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Lampiran 1 

DAFTAR TERJEMAH 

No Bab Hal Terjemah 

1. 1 5 Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan 

mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah 

kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti 

perkataanku. 

2. 2 66 Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui  sesuatu apapun, dan 

Dia memberimu pendnegaran, penglihatan, dan hati 

nurani, agar kamu bersyukur. Allah Maha Kuasa dan 

Maha Mengetahui, tidak ada yang luput dari 

pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 Sumber data dan Fokus pengamatan 

Unsur Observasi Fokus pengamatan 

Peran orang tua terhadap pendidikan 

bahasa anak  

 

Peran orang tua dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara anak pada usia 4-

5 tahun 

a. Peran orang tua dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara anak pada usia 4-5 

tahun. 

b. Metode apa yang digunakan orang tua 

dalam mengembangkan kemampuan 

berbicara anak pada usia 4-5 tahun. 

c. . Faktor pendukung dan penghambat 

ornag tua dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara anak pada usia 4-5 

tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Pedoman dan Fokus Wawancara 

Sumber Wawancara Fokus Wawancara 

Kepala Desa a. Mata pencaharian dan kondisi sosial masyarakat. 

b. Peran orang tua dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara anak pada usia 4-5 tahun. 

Orang Tua a. Latar belakang pendidikan orang tua. 

b. Peran orang tua dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara anak pada usia 4-5 tahun. 

c. Metode yang digunakan orang tua dalam 

mengembangkan kemampuan berbicara anak pada 

usia 4-5 tahun. 

d. Faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam 

mengembangkan kemampuan berbicara anak usia 4-

5 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

Instrument Penelitian 

 

A. Kepala Desa 

1. Profil kepala desa? 

2. Menurut bapa mata pencaharian masyarakat di sini apa saja kebanyakannya? 

3. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Desa Penggalaman pa? 

4. Apakah ada kegiatan keagamaan yang dilakukan masyakat disini pa? 

5. Menurut bapa bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan kemampuan 

berbicara anak pada usia 4-5 tahun di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura 

Barat di sini pa? 

 

B. Orang Tua 

1. siapa nama ibu? 

2. umur ibu berapa? 

3. Apa latar belakang pendidikan terakhir ibu? 

4. Apa pekerjaan ibu? 

5. Berapa ibu punya anak? 

6. Siapa nama suami ibu? 

7. Berapa umur suami ibu? 

8. Apa latar belakang pendidikan terakhir suami ibu? 

9. Apa pekerjaan suami ibu? 

10. Berapa usia anak ibu? 

11. Dimana anak ibu sekolah? 

12. Sejak kapan ibu tinggal di Desa Penggalaman? 

13. Menurut pandangan ibu dengan mendnegar kata berbicara, apa itu arti 

berbica? 

14. Apakah berbicara untuk anak usia dini itu penting alasannya? 

15. Bagaimana cara ibu mengajari anak untuk bisa berbicara? 



16. Apakah setiap hari ibu berbicara dengan anak? 

17. Kapan saja waktu ibu megajari anak berbicara? 

18. Apakah ibu membolehkan anak ibu bergaul dengan teman sebayanya, 

alasannya? 

19. Bagaimana cara ibu mengatasi jika anak ibu berbicara tidak sesuai dengan 

pengucapan sebenarnya? 

20. Apakah ibu senang dala mengajari anak berbicara? 

21. Apakah ibu dan bapa bersamaan atau berbarengan mengajari anak untuk 

berbicara? 

22. Apakah faktor penghambat ibu dan bapa dalam mengajari anak dalam 

berbicara? 

23. Apakah faktor pendukung ibu dan bapa dalam mengajari anak dalam 

berbicara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wawancara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA KEPALA DESA) 

 

Kode  : cl.w.kd 01 

Interview : bapa Sumardi 

Interviewer : peneliti (Fitriani) 

Tanggal : 19 Maret 2021 

Jam  : 10.12-11.30 

 

No. Deskripsi 

1. Siapa nama bapa? 

Nama saya Sumardi 

2. Apakah bapa asli orang Desa Penggalaman? 

Tidak, saya orang Simpang Empat, akan tetapi saya bekerja sebagai 

kepala Desa Penggalaman yang sementara karena belum pemilihan 

kepala desa yang baru dikarenakan adanya covid-19 jadi tertunda untuk 

pemilihan kepala desa. 

