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LAMPIRAN I 

DAFTAR TERJEMAHAN 

 

Q.S An-Nahl: 78 Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, 

dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan 

dan hati nurani, agar kamu bersyukur. 
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LAMPIRAN II 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. Pedoman Observasi 

No Data yang diperoleh Sumber Data 

1. Masalah perkembangan kemampuan 

berbicara anak usia 3-5 tahun 

5 orang Anak di desa Bajawit 

 

B. Pedoman Wawancara 

No Data yang diperoleh Sumber Data 

1. Peran Orang Tua dalam membantu 

anak yang mengalami keterlambatan 

berbicara 

 

Orang Tua Anak 

 

C. Pedoman Dokumentasi 

No Data yang diperoleh Sumber Data 

1. Data 5 orang Anak yang akan di teliti Dokumentasi 

2. Foto saat melakukan wawancara 

dengan narasumber 

Dokumentasi 

3. Foto saat melakukan observasi 

terhadap 5 orang Anak yang akan di 

teliti 

 

Dokumentasi  
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LEMBAR OBSERVASI 

 

Lembar Instrumen Perkembangan Kemampuan Berbicara Anak  

Usia 3-6 Tahun 

 

Variabel 

 

Indikator 

Perkembangan 

Kemampuan berbicara 

anak usia 3-6 tahun 

1. Mengulang kalimat sederhana (2-3 

kata) 

2. Bertanya dengan kalimat yang 

benar 

3. Menjawab pertanyaan sesuai 

pertanyaan 

4. Melakukan kontak mata dengan 

lawan bicara 

5. Menggerakkan tangan sebagai 

isyarat dalam berbicara 

6. Mengutarakan pendapat kepada 

orang lain 

7. Menyatakan alasan terhadap 

sesuatu yang diinginkan atau 

ketidak setujuan 

8. Menceritakan kembali 

cerita/dongeng yang pernah 

didengar 

9. Memperkaya pembendaharaan kata 

10. Berpartisipasi dalam percakapan 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

 

LEMBAR WAWANCARA 

 

No Pertanyaan 

1.  Apakah ketika dirumah anak sudah mampu menirukan kalimat 

yang disampaikan secara sederhana (2-3 kata)? 

2.  Apakah anak mampu mengulang kembali kalimat yang sederhana 

(2-3 kata)? 

3.  Apakah anak mendengarkan lawan bicaranya saat berkomunikasi? 

Bagaimana respon anak? 

4.  Apakah anak melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya? 

5.  Apakah anak menggerakan tangan sebagai isyarat saat 

berkomunikasi? 

6.  Apakah pada saat anak bertanya sudah menggunakan kalimat yang 

benar sesuai dengan apa yang ingin anak ketahui? 

7.  Apakah anda sering mengenalkan kata-kata yang baru untuk anak? 

8.  Apakah anda pernah menceritakan sebuah dongeng kepada anak? 

9.  Apakah anda memperkaya pembendaharaan kata anak? 

10.  Bagaimana cara anda untuk memperkaya pembendaharaan kata 

pada anak? 

11.  Apakah anak pernah melakukan pemeriksaan terkait gangguan 

berbicara anak? 

12.  Apa pekerjaan Ibu? 

13.  Apa pekerjaan Bapak? 

14.  Apa pendidikan terakhir Ibu? 

15.  Apa pendidikan terakhir Bapak? 

16.  Berapa usia Ibu? 

17.  Berapa usia Bapak? 

18.  Fasilitas apa yang disediakan guna menunjang perkembangan 
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No Pertanyaan 

kemampuan bicara anak? 

19.  Apakah anak diberikan kesempatan untuk mengenal lingkungan 

sekitarnya? 

20.  Bagaimana cara anda, bapak atau kakaknya ketika berbicara 

dengan anak? 

21.  Apakah anda, bapak atau kakak mengikuti cara berbicara anak? 

22.  Apakah ketika anak berbicara dengan kurang jelas anda, bapak 

atau kakak membetulkan pengucapan anak? 

23.  Apakah anak sering diajak untuk bercakap-cakap ketika dirumah? 

24.  Apakah anak diberikan kesempatan/keleluasaan untuk berbicara? 

25.  Apakah ketika dirumah anak bermain gadget? 

26.  Biasanya berapa lama jika anak bermain gadget? 

27.  Apakah anda memberikan waktu anak dalam bermain atau sesuka 

anak saja? 

28.  Apa yang anda lakukan jika anak sering bermain gadget? 

29.  Usaha apa yang telah anda lakukan ketika mengetahui anak 

mengalami keterlambatan berbicara? 
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LAMPIRAN III 

DATA HASIL OBSERVASI 

 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI) 

 

KODE   : COGH 

HARI/TANGGAL  : Senin, 21 Februari 2022 

TEMPAT  : Tempat tinggal G 

OBSERVER  : Nanie Herawati 

 

Perkembangan Kemampuan Berbicara Anak usia 3-6 tahun 

No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

1.  Mengulang kalimat 

sederhana (2-3 kata) 

√  Subjek G dapat mengulang 

kalimat sederhana (2-3 

kata).  

2.  Bertanya dengan 

kalimat yang benar 

 √ Subjek G belum dapat 

bertanya dengan kalimat 

yang benar, ada beberapa 

kata yang masih terbalik 

dan pengucapannya masih 

belum tepat. 

Contohnya ketika ia 

bertanya kepada ibunya 

”latii ma, lapa ni?” (Lihat 

ma, kenapa ini? 

3.  Menjawab 

pertanyaan sesuai 

√  Subjek G dapat menjawab 

pertanyaan sesuai dengan 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

pertanyaan pertanyaan yang diberikan, 

tetapi ada beberapa kata 

yang masih kurang tepat 

dalam pengucapannya. 

4.  Melakukan kontak 

mata dengan lawan 

bicara 

√  Saat diajak bebicara G 

mendengarkan dan 

memperhatikan sambil 

melakukan kontak mata 

dengan lawan bicara. 

Kadang ia juga tidak mau 

mendengarkan dan kontak 

mata dengan lawan 

bicaranya. 

5.  Menggerakkan 

tangan sebagai 

isyarat dalam 

berbicara 

√  G juga menggerakan 

tangannya sebagai isyarat 

dalam berbicara. 

