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MOTIVASI ORANG TUA DAN GURU UNTUK  
MENGEMBANGKAN LITERASI DASAR ANAK 

 
Abstrak 

 
Perkembangan kemampuan literasi dari berpura-pura atau meniru baca-tulis 

(emergent literacy) menuju dipengaruhi oleh perkembangan literasi yang 
berkelanjutan dari anak, konsep literasi anak, dan usaha yang dilakukan orangtua dan 
pendidik. Literasi dasar atau emergent literacy adalah perkembangan kecakapan, 
pengetahuan, dan perilaku yang merupakan perkembangan awal atau mendasari 
membaca dan menulis, dan lingkungan sebagai pendukung perkembangan itu. 
Apabila motivasi orang tua dan guru sudah terarah benar yakni motivasi memberikan 
literasi dasar sudah sesuai dengan tahap perkembangan anak maka hal itu akan 
memberi manfaat bagi anak untuk siap membaca dan menulis yang sesungguhnya, 
kelak anak akan mempunyai reading achievement (prestasi membaca) yang bagus 
sehingga akan mudah memahami isi bacaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui dan memahami bagaimana motivasi orang tua dan guru untuk 
mengembangkan literasi dasar anak. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana motivasi 
orang tua dan guru untuk mengembangkan literasi dasar anak. 

Informan dalam penelitian ini adalah orangtua dan guru anak yang berusia 4 – 
5 tahun dan bersekolah di taman kanak-kanak (TK) tingkat A. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Metode analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi orang tua dan guru untuk 
mengembangkan literasi dasar anak sudah didasari pemahaman yang benar dimana 
pengetahuan orang tua dan guru pada pentingnya literasi dasar anak dan anak tidak 
dipaksakan untuk harus lancar membaca dan menulis tanpa adanya proses yang 
sesuai dengan usia anak serta kegitan yang menyenangkan dalam belajar. Anak- anak 
diusia 4-5 tahun sudah berada masa tahap menulis fonetik dimana anak mulai 
menghubungkan bentuk tulisan dengan bunyinya dan tahap membaca lepas landas 
dengan mulai bergairah untuk membaca mengenal huruf memperhatikan lingkungan 
dengan huruf dan membaca apapun yang ada disekitarnya. Penguatan intensitas 
perilaku dilakukan dengan kegiatan yang santai dan menyedikan fasilitas baca tulis 
Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tahap perkembangan anak, dengan suasana 
yang menyenangkan dan dengan situasi didalam ruangan atau diluar ruangan. Orang 
tua dan guru memberikan waktu untuk mendampingi anaka dalam melakukan 
kegiatan belajar membaca dan menulis. 

 
Kata kunci :  Motivasi, Literasi Dasar 
 

Abstrak 
 

The development of literacy ability from pretending or imitating of reading-
writing (emergent literacy) is influenced by the children’s development of 
sustainable literacy, the concept of children’s literacy, and efforts made by parents 
and teachers. The basic literacy or emergent literacy is the development of skill, 
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knowledge and behavior which is the early development or underlying the reading 
and writing, and environment is as the support of the development. If the parents’ 
and teachers’ motivation has been correctly directed which is the motivation that 
give a basic literacy that has been suitable with the development stage of the 
children, it will give benefits to the children to be ready for reading and writing in a 
real situation, therefore, in future, the children will have a good reading achievement 
so they will be easy in understanding the content of the reading. The purposes of this 
research are to know and to understand how the parents’ and the teachers’ motivation 
develop the children’s basic literacy. The research question is how the parents’ and 
the teachers’ motivation develop the children’s basic literacy. 

Informants in this research are parents and teachers of children aged 4 – 5 
years old and studied in kindergarten of grade A. The data collection was conducted 
through interview and observation. The method of data analysis in this research used 
a descriptive analysis. 