2. Menurut bapa apa mata pencaharian di Desa Penggalaman ini 

kebanyakannya? 

Menurut saya mata pencaharian di Desa Penggalaman bermacam-

macam tergantung masing-masing orang tapi, kebanyakannya orang jadi 

petani rata-rata disini, karena pekerjaan orang itu saja kebanyakan di 

Desa Penggalaman ini. 

3. Bagaimana kondisi sosial masyarakat disini pa? 

Ya, Alhamdulillah sosial masyarakat disini bagus, walaupun berbeda 

asal suku bangsa, ada yang banjar, jawa, Madura dan bugis. Tetapi 



mereka tetap damai dan rukun tidak pernah terjadi perkelahian karena 

satu sama lain saling memahami. 

 

4. Apakah ada kegiatan keagamaan yang dilakukan masyakat disini pa? 

Ada, seperti yasinan dan pengajian rutin, tetapi tidak semua orang yang 

mengkutinya hanya orang-orangnya saja. 

5. Menurut bapa bagaimana peran orang tua dalam mengembangkan 

kemampuan berbicara anak pada usia 4-5 tahun di Desa Penggalaman 

Kecamatan Martapura Barat di sini pa? 

Menurut saya sepengatahuan saya, yang saya ketahui bahwa peran orang 

tua disini menggunakan cara mengembangkan kemampuan berbicara 

anaknya dengan cara mengajak anaknya berkomunikasi langsung seperti 

mengajari mengenalkan dengan benda atau apapun itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA BU HELMIATI) 

 

Kode  : cl.w.h.01 

Interview : Helmiati 

Interviewer : Peneliti (Fitriani) 

Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021 

Jam  : 15.00-17.00 

No. Deskripsi 

1. Siapa nama ibu? 

Namaku Helmiati 

2. Berapa umur ibu? 

Umur ku 33 tahun 

3. Apa latar belakang pendidikan terakhir ibu? 

Aku lulusan Aliyah/SMA 

4.  Apa pekerjaan ibu? 

Pekerjaanku jadi ibu rumah tangga 

5. Berapa ibu punya anak? 

Aku mempunyai dua anak 

6. Siapa nama suami ibu? 

Nama suamiku Junaidi 

7. Berapa umur suami ibu? 

Umur suamiku 40 tahun 

8. Apa latar pendidikan terakhir suami ibu? 

Suamiku tamatan SD 

9. Apa pekerjaan suami ibu? 

Pekerjaan suamiku jadi petani 



10. Berapa usia anak ibu? 

Umurnya 4 tahun 

11. Dimana anak ibu sekolah? 

Anakku sekolah di Paud Buana 

12. Sejak kapan ibu tinggal di Desa Penggalaman? 

Sejak menikah dengan suamiku 

13. Menurut pandangan ibu dengan mendengar kata berbicara, apa itu 

artinya berbicara? 

Berbicara yaitu mengucapkan sesuatu yang ingin diomongkan 

14. Apakah berbicara untuk anak usia dini itu penting, alasannya? 

Ya, karena untuk melatihnya agar bisa berbicara dengan benar dan 

baik 

15. Bagaimana cara ibu mengajari anak untuk bisa berbicara? 

Dengan cara mengajaknya mengucapkan sesuatu kata yang dapat 

dipahaminya 

16. Apakah ibu setiap hari berbicara dengan anak? 

Ya  

17. Kapan saja waktu ibu mengajari anak berbicara? 

Kapan saja, waktu kita bermain 

18. Apakah ibu membolehkan anak ibu bergaul dengan teman sebayanya, 

alasannya? 

Ya, karena dapat mengembangkan pola pikir anak tersebut 

19. Bagaimana cara ibu mengatasi jika anak ibu berbicara tidak sesuai 

dengan pengucapan sebenarnya? 

Maka kita akan mengajarinya dengan pelan-pelan agar ia mengerti 

yang kita ucapkan 

20. Apakah ibu senang dalam mengajari anak berbicara? 

Ya sangat senang 

21. Apakah ibu dan bapa bersamaan atau berbarengan mengajari anak 

untuk berbicara? 



Ya, diwaktu santai kami mengajaknya untuk berlatih berbicara 

22. Apakah faktor penghambat ibu dan bapa dalam mengajari anak dalam 

berbicara? 

