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ABSTRAK 

 

Baiq Sulfiana (1620010012): Literasi Keluarga: Peran Ibu dalam Membangun 
Budaya Akademik. Tesis Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, 
Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2020. 

Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan peran Sekolah Ibu Yogyakarta yang 
mengajarkan literasi keluarga sehingga akan terciptanya suasana akademik di 
lingkungan keluarga. Di era digital sekarang, banyak komunitas kelas pola asuh 
anak yang diadakan baik secara online maupun offline, sehingga orang tua bisa 
dengan mudah mengikuti komunitas seperti ini, salah satunya Sekolah Ibu 
Yogyakarta untuk belajar dan berdiskusi terkait permasalahan di dalam keluarga 
seperti pengasuhan anak. Beragam motivasi para peserta (ibu dan calon ibu) 
ketika mengikuti sekolah ibu ini, tetapi mempunyai tujuan besar yang sama yaitu 
ingin menjadi orang tua terbaik bagi anak-anaknya dan bisa mengikuti 
perkembangan zaman hingga anak tumbuh dewasa. Penelitian kualitatif dengan 
pendekatan penelitian lapangan ini menggunakan metode pengumpulan data 
berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini 
terdiri dari para peserta Sekolah Ibu Yogyakarta dan direktur dari Wonderfull 
Family Institute. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa peran Sekolah Ibu 
Yogyakarta sangat membantu para ibu dalam belajar ketika menjalani kehidupan 
rumah tangga, terbukti dengan terdapat beberapa aspek yang memberikan 
perubahan pada keluarga peserta diantaranya, pertama para peserta mendapatkan 
pengetahuan yang lebih baik terkait pola asuh orang tua terhadap anak dalam 
keluarga, dan kemampuan mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman di 
era digital ini; kedua, para peserta memberikan pengetahuan literasi dalam 
keluarga dengan menyediakan berbagai fasilitas yang ada untuk mengembangkan 
minat literasi anak dalam keluarga; ketiga, dengan adanya fasilitas yang 
mendukung kemampuan literasi anak dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang 
edukatif menjadi salah satu pendukung akan terciptanya suasana budaya 
akademik di dalam keluarga. 

 

Kata kunci: pola asuh orang tua, pendidikan anak, literasi keluarga, budaya 
akademik. 
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ABSTRACT 

 

Baiq Sulfiana (1620010012): Family Literacy: The Role of Mother in Building 
Academic Culture. Thesis Interdisciplinary Islamic Studies Study Program 
Concentrataion of Library and Information Science, Postgraduate UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2020. 

This thesis aims to explain the role of the Mother School in Yogyakarta in 
teaching family literacy so that it will create an academic at mosphere in the 
family environment.  In today’s digital era, many parenting class communities are 
held both online and offline, so parents can easily join communities like this, one 
of which is the Mother School Yogyakarta to learn and discuss problems in the 
family such as childcare. There were various motivations for the participants 
(mothers and future mothers) when attending this mother’s school, but they have 
same big goal, namely to become the best parents for their children and be able to 
keep up with the times until the child grows up. This qualitative research with a 
field research approach uses data collection methods in the form of interviews, 
observation and documentation. The informants in this study consisted of 
participants from the Mother School Yogyakarta and the director of the 
Wonderful Family Institute. The results of this thesis indicate that the role of the 
Mother School in Yogyakarta is very helpful for mothers in learning when living 
a household life, as evidenced by several aspects that make changes to the 
families of the participants, including first the participants get better knowledge 
regarding parenting styles of parents towards their children in accordance with the 
times in this digital era; second, the participants provide literacy knowledge in the 
family by providing various existing facilities to develop children’s literacy 
interests in the family; third, the existence of facilities that support children’s 
literacy skills and  holding educational activities to support the creation of an 
atmosphere of academic culture in the family. 

 

Keywords: parenting, childrent’s education, family literacy, academic culture. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi dan informasi saat ini terutama penggunaan 

perangkat digital telah mempengaruhi kehidupan anak.1 Hal ini menegeskan 

bahwa anak-anak yang hidup di era milenial memang pasti dipengaruhi oleh 

teknologi digital. Tidak heran jika anak-anak saat ini dikategorikan sebagai 

generasi digital. Anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital native, 

yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir.2 

Anak-anak yang hidup di era ini mempunyai karakteristik yakni perilaku 

ketergantungan terhadap digital (internet) sangat tinggi. Perilaku ini akhirnya 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak yang disebut sebagai generasi 

milenial yang hidup di era digital. Karakteristik utama generasi ini adalah 

connected, creative, dan confidence.3 Connected berarti generasi ini merupakan 

pribadi yang pandai bersosialisasi terutama dalam hal komunitas yang diikuti. 

Generasi ini juga aktif berselancar di media sosial dan internet. Generasi milenial 

sangat sering menggunakan facebook, twitter, path, instagram, youtube dan media 

sosial lainnya. Creative berarti generasi ini terdiri dari orang-orang yang 

bisaberpikir out of the box, kaya akan ide dan gagasan, serta mampu 

                                                           
1Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial & Budaya Dasar, Cet. VI, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2012), 161. 
2Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Seri Pendidikan Orang 

Tua: Mendidik Anak di Era Digital, Cet. I, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Juli 
2016), 9. 

3Harian Umum Koran Sindo, 10/08/2017. 
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mengkomunikasikan ide dan gagasan itu dengan cemerlang. Generasi milenial 

termasuk generasi kreatif, salah satu bukti yang terlihat adalah tumbuhnya industri 

starup dan industri kreatif lain yang dimotori anak muda. Confidence berarti 

bahwa anak generasi sekarang ini merupakan kumpulan orang-orang yang sangat 

percaya diri, berani mengemukakan pendapat dan tidak sungkan berdebat melalui 

media sosial. 

 Berdasarkan hal tersebut, perilaku anak-anak dalam era milenial yang 

ditandai dengan semakin kuatnya penggunaan media digital, maka peran orang 

tua mengembangkan pola asuh agar menciptakan generasi yang tidak mendapat 

pengaruh negatif dari era digital, tetapi menggunakan semua media itu dengan 

bijak dan untuk kepentingan yang positif. Pola asuh yang diterapkan orang tua 

harus tepat sejak usia dini agar anak-anak ketika beranjak dewasa memiliki sikap 

kritis dan selektif terhadap setiap kemajuan. Orang tua bertugas untuk 

mempersiapkan anak menghadapi zamannya. Orang tua sebagai pendidik pertama 

dan utama perlu melakukan intropeksi diri dengan terus berupaya mempersiapkan 

anak untuk menghadapi era digital saat ini dan era kedepannya. Orang tua perlu 

melakukan proyeksi dengan membangun komitmen atau tekad untuk melindungi 

anak-anak dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat 

yang bisa ditawarkannya. 

 Orang tua dalam keluarga berperan sebagai pendidik pertama dan utama 

bagi tumbuh kembang anak-anaknya. Orang tua melakukan peran tersebut dengan 

pola tindakan atau pola asuh yang positif dan efektif. Keterlibatan keluarga dalam 

pendidikan anak ini merupakan suatu keharusan. Bentuk pendidikan dalam 
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keluarga adalah bersifat pengasuhan. Proses pengasuhan bukan sebuah hubungan 

satu arah dimana orang tua mempengaruhi anak, tetapi pengasuhan merupakan 

interaksi yang terus menerus antara orang tua dan anak yang mencakup berbagai 

ragam aktivitas yang tujuannya agar anak bisa berkembang secara optimal. Proses 

interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, 

sosial, intelektual, dan spiritual berlangsung sejak seorang anak dalam kandungan 

sampai dewasa.4 Maksudnya bahwa pola asuh merupakan pola interaksi antara 

anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, 

minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang 

dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang belaku di masyarakat agar anak 

dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga 

meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan anak. 