Contohnya pada saat ia 

menanyakan “Lapa tu?” 

(Apa itu?) sambil 

menunjuk kearah Televisi. 

Serta saat menyatakan 

“Tidak” ia menggerakkan 

tangan serta 

menggelengkan 

kepalanaya. 

6.  Mengutarakan 

pendapat kepada 

orang lain 

√  G dapat mengutarakan 

pendapatnya kepada orang 

lain. 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

Contohnya pada saat G 

dan Kakaknya nonton 

youtube, si kakak 

menonton tayangan Tobot 

dan G ingin nonton 

tayangan yang lain 

“no,no,, cang purti!”. 

(Tidak mau ini, nonton 

sang putri aja!). 

7.  Menyatakan alasan 

terhadap sesuatu 

yang diinginkan atau 

ketidak setujuan 

 √ G tidak dapat menyatakan 

alasan terhadap sesuatu 

yang diinginkan atau 

ketidak setujuannya. Saat 

ditanya kenapa, ia hanya 

diam. 

8.  Menceritakan 

kembali 

cerita/dongeng yang 

pernah didengar 

√  Subjek G dapat 

menceritakan kembali 

cerita atau dongeng yang 

dibacakan mamanya 

maupun yang ia lihat di 

Youtube, walaupun 

dengan pengucapan 

katanya yang belum jelas. 

9.  Memperkaya 

pembendaharaan kata 

√  G diajarkan berbagai 

macam hal di lingkungan 

sekitarnya agar 

pembendaharaan katanya 

bertambah. 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

10.  Berpartisipasi dalam 

percakapan 

√  Pada saat kakak G 

bercerita tentang kegiatan 

yang dilakukan dirumah 

Neneknya, G juga ikut 

berpartisipasi dalam 

percakapan yang 

dilakukan oleh kakak dan 

mamanya. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI) 

 

KODE   : CONA 

HARI/TANGGAL  : Selasa, 22 Februari 2022 

TEMPAT  : Tempat tinggal N 

OBSERVER  : Nanie Herawati 

 

Perkembangan Kemampuan Berbicara Anak usia 3-6 tahun 

No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

1.  Mengulang kalimat 

sederhana (2-3 kata) 

√  N dapat mengulang 

kalimat sederhana (2-3 

kata).  

2.  Bertanya dengan 

kalimat yang benar 

√  N dapat bertanya dengan 

kalimat yang benar namun 

ada beberapa 

pengucapannya yang 

belum jelas. 

3.  Menjawab 

pertanyaan sesuai 

pertanyaan 

√  Subjek N dapat menjawab 

pertanyaan sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan. 

4.  Melakukan kontak 

mata dengan lawan 

bicara 

√ √ Saat diajak berbicara N 

kadang memperhatikan 

dengan menatap kearah 

peneliti, kadang juga tidak 

mau. 

5.  Menggerakkan 

tangan sebagai 

√  N menggerakkan 

tangannya sebagai isyarat 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

isyarat dalam 

berbicara 

dalam berbicara, misalnya 

ia menginginkan sesuatu 

dengan menunjuk kearah 

yang ia inginkan. 

6.  Mengutarakan 

pendapat kepada 

orang lain 

√  N dapat mengutarakan 

pendapat kepada orang 

lain. 

Contohnya pada saat ia 

ingin mengenakan baju, ia 

memilih sendiri baju  

mana  yang akan ia 

kenakan, tidak mau 

memakai baju yang 

dipilihkan oleh Ibunya. 

7.  Menyatakan alasan 

terhadap sesuatu 

yang diinginkan atau 

ketidak setujuan 

 √ Jika N tidak setuju atau 

tidak sesuai dengan 

keinginannya maka ia akan 

menangis. 

8.  Menceritakan 

kembali 

cerita/dongeng yang 

pernah didengar 

√  Subjek N dapat 

menceritakan kembali 

cerita atau dongeng yang 

yang pernah ia dengar, 

walaupun dengan 

artikulasi dan 

pengucapannya yang sulit 

untuk dipahami. 

9.  Memperkaya 

pembendaharaan kata 

√  N memperkaya 

pembendaharaan katanya 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

dengan diajarkan oleh 

orang-orang terdekatnya. 

10.  Berpartisipasi dalam 

percakapan 

√  Saat di ajak berkomunikasi 

berkelanjutan N kurang 

berpartisipasi. 

 

  



78 
 

CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI) 

 

KODE   : COZA 

HARI/TANGGAL  : Rabu, 23 Februari 2022 

TEMPAT  : Tempat tinggal Z 

OBSERVER  : Nanie Herawati 

 

Perkembangan Kemampuan Berbicara Anak usia 3-6 tahun 

No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

1.  Mengulang kalimat 

sederhana (2-3 kata) 

√  Z dapat mengulang 

kalimat sederhana (2-3 

kata) walaupun masih 

belum jelas. 

2.  Bertanya dengan 

kalimat yang benar 

 √ Z belum dapat bertanya 

dengan kalimat yang 

benar, artikulasi dan 

pengucapannya belum 

jelas atau ia hanya nunjuk-

nunjuk dengan jari. 

3.  Menjawab 

pertanyaan sesuai 

pertanyaan 

√  Subjek Z dapat menjawab 

pertanyaan sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan, 

kadang juga ia kesulitan 

memahami pertanyaan dari 

lawan bicaranya. 

4.  Melakukan kontak 

mata dengan lawan 

bicara 

√ √ Saat diajak berbicara Z 

memperhatikan dengan 

menatap kearah peneliti, 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

terkadang juga tidak 

memperhatikan/menghind

ari kontak mata. 

5.  Menggerakkan 

tangan sebagai 

isyarat dalam 

berbicara 

√  Dalam melakukan 

interaksi atau pada saat 

berbicara Z menggerakkan 

tangan sebagai isyarat. 

6.  Mengutarakan 

pendapat kepada 

orang lain 

√  Z sudah dapat 

mengutarakan pendapat 

kepada orang lain (hanya 

orang tertentu) walaupun 

pengucapannya masih sulit 

untuk dipahami. 

7.  Menyatakan alasan 

terhadap sesuatu 

yang diinginkan atau 

ketidak setujuan 

 √ Z kesulitan menyatakan 

alasan terhadap sesuatu 

yang diinginkan atau 

ketidak setujuannya 

terhadap suatu hal, ia 

menunjukkannya dengan 

nangis/mengamuk. 