Faktornya disaat anak rewel dan mutnya tidak tepat 

23. Apa faktor pendorong ibu dan bapa dalam mengajari anak dalam 

berbicara?ad 

Adanya semangat, supaya mengasah kemampuannya dalam berbicara 

dan memahaminya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA BU MASNOR) 

 

Kode  : cl.w.m.02 

Interview : Masnor 

Interviewer : Peneliti (Fitriani) 

Tanggal : Jum’at, 12 Maret 2021 

Jam  :14.00-16.00 

No. Deskripsi 

1. Nama ibu siapa? 

Namaku Masnor 

2. Berapa umur ibu? 

31 tahun 

3. Apa latar belakang pendidikan terakhir ibu? 

MAN setara dengan SMA 

4.  Apa pekerjaan ibu? 

Ibu rumah tangga 

5. Berapa ibu mempunyai anak? 

2 anak 

6. Siapa nama suami ibu? 

M. Didi Ervanie 

7. Berapa umur suami ibu? 

34 tahun 

8. Apa latar belakang pendidikan terakhir suami ibu? 

SMA 

9. Apa pekerjaan suami ibu? 

Buruh 



10. Berapa usia anak ibu? 

4 tahun 

11. Dimana anak ibu sekolah? 

Di Paud Buana 

12. Sejak kapan ibu tinggal di Desa Penggalaman? 

Sejak tahun 2012 

13. Menurut pandangan ibu, dengan mendnegar kata berbicara…apa itu 

artinya berbicara? 

Berbicara yaitu mengeluarkan suara atau ucapan..contohnya mama 

dan em 

14. Apakah berbicara untuka anak usia dini itu penting, alasannya? 

Iya penting, karena kalu dia tidak dapat berbicara bagaimana kita bisa 

rasa keingin tahuannya, apa laagi iya mau macam-macam, pasti 

dengan berbicara yaitu bahasa 

15. Bagaimana cara ibu mengajari anak untuk bisa berbicara? 

Caranya dengan menggunakan menaruh perhatian pada gambar-

gambar dalam buku, menyanyikan lagu sederhana, dan 

mengguunakan kata-kata sederhana untuk menanyakan 

keingintahuannya. 

16. Apakah ibu setiap hari berbicara dengan anak? 

Iya 

17. Kapan saja waktu ibu mengajari anak berbicara? 

Setiap hari, dari bangun tidur, mau tidur, mau makan, dan mau 

minum 

18. Apakah ibu membolehkan anak ibu bergaul dengan teman sebayanya, 

alasannya? 

Iya karena supaya cepat berkembang dan juga kreatif, banyak teman 

19. Bagaimana cara ibu mengatasi jika anak ibu berbicara tidak sesuai 

dengan pengucapan sebenarnya? 



Harus dijelaskan supaya cepat mengerti, contohnya dia mnegucapkan 

minung padahal katanya salah, jadi kita harus melatihnya jadi kata 

yang sebenarnya minum 

20. Apakah ibu senang dalam mengajari anak berbicara? 

Wah, luar biasa senang 

21. Apakah ibu dan bapa bersamaan atau berbarengan mengajari anak 

untuk berbicara? 

Ya berbarengan 

22. Apa faktor penghambat ibu dan bapa dalam mengajari anak dalam 

berbicara? 

Kata-katanya susah dimengerti oleh orang tua dan rewel 

23. Apa faktor pendorong ibu dan bapa dalam mengajari anak dalam 

berbicara? 

Selalu semangat, dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-

anakku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA BU MARLIA) 

 

Kode  : c.w.m.03 

Interview : Marlia 

Interviewer : Peneliti (Fitriani) 

Tanggal : Senin, 15 Maret 2021 

Jam  : 14.00-16.00 

 

No. Deskripsi 

1. Nama ibu siapa? 

Namaku Marlia 

2. Berapa umur ibu? 

36 tahun 

3. Apa latar belakang pendidikan terakhir ibu? 

Aliyah  

4.  Apa pekerjaan ibu? 

Ibu rumah tangga 

5. Berapa ibu mempunyai anak? 

2 anak 

6. Siapa nama suami ibu? 

Sugito 

7. Berapa umur suami ibu? 

34 tahun 

8. Apa latar belakang pendidikan terakhir suami ibu? 

SMK 

9. Apa pekerjaan suami ibu? 



Buruh Pabrik 

10. Berapa usia anak ibu? 

5 tahun 

11. Dimana anak ibu sekolah? 

Di Paud Buana 

12. Sejak kapan ibu tinggal di Desa Penggalaman? 

Sejak lahir sampai sekarang 

13. Menurut pandangan ibu, dengan mendnegar kata berbicara…apa itu 

artinya berbicara? 