Pola asuh juga berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban orang tua 

terhadap anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 Pasal 26 orang tua dalam keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk pertama mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; kedua 

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 

ketiga mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini; dan keempat memberikan 

pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Keterlibatan 

orang tua dalam membentuk kepribadian anak bertujuan untuk mencegah perilaku 

menyimpang yang tidak sesuai dengan norma susila dan nilai moral dalam diri 

anak. Dengan demikian pola asuh orang tua berarti suatu proses interaksi antara 
                                                           

4Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Seri Pendidikan Orang 
Tua: Pengasuhan Positif, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Juli 2016), 3. 
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orang tua dan anak yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, 

membimbing serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Secara umum pola asuh anak dalam keluarga terbagi dalam empat kategori 

yaitu pola asuh otoriter (authoritative), pola asuh permisif (permissive), pola asuh 

uninvolved, dan pola asuh demokrasi(authoritative).5 Setiap orang tua tidak harus 

mutlak menggunakan satu tipe pola asuh, tetapi para orang tua dapat 

mengkombinasikan tipe-tipe pola asuh tertentu dalam mendidik dan membantu 

anak. Misalnya saja pola asuh orang tua otoriter (authoritarian) mengutamakan 

disiplin dan aturan dalam mendidik anak. Setiap pelanggaran dalam sebuah aturan 

memiliki konsekuensi. Orang tua yang otoriter kurang sabar dalam memberikan 

penjelasan mengenai aturan main dan konsekuensi dari pemberlakuan aturan 

dalam keluarga. Sedangkan untuk pola asuh orang tua permisif (permissive), tipe 

ini orang tua sering memanjakan anak, tidak banyak menuntut anak, jarang 

mendisiplinkan anak dan kontrol yang rendah terhadap perilaku anak. Orang tua 

memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berbuat sesuatu yang 

diinginkannya.  

Pada pola asuh orang tua uninvolved merupakan pola asuh yang dilakukan 

orang tua yang kurang memiliki tuntutan terhadap anak dan kurang renponsif 

terhadap kebutuhan anak. Selain itu orang tua kurang memiliki ikatan batin yang 

kuat terhadap anak. Hal ini sudah dikategorikan sebagai bentuk penelantaran 

secara mental dan psikologis terhadap anak. Serta pola asuh orang tua demokrasi 
                                                           

5Santosa, T. Elizabeth, Raising Children in Digital Era- Pola Asuh Efektif untuk Anak di 
Era Digital, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015),104-109. 
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(authoritative) ini memberikan aturan main dan disiplin kepada anak, namun 

memiliki gaya komunikasi yang lebih baik dari pada pola asuh orang tua 

authoritarian. Orang tua yang punya karakter seperti ini penuh kasih sayang 

seperti tipe permisif, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Selain itu orang tua 

memiliki sikap tegas dan proaktif sehingga melatih anak untuk bertanggung jawab 

terhadap diri sendiri, maupun orang lain, serta orang tua menjadi teladan (role 

model) bagi anak. 

Berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari penerapan keempat pola asuh tersebut. Dan hampir semua orang 

tua melakun pola asuh tersebut. Adapun sebaiknya penerapan keempat pola asuh 

ini tentu saja sebaiknya memperhatikan latar belakang sosiokultural dan 

lingkungan keluarga. Implementasi keempat pola asuh di atas hendaknya harus 

disesuaikan dengan determinasi yang jelas antara hak dan kewajiban anak 

terutama sekali mengenai hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak bermain, 

belajar, kasih sayang, nama yang baik, perlindungan, dan perhatian terhadap anak. 

Berbagai macam fungsi keluarga diantaranya yaitu sebagai berikut, fungsi 

biologis, fungsi pendidikan, fungsi religious, fungsi perlindungan, fungsi 

sosialisasi, fungsi kasih sayang, fungsi ekonomis, fungsi rekreatif, dan fungsi 

status sosial dalam keluarga.6 

Berbicara fungsi pendidikan dalam keluarga, maka keluarga adalah tempat 

pertama dan utama pembelajaran bagi anak, untuk itu keluarga diajak untuk 

mengkondisikan kehidupan keluarga sebagai “institusi” pendidikan, sehingga 
                                                           

6 Ibid.  
. 
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terdapat proses pembelajaran anak-anak terutama dikala mereka belum dewasa. 

Bentuk kegiatan pembelajaran diantaranya melalui asuhan, bimbingan, dan 

pendampingan serta teladan nyata. Khusus dibidang pergaulanpun anak tetap 

harus dikontrol dan diarahkan kepada lingkungan yang kondusif dan baik guna 

pertumbuhan dan perkembangan mereka. 

Berbicara masalah pendidikan secara umum, dalam hal ini pendidikan 

memiliki peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas, baik berkualitas secara intelektual maupun moral. Pendidikan 

merupakan rancangan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap perubahan 

perilaku seseorang dan masyarakat luas. Menurut UU Sisdiknas Tahun 2003, 

pendidikan diartikan sebagai “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pendidikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarkat, bangsa, dan negara”.7 

 Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pendewasaan anak didik baik 

secara jasmani maupun rohani. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan adalah 

mentransormasikan nilai-nilai dari pengalaman untuk berusaha mempertahankan 

eksistensi manusia dalam berbagai bentuk kebudayaan serta zaman yang terus 

berkembang.8 Pendidikan sangat diperlukan bagi seluruh manusia agar manusia 

dapat terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman, dibarengi juga dengan 

perubahan pesat dalam bidang kehidupan masyarakat. Perubahan pesat tersebut 
                                                           
 7M. Sukarjo dan Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 81.  
 8Marsudin Siregar, Pemikiran Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 16. 
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dapat membawa kemajuan namun juga dapat menimbulkan kegelisahan pada 

banyak orang.  

 Berbicara mengenai pendidikan berkaitan erat dengan budaya akademik 

Budaya akademik sebenarnya adalah budaya universal, artinya dimiliki oleh 

setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akdemik. Membangun 

budaya akademik bukan perkara mudah, diperlukan upaya sosialisasi terhadap 

kegiatan akademik, sehingga terjadi kebiasaan di kalangan akademisi untuk 

melakukan norma-norma kegiatan akademik tersebut. Pemilik budaya akademik 

ini seharusnya menjadi idola semua insan akademisi perguruan tinggi yakni dosen 

dan mahasiswa. Derajat akademik tertinggi bagi seoarang dosen adalah 

dicapainya kemampuan akdemik pada guru besar (profesor), sedangkan bagi 

mahasiswa adalah apabila mampu mencapai prestasi akademik yang setingi-

tingginya. Khusus bagi mahasiswa faktor-faktor yang dapat menghasilkan prestasi 

akademik tersebut ialah terprogramnya kegiatan belajar, kiat untuk berburu 

referensi aktual dan mutakhir, diskusi substansial akademik dan sebagainya. 

Dengan melakukan aktivitas seperti itu diharapkan dapat dikembangkan budaya 

mutu (quality culture) yang secara bertahap dapat menjadi kebiasaan dalam 

perilaku tenaga akademik dan mahasiswa dalam proses pendidikan di perguruan 

tinggi. 