8.  Menceritakan 

kembali 

cerita/dongeng yang 

pernah didengar 

 √ Subjek Z tidak dapat 

menceritakan kembali 

cerita atau dongeng yang 

yang pernah ia dengar. 

9.  Memperkaya 

pembendaharaan kata 

√  Z memperkaya 

pembendaharaan katanya. 

10.  Berpartisipasi dalam 

percakapan 

 √ Pada saat teman-temannya 

bermain bersama-sama Z 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

tidak ikut bermain 

bersama. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI) 

 

KODE   : CODA 

HARI/TANGGAL  : Kamis, 24 Februari 2022 

TEMPAT  : Tempat tinggal D 

OBSERVER  : Nanie Herawati 

 

Perkembangan Kemampuan Berbicara Anak usia 3-6 tahun 

No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

1.  Mengulang kalimat 

sederhana (2-3 kata) 

 √ D belum dapat mengulang 

kalimat sederhana (2-3 

kata). 

2.  Bertanya dengan 

kalimat yang benar 

 √ Ketika D bertanya kepada 

peneliti artikulasinya tidak 

jelas dan sulit untuk bisa 

dipahami. 

3.  Menjawab 

pertanyaan sesuai 

pertanyaan 

 √ Saat diberikan pertanyaan 

D tidak merespon, ia 

hanya diam saja dan asik 

dengan kegiatannya 

sendiri. 

4.  Melakukan kontak 

mata dengan lawan 

bicara 

 √ D tidak melakukan kontak 

mata dengan lawan 

bicaranya, ia hanya 

menunduk atau melihat 

kearah lain. 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

5.  Menggerakkan 

tangan sebagai 

isyarat dalam 

berbicara 

√  D menggerakkan tangan 

atau kepalanya sebagai 

isyarat dalam berbicara. 

Contohnya pada saat ia 

menunjukkan kucing 

peliharaannya ia 

menunjukkan dengan 

telunjukknya. 

6.  Mengutarakan 

pendapat kepada 

orang lain 

 √ D tidak dapat 

mengutarakan pendapat 

kepada orang lain. 

7.  Menyatakan alasan 

terhadap sesuatu 

yang diinginkan atau 

ketidak setujuan 

 √ D kesulitan menyatakan 

alasan terhadap sesuatu 

yang diinginkan atau 

ketidak setujuannya 

terhadap suatu hal, ia 

menunjukkannya dengan 

cara berteriak, marah atau 

menangis. 

8.  Menceritakan 

kembali 

cerita/dongeng yang 

pernah didengar 

 √ Subjek D tidak dapat 

menceritakan kembali 

cerita atau dongeng yang 

pernah didengar, ia tidak 

banyak berbicara. 

9.  Memperkaya 

pembendaharaan kata 

√  D memperkaya 

pembendaharaan katanya 

dengan cara menanyakan 

apa yang tidak ia ketahui, 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

walaupun artikulasi dan 

pengucapannya sulit untuk 

dapat dipahami. 

10.  Berpartisipasi dalam 

percakapan 

 √ Pada saat peneliti 

mengajak bermain 

bersama-sama D hanya 

asik dengan mainannya 

sendiri, tidak 

menghiraukan sekitarnya. 
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CATATAN LAPANGAN 

(OBSERVASI) 

 

KODE   : COAD 

HARI/TANGGAL  : Jum’at, 25 Februari 2022 

TEMPAT  : Tempat tinggal A 

OBSERVER  : Nanie Herawati 

 

Perkembangan Kemampuan Berbicara Anak usia 3-6 tahun 

No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

1.  Mengulang kalimat 

sederhana (2-3 kata) 

√  A dapat mengulang 

kalimat sederhana (2-3 

kata) walaupun 

pengucapannya masih 

kurang jelas. 

2.  Bertanya dengan 

kalimat yang benar 

 √ A belum dapat bertanya 

dengan kalimat yang 

benar, pengucapannya 

belum jelas dan susah 

untuk dimengerti. 

3.  Menjawab 

pertanyaan sesuai 

pertanyaan 

 √ A tidak dapat menjawab 

pertanyaan sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan, 

ia terlihat seperti orang 

bingung, atau ia akan 

kembali bertanya dengan 

“ha?”. 

4.  Melakukan kontak 

mata dengan lawan 

√ √ Saat diajak bicara A mau 

melakukan kontak mata 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

bicara dengan lawan bicaranya, 

kadang juga tidak mau. 

5.  Menggerakkan 

tangan sebagai 

isyarat dalam 

berbicara 

√  A juga menggerakkan 

tangannya sebagi isyarat 

dalam berbicara. Saat ia 

menginginkan sesuatu ia 

hanya mampu menunjuk-

nunjuk dengan tangannya 

tanpa bisa menyebutkan. 

6.  Mengutarakan 

pendapat kepada 

orang lain 

 √ A tidak dapat 

mengutarakan pendapat 

kepada orang lain. 

7.  Menyatakan alasan 

terhadap sesuatu 

yang diinginkan atau 

ketidak setujuan 

 √ Untuk menyatakan alasan 

terhadap sesuatu yang 

diinginkan atau 

ketidaksetujuannya A juga 

belum mampu. 

8.  Menceritakan 

kembali 

cerita/dongeng yang 

pernah didengar 

 √ Subjek A belum bisa 

menceritakan kembali 

cerita atau dongeng yang 

pernah didengar. 

9.  Memperkaya 

pembendaharaan kata 

√  A memperkaya 

pembendaharaan katanya 

dengan menanyakan apa 

yang belum ia kenal, 

walaupun dengan kalimat 

yang belum jelas 

pengucapannya. A 
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No Indikator Keterangan Deskripsi 

Ya Tidak 

termasuk anak yang aktif. 