The results of the research revealed that the parents’ and the teachers’ 
motivation in developing the children’s basic literacy had been underlie with the 
right understanding on the parents’ and teachers’ knowledge about the importance of 
the children’s basic literacy and children are not forced to read and write fluently 
without a suitable process according to the children’s age and activities of learning in 
a fun atmosphere. Children of 4-5 years old have been in the period of phonetic 
writing stage in which the children begin to connect the writing form and the 
phoneme and the take-off reading stage in which they begin to be excited in knowing 
alphabets, paying attention to the environment through alphabets reading everything 
around them. The reinforcement of behavior intensity was conducted through 
relaxing activities and providing the facilities of reading and writing. The activities 
were conducted according to the children’s development stage through a fun 
atmosphere and indoor as well as outdoor situations. The parents and the teachers 
spent their time to accompany the children in conducting the learning of reading and 
writing. 

 
Keywords:  Motivation, Basic Literacy 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut (Suyadi, 2011). 

Pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar bagi anak-anak tujuannya 

juga dirancang sesuai dengan tugas perkembangan anak, supaya anak mampu 
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mencapai tugas-tugas perkembangan mereka secara optimal. Anak usia dini yang 

berusia 0-6 tahun merupakan masa anak-anak awal sebagai penutup masa bayi 

dan masuk dalam masa pra-sekolah. Pada tahap ini terdapat masa yang biasanya 

disebut sebagai usia emas atau Golden Age. Ini biasanya disebut dengan masa 

kritis dimana seorang anak membutuhkan rangsangan-rangsangan yang tepat 

untuk mencapai kematangan yang sempurna (Papalia, dkk, 2009). 

Oleh karena itu, demi memanfaatkan masa usia emas maka hendaknya 

pendidikan prasekolah diharapkan bisa dijadikan ajang persiapan masuk sekolah 

selanjutnya yakni SD dan persiapan untuk memasuki tahap membaca dan 

menulis. Adapun persiapan itu berupa pengenalan awal mengenai huruf dan 

tulisan, yang mana persiapan tersebut disebut dengan emergent literacy atau 

literasi dasar. 

Literasi dalam kamus bahasa Inggris (Hawkins, 1996) dituliskan ejaannya 

literacy yang diartikan sebagai melek huruf atau kemampuan membaca dan 

menulis. Menurut Webster’s English Dictionary (Karisma, 2006), literasi sebagai 

kemampuan untuk membaca dan menulis. Pendapat lain, menurut The Random 

House Dictionary of the English Language, literasi adalah proses pembelajaran 

baca tulis yang dipelajari seseorang, termasuk proses membaca, menulis, 

berbicara dan mendengarkan (Kuder dan Cindi, 2002). 

Selanjutnya tentang literasi dasar atau biasa disebut emergent literacy 

memiliki pengertian yakni pengetahuan anak membaca dan menulis sebelum 

mereka belajar membaca dan menulis sesungguhnya (Wikipedia, 2012). Dalam 

kamus bahasa Inggris-Indonesia pengertian emergent adalah yang muncul atau 

timbul. Istilah emergent literacy bisa dimaknai juga sebagai kemampuan melek 

huruf pada tahapan yang paling awal atau tahap yang paling dasar (Hawkins, 

1996). Literasi dasar merupakan perkembangan kecakapan, pengetahuan, dan 

perilaku yang merupakan perkembangan awal atau mendasari membaca dan 

menulis, dan lingkungan merupakan pendukung perkembangan itu. Perilaku 

seperti membaca tulisan dari kiri ke kanan, atau juga kesadaran akan fonem 

merupakan beberapa muatan literasi dasar. Selanjutnya mereka mulai 

menggunakan huruf, angka, dan bentuk yang mirip huruf untuk melambangkan 
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kata, dan suku kata (Whitehurst dan Christopher, 1998). Kemunculan 

kemampuan literasi adalah perkembangan dari keahlian-keahlian pramembaca, 

bersama dengan pengetahuan dan sikap-sikap yang mendasari menulis dan 

membaca. Emergent literacy ini juga bisa dimaknai sebagai kemampuan literasi 

dari berpura-pura atau meniru baca-tulis menuju kemampuan literasi 

sesungguhnya.  