Berbicara yaitu bercakap-cakap, suatu kata-kata yang dikeluarkan 

dari mulut 

14. Apakah berbicara untuka anak usia dini itu penting, alasannya? 

Iya sangat penting, menurut saya anak yang lancer berbicara di usia 

dini berarti menggambarkan kalu anak itu berkembang dengan sehat 

15. Bagaimana cara ibu mengajari anak untuk bisa berbicara? 

Caranya dengan mengajak anak berkomunikasi langsung 

16. Apakah ibu setiap hari berbicara dengan anak? 

Iya 

17. Kapan saja waktu ibu mengajari anak berbicara? 

Waktu senggang saya 

18. Apakah ibu membolehkan anak ibu bergaul dengan teman sebayanya, 

alasannya? 

Iya karena kalau anak berbicara dengan teman sebayanya dia akan 

berkembang sesuai dengan umurnya 

19. Bagaimana cara ibu mengatasi jika anak ibu berbicara tidak sesuai 

dengan pengucapan sebenarnya? 

Haus rajin melatih dan sering-sering mengajaknya berbicara 

20. Apakah ibu senang dalam mengajari anak berbicara? 

Ya dong, saya senang sekali biar anak saya lancer berbicara 



21. Apakah ibu dan bapa bersamaan atau berbarengan mengajari anak 

untuk berbicara? 

Kebanyakannya saya sebagai ibunya yang sering mengajari anak saya 

berbicara, karena saya yanga ada di rumah, bapanya kerja seharian 

22. Apa faktor penghambat ibu dan bapa dalam mengajari anak dalam 

berbicara? 

Saya rasa 

23. Apa faktor pendorong ibu dan bapa dalam mengajari anak dalam 

berbicara? 

Termotivasi dari meliat anak orang lain, sehingga memiliki keinginan 

agar anak saya bisa seperti anak yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUMAH H) 

 

Kode  : cl.rh.01 

Tempat : Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat Kab. Banjar 

Observer : Fitriani 

Hari/Tgl : Rabu, 10 Maret 2021 

Waktu  : 15.00-17.00 

     Pada hari rabu tanggal 10 maret 2021 pukul 15.00-17.00 wita peneliti datang 

melakukan kunjungan observasi ke Desa Penggalaman Kecamatan Martapura 

Barat Kab. Banjar .saat berada di Desa Penggalaman peneliti langsung menuju 

ke rumah Helmiati untuk bertemu dengan H dan juga anak-anaknya. Setelah 

kami bertemu, ternyata H sedang santai bersama anaknya. 

     Helmiati pun mempersilahkan peneliti untuk masuk dan duduk. Lalu peneliti 

pun duduk sambil melihat Helmiati yang berbincang berbicara dengan anaknya. 

Setelah itu sambil helmiati bersama anaknya helimati pun sambil berbincang-

bincang dengan saya, anak helmiati pun lerlihat sangat bahagia. Dan saat itu 

masuklah waktunya ashar, ketika waktu ashar pun helmiati pun masih bersama 

anaknya. Beberapa menit kemudian helimati solat ashar tanpa mengajak anaknya 

untuk solat ashar juga. Setelah h selesai solat helmiati pun lanjut berbincang-

bincang dengan peneliti.  

     Tak kerasa waktu pun sudah menunjukkan jam 17.00 peneliti pun pulang dan 

peneliti berterima kasih kepada helmiati karena sudah meluangkan waktunya 

buat peneliti. 

 



CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUMAH M) 

 

Kode  : cl.rm.02 

Tempat : Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat Kab. Banjar 

Observer : Fitriani 

Hari/Tgl : Jum’at, 12 Maret 2021 

Waktu  : 14.00-16.00 

     Pada hari jum’at tanggal 12 maret 2021 pukul 14.00-16.00 wita peneliti 

datang melakukan kunjungan observasi ke Desa Penggalaman Kecamatan 

Martapura Barat Kab. Banjar. saat berada di Desa Penggalaman peneliti langsung 

menuju ke rumah Masnor untuk bertemu dengan M dan juga anak-anaknya. 

Setelah kami bertemu, ternyata H sedang santai bersama anaknya. 