10.  Berpartisipasi dalam 

percakapan 

 √ Saat melihat teman-

temannya bermain 

bersama A juga ikut 

bergabung untuk bermain 

bersama, tetapi tidak ikut 

dalam percakapan. 
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LAMPIRAN IV 

DATA HASIL WAWANCARA 

 

CATATAN LAPANGAN 

HASIL WAWANCARA 

 

KODE   : CWGH 

HARI/TANGGAL : Senin, 14 Maret 2022 

JAM    : 16.00-18.00 

TEMPAT  : Tempat tinggal G 

INTERVIEW  : Ibu G 

INTERVIEWER  : Nanie Herawati 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah ketika dirumah anak 

sudah mampu menirukan 

kalimat yang disampaikan secara 

sederhana (2-3 kata)? 

Iya bisa, tapi belum begitu jelas 

pengucapannya. 

2.  Apakah anak mampu mengulang 

kembali kalimat yang sederhana 

(2-3 kata)? 

Bisa, iya tadi tu belum jelas 

ucapannya. 

3.  Apakah anak mendengarkan 

lawan bicaranya saat 

berkomunikasi? Bagaimana 

respon anak? 

Dia dengarkan dan menanggapi 

lawan bicaranya, kadang bisa 

juga tidak. 

4.  Apakah anak melakukan kontak 

mata dengan lawan bicaranya? 

Iya, kalau dia lagi main sih 

diajak bicara tidak ada kontak 

mata. 

5.  Apakah anak menggerakan 

tangan sebagai isyarat saat 

Iya juga, misalnya saat dia 

menyatakan tidak ia bilang “No, 
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No Pertanyaan Jawaban 

berkomunikasi? no, no” sambil menggoyang-

goyangkan tangannya. 

6.  Apakah pada saat anak bertanya 

sudah menggunakan kalimat 

yang benar sesuai dengan apa 

yang ingin anak ketahui? 

Kalimatnya benar saja, cuman 

pengucapannya kadang masih 

kurang tepat/jelas nan. 

7.  Apakah anda sering 

mengenalkan kata-kata yang 

baru untuk anak? 

Gimana ya, sering kali ya. 

Soalnya dia anaknya banyak 

nanya juga sih mengenai apa 

yang baru ia lihat atau baru ia 

kenal. 

8.  Apakah anda pernah 

menceritakan sebuah dongeng 

kepada anak? 

Pernah, kadang dia sendiri juga 

yang minta untuk dibacakan 

cerita dari buku yang kita beli. 

9.  Apakah anda memperkaya 

pembendaharaan kata anak? 

Gimana tuh, iya sih. 

10.  Bagaimana cara anda untuk 

memperkaya pembendaharaan 

kata pada anak? 

Dengan sering mengajak anak 

untuk berbicara, mengenalkan 

benda-benda sekitarnya, Tanya 

jawab, dll. 

11.  Apakah anak pernah melakukan 

pemeriksaan terkait gangguan 

berbicara anak? 

Kalau pemeriksaan ke dokter sih 

tidak pernah ya. 

12.  Apa pekerjaan Ibu? Saya jualan nasi, jualan online 

juga. 

13.  Apa pekerjaan Bapak? Tidak tau ya nan, saya sudah 

pisah sejak 2 tahun terakhir. 

14.  Apa pendidikan terakhir Ibu? Paket B. 

15.  Apa pendidikan terakhir Bapak? Kalau tidak salah sampai lulus 
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No Pertanyaan Jawaban 

SD saja. 

16.  Berapa usia Ibu? Sekarang sudah 26 tahun. 

17.  Berapa usia Bapak? Lupa saya, 29 atau 30 an 

mungkin. 

18.  Fasilitas apa yang disediakan 

guna menunjang perkembangan 

kemampuan bicara anak? 

Fasilitasnya melalu media kartu 

bergambar, bisa juga dengan 

gadget, itu tu gambar-gambar di 

dinding, dan melalui keadaan 

serta lingkungan sekitar nan.  

19.  Apakah anak diberikan 

kesempatan untuk mengenal 

lingkungan sekitarnya? 

Tentu saja. 

20.  Bagaimana cara anda, bapak 

atau kakaknya ketika berbicara 

dengan anak? 

Caranya ya kita usahakan 

berbicara dengan perkataan yang 

baik, jangan mengajarkan kata 

kasar atau kotor. 

21.  Apakah anda, bapak atau kakak 

mengikuti cara berbicara anak? 

Tidak, kita berbicara dengan 

benar. Tidak mengikuti 

ucapannya G yang masih kurang 

tepat dan cadel. 

22.  Apakah ketika anak berbicara 

dengan kurang jelas anda, bapak 

atau kakak membetulkan 

pengucapan anak? 

Selalu, saya juga menekankan 

pada kakaknya untuk tidak 

mengikuti ucapan adek yang 

salah. 

23.  Apakah anak sering diajak untuk 

bercakap-cakap ketika dirumah? 

Selalu, sering banget. 

24.  Apakah anak diberikan 

kesempatan/keleluasaan untuk 

berbicara? 

Tentu saja. 
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25.  Apakah ketika dirumah anak 

bermain gadget? 

Iya, itu lumrah sudah nan. 

26.  Biasanya berapa lama jika anak 

bermain gadget? 

Tidak tentu, kalau saya lagi 

sibuk banget di dapur atau lagi 

keluar, selama itu dia main hp. 

27.  Apakah anda memberikan waktu 

anak dalam bermain atau sesuka 

anak saja? 

Sekarang lebih dibatasi nan. 

28.  Apa yang anda lakukan jika 

anak sering bermain gadget? 

Saya buka kan video anak yang 

matanya juling, matanya merah 

berdarah akibat kelamaan main 

hp, atau saya hidupkan mode 

pesawat. 

29.  Usaha apa yang telah anda 

lakukan ketika mengetahui anak 

mengalami keterlambatan 

berbicara? 

Usaha yang saya bisa lakukan 

adalah dengan sering mengajak 

anak mengobrol dalam setiap 

kegiatannya dirumah, baik 

ketika mandi, makan, bermain 

atau yang lainnya. Karena 

menurut saya dengan anak 

mendengar akan banyak 

merangsang otak anak yang 

berkaitan dengan berbicara yaitu 

dengan bermain, biasanya 

bermain jual beli kan disana 

terjadi interaksi antara penjual 

dan pembeli. Mengajak 

bernyanyi, mengajak mengobrol, 

kadang di ajak bercerita, dan 
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yang paling penting saat 

pengucapan anak salah atau 

cadel maka kitra harus 

membenarkan kata atau 

kalimatnya yang benar, bukan 

malah mengikuti bahasa anak. 