Perkembangan kemampuan literasi dari berpura-pura atau meniru baca-

tulis (emergent literacy) menuju kemampuan literasi sesungguhnya ini, 

dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: perkembangan literasi yang berkelanjutan dari 

anak, konsep literasi anak, dan usaha yang dilakukan orangtua dan pendidik. 

Sehingga pada intinya bahwa pada pengembangan literasi dasar ini ditekankan 

pada konsep-konsep dasar baca tulis tanpa memaksakan anak harus benar-benar 

bisa membaca dan menulis. Namun sayangnya, usaha yang dilakukan orangtua 

dan guru PAUD sebagai pendidik dan sebagai faktor pembentuk literasi dasar 

anak  sering menyalahartikan tentang maksud literasi dasar tersebut.  

Penyalahartian atau pemaknaan yang berbeda tentang literasi dasar 

tersebut tidak terlepas dari motivasi yang dimiliki oleh orang tua dan guru. 

Banyak orang tua yang sampai berusaha semaksimal mungkin dengan memberi 

les baca tulis pada anaknya yang ada di PAUD karena termotivasi agar anaknya 

segera bisa membaca secara lancar. Sedangkan para pendidik di PAUD 

mendorong anak didiknya untuk segera dapat membaca dan menulis dengan 

motivasi agar sekolah dinilai telah sukses mendidik anak-anaknya dengan baca 

tulis lancar di usia dini.  

Namun demikian, motivasi orang tua dan guru tidak terlepas dari 

fenomena yang ada di masyarakat. Fenomena tersebut adalah penerimaan masuk 

SD, terutama SD favorit yang kebanyakan menuntut calon siswanya sudah harus 

bisa membaca dan menulis dengan lancar sehingga orang tua dan guru berupaya 

membuat anaknya dapat membaca dan menulis dengan cara apapun, yang 

terkadang tidak dengan cara yang sesuai dengan usia anak. Dengan adanya 

fenomena ini, maka  terjadi pergeseran pola belajar mengajar dari bermain ke 

pola pembelajaran formal.  Prinsip bermain sambil belajar atau belajar sambil 
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bermain belum sepenuhnya dilaksanakan sebagai landasan pembelajaran. 

Sebagian guru dan orang tua masih memilah antara bermain dan belajar, sehingga 

ada pengaturan waktu bermain dan belajar (Musfiroh, 2009).  

Tidak sedikit orangtua yang bangga dengan kemampuan balitanya salah 

satunya dalam kemampuan membaca dan menulis. Mereka yakin anak yang 

diajarkan membaca dan menulis sejak dini di TK/PAUD akan lebih pintar dari 

anak seusianya, namun kenyataannya keinginan itu tidak disertai pengetahuan 

tentang tahap  perkembangan anak. 

Padahal, menurut teori psikologi perkembangan Jean Piaget (dalam 

Budiningsih, 2004) yang selama ini telah menjadi rujukan utama kurikulum TK 

dan bahkan pendidikan secara umum, menekankan agar pelajaran membaca, 

menulis, dan berhitung tidak diperkenalkan pada anak-anak di bawah usia 7 

tahun. Piaget beranggapan bahwa pada usia di bawah 7 tahun, anak belum 

mencapai fase operasional konkret. Fase itu adalah fase dimana anak-anak 

dianggap sudah bisa berpikir terstruktur. Sementara itu, kegiatan belajar calistung 

sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang memerlukan cara berpikir terstruktur, 

sehingga tidak cocok diajarkan kepada anak-anak TK yang notabene masih 

berusia di bawah tujuh tahun.  

Piaget khawatir otak anak-anak akan terbebani jika pelajaran calistung 

diajarkan pada anak-anak di bawah 7 tahun. Alih-alih ingin mencerdaskan anak, 

akhirnya anak-anak malah memiliki persepsi yang buruk tentang belajar dan 

menjadi benci dengan kegiatan belajar setelah mereka beranjak besar. Teori 

Piaget tersebut sebenarnya sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan 

adanya PP. No.17 Tahun 2010, pasal 6, yang berbunyi bahwa penerimaan peserta 

didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada 

hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau bentuk tes lain. 

