan kepada gurunya 

apakah dia ikut kegiatan ini kalau 

misalkan ada kegiata dia biasanya 

dia ngapain kalau kegiatannya 

berkelompok seperti itu. Lalu 

berikan kesempatan anak untuk 

belajar mengatasi konflik dengan 

teman, jadi berantem atau 

bertengkar sedikit-sedikit itu bukan 

hal yang terlalu dikhawatirkan 

kecuali kalau memang sudah 

sampai ketahap yang 

membahayakan misalnya saling 

memukul, saling mendorong itu 

yang biasanya harus segera di lerai 

tapi diharapkan orang tua juga bisa 

menyediakan waktu untuk anak 

menyelesaikan konfliknya sendiri 

jadi misalnya lagi main rumah-

rumahan misalnya terus 

  00:22:01 - 00:23:00 terjadi perbedaan pendapat coba 

kita lihat aja dari jauh kira-kira 

mereka bisa tidak menyelesaikan 

konflik mereka sendiri jadi tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



perlu langsung kita tengahi 

permasalahannya kalau sekiranya 

belum berbahaya. Kemudian ajak 

anak untuk berdiskusi tentang 

konsekuansi dari setiap tindakan 

supaya mereka bisa membedakan 

mana hal yang baik dan buruk lalu 

mereka juga bisa berfikir 

konsekuensi yang kira-kira mereka 

akan daparkan kalau mereka 

melakukan tindakan-tindakan 

tertentu. Kemudian bantun anak 

untuk mengenali dan melabeli 

emosi yang dirasakan ini sangat 

penting mereka harus bisa 

merasakan harus bisa mengetahui 

apa yang sedang mereka rasakan 

itu, emosi apa sih. Baru setelah itu 

kalau mereka sudah paham oh ini 

ya kalau ini kalau aku kayak gini itu 

aku lagi marah ya, kalau aku lagi 

kayak gini ini itu lagi sedih ya. 

Setelah dia tahu nama dari emosi 

yang mereka rasakan itu 

  00:23:01 - 00:24:00 barulah kita bisa mengajarkan atau 

melatih anak untuk 

mengekspresikan emosi dengan 

cara yang baik. Dengan cara yang 

baik ini dalam artian dengan cara 

yang tidak sampai menyakiti diri 

sendiri dan tidak merugikan orang 

lain juga. Jadi misalkan kalau sedih 

yaudah kalau kamu sedih kamu 

boleh nangis tidak menganggu 

sekitar ya. Jadi sudah diam dulu 

disini tenangkan diri dulu disini 

kalau nanti kalau misalkan sudah 

tenang baru datang ke ibu lagi 

misalnya seperti itu atau kalau lagi 

marah coba tenangkan diri dulu 

seperti yang tadi saya bilang bisa di 

usia ini bisa melampiaskan 

kemarahan dalam bentuk lain 

misalnya kalau mau mewarnai dulu 

atau mau gambar-gambar, mau 

coret-coret dulu supaya marah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kamu reda silahkan gitu. Karena 

saya pun pernah mempraktekan ini 

dan memang ada orang ada anak 

yang memang rasa marahnya itu 

bisa mereda, pada saat dia 

  00:24:01 - 00:24:40 melakukan kegiatan-kegiatan yang 

membutuhkan fokus lebih itu justru 

jadi ini tantangan untu kita juga 

untuk melihat kebutuhan setiap 

anak itu bagaimana kira-kira kalau 

dia merasakan emosi negative bisa 

diarahkan ke kegiatan apa. Dan 

materi yang bisa saya sampaikan 

tentang perkembangan 

sosioemosional anak diusia 3-5 

tahun, semoga bermanfaat, semoga 

dengan materi ini kita bisa lebih 

memahami bagaimana kita harus 

bersikap kepada anak untuk 

membentuk perkembangan 

sosioemosional yang lebih baik 

lagi. Terima kasih 

Wassalammualaikum 

warohmatullahhi wabaraokatuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