Saya juga membatasi 

penggunaan gadget, karena 

takutnya ia akan terpengaruh 

dengan berbagai tontonan yang 

ia lihat, soalnya saya tidak bisa 

mengontrolnya nan, saya juga 

sibuk dengan pekerjaan saya 

 

 

Bajawit, 14 Maret 2022 
Peneliti     Interviewer 

                 
Nanie Herawati   Ibu G  
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CATATAN LAPANGAN 

HASIL WAWANCARA 

 

 KODE   : CWNA 

HARI/TANGGAL : Selasa, 15 Maret 2022 

JAM    : 16.00-17.30 

TEMPAT  : Tempat tinggal N 

INTERVIEW  : Ibu N 

INTERVIEWER  : Nanie Herawati 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah ketika dirumah anak 

sudah mampu menirukan 

kalimat yang disampaikan secara 

sederhana (2-3 kata)? 

Alhamdulillah, sudah mampu 

Nan. 

2.  Apakah anak mampu mengulang 

kembali kalimat yang sederhana 

(2-3 kata)? 

Iya, Bisa. 

3.  Apakah anak mendengarkan 

lawan bicaranya saat 

berkomunikasi? Bagaimana 

respon anak? 

Mendengarkan, tapi kalau sama 

orang baru dia suka malu-malu. 

Tapi dia senang diajak 

bicara/berkenalan dengan orang 

baru dikenalnya. 

4.  Apakah anak melakukan kontak 

mata dengan lawan bicaranya? 

Iya, tapi kalau sama orang baru 

N malu-malu, jarang melakukan 

kontak mata dengan lawan 

bicaranya nan, tapi saat lawan 

bicaranya lengah N mau 

menatap kearah lawan 

bicaranya. 
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5.  Apakah anak menggerakan 

tangan sebagai isyarat saat 

berkomunikasi? 

Saat berbicara N menggerakkan 

tangannya atau kepalanya juga 

sebagai isyarat tanda persetujuan 

atau ketidaksetujuannya, 

misalnya N menyatakan tidak 

sambil melambaikan tangannya 

atau menggelengkan kepalanya. 

6.  Apakah pada saat anak bertanya 

sudah menggunakan kalimat 

yang benar sesuai dengan apa 

yang ingin anak ketahui? 

Belum nan, pengucapannya 

masih kurang jelas, kadang kaya 

menggerutu saja. 

7.  Apakah anda sering 

mengenalkan kata-kata yang 

baru untuk anak? 

Iya, misalnya saat dalam 

perjalanan saya sambil 

mengenalkan kepada anak 

nama-nama kendaraan yang 

lewat. 

8.  Apakah anda pernah 

menceritakan sebuah dongeng 

kepada anak? 

Pernah, paling sering sih sama 

bapaknya setiap mau tidur pasti 

selalu dibacakan cerita. 

9.  Apakah anda memperkaya 

pembendaharaan kata anak? 

Iya nan. 

10.  Bagaimana cara anda untuk 

memperkaya pembendaharaan 

kata pada anak? 

Dengan mengenalkan 

lingkungan sekitar, mengenalkan 

abjad, angka, nama-nama buah, 

nama-nama kendaraan, dll. 

melalui gambar-gambar yang di 

dinding itu nan. Dan tentunya 

dengan sering mengajak anak 

berbicara. 
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11.  Apakah anak pernah melakukan 

pemeriksaan terkait gangguan 

berbicara anak? 

Tidak pernah sih, cuman  saya 

cek sendiri sambil nanya-nanya 

sama google, kan N juga anak 

ketiga jadi sedikit banyaknya 

saya paham tentang 

perkembangan anak-anak. 

12.  Apa pekerjaan Ibu? Saya menjabat menjadi BPD. 

13.  Apa pekerjaan Bapak? Kalau bapak sekarang Pedagang. 

14.  Apa pendidikan terakhir Ibu? Saya paket C. 

15.  Apa pendidikan terakhir Bapak? Kalau bapak sampai SMP saja 

nan. 

16.  Berapa usia Ibu? 33 Tahun 

17.  Berapa usia Bapak? Bapak kurang lebih 47 Tahun 

18.  Fasilitas apa yang disediakan 

guna menunjang perkembangan 

kemampuan bicara anak? 

Gambar-gambar buah, gambar 

abjad, gambar angka, gambar 

kendaraan, itu semua di temple 

di dinding, juga biasanya saya 

buka kan nyanyian di youtube. 

19.  Apakah anak diberikan 

kesempatan untuk mengenal 

lingkungan sekitarnya? 

Selalu. Setiap hari kadang pagi 

atau sore dia main diluar rumah, 

ke depan masjid, atau bisa juga 

ke tempat tetangga. 

20.  Bagaimana cara anda, bapak 

atau kakaknya ketika berbicara 

dengan anak? 

Mendengarkan apapun yang 

dikatakan anak, kata-katanya 

yang masih belum jelas itu 

dibantu dibenarkan, memberikan 

pertanyaan, misalnya mengenai 

apa saja yang ia lakukan selama 

hari ini, dll. dan menyuruh anak 
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untuk melakukan sesuatu, 

misalnya anak diminta untuk 

mengambilkan gelas, minum, 

atau lainnya lah. 

21.  Apakah anda, bapak atau kakak 

mengikuti cara berbicara anak? 

Tidak, misalnya N salah dalam 

pengucapannya atau saat ia cadel 

kita betulkan pengucapannya 

yang benar, bukan malah 

ngikutin cara bicaranya dia. 

22.  Apakah ketika anak berbicara 

dengan kurang jelas anda, bapak 

atau kakak membetulkan 

pengucapan anak? 

Kalau saya sama bapak sih 

selalu membetulkan, cuman 

kadang kakaknya ini suka 

ngikutin cara bicaranya N. 

23.  Apakah anak sering diajak untuk 

bercakap-cakap ketika dirumah? 

Sering sih nan. 

24.  Apakah anak diberikan 

kesempatan/keleluasaan untuk 

berbicara? 

Tentunya, tidak ada batasan nan. 

25.  Apakah ketika dirumah anak 

bermain gadget? 

Iya nan. 

26.  Biasanya berapa lama jika anak 

bermain gadget? 