     Setelah peneliti mengucapkan salam, M langsung menjawab salam dan 

kemudian membukakan pintu langsung mempersilahkan peneliti untuk masuk 

kerumahnya dan duduk. Setelah peneliti duduk, ternyata M lagi bermain mobil-

mobilan bersama anakanya. Kemudian peneliti berbincang-bincang bersama M 

mengenai peran M dalam mengembangkan kemapuan berbicara anaknya. Setelah 

peneliti lihat peran M saat bermain bersama anaknya sangatlah terlihat asyik 

bahkan sangat terlihat bahagia sekali. Setelah berbincang-bincang yang lama tak 

terasa jam pun pukul 16.00 wita. Peneliti pun pulang dan mengucapkan terima 

kasih kepada M karena sudah meluangkan waktunya kepada peneliti. 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI/PENGAMATAN DI RUMAH M) 

 

Kode  : cl.rm.03 

Tempat : Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat Kab. Banjar 

Observer : Fitriani 

Hari/Tgl : Senin, 15 Maret 2021 

Waktu  : 14.00-16.00 

     Pada hari senin tanggal 15 maret 2021 pukul 14.00-16.00 wita peneliti datang 

melakukan kunjungan observasi ke Desa Penggalaman Kecamatan Martapura 

Barat Kab. Banjar. saat berada di Desa Penggalaman peneliti langsung menuju 

ke rumah Masnor untuk bertemu dengan M dan juga anak-anaknya. Setelah kami 

bertemu, ternyata H sedang santai bersama anaknya. 

Setelah peneliti mengucapkan salam, M langsung menjawab salam dan 

membukai pintu dan mempersilahkan peneliti untuk duduk. Ternyata anak M 

sedang bermain-main bersama temannya. Setelah M memanggilkan anaknya 

peneliti langsung berbincang-bincang dengan M mengenai peran M dalam 

mengembangkan kemampuan berbicara anak. Setelah berbincang-bincang yang 

lama tak terasa jam pun pukul 16.00 wita. Peneliti pun pulang dan mengucapkan 

terima kasih kepada M karena sudah meluangkan waktunya kepada peneliti. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

CATATAN DOKUMENTASI 

 

No Foto Keterangan 

 

1.  

 

Saat  meminta izin di 

Kantor Balai Desa untuk 

melakukan penelitian di 

Desa Penggalaman 

2.  

 

Gambar profil Desa 

Penggalaman 

3.  

 

Data sarana/prasarana 

pemerintahan Desa 

Penggalaman 



4.  

 

Data sarana sosial/budaya 

Desa Penggalaman 

5. 

 

Saat wawancara mengenai 

identitas H 

6. 

 

Wawancara mengenai 

peran H dan J dalam 

mengembangkan 

kemampuan berbicara anak 

pada usia 4 tahun 



7. 

 

Si anak sedang bermain air 

dengan kakaknya, sebelum 

ganti baju untuk 

diwawancara. 

8. 

 

Saat wawancara mengenai 

identitas M 

9. 

 

Wawancara mengenai 

peran M dan D dalam 

mengembangkan 

kemampuan berbicara anak 

pada usia 4 tahun. 

 

 



Lampiran 8 

Bukti  Seminar Proposal 

 



Lampiran 9 

Surat Perubahan Judul 

 

 



Lampiran 10 

Surat Ijin Penelitian 

 



 

 



 



Lampiran 11 

Surat Rekomentasi Penelitian dari Kesbangpool 

 



Lampiran 12 

Surat Selesai Membimbing Bidan Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

 

 



Surat Selesai Bimbingan Bidan Konten dan Metodologi 

 



Lampiran 13 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

 

 

1. Nama Lengkap  : Fitriani 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 14 Januari 1999 

3. Agama   : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Pernikahan  : Belum Menikah 

6. Alamat : Jl. Martapura Lama Km. 18 Desa Penggalaman 

Kecamatan Martapura Barat Kab. Banjar 

7. pendidikan   : 

-  SDN Pejambuan 1 : Lulusan 2012 

- SMP Darul Hijrah Puteri : Lulusan 2014 

- MA Al Hidayah  : Lulusan 2017 

8. Orang Tua  

a. Ayah 

Nama   : H. Sahruji (Alm) 

Pekerjaan   : - 

Alamat   : - 

b. Ibu 

Nama   : Norliani 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Alamat : Jl. Martapura lama Km. 18 Desa Penggalaman 

Kecamatan Martapura Barat Kab. Banjar  

9. Anak ke-1 (satu) dari 4 bersaudara. 

 

       Banjarmasin, 28 Juni 2021 

        Penulis  

                   

Fitriani 