 Terkait budaya akademik, terdapat penelitian terdahulu yang sudah 

menjelaskan mengenai budaya akademik biasanya akan identik terjadi di 

perguruan tinggi atau instansi sekolah. Nyoman dalam penelitiannya menjelaskan 

tentang budaya akademik akan berjalan baik jika suasana kampus juga berjalan 
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baik meskipun untuk mengubah keadaan tidak mudah apalagi dalam waktu yang 

cepat. Hal ini disebabkan banyak faktor yang membuat situasi itu tidak mudah 

diubah. Salah satu indikator sederhana budaya akademik di lingkungan kampus 

bejalan baik adalah ketika mereka mau berani untuk mangadu gagasan, 

mendiskusikan pemikiran dan bahkan mendebatkan ide-ide baru. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya yang menjadi masalah 

adalah minimnya wadah atau tempat untuk menyalurkannya, misalnya saja 

publikasi ilmiah tinggi tetapi lembaganya belum siap, banyak jurnal yang belum 

terakreditasi dan belum berbasis elektronik, kehadiran dosen dan mahasiswa naik 

tetapi tempat untuk sekedar berdiskusi belum ada seperti ruang transit maupun 

perpustakaan yang belum memadai.9 

 Berikutnya Abrorinnisail melakukan penelitian tentang praktik budaya 

akademik mahasiswa. Secara empiris penelitian ini berusaha menjelaskan tentang 

bagaimana sebuah praktik budaya akademik berjalan di sebuah perguruan tinggi, 

yang tentunya tidak lepas dari sinergi antara struktur dengan agen. Agen dengan 

struktur merupakan dua substansi yang tidak dapat dipilah dan saling 

mempengaruhi satu sama yang lain dalam suatu proses kompleks untuk 

menghasilkan praktik sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan Fenomenologi Edmund Husserl, dengan pisau analisis Teori 

Strukturalis Genetis Pierre Bourdieu. Wujud nyata dari praktik-praktik akademik 

yang dilakukan oleh para mahasiswa dapat diklasifikasi ke dalam beberapa varian 

mahasiswa yaitu mahasiswa aktivis (kura-kura atau kuliah rapat), mahasiswa 

                                                           
 9I Nyoman Yoga Segara, “Budaya Akademik Sebagai Salah satu Penjamin Mutu 
Pendidikan”, Jurnal Purwadita Vol.2 No.1 (Maret 2018), 16.  
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study oriented (kupu-kupu atau kuliah pulang), dan mahiswa mediator (kunang-

kunang atau kuliah nonkrong).10 

 Lebih jauh lagi Nuryanto dalam penelitiannya tentang kritik budaya 

akademik di pendidikan tinggi. Pendidikan menjadi arena politis dan tidak netral 

karena dari rahim pendidikan akan lahir manusia-manusia idealis atau pragmatis, 

humanis atau dehumanis, toleran atau intoleran, berintegritas atau krisis integritas, 

individualis atau sosialis. Pendidikan memiliki peran yang sangat signifikan 

dalam melahirkan dan membentuk pribadi-paribadi tertentu. Semuanya tergantung 

pada dasar filosofi dan nilai di atas mana institusi pendidikan dibangun serta 

praksis pendidikan apa yang dikembangkan. Iklim sosial yang dibangun di 

kampus, merupakan bagian dari kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) yang 

juga berkontribusi dalam membentuk kepribadian civitas akademika. Saat ini 

yang tengah terjadi adalah pertarungan kepentingan agar ideologi dalam 

pendidikan tinggi yaitu kontestasi antara pendidikan tinggi yang berbasiskan pada 

nilai-nilai akademik (academic values) cenderung etis-utopis dan yang berbasis 

pada nilai-nilai korporasi (corporative values) yang cenderung parktis-pragmatis. 

Tarik menarik kepentingan ideologi dalam pendidikan sesungguhnya merupakan 

tarik menarik kepentingan antara idealisme dan pragmatisme. Seharusnya 

pendidikan tinggi menjadi bagian dari institusi sosial yang ikut mendorong 

terbentuknya masyarakat etis-demokratis. Ketika pendidikan tinggi kehilangan 

nalar kritisnya maka ia tidak mampu menjadi pencerah bagi masyarakat, atau 

                                                           
 10Abrorinnisail Masruroh, “Praktik Budaya Akademik”, Universita Negeri Surabaya. 



 

10 

menjadi agent of social change. Tetapi sebaliknya, pendidikan tinggi semakin 

jauh dari realitas masyarakat.11 

 Dari penjelasan di atas kita harus sadari bersama bahwa perguruan tinggi 

berperan dalam mewujudkan upaya dan pencapaian budaya akademik tersebut. 

Perguruan tinggi merupakan wadah pembinaan intelektualitas dan moralitas yang 

mendasari kemampuan penguasaan IPTEK dan budaya dalam pengertian luas 

disamping dirinya sendirilah yang berperan untuk perubahan tersebut. Adapun 

ciri-ciri perkembangan budaya akademik di pendidikan tinggi meliputi: pertama 

penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif; kedua pemikiran 

rasional dan kritis-analitis dengan tanggung jawab moral, ketiga kebiasaan 

membaca, keempat penambahan ilmu dan wawasan, kelima kebiasaan meneliti 

dan mengabdi kepada masyarakat, keenam penulisan artikel, makalah, buku, 

ketujuh diskusi ilmiah, kedelapan proses belajar-mengajar, dan kesembilan 

manajemen perguruan tinggi yang baik.12 

 Selain pada pendidikan di perguruan tinggi, terdapat juga pendidikan di 

tingkat sekolah. Pendidikan pada lingkup sekolah merupakan tanggung jawab 

bersama-sama bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga sekolah, keluarga dan 

lingkungan masyarakat.13 Semenjak pandemi covid-19 melanda Indonesia, 

berdampak pada masalah aktivitas pendidikan, kebijakan-kebijakan terkait dengan 

belajar di rumah diberlakukan dengan tujuan untuk menekan penyebaran pandemi 

                                                           
 11M. Agus Nuryanto, “Kritik Budaya Akademik Di Pendidikan Tinggi”, The Journal of 
Society & Media Vol. 1(1), 2017, 35-42. 
 12https://kiewlife.blogspot.com/1970/10/budaya-akademik-etos-kerja-dalam-islam.html. 
 13Hatimah, I, Keterlibatan Keluarga Dalam Kegiatan di Sekolah Dalam Perspektif 
Kemitraan. Pendagogia, 14(2), 2016. Diakses pada 
https://doi.org/10.17509/pedagogia.v14i2.3878 
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tersebut. Kebijakan terkait dengan peserta didik belajar di rumah mulai 

diberlakukan tanggal 24 Maret 2020 yang merupakan penerapan kebijakan 

bersejarah di dunia pendidikan Indonesia. Kebijakan ini wujud dari masa 

kedaruratan. Dalam menyelamatkan pendidikan di Indonesia kementrian 

pendidikan membuat enam kebijakan untuk mencegah carut marutnya proses 

pendidikan di masa pandemi yaitu pertama pelaksanaan ujian nasional, kedua 

proses belajar dari rumah, ketiga ujian sekolah, keempat kenaikan kelas, kelima 

penerimaan peserta didik baru, dan keenam bantuan operasional sekolah.14 

Melihat kondisi ini kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat perlu 

diperhatikan agar komponen tersebut dalam menghadapi pendidikan di tengah 

pandemi covid-19 punya visi misi yang sama. 

 Pendidikan yang sejati mengarahkan manusia menjadi makhluk yang 

berkarakter merupakan wujud cita-cita bangsa agar menjadi sumber daya manusia 

yang berkualitas, cita-cita tersebut sesuai dengan Peraturan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan pembentukan watak 

tersebut, pemerintah membuat kebijakan untuk menumbuhkan karakter bangsa 

yang tertuang pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan 

Budi Pekerti salah satunya dengan membuat konsep Gerakan Literasi Nasional 

                                                           
 14Subarto, Momentum Keluarga Mengembangkan Kemampuan Belajar Peserta Didik, 
ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, 4, (2020), 13-18.  
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(GLN). Sasaran dari GLN sendiri meliputi Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan 

Literasi Masyarakat, serta Gerakan Literasi Keluarga.   