Tidak lama-lama sih, tapi sering. 

27.  Apakah anda memberikan waktu 

anak dalam bermain atau sesuka 

anak saja? 

Awalnya sesuka anak nan, 

cuman sekarang agak dibatasi. 

28.  Apa yang anda lakukan jika 

anak sering bermain gadget? 

saya batasi waktu 

penggunaannya nan, wifi atau 

paket datanya saya matikan. 

29.  Usaha apa yang telah anda Sering mengajak anak berbicara 
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lakukan ketika mengetahui anak 

mengalami keterlambatan 

berbicara? 

dengan berkomunikasi yang 

baik, mengajarkan berbagai kata 

dengan kartu bergambar, 

bercerita, bernyanyi, 

mengajarkan huruf abjad dan 

mengenal angka dengan gambar 

yang ditempel di dinding, dan 

saya juga membatasi 

penggunaan gadget pada anak. 

 

 

Bajawit, 15 Maret 2022 

Peneliti     Interviewer 

    
Nanie Herawati    Ibu N 
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CATATAN LAPANGAN 

HASIL WAWANCARA 

 

KODE   : CWZA 

HARI/TANGGAL : Rabu, 16 Maret 2022 

JAM    : 14.00-16.00 

TEMPAT  : tempat tinggal Z 

INTERVIEW  : Ibu Z 

INTERVIEWER  : Nanie Herawati 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah ketika dirumah anak 

sudah mampu menirukan 

kalimat yang disampaikan secara 

sederhana (2-3 kata)? 

Kadang bisa kadang tidak bisa 

nan, tergantung kalimatnya, 

kalau menirukan saja bisa tapi 

pengucapannya tidak jelas, saya 

juga kadang tidak ngerti apa 

yang dia omongin. 

2.  Apakah anak mampu mengulang 

kembali kalimat yang sederhana 

(2-3 kata)? 

Ya sama tadi, kalau kalimatnya 

menurut Z gambar dia bisa 

menirukan tapi kalau dirasa 

kalimatnya sulit dia tidak bisa, 

tapi ya gitu nan dalam 

pengucapannya kadang tidak 

jelas. 

3.  Apakah anak mendengarkan 

lawan bicaranya saat 

berkomunikasi? Bagaimana 

respon anak? 

Iya nan, responnya ya dia 

dengarkan, kadang juga tidak. 

4.  Apakah anak melakukan kontak 

mata dengan lawan bicaranya? 

Kadang iya, kadang juga tidak. 

5.  Apakah anak menggerakan Tidak nan, kadang kalau kitanya 
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tangan sebagai isyarat saat 

berkomunikasi? 

tidak ngerti apa yang dia 

ucapkan, dianya kesal sambil 

meremas baju, menghentakkan 

kaki dan berteriak. 

6.  Apakah pada saat anak bertanya 

sudah menggunakan kalimat 

yang benar sesuai dengan apa 

yang ingin anak ketahui? 

Kitanya kadang susah untuk 

memahami. 

7.  Apakah anda pernah 

menceritakan sebuah dongeng 

kepada anak? 

Tidak pernah, paling di 

tontonkan dari youtube saja nan, 

saya bukan orang yang bisa 

bercerita gitu ke anak. 

8.  Apakah anda memperkaya 

pembendaharaan kata anak? 

Iya. 

9.  Apakah anak pernah melakukan 

pemeriksaan terkait gangguan 

berbicara anak? 

Tidak pernah. 

10.  Apa pekerjaan Ibu? Jualan kue keliling. 

11.  Apa pekerjaan Bapak? Jualan ikan. 

12.  Apa pendidikan terakhir Ibu? Paket B. 

13.  Apa pendidikan terakhir Bapak? Lulusan pondok pesantren. 

14.  Berapa usia Ibu? 36 Tahun 

15.  Berapa usia Bapak? 31 Tahun 

16.  Fasilitas apa yang disediakan 

guna menunjang perkembangan 

kemampuan bicara anak? 

Fasilitas apa ya, ya kayak anu 

saja kayak abjad-abjad terus 

angka-angka yang di lembaran 

itu saya belikan. 

17.  Apakah anak diberikan 

kesempatan untuk mengenal 

Kalau jalan-jalan disekitar sini 

jarang nan, paling keluar saat 
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lingkungan sekitarnya? mau jajan, mau ke tempat 

neneknya atau keluarga yang 

lain. 

18.  Bagaimana cara anda, bapak 

atau kakaknya ketika berbicara 

dengan anak? 

Ya Tanya jawab gitu nan. 

19.  Apakah anda, bapak atau kakak 

mengikuti cara berbicara anak? 

Tidak ya. Kakanya ni bisa 

kadang. 

20.  Apakah ketika anak berbicara 

dengan kurang jelas anda, bapak 

atau kakak membetulkan 

pengucapan anak? 

Tentu lah. 

21.  Apakah anak sering diajak untuk 

bercakap-cakap ketika dirumah? 

Iya, sama abahnya yang paling 

sering.. 

22.  Apakah anak diberikan 

kesempatan/keleluasaan untuk 

berbicara? 

Iya. Bebas saja sih. 

23.  Kegiatan apa yang biasa anak 

lakukan dirrumah? 

Kegiatannya bermain, main 

mainan, main hp, nonton tv. 

24.  Apakah ketika dirumah anak 

bermain gadget? 

Iya, dia sering main hp. 

25.  Biasanya berapa lama jika anak 

bermain gadget? 

Ya biasanya se jam, bisa lebih 

gitu nonton youtube. 

26.  Apakah anda memberikan waktu 

anak dalam bermain atau sesuka 

anak saja? 

Sesuka anak nan, soalnya kalau 

tidak sesuaai maunya dia bisa 

ngamuk, nangisnya lama, 

ngambekkan. Pernah dia buang 

hp saya ke sungai. 

27.  Apa yang anda lakukan jika Ya diberi penjelasan, sudah dulu 
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anak sering bermain gadget? ya nak main hp nya, matanya 

merah tu, hp nya panas banget, 

nanti meledak. 

28.  Bagaimana anda mengetahui 

anak mengalami terlambat 

berbicara? 

Ya saya melihat dari teman-

teman sebaya dan pengalaman 

dari kakaknya kemaren, usia 

segini harusnya sudah lancar 

bicaranya. Ini tidak, ucapannya 

tu susah untuk dipahami, tidak 

jelas, cadel, dia juga gagap nan. 