Berdasar permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menggali 

motivasi apa yang mendasari guru/orang tua untuk mengembangkan literasi dasar 

atau emergent literacy anak, apakah karena ambisi dan terbawa arus fenomena 

yang ada di masyarakat sekarang atau karena benar-benar ingin memanfaatkan 

usia emas anak dengan memberikan literasi dasar yang tepat sesuai tahap 
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perkembangannya? Untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah diatas, 

maka penulis mengambil judul “motivasi orang tua dan guru untuk 

mengembangkan literasi dasar anak ”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

motivasi orang tua dan guru untuk mengembangkan literasi dasar anak. Manfaat  

dari Penelitian ini adalah:  

1. Bagi informan, diharapkan dapat memahami motivasi diri dalam 

mengembangkan literasi dasar anak. 

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi dan pengetahuan akan 

pentingnya motivasi orang tua dan guru untuk mengembangkan literasi dasar 

anak sesuai tahap perkembangan sehingga dapat membantu orang tua dan 

guru dalam memotivasi diri secara benar dalam mengembangkan literasi 

dasar anak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan menambah wacana pemikiran untuk mengembangkan, 

memperdalam dan memperkaya teoritis tentang motivasi orang tua dan guru 

dalam mengembangkan literasi dasar anak. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Teknik sampling yaitu suatu pengambilan sampel dengan cara peneliti 

mengetahui seorang informan, dari informan tersebut peneliti mempoleh 

referensi dari seorang teman atau informan lainnya, demikian seterusnya. Metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, dengan 

penjelasannya sebagai berikut:   

3.1 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu (Poerwandari, 2006). Maksud diadakannya 

wawancara, adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna 

subyektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan 

bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut. Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan petunjuk 
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umum wawancara, yaitu jenis wawancara yang mengharuskan pewawancara 

membuat kerangka dan garis besar pokok “yang ditanyakan” dalam proses 

wawancara (Moleong, 2008). 

3.2 Observasi 

Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin yang berarti “melihat” 

dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan 

memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan 

mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. 

Observasi selalu menjadi bagian dalam penelitian psikologis, dapat 

berlangsung dalam konteks laboratorium (eksperimental) maupun dalam 

konteks alamiah (Moleong, 2006). 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berbicara tentang literasi dasar tidak akan terlepas dari kemampuan 

melek huruf pada tahapan yang paling awal atau tahap yang paling dasar 

(Hawkins, 1996). Literasi dasar merupakan perkembangan kecakapan, 

pengetahuan, dan perilaku yang merupakan perkembangan awal atau mendasari 

membaca dan menulis, dan lingkungan merupakan pendukung perkembangan 

itu. Perilaku seperti membaca tulisan dari kiri ke kanan, atau juga kesadaran akan 

fonem merupakan beberapa muatan literasi dasar.   

Kemunculan kemampuan literasi adalah perkembangan dari keahlian-

keahlian pramembaca, bersama dengan pengetahuan dan sikap-sikap yang 

mendasari menulis dan membaca. Emergent literacy ini juga bisa dimaknai 

sebagai kemampuan literasi dari berpura-pura atau meniru baca-tulis menuju 

kemampuan literasi sesungguhnya.  

Pemahaman tentang apa itu sesungguhnya literasi dasar tidak semuanya 

dipahami oleh masyarakat awam, karena kebanyakan baik orang tua maupun 

guru menganggap bahwa literasi dasar merupakan kemampuan membaca dan 

menulis lancar, padahal dalam tahap literasi dasar masih merupakan kemampuan 

yang paling dasar dari mele huruf yakni pura-pura membaca dan pura-pura 

menulis. Karena banyaknya fenomena yang menganggap bahwa literasi dasar 
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sama dengan kemampuan baca tulis lancar maka banyak orang tua dan guru 

termotivasi untuk mengembangkan kemampuan literasi dasar, namun untuk 

mengetahui bahwa motivasi tersebut sudah sesuai dengan tahap perkembangan 

anak atau belum, maka dalam penelitian ini akan diungkap bagaimana motivasi 

yang ada pada orang tua maupun guru, apakah motivasi orang tua dan guru sudah 

sesuai dengan pemahaman tahap perkembangan literasi dasar anak atau 

termotivasi hanya sekedar ikut-ikutan fenomena yang ada di masyarakat bahwa 

membaca dan menulis lebih awal akan dianggap lebih cerdas dari anak 

seusianya. 

Berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara maka dapat 

digambarkan bahwa sebagian besar orang tua sudah memahami tentang 

perkembangan anak yang sesungguhnya bahwa kegiatan baca tulis harus tidak 

menekan anak, dan harus dengan keinginan anak serta harus dilakukan dengan 

sembari bermain, sehingga hal tersebut haya sekedar menstimulasi otak anak 

untuk mengenal huruf namun tidak membebani anak dengan pelajaran baca tulis 

yang berat, walau ada satu orang tua yang menganggap bahwa kemampuan baca 

tulis yakni kemampuan baca dan tulis lancar.  Demikian pula pada informan guru 

bahwa literasi dasar menurut guru adalah mengetahui huruf vocal, mengenal diri 

sendiri dan namanya, menghitung angka sambil bermain, Mengenal huruf a 

sampai z, tahu huruf awal benda-benda di sekitar, dan berpendapat bahwa 

kemampuan literasi dasar anak usia 4-6 tahun adalah anak dapat mengenal 

dirinya sendiri dan lingkungannya, mengenal huruf sesuai benda-benda yang ada 

disekitarnya, yang mana hal tersebut merupakan tahap pengenalan awal. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi guru dan orang tua dalam 

mengembangkan literasi dasar sudah didasari oleh pengetahuan yang benar 

bahwa anak tidak boleh dipaksakan untuk harus langsung lancar baca tulis 

melainkan harus dilakukan sambil bermain dan dengan hati senang, sehingga 

informan guru dan orang tua tidak hanya karena sekedar ikut-ikutan fenomena 

yang ada di masyarakat bahwa membaca dan menulis lebih awal akan dianggap 

lebih cerdas dari anak seusianya, namun semua itu dilakukan sudah sesuai 

dengan tahap perkembangan anak. 
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Pada motivasi juga mengandung aspek muncul kekuatan untuk bertindak, 

dalam hal ini informan guru dan orang tua bertindak mengarahkan anaknya agar 

anak tertarik untuk baca tulis di sekitarnya, anak mencoret-coret membuat 

lingkaran kemudian bangun segitiga atau segiempat, menulis nama teman-teman 

dikelas antara 6-7 nama, walau belum bisa untuk huruf mati, memberikan buku 

materi membaca dan menulis untuk pengenalan huruf vokal maupun huruf mati, 

tulisan benda-benda berupa tiket-tiket ditempelkan di benda yang ditulis tersebut, 

pengasahan motorik halus untuk persiapan menulis. 

Motivasi dapat tercipta juga karena individu mempunyai tujuan atau arah 

berperilaku, dalam pengembangan literasi dasar maka terlihat pada informan 

guru dan orang tua bahwa mereka memberi contoh perilaku baca tulis, kemudian 

juga terlibat langsung dalam kegiatan baca tulis anak, menyediakan buku 

gambar, dengan tujuan untuk bermain-main menuliskan kata yang diinginkan 

anak, mengaji, hafalan, menggambar bebas, terkadang melipat, dan terkadang 

menjahit untuk melatih motorik halus, mempersiapkan kegitan hari berikutnya. 

Selanjutnya tujuan dari perilaku tersebut juga disertai harapan yakni agar anak 

berhasil melewati masa literasi dasar dan menjadi generasi yang robani berguna 

baik bagi agama, orangtua dan bermaslahat bagi umat dan dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemudian agar motivasi tidak naik turun maka perilaku mengembangkan 

literasi dasar ini dipertahankan atau ditata sehingga terjadi penguatan intensitas 

pada informasi guru dan orang tua yakni dengan cara menonton channel tv yang 

edukatif dan mewarnai, menyediakan fasilitas baca tulis berupa papan tulis, 

buku-buku cerita, informan bercerita untuk memperkenalkan huruf, kertas-kertas 

yang tidak dipakai, kartu-kartu huruf, buku cerita, laptop dan papan tulis, 

berkarya dengan menempel huruf-huruf rutin setiap hari antara 3 sampai dengan 

4 kali, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan anak, kemudian untuk 

menunjang perkembangan motorik halus demi mempersiapkan kesiapan 

membaca anak maka dilakukan kegiatan indoor dan outdoor. 