 Kesempataan untuk mengimplementasikan gerakan literasi keluarga 

sangat tepat dilakukaan disaat masyarakat mengalami pandemi ini, gerakan ini 

harus dijalankan karena lembaga keluarga sebagai pengganti pembelajaran 

langsung di sekolah. Keluarga merupakan masyarakat terkecil dan menjadi pilar 

bagi tegaknya masyarakat makro yaitu ummat, dimana ini menjadi tonggak 

pentingnya dalam mendukung peningkatan karakter bangsa. Keberadaan orang tua 

sebagai penanggung jawab utama dalam menanamkan nilai-nilai paling dasar 

sebelum lembaga pendidikan yang sangat vital bagi kelangsungan pendidikan 

generasi muda maupun bagi pembinaan bangsa pada umumnya.15 Pentingnya 

penguatan pendidikan karakter agar tertanam kepada peserta didik perlu 

melibatkan koordinasi antara sekolah dengan keluarga, sehingga sekolah dan 

keluarga dapat menjadi mitra yang baik untuk menciptakan output yang dicita-

citakan yaitu terinternalisasikan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Disaat 

pandemi covid-19 hubungan kedua lembaga antar sekolah dengan keluarga perlu 

dipererat dengan cara mengembangkan dan mengimplementasikan program-

program yang sudah ada agar menumbuhkan peningkatan nilai-nilai karakter 

peserta didik. 

 Disini peran keluarga sangat penting dalam pendidikan anak. Proses 

pendidikan dalam keluarga dengan cara memberikan pengarahan baik dalam 

bentuk nasihat, perintah, larangan, pembiasaan, pengawasan, dan pemberian ilmu 

                                                           
 15Rahmah, S, “Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak”, Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan 
Teknik Dakwah, 4(6), 2017. 
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pengetahuan.16 Anak mendapat bimbingan dan perawatan dari orang tua dalam 

rangka membentuk perawatan dan kepribadian anak. Namun sebagaimana yang 

ditegaskan oleh Anies Baswedan bahwa dibandingkan dengan profesi-profesi lain, 

orang tua adalah profesi yang paling tidak tersiapkan.17 Artinya bahwa menjadi 

orang tua tidak melalui suatu proses persiapan yang formal atau paling tidak 

tersiapkan karena tidak ada sekolah khusus untuk mendidik atau menjadi orang 

tua. Oleh karena itu, orang tua harus mencari informasi dan pengetahuan serta 

belajar sendiri tetang apa yang menjadi persoalannya dan cara menyelesaikannya. 

Apabila orang tua dapat memahami dan menerapkan pola pengasuhan positif, 

maka akan membantu orang tua dalam mendidik anak serta sekaligus membentuk 

karakter positif anak di masa depan.  

Salah satu ilmu pengasuhan ini diperoleh melalu pelatihan ataupun 

seminar kelas parengting baik secara online maupun offline, bisa belajar dari buku 

ataupun majalah serta mengikuti komunitas parenting seperti salah satunya 

Sekolah Ibu Yogyakarta (SIY) dan Sekolah Ayah Yogyakarta (SAY). Program ini 

berasal dari sekolah parenting Wonderful Family Institue yang didirikan oleh 

sepasang suami istri sekaligus praktisi parenting dan konselor sosial. Layaknya 

sekolah pada umumnya, sekolah ibu ini memiliki kurikulum pembelajaran, baik 

itu yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi orang tua sampai pada mengenai 

pengajaran kepada anak yang tepat sesuai dengan usianya. 

Banyaknya peserta yang mengikuti sekolah ibu ini terlihat dari antusias 

para ibu bahkan calon ibu untuk belajar bersama, dan terbukti saat ini sudah 
                                                           
 16Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam: Rancangan Bangun Konsep 
Pendidikan Monokotomik-Holistik, 56.  

17Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Juli 2016, viii. 
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memiliki empat agkatan, serta mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh pihak 

sekolah ibu berupa konseling masalah keluarga. Guru yang mengajar di sekolah 

ibu pun memiliki bidang keilmuwannya masing-masing, seperti bidang kesehatan, 

kecantikan, keuangan, dan lain-lain. 

Komunitas ini menjadi sebuah wadah untuk para ibu dan juga calon ibu 

yang ingin belajar untuk membentuk keluarga yang kokoh, di tengah kondisi 

munculnya era digital. Ibu sebagai teladan harus mampu menjadi contoh bagi 

anak-anaknya. Mengingat bahwa perilaku dan sikap ibu akan ditiru serta akan 

dijadikan panduan anak, maka ibu harus mampu menjadi teladan yang baik bagi 

anak dengan begitu terbentuklah kepribadian anak yang baik. Berangkat dari hal 

ini maka penulis ingin membahas tentang sejauh mana peran Sekolah Ibu 

Yogyakarta (SIY) dalam mendidik anak serta menciptakan budaya akademik 

dalam keluarga. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pandangan dan peran Sekolah Ibu Yogyakarta (SIY) dalam 

rangka mendidik anak? 

2. Bagaimana literasi yang dibangun dalam keluarga oleh Sekolah Ibu 

Yogyakarta (SIY)? 

3. Bagaimana budaya akademik yang diterapkan dalam keluarga? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menjelaskan peran sekolah ibu dalam mendidik anak dan 
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menjelaskan literasi yang dibangun dalam kelurga serta serta menciptakan 

buadaya akademik anak dalam keluarga. 

 Selanjutnya manfaat dari penelitian ini secara teoritis, diharapkan mampu 

menambah pengetahuan mengenai peran seorang ibu dalam mengembangkan 

minat dan bakat dalam mendidik anak, sehingga bisa membangun budaya 

akademik dalam keluarga. Selain itu, secara praktis penelitian ini berkontribusi 

dalam menambahkan pengetahuan terkait kegiatan yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan seorang ibu sebagai salah satu 

sosok yang berperan dalam keluarga. 

 

D. Kajian Pustaka 

 Dalam kajian pustaka ini dibahas tentang penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini yang dipaparkan sebagai berikut: 

      Pertama penelitian tentang Dukungan Lingkungan Literasi Keluarga 

Muslim Terhadap Perkembangan Kemampuan Membaca Latin Dan Arab (Al-

Qur’an) Serta Perkembangan Akademik Anak. Dalam penelitian ini mengkaji 

tentang kemampuan dasar akademik yang menentukan pada perkembangan 

seluruh akademik anak. Pada aspek perkembangan akademik ilmu-ilmu 

pengetahuan agama Islam, maka aspek kemampuan baca tulis Arab; kemampuan 

baca tulis Al-Qur’an menjadi dasar pengembangan akademik anak pada ilmu-ilmu 

ke-Islaman yang dipelajarinya. Peran literasi dalam lingkungan keluarga dalam 

penciptaan iklim membaca dan kajian-kajian keIslaman yang intensif di 

lingkungan keluarga akan memberikan nilai yang besar pada perkembangan 
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keterampilan baca-tulis Arab (Al-Qur’an) pada anak, serta pemerolehan pondasi 

yang kuat akan faham-faham keagamaan yang benar, serta pengamalan ibadah 

yang nyata dipraktekkan oleh seluruh anggota keluarga.18 

Kedua penelitian tentang Budaya Akademik Islami di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dalam Perspektif Islamisasi Ilmu. Dalam penelitian ini mengkaji 

tentang bagaimana mendeskripsikan konsep dan aplikasi budaya akademik 

islamisasi, serta ditinjau dalam perspektif islamisasi ilmu di UNISSULA 

Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa budaya akademik 

islamisasi memiliki dua unsur utama. Yang pertama penekanan pada aspek 

IPTEK dan yang kedua pada aspek Ruhiyah. Dan aplikasi budaya akademik 

islamisasi yang seperti ini sejalan dengan ide islamisasi ilmu pengetahuan seperti 

yang digagas oleh Al-Attas dan Al-Faruqi.19 

ketiga penelitian tentang Peran Ibu Sebagai Pendidik Anak Dalam 

Keluarga Menurut Syekh Sofiudin bin Fadli Zain. Dalam penelitian ini mengkaji 

tentang banyaknya ibu yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik di dalam keluarga, karena ibu tidak pernah tahu bagaimana 