29.  Usaha apa yang telah anda 

lakukan ketika mengetahui anak 

mengalami keterlambatan 

berbicara? 

Usahanya dengan memberikan 

contoh ucapan yang baik dan 

benar, mengajarkan bacaarn 

huruf agar bertambah kosa 

katanya, diajak mengenal 

lingkungan sekitar misalnya 

mengenalkan nama-nama 

hewan, nama-nama benda, 

diajak bermain, sering mengajak 

anak untuk berbicara dan 

membenarkan pengucapan anak 

yang masih salah. 

 

Bajawit, 16 Maret 2022 
Peneliti     Interviewer 

    
Nanie Herawati    Ibu Z  
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CATATAN LAPANGAN 

HASIL WAWANCARA 

 

KODE   : CWDA 

HARI/TANGGAL : Kamis, 17 Maret 2022 

JAM    : 08.00-09.30 

TEMPAT  : Tempat tinggal D 

INTERVIEW  : Ibu D 

INTERVIEWER  : Nanie Herawati 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah ketika dirumah anak 

sudah mampu menirukan 

kalimat yang disampaikan secara 

sederhana (2-3 kata)? 

Kalau menirukan bisa nan, tapi 

tidak jelas juga. 

2.  Apakah anak mampu mengulang 

kembali kalimat yang sederhana 

(2-3 kata)? 

Belum mampu nan. 

3.  Apakah anak mendengarkan 

lawan bicaranya saat 

berkomunikasi? Bagaimana 

respon anak? 

Tergantung orangnya nan. Kalau 

dia suka ya di dengarkan, kalau 

tidak ya di acuhkan. 

4.  Apakah anak melakukan kontak 

mata dengan lawan bicaranya? 

Kadang iya, kadang juga tidak. 

5.  Apakah anak menggerakan 

tangan sebagai isyarat saat 

berkomunikasi? 

Iya, dengan nunjuk-nunjuk gitu 

kan. 

6.  Apakah pada saat anak bertanya 

sudah menggunakan kalimat 

yang benar sesuai dengan apa 

yang ingin anak ketahui? 

Maksud yang ingin dia 

sampaikan mungkin sudah 

benar, tapi saya kadang juga 

susah untuk memahami. 
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7.  Apakah anda sering 

mengenalkan kata-kata yang 

baru untuk anak? 

Sering nan, saya sering ngajak 

dia ngobrol. 

8.  Apakah anda pernah 

menceritakan sebuah dongeng 

kepada anak? 

Maksudnya kalau cerita-cerita 

sebelum tidur, saat kegiatan apa 

gitu bisa nan. 

9.  Apakah anda memperkaya 

pembendaharaan kata anak? 

Iya. 

10.  Bagaimana cara anda untuk 

memperkaya pembendaharaan 

kata pada anak? 

Caranya misalnya saya kenalkan 

nama-nama hewan atau buah-

buahan dan lainnya. 

11.  Apakah anak pernah melakukan 

pemeriksaan terkait gangguan 

berbicara anak? 

Tidak pernah, saya tidak ada 

uang dan kurang ngerti juga. 

12.  Apa pekerjaan Ibu? Petani 

13.  Apa pekerjaan Bapak? Pedagang Ikan 

14.  Apa pendidikan terakhir Ibu? SMA 

15.  Apa pendidikan terakhir Bapak? SD 

16.  Berapa usia Ibu? 37 Tahun 

17.  Berapa usia Bapak? 38 Tahun 

18.  Bagaimana pemahaman anda 

tentang perkembangan berbicara 

anak? 

Penting, kalau dia tidak bisa 

bicara gimana caranya dia 

berkomunikasi dengan orang. 

19.  Fasilitas apa yang disediakan 

guna menunjang perkembangan 

kemampuan bicara anak? 

Fasilitasnya yang memadai gitu 

tidak ada ya nan, pintar-pintar 

kita saja bagaimana caranya 

supaya anak itu lancar dalam 

berbicara. Misalnya 

mengenalkan huruf-huruf, Tanya 
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jawab gitu aja. 

20.  Apakah anak diberikan 

kesempatan untuk mengenal 

lingkungan sekitarnya? 

Bebas saja sih, cuman anaknya 

kadang suka masuk-masuk ke 

rumah tetangga gitu, jadi selalu 

kita awasi. 

21.  Apakah anda, bapak atau kakak 

mengikuti cara berbicara anak? 

Tidak, kita ajarkan 

pengucapannya yang betul., 

22.  Apakah ketika anak berbicara 

dengan kurang jelas anda, bapak 

atau kakak membetulkan 

pengucapan anak? 

Iya nan. 

23.  Apakah anak sering diajak untuk 

bercakap-cakap ketika dirumah? 

Sering, bisa dikatakan selalu. 

24.  Apakah anak diberikan 

kesempatan/keleluasaan untuk 

berbicara? 

Tentu saja, bebas nan. 

25.  Apakah ketika dirumah anak 

bermain gadget? 

Iya banget, tidak usah ditanya 

lagi. Heeemmm 

26.  Biasanya berapa lama jika anak 

bermain gadget? 

Kadang bisa sampai yang lama 

banget. Tapi sekarang sudah di 

batasi. 

27.  Apakah anda memberikan waktu 

anak dalam bermain atau sesuka 

anak saja? 

Dulu sesuka anak ya, sekarang 

sudah di batasi. 

28.  Apa yang anda lakukan jika 

anak sering bermain gadget? 

Saya ambil dan matikan hp nya, 

bilangnya habis batrey. 

29.  Usaha apa yang telah anda 

lakukan ketika mengetahui anak 

mengalami keterlambatan 

Dalam membantu perkembangan 

berbicaranya yang saya lakukan 

yaitu dengan berkomunikasi 
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berbicara? dengan baik, sering mengajak 

anak berbicara, diajak bercerita, 

sering bertanya dan 

menyuruhnya untuk melakukan 

sesuatu, mengenalkan huruf-

huruf abjad, angka-angka, nama 

buah-buahan, nama-nama hewan 

dari gambar yang ditempel di 

dinding nan, mengenai 

ucapannya yang masih salah dan 

kurang jelas itu kita bantu 

dengan pengucapan yang benar. 