Setiap tujuan yang ingin dicapai tentunya tidak terlepas dari kesulitan. 

Kesulitan tersebut misalnya anak hanya suka pada 1 buku yang menarik, jika 
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tidak menarik, tidak mau membacanya. Namun kesulitan tersebut bisa 

diselesaikan apabila motivasi individu tinggi, seperti motivasi pengembangan 

literasi dasar pada guru dan orang tua yang tinggi membuat mereka informan 

guru tetap komitmen untuk mendorong murid untuk terus berusaha, guru tetap 

berusaha membujuk anak untuk masuk kedalam kelas melalui lagu atau tepukan, 

dan apabila orang tua menganggap bahwa pengembangan literasi dasar harus 

dilakukan sambil santai dan tidak menarget jadi sebuah kesulitan tidak akan lagi 

menjadi kesulitan.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

1. Motivasi orang tua dan guru untuk mengembangkan literasi dasar anak 

sudah didasari pemahaman yang benar dimana pengetahuan orang tua dan 

guru pada pentingnya literasi dasar anak dan anak tidak dipaksakan untuk 

harus lancar membaca dan menulis tanpa adanya proses yang sesuai 

dengan usia anak serta kegitan yang menyenangkan dalam belajar. 

Sehingga orang tua dan guru tidak hanya mengikuti fenomena yang ada 

dalam masyarakat bahwa membaca dan menulis lebih awal akan dianggap 

lebih cerdas dari anak seusianya, namun dilakukan sesuai dengan tahap 

perkembangan anak.  

2. Kekuatan orang tua dan guru dalam bertindak mengembangkan literasi 

dasar dengan mengarahkan anak agar tertarik dalam kegiatan membaca 

dan menulis dengan mengguanakan kegiatan sehari-hari. Anak- anak 

diusia 4-5 tahun sudah berada masa tahap menulis fonetik dimana anak 

mulai menghubungkan bentuk tulisan dengan bunyinya dan tahap 

membaca lepas landas dengan mulai bergairah untuk membaca mengenal 

huruf memperhatikan lingkungan dengan huruf dan membaca apapun 

yang ada disekitarnya. 

3. Penguatan intensitas perilaku dilakukan dengan kegiatan yang santai 

seperti menonton channel tv yang edukatif, menonton CD mengenal huruf 

dan membaca kata, menyedian fasilitas baca tulis berupa papan tulis, 
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buku-buku cerita, kartu-kartu huruf, menyediakan kertas-kertas tidak 

terpakai untuk menulis, pengguanaan laptop dalam mengenalkan huruf 

dan bunyi huruf, berkarya dengan membuat kegiatan-kegiatan menempel 

huruf sesuai kata yang diinginkan biasanya berupa nama-nama orang-

orang yang ada disekelilingnya. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

tahap perkembangan anak, dengan suasana yang menyenangkan dan 

dengan situasi didalam ruangan atau diluar ruangan. 

 

4.2 Saran 

1. Saran bagi Orang Tua 

Hendaknya dapat terus mempertahankan pemahaman tentang 

pengembangan literasi yang benar sehingga tidak ada pemaksaan 

terhadap anak usia dini.  

2. Saran bagi Guru 

Hendaknya tetap dapat menstimulasi perkembangan literasi dasar secara 

tepat sesuai usia anak.   

3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya  

Kajian lebih lanjut sangat diperlukan untuk penyempurnaan hasil 

penelitian ini, misalnya dengan meneliti pengaruh pola asuh, sehingga 

akan lebih terlihat faktor yang lebih menonjol dari berkembangnya 

literasi dasar. 
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