cara mendidik anaknya dengan baik, seperti sibuk dengan karirnya dan lain 

sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer. Namun penulis 

memadukannya dengan wawancara dengan alasan tokoh yang diteliti masih 

hidup. Maka jenis penelitian ini adalah kualitatif studi pemikiran tokoh. Metode 

pengeumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara, dengan 

                                                           
 18Agus Khotibul Umam, “Dukungan Lingkungan Literasi Keluarga Muslim Terahadap 
Perkembangan Kemampuan Membaca Latin Dan Arab (AlQur’an) Serta Perkembangan Akademik 
Anak”, Artikel (Kota Metro: STAIN Jurai Siwo metro, 2016), 1. 
 19Sudarto, “Budaya Akademik Islamisasi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
dalam perspektif islamisasi ilmu”, Artikel (Ngawi: STIT Muhamadiyah Tempurrejo, 2020),267. 
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teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ibu 

sebagai pendidik anak dalam keluarga menurut Syekh Sofiudin bin Fadli Zain 

yaitu ibu berperan sebagai pendidik ketauhidan, ibu berperan sebagai teladan, dan 

ibu berperan sebagai pengawas.20 

Keempat penelitiaan tentang Peran Ibu Rumah Tangga dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. Dalam penelitiaan ini mengkaji tentang 

bagaimana peran ibu dalam keluarga, ibu berperan paling dominan tidak hanya 

mengurus keluarga dan aktivitas rumah tangga tapi juga membantu perekonomian 

keluarga. Hal itu dilakukan agar tercapainya keluarga yang sejahtera. Pendidikan 

anak merupakan salah satu ciri kesejahteraan keluarga. Jika pendidikan anak 

terpenuhi dengan baik, itu merupakan wujud dari kesejahteraan keluarga.21 

Dari beberapa kajian di atas yang relevan dengan penelitian ini dari segi 

pembahasan tentang literasi, peran ibu dalam literasi keluarga dan akademik. 

 

E. Kerangka Teoritis 

5.1 Budaya Akademik 

 Budaya akademik merupakan budaya universal yang dimiliki oleh setiap 

orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik. Membangun budaya 

akademik bukan hal yang mudah sehingga diperlukan upaya semua pihak yang 

terlibat. Budaya akademik adalah kegiatan akademik di luar non akademik yang 

                                                           
 20Imam Muhammad Syahid, “Peran Ibu sebagai Pendidik Anak dalam Keluarga menurut 
Syekh Sofiudin bin Fadli Zain”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2015), vi. 
 21Asri Wahyu Widi Astuti, “Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Keluarga”. Skripsi (Semarang: UNNES, 2013), viii. 
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sering kali menjadi syarat dalam mendukung proses pembelajaran.22 Budaya 

akademik yang kuat menjadi faktor penting terbentuknya karakter akademik yaitu 

menghasilkan peserta didik yang suka belajar, gemar membaca dan memiliki rasa 

ingin tahu tinggi yang merupakan bagian dari 18 karakter bangsa yang 

dicanangkan dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu terdapat penjelasan 

yang lain mengenai pengertian budaya akademik antara lain meliputi tradisi 

akademik (academic tradition), budaya akademik (academic culture), suasana 

akademik (academic atmosphere), kebebasan akademik (academic freedom), 

aktivitas kesarjanaan (scholary activites).23 

 Budaya akademik dalam Islam menghendaki kaum muslimin memiliki 

sikap tekun dan ulet dalam mencari ilmu pemgetahuan. Islam terbukti sebagai 

agama yang mendorong umatnya untuk menjadi cerdas dan pandai. Seperti yang 

disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh 

sahabat Abu Hurairah ra., yang artinya “siapa yang menempuh jalan untuk 

mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga (HR. 

Muslim)”. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah SWT yang artinya “Allah 

menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (demikian pula) para malaikat dan 

orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha 

perkasa, Maha bijaksana (QS. Ali Imran:18)”. 

5.2 Peran Ibu dalam Pendidikan Anak 

                                                           
 22Mahfudz (Suriana dan Santana), Budaya Akademik Internasional Mahasiswa Indonesia 
di Australia dan Kanada MIMBAR, Vol. XXV, No. 2 (Juli-Desember, 2009), 199-142. 
 23Akh Minhaji, Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013). 
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 Peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya24. Peranan adalah 

suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyakarat, peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan.25 Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa peran adalah keikutsertaan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan individu maupun tujuan bersama. 

 Dalam lingkungan keluarga individu akan bertindak sesuai dengan status 

yang melekat pada dirinya. Misalnya orang tua akan mengembangkan tugas untuk 

mengasuh dan mendidik anaknya. Kewajiban ini didasari oleh rasa kasih sayang 

yang berarti ada tanggung jawab moral. Orang tua wajib untuk membimbing 

anaknya dari bayi sampai ke masa kedewasaannya, hingga anak telah mampu 

untuk mandiri.26 Beberapa hal yang mendasari seseorang untuk melakukan 

sesuatu bagi keluarganya, antara lain pertama dorongan kasih sayang yang 

menumbuhkan sikap rela mengabdi dan berkorban untuk keluarga, kedua 

dorongan kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap 

keturunannya, meliputi nilai-nilai religius serta menjaga martabat dan kehormatan 

keluarga, dan ketiga tanggung jawab sosial masyarakat, bangsa, dan negara 

bahkan kemanusiaan. 

                                                           
 24Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), 102. 
 25Ibid.  

 26Khairudin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 31. 
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 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ibu secara etimologi 

berarti: wanita yang telah melahirkan seseorang, sebuatan untuk wanita yang 

sudah bersuami dan panggilan yang takzim kepada wanita yang sudah bersuami 

maupun yang belum.27 Sedangkan di dalam buku Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia kata “Ibu berati emak, orang tua perempuan”.28 Secara terminologi kata 

ibu merupakan status mulia yang pasti akan disandang oleh setiap wanita normal. 

Ibu merupakan tumpuan harapan penerus generasi, diatas pundaknya terletak 

suram dan cemerlangnya generasi yang akan lahir.29 

 Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan seorang ibu adalah 

segalanya, hampir tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seorang ibu tidak 

akan pernah membuat anaknya kekurangan apapun. Seorang ibu akan selalu 

berusaha untuk mewujudkan cita-cita anak-anaknya, seorang ibu akan bekerja 

bahkan sangat keras untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknnya tanpa 

memikirkan dirinya sendiri. Apapun akan dilakukannya, kasih sayangnya yang 

hangat selalu diberikan kepada anaknya. Seorang ibu juga rela kekurangan demi 

anaknya, tidak ada satu perhatian pun yang luput dari dirinya. Sebab ibulah yang 

paling dekat dengan anak-anaknya dikarenakan hubungan emosional dan faktor 

keberadaan seorang ibu bersama anaknya lebih banyak. 

 Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

                                                           
 27Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indoenasi, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2007) 416.  
 28Ananda Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Alumni Surabaya), 
156. 
 29Abu Al ‘Aina Al Mardhiyah, Apakah Anda umi Sholihah? (Solo: Pustaka Amanah, 
1996), 20.  
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pembimbing daan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.30 Pendidikan juga diartikan sebagai sebuah proses memanusiakan 

manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu 

pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, dimana 

proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju 

pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusi sempurna.31 

 Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber pada pendidikan 

yang diberikan Allah sebagai “pendidik” seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia. 

Dalam konteks yang luas pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam 

term al-tarbiyah terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu: pertama memelihara 

dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa (baligh), kedua mengembangkan 

seluruh potensi menuju kesempurnaan, ketiga mengarahkan seluruh fitrah menuju 

kesempurnaan, dan keempat melaksanakan pendidikan secara bertahap.32 

 Ibu dikatakan ideal dalam Islam yaitu yang mampu mendidik anak dengan 

nilai ke-Islaman sejak masih dini, memiliki budi pekerti yang baik (akhlakul 

karimah), selalu menjaga perilakunya agar menjadi teladan bagi anaknya, 

memiliki sikap penyabar, sopan serta lembut dalam berbicara agar kelak sang 

anak dapat memiliki kepribadian yang tangguh dan baik. Tidak ada yang 

meragukan betapa pentingnya ibu dalam pendidikan anak seperti kasih sayang dan 

perhatian dari seoarang ibu, karena perhatian dan kasih sayang tersebut akan 

                                                           
 30Undang-Undang Guru dan Dosen, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 3.  
 31Abidin Ibu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2009), 56.  
 32Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, 
(Jakarta: Ciputat Press, 2002), 26.  
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menimbulkan perasaan diterima dalam diri anak-anak dan membangkitkan rasa 

percaya diri dimasa-masa pertumbuhan mereka. 

 Seperti hadits Rasulullah SAW yang mengatakan “Anak adalah raja 

selama tujuh tahun pertaman dan hamba pada tujuh tahun kedua, serta teman 

musyawarah pada tujuh tahun ketiga”.33 Berdasarkan siklus kehidupan tersebut 

maka ibu merupakan penanggung jawab utama terhadap pendidikan baik 

mendidik akhlak maupun kepribadian mereka, dan harus bekerja keras dalam 

mengawasi tingkah laku mereka dengan menanamkan perilaku terpuji, serta 

tujuan-tujuan yang mulia. Ibu mempunyai andil yang lebih kuat dalam sebuah 

keluarga maka seorang ibu harus memiliki sifat yang sangat perlu dicontohkan 

oleh anak-anak antara lain. 

 Peran membimbing anak bagi seoarang ibu diantaranya mendidik anak 

dengan mengasihi dan menyayangi, membimbing anak dengan sebenar-benarnya 

serta mengarahkan anak dengan penuh kesadaran, sehingga ini sangat penting 

sekali diterapkan oleh ibu agar terwujud dan terbentuk pribasi yang baik, yaitu 

anak yang shaleh. Dalam menjalankan perannya, ibu harus membekali dirinya 

sebaik mungkin dengan bekal yang bisa membantunya dalam memainkan peran 

yang amat penting, yaitu dalam membimbing anak dengan bimbingan yang bisa 

menjaga anak dari kebutukan dan terbentuklah pribadi yang shaleh. 

5.3 Literasi Keluarga  

 Menurut Echols & Shadily mengemukakan bahwa secara harfiah literasi 

berasal dari kata literacy yang berarti melek huruf. Selanjutnya Kuder dan Hasit 

                                                           
 33Tabarsi, Razi ad-din anNash al-Hasan bin Fadl, Makarim al-Akhlak, Beirut: Darul 
Haura, 1408 H, 115.  
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menggunakan literasi merupakan semua proses pembelajaran baca tulis yang 

dipelajari seseorang termasuk di dalamnya empat keterampilan berbahasa yaitu 

mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Sedangkan UNESCO 

mendefinisikan literasi merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mengkreasikan, berkomunikasi dan 

menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yanng terkait dengan berbagai 

konteks. Literasi juga melibatkan kontinum pembelajaran yang memungkinkan 

individu untuk mencapai tujuannya, mengembangkan pengetahuan dan 

potensinya, yang dapat digunakan dalam kecakapan hidup di masyarakat. Dari 

beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan literasi merupakan kegiatan dalam 

memahami informasi baik media cetak maupun elektronik yang akan 

mempengaruhi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik seseorang.  

 Dalam meningkatkan kemampuan literasi anak, peran keluarga sangat 

dinantikan dan menjadi faktor yang sangat penting. Keluarga sebagai unit terkecil 

dalam masyarakat, dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran 

pertama dan utama bagi anak-anak.34 Karakter dapat diartikan sebagai nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, dan adat istiadat.35 Program literasi dapat meningkatkan minat 

baca yang tinggi bagi anak. Minat baca yang tinggi memungkinkan anak untuk 

                                                           
 34Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 
 35Sahroni, D. Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran. Prosiding Seminar 
Bimbingan dan Konseling, 1(1), 2017, 115-124. Diakses di 
https://doi.org/10.31004/basicedu.v3i4.215. 
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menumbuhkan karakter mandiri dalam diri anak yang akan membawa anak 

belajar dengan sungguh-sungguh. Suarni dan kawan-kawan yang menjelskan 

bahwa kegiatan literasi berdampak pada pembentukan karakter positif yaitu kerja 

sama (coorporate), tanggung jawab (resposible) dan percaya diri (confidence).36 

Pembentukan nilai karakter ini terwujud karena adanya pembiasaan membaca dan 

fasilitas penyediaan informasi yang memadai seperti buku bacaan dan lingkungan 

yang kaya akan teks. 

 Setiap manusia yang pandai dan gemar membaca, dan tokoh-tokoh besar 

yang cerdas yang ada adalah hasil dari gemar membaca dari sebuah keluarga. 

Semua keluarga dimanapun itu dapat memenuhi perannya sebagai perpustakaan 

penggerak pertama pertumbuhan minat membaca anak-anaknya, hendaknya setiap 

pasangan orang tua yang menginginkan anak dan keturunannya orang-orang yang 

minat membaca tinggi harus memulai kegemaran membacanya tinggi harus 

memulai kegemaran membaca itu tumbuh dari mereka sendiri. Mereka harus 

membiasakan diri menyenangi buku, akrab dengan buku, rajin mengoleksi buku 

dan mengumpulkannya pada sebuah rak atau lemari dan disebutlah itu 

perpustakaan mini keluarga.37 Idealnya pada anak yang memperoleh pengajaran 

membaca yang efektif dan dukungan literasi keluarga yang memadai akan 

memiliki kualifikasi kemampuan membaca yang lebih baik.38 

                                                           
 36Suarni et al., Literasi Membaca Meningkatkan Karakter Positif Siswa Sekolah Dasar. 
Jurnal Basicedu, 3(4),2019, 1014-1021.https://doi.org/10.31004/basicedu.v3i4.215. 
 37Epcacan, C., & Epcacan C. “Socio Economic and Cultural Factors Effecting Self 
Efficacy on Reading Comprehension”, Procedia Social and Behavioral Science 2, 2010. 666-671.  
 38J.A., Aebersold, & M.L. Filed, Reading Teacher. Issue and Strategies for Second 
Language Classroom. New York: Cambridge University, 1997). 
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 Suasana literasi pada keluarga dapat bermacam-macam bentuknya, 

diantaranya yaitu pertama penciptaan lingkungan membaca sejak anak masih usia 

dini, penyediaan dan penyajian berbagai sumber bacaan seperti buku, majalah, 

koran; kedua penanaman sikap membaca pada diri anak yang dipengaruhi oleh 

parental beliefs dan harapan-harapan yang ditanamkan kepada diri anak. Secara 

umum lingkungan literasi keluarga adalah semua aspek yang membentuk 

padangan, perilaku, dan kebiasaan membaca.39 Terdapat enam dimensi kunci pada 

lingkup keluarga yang mempengaruhi perkembangan dan kemampuan membaca 

anak di rumah yaitu: keterampilan awal anak dalam membaca, aktivitas membaca 

dikeluarga yang dibiasakan sejak dini, aktivitas membaca bersama, buku bacaan 

yang dimiliki orang tua, buku bacaan yang dimiliki anak, serta kebiasaan 

membaca orang tua.40 

 Faktor lingkungan literasi keluarga sebagai bentuk “faktor ekologis siswa 

dalam belajar membaca dan dalam proses pencapaian prestasi akademik pada 

semua disiplin ilmu yang dipelajarinya”.41 Tanggung jawab keluarga untuk 

menyediakan sumber bacaan yang bermutu sangat mendukung kemampuan 

membaca dan perkembangan akademik anak.42 Senechal melaporkan dari hasil 

studinya selama 5 tahun terhadap kemampuan membaca siswa pada 168 sekolah 

menengah menunjuukan bahwa kemampuan membaca siswa dipengaruhi oleh 

                                                           
 39De Baryshe dalam Ko & Chan, “Familiy Factors and Primary Student’s Reading 
Attainment” Chinese Education and Society, 2001. 33-48.  
 40Ibid.  
 41P.G., Aaron, R.M. Joshi, R. Gooden & K.E. Bentum, “Diagnosis and Treatment of 
Reading Disabilities Based on The Component Model of Reading, Journal of Learning 
Disabilities, 41(1) (2008), 67-84. 
 42U., Leppanen, K., Aunola, & J.E. Nurmi, “Begining Readers’ Reading Performance and 
Reading Habits”, Journal of Research in Reading. 28 (4), (2005), 383-399.  
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pengajaran membaca yang baik di sekolah dan pengalaman membaca di rumah. 

Anak-anak yang semakin sering membaca akan semakin baik perkembangan 

penguasaan kosa katanya. Suasana literasi keluarga yang kondusif, yang 

mengajarkan bagaimana membaca dan menulis sejak dini memberikan kontribusi 

pengembangan kemampuan membaca anak.43 

 Pengaruh lingkungan literasi keluarga menjadi awal pengenalan bacaan 

sejak dini dan terus memberikan pengaruh kepada anak hingga mereka memasuki 

jenjang pendidikan di sekolah. Anak memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

prabaca, sebagaimana aspek ucapan yaitu melalui interaksi sosial dengan orang 

tua dan lingkungan keluarganya dari pada melalui pembelajaraan formal. 

Aktivitas membaca bersama antara orang tua dan anak-anak merupakan aktivitas 

sosial yang memberikan pengaruh yang tingi terhadap pengenalan dan sikap 

membaca serta kemampuan membaca. Orang yang lebih dewasa (ibu) banyak 

menggunakan teknik-teknik percakapan pada pengembangan bahasa lisan yang 

dapat memotivasi kegiatan membaca seperti melakukan perhatian yang fokus 

terhadap bacaan, memberikan pertanyaan dan menggali pemahaman anak 

terhadap hasil bacaan.44 

 Implikasi dari keluarga yang literar akan menghasilkan orang tua yang 

open minded terhadap perkembangan anaknya. Tidak ada pengekangan, akan 

tetapi secara langsung memantau serta selalu membimbing sesuai keunikan 

masing-masing. Dari sini dapat diketahui peran penting budaya literasi di dalam 

                                                           
 43Ko, H.W. & Chan. Y.L., “Family Factors and Primary Student’s Reading Attainment” 
dalam Chinese Education and Society, 42(3), (2009), 33-48.  
` 44Owens, R.E. Language Development. 4th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1996. 
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sebuah keluarga. Oleh karena itu, semangat budaya literasi akan dibangun sesuai 

kemampuan dan kreatifitas masing-masing. 

 

F. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Sekolah Ibu Yogyakarta 

yang diadakan oleh Wonderfull Family Institute dalam pola asuh orang tua 

terhadap anak dalam keluarga sehingga dengan pola asuh orang tua yang tepat 

akan meciptakan suasana budaya akademik dalam keluarga. Penulisan tesis ini 

berawal dari ketertarikan penulis dalam mengikuti kajian keluarga dan pola asuh 

orang tua terhadap anak. Pada era sekarang ini, orang tua dituntut untuk bisa 

mengikuti perkembangan media digital terutama dalam mendidik anak, sehingga 

bisa terkontrol dengan baik dan bijak dalam menggunakan media digital. Selain 

itu banyaknya sekolah-sekolah parenting mulai bermunculan diberbagai media 

sosial yang bisa membantu para orang tua terhusus ibu untuk belajar kembali. 

Dalam rangka menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis melakukan 

penelitian sejak awal tahun 2020. Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang 

pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, yakni menggambarkan dan 

menafsirkan fokus yang ada di Sekolah Ibu Yogyakarta yang dinaungi oleh 

Wonderfull Family Institute. Penelitian kualitatif menekankan sejauh mana 

kemampuan peneliti mengungkapkan sebuah fenomena dan yang menjadi 

instrumen atau peneliti adalah peneliti itu sendiri.45 

                                                           
 45Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010). 
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Penelitian ini besifat kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.46 Lokasi yang 

digunakan untuk penelitian oleh penulis bertempat di Sekolah Ibu Yogyakarta. 

Sebenarnya komunitas ini dilaksanakan secara offline dengan mendatangi rumah 

pemilik Sekolah Ibu Yogyakarta, pertemuan diadakan setiap satu kali dalam satu 

pekan selama 10 kali pertemuan. Layaknya sekolah pada umumnya, Sekolah Ibu 

Yogyakarta juga memiliki kepala sekolah dan para guru atau dosen yang akan 

mengajarkan peserta sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, akan tetapi 

karena terkendala pandemi covid-19, pembelajaran offline diberhentikan dan 

digantikan dengan pembelajaraan online. 

 Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengambil dari dua sumber data 

yang terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

responden dan orang-orang yang menjadi informan yang mengetahui pokok 

permasalahan atau objek penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah 

peserta Sekolah Ibu Yogyakarta yang berjumlah 16 orang. Kemudian sumber data 

sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini data 

diperoleh dari buku-buku, jurnal atau artikel lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini, dokumen pribadi, serta data dari keluarga. 

                                                           
46Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitataif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), 6.  
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 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya yang pertama 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Peneliti menggunakan 

wawancara langsung dengan responden secara mendalam, karena ingin 

mengetahui secara menyeluruh tentang peran ibu dalam membangun budaya 

akademik anak dalam keluarga. Wawancara mendalam dilakukan pada keluarga 

utuh dengan ibu-ibu yang mempunyai anak usia sekolah serta calon ibu yang belu 

berkeluarga. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara, sehingga peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya. 

Namun karena pandemi covid-19, peneliti melakukan wawancara melalui daring 

karena kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu lansung. 

Kedua, peneliti melakukan observasi yang dapat diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang 

diselidiki atau yang diteliti. Observasi merupakan pengamatan atau 

memperhatikan perilaku individu dalam situasi atau selang waktu tanpa 

manipulasi atau mengontrol dimana perilaku itu ditampilkan. Dalam metode ini 

juga tidak mengabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non manusia 

seperti dokumen-dokumen dan catatan.  

Ketiga, dengan dokumen yaitu setiap bahan tertulis ataupun film sumber 

tertulis yang dapat terbagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari 

arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.47 Peneliti mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode 

                                                           
 47Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 
54. 
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lain, metode ini tidak begitu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber 

datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati 

bukan hidup tetapi benda mati.48 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung bersaam 

dengan pengumpulan data. Maka langkah-langkah yang ditempuh pertama 

reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dan tertulis di lapangan 

dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul. 

Kedua, penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

demikian, kemungkinan dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian 

tertentu dari aspek yang diteliti. Ketiga, simpulan atau verifikasi yaitu sebagian 

dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Simpulan ini dibuat berdasarkan pada 

pemahaman terhadap data yang telah disajikan akan dibuat dalam pernyataan 

singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang 

diteliti. 

 Selanjutnya, untuk menguji keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu 

teknik memeriksa keabsahan data dengan melakukan pengecekan dan melihat 

kerelevanan terhadap data yang telah didapatkan, mulai dari data hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

 

                                                           
 48Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2002), 34. 
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G. Sistematika Pembahasan 

 Penyajian tulisan dalam penelitian ini terbagai menjadi lima bab dengan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan gambaran secara umum dan 

menyeluruh terkait tentang kerangka penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Dijelaskan juga mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode yang digunakan 

dalam penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang gambaran umum Sekolah Ibu Yogyakarta, materi yang 

disampaikan dalam Sekolah Ibu Yogyakarta, orang-orang yang terlibat serta 

berbagai macam kegiatan yang ada di Sekolah Ibu Yogyakarta. 

Bab III membahas keadan perserta yang terdiri dari jumlah peserta, latar belakang 

peserta, profesi peserta. Dalam bab ini juga membahas peran Sekolah Ibu 

Yogyakarta dalam mendidik anak, memberikan keteladan, membersamai anak 

dalam belajar, mengembangkan literasi pada anak, serta mencipatakan budaya 

akademik di dalam keluarga. 

Bab IV berisi kesimpulan penelitian secara keseluruhan dari bab-bab sebelumnya, 

yaitu menjawab rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di bab pertama. 

Selain itu, bab ini berisi juga saran dari penulis kepada peneliti selanjutnya yang 

akan membahas tentang topik yang terkait. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah tentang Sekolah Ibu 

Yogyakarta adalah bagaimana pandangan dan peran Sekolah Ibu Yogyakarta 

dalam mendidik anak, bagaimaan literasi yang dibangun dalam keluarga serta 

bagaimana budaya akademik yang diterapkan dalam keluarga. Dengan 

berdasarkan data yang didapatkan dan temuan selama penelitian, maka ada 

beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai penjelasan beikut. 

 Menjadi orang tua tidak mudah maka butuh persiapan dengan ilmu dan 

pengetahuan yang memadai dengan salah satunya mengikuti komunitas kelas ibu. 

Dalam komunitas ini para peserta diajarkan materi tentang pola asuh pada anak 

sesuai dengan zamannya, materi tentang pengelolaan rumah tangga, serta 

mengenai komunikasi yang sehat antar pasangan. Dengan mengikuti komunitas 

kelas ibu seperti yang diadakan oleh Sekolah Ibu Yogyakarta bisa menambah 

pengetahuan dan pengalaman dapat berinteraksi dengan sesama ibu bahkan calon 

ibu untuk belajar bersama guna melahirkan generasi yang cerdas. 

Telah banyak ibu yang memiliki kesadaran pentingnya peran ibu untuk 

membangun literasi keluarga. Penyedia fasilitas literasi dan aktivitas literasi 

bersama anak telah banyak ditempuh demi menumbuhkan minat baca anak. Tidak 

hanya menyediakan bahan kolekssi buku saja, tetapi orang tua menyediakan 

fasilitas berupa koleksi mainan yang disukai oleh anak-anak untuk mengasah 

kreatifitasnya. Selain itu media juga sangat mempengaruhi pada anak-anak, 
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seperti beberapa anak lebih suka membaca e-book daripada buku cetak, maka drai 

itu pentingnya orang tua meluangkan waktu untuk membersamai anak dalam 

aktifitas membacanya, walapun dalam praktiknya tidak mudah karena selalu ada 

kendala yang dihadapi. Lebih jauh lagi para ibu telah memiliki persefsi positif 

mengenai peran mereka sebagai sekolah pertama dalam rangka membekali anak 

untuk membangun peradaban melalui literasi keluarga. 

Dengan memberikan contoh keteladanan kepada anak-anaknya dalam 

segala aspek perilaku, akan menjadikan kebiasaan yang terus menerus dilakukan 

anak-anak hingga dewasa kelak. Disinilah peran orang tua terkhusus ibu untuk 

mengejarakan dan mendampingi anak untuk menerapkan norma-norma dalam 

kehidupan sehari-hari, karena dengan demikian bisa mencipatakan suasana 

budaya akademik di dalam keluarga. 

 

B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomdasikan bahwa program 

parenting Sekolah Ibu Yogyakarta ini sangat penting untuk terus dijalankan. 

Karena keluarga adalah sosial terkecil dalam negara, namun menjadi bagian yang 

paling penting. Orang tua harus terus belajar dalam hal mendidik perkembangan 

anak, sehingga dengan berbekal ilmunya, orang tua terhusus lagi seorang ibu jadi 

paham akan perannya yang sangat penting dalam sebuah keluarga. 

 Demikian akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih terbatas dan 

banyak kurangnya karena hanya membahas dan dari segi pandangan dan peran 

sebuah komunitas kelas ibu dalam menjalankan sebuah kehidupan keluarga. 
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Penulis berharap beberapa hal yang belum tersentuh dalam tesis ini bisa dilakukan 

oleh peneliti selanjutnya. Hal tersebut akan sangat bermanfaat dalam 

menambahkan khazanah keilmuwan terkait keluarga ataupun mendidik anak. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

LITERASI KELUARGA: PERAN IBU DALAM MEMBANGUN BUDAYA 
AKADEMIK 

 

Rumusan Masalah Tema Pembahasan Pertanyaan Informan 

Bagaimana 

pandangan dan peran 

Sekolah Ibu 

Yogyakarta dalam 

mendidik anak? 

Perkembangan 

diadakannya Sekolah 

Ibu Yogyakarta dan 

peran dalam mendidik 

anak 

1. Bagaimana sejarah 

terbentuknya 

Sekolah Ibu 

Yogyakarta? 

2. Apa saja kegiatan 

yang ada di 

Sekolah Ibu 

Yogyakarta ini? 

3. Apa saja yang 

dipelajari oleh 

peserta selama 

mengikuti Sekolah 

Ibu Yogyskarta? 

4. Bagaimana 

pengajaran literasi 

keluarga di 

Sekolah Ibu 

Pendiri Sekolah 

Ibu Yogyakarta 
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Yogyakarta? 

5. Siapa saja 

pengajarnya? 

6. Berapa jumlah 

pesertanya disetiap 

angkatannya? 

Berasal darimana 

saja? 

7. Mengapa harus 

mengikuti kelas 

ibu atau kelas 

ayah? Sehingga 

melahirkan 

Sekolah Ibu 

Yogyakarta atau 

Sekolah Ayah 

Yogyakarta? 

8. Apa tujuan 

diadaakan Sekolah 

Ibu Yogyakarta 

ini? 

9. Apa yang 

membedakan 
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antara komunitas 

parenting ini 

dengan komunitas 

parenting yang 

lainnya diluaran 

sana? 

10. Bagaimana follow 

up dari sekolah ibu 

ini? 

Bagaimana literasi 

yang dibangun dalam 

keluarga oleh Sekolah 

Ibu Yogyakatya? 

Membangun literasi 

dalam keluarga 

1. Sudah berapa lama 

anda menikah? 

2. Berapa jumlah 

anak anda? Dan 

usianya berapa? 

3. Sudah pernah 

mengikuti kelas 

parenting selama 

pernikahan ini? 

Berapa kali 

mengikuti 

kelasnya? 

4. Apa tujuan anda 

mengikuti kelas 
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tersebut? 

5. Materi apa saja 

yang anda 

dapatkan selama 

mengikuti kelas 

tersebut? 

6. Jenis literasi 

seperti apa yang 

diajarkan oleh 

Sekolah Ibu 

Yogyakarta? 

7. Fasilitas apa saja 

yang sudah anda 

sediakan untuk 

menumbuhkan 

suasana literasi 

dalam keluarga? 

8. Jenis bacaan 

seperti apa yang 

boleh atau tidak 

boleh minta 

disampaikan dalam 

keluarga? 
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9. Kegiatan apa yang 

anda lakukan 

untuk 

mengembangkan 

minat anak dalam 

berliterasi? 

Bagaimana budaya 

akademik yang 

diterapkan dalam 

keluarga? 

menciptakan budaya 

akademik dalam 

keluarga 

1. Bagaimana 

tanggapan anda 

mengenai program 

ini? 

2. Bagaimana anda 

menjadi teladan 

bagi anak? 

3. Bagaimana anda 

memposisikan diri 

sebagai teman 

bahkan sahabat 

bagi anak-anak di 

rumah? 

4. Bagaimana anda 

menyampaikan 

atau 

mensosialisasikan 
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kebiasaan-

kebiasaan yang 

harus ada dalam 

diri anak? 

5. Apakah ada 

perbedaan ketika 

anda sebelum dan 

sesudah mengikuti 

program ini dalam 

keluarga anda? 

Jika ada, seperti 

apa perbedaannya? 
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Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

LITERASI KELUARGA: PERAN IBU DALAM MEMBANGUN 
BUDAYA AKADEMIK 

 

Pengamatan  Variabel  Indikator  

Aktivitas kelas Sekolah 

Ibu Yogyakarta 

1. Pelaksanaan aktivitas 

2. Peran dari aktivitas 

1. Tujuan pelaksanaan 

2. Pengamatan 

pelaksanaan 

3. Tahapan pelaksanaan 
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