 

 

Bajawit, 17 Maret 2022 

Peneliti    Interviewer 

    
Nanie Herawati   Ibu D 
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CATATAN LAPANGAN 

HASIL WAWANCARA 

 

KODE   : CWAD 

HARI/TANGGAL : Minggu, 20 Maret 2022 

JAM    : 08.30-10.00 

TEMPAT  : Tempat tinggal A 

INTERVIEW  : Ibu A 

INTERVIEWER  : Nanie Herawati 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah ketika dirumah anak 

sudah mampu menirukan 

kalimat yang disampaikan secara 

sederhana (2-3 kata)? 

 Bisa. Tapi kalau mengucapkan 

sendiri belum mampu. 

2.  Apakah anak mampu mengulang 

kembali kalimat yang sederhana 

(2-3 kata)? 

Bisa, tapi belum pas 

3.  Apakah anak mendengarkan 

lawan bicaranya saat 

berkomunikasi? Bagaimana 

respon anak? 

Iya mendengarkan. Responnya 

ya dia jawab, senang dia kalau 

kenal dengan orang baru. 

4.  Apakah anak melakukan kontak 

mata dengan lawan bicaranya? 

Iya. 

5.  Apakah anak menggerakan 

tangan sebagai isyarat saat 

berkomunikasi? 

Maksudnya gimana, dia belum 

mampu ngomong, jadi kalau 

mau atau sedang menyatakan 

sesuatu tu hanya menggerakkan 

tangan untuk nunjuk-nunjuk. 

6.  Apakah pada saat anak bertanya 

sudah menggunakan kalimat 

Belum bisa, ucapannya belum 

begitu jelas, saya juga kadang 
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yang benar sesuai dengan apa 

yang ingin anak ketahui? 

susah untuk mengerti. 

7.  Apakah anda sering 

mengenalkan kata-kata yang 

baru untuk anak? 

Saya agak jarang ya, paling 

sering diajarkan sama kakaknya. 

8.  Apakah anda pernah 

menceritakan sebuah dongeng 

kepada anak? 

Bisa, cerita-cerita banjar zaman 

dulu. Kalau yang membacakan 

dongeng pakai buku tu saya 

tidak pernah. 

9.  Apakah anda memperkaya 

pembendaharaan kata anak? 

Iya. 

10.  Bagaimana cara anda untuk 

memperkaya pembendaharaan 

kata pada anak? 

Mengenalkan abjad, berhitung, 

Tanya jawab, mengenalkan 

keadaan sekitar. 

11.  Apakah anak pernah melakukan 

pemeriksaan terkait gangguan 

berbicara anak? 

Belum pernah. 

12.  Apa pekerjaan Ibu? Ibu Rumah Tangga. 

13.  Apa pekerjaan Bapak? Petani. 

14.  Apa pendidikan terakhir Ibu? SD. 

15.  Apa pendidikan terakhir Bapak? SD. 

16.  Berapa usia Ibu? 41 Tahun. 

17.  Berapa usia Bapak? 47 Tahun. 

18.  Fasilitas apa yang disediakan 

guna menunjang perkembangan 

kemampuan bicara anak? 

Fasilitasnya ya tidak yang terlalu 

gimana-gimana ya, saya 

sediakan gambar-gambar hewan, 

gambar buah-buahan, gambar 

kendaraan, dll. itu saya 

tempelkan di dinding, jadi anak 
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bisa liat dan bertanya-tanya 

hingga dia hafalkan. 

19.  Apakah anak diberikan 

kesempatan untuk mengenal 

lingkungan sekitarnya? 

Iya, dia bebas saja untuk main di 

luar. 

20.  Bagaimana cara anda, bapak 

atau kakaknya ketika berbicara 

dengan anak? 

Caranya kita bicara dengan 

pengucapan yang benar, bukan 

malah ikut-ikutan bahasanya 

anak. 

21.  Apakah anda, bapak atau kakak 

mengikuti cara berbicara anak? 

Tidak. 

22.  Apakah ketika anak berbicara 

dengan kurang jelas anda, bapak 

atau kakak membetulkan 

pengucapan anak? 

Tentu saja. 

23.  Apakah ketika bermain dengan 

anak, anda, bapak atau kakak 

melakukan percakapan yang 

berlanjut? 

Iya nan. 

24.  Apakah anak diberikan 

kesempatan/keleluasaan untuk 

berbicara? 

Tentu. 

25.  Apakah ketika dirumah anak 

bermain gadget? 

Iya nan. 

26.  Biasanya berapa lama jika anak 

bermain gadget? 

Tidak tentu ya. 

27.  Apakah anda memberikan waktu 

anak dalam bermain atau sesuka 

anak saja? 

Sesukanya anak nan, asal dia 

mau diam saja di rumah. 
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28.  Apa yang anda lakukan jika 

anak sering bermain gadget? 

Saya ambil hp nya, simpan. 

29.  Usaha apa yang telah anda 

lakukan ketika mengetahui anak 

mengalami keterlambatan 

berbicara? 

Kami selalu mengupayakan 

apapun agar A dapat berbicara, 

setiap hari mengajaknya untuk 

berbicara walau hanya sebentar 

tapi kita upayakan sesering 

mungkin, membiasakan untuk 

membuka mulut, hingga 

sekarang sedikit demi sedikit dia 

sudah bisa berbicara meski cadel 

dan tidak terlalu jelas. 

 

 

Bajawit, 20 Maret 2022 
Peneliti     Interviewer 

    
Nanie Herawati    Ibu A 
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LAMPIRAN V 

DATA ANAK 

 

1. Nama Anak 

Jenis Kelamin  

Agama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Nama Ayah  

Usia   

Pekerjaan  

Nama Ibu  

Usia 

Pekerjaan 

Alamat 

: R M G 

: Perempuan 

: Islam 

: Telaga Silaba, 29 Desember 2017 

: W 

: 29 Tahun 

: - 

: R Y 

: 26 Tahun 

: Pedagang 

: Desa Bajawit Rt.3 Kec. Amuntai Selatan 

2. Nama Anak 

Jenis Kelamin 

Agama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Nama Ayah  

Usia   

Pekerjaan 

Nama Ibu   

Usia   

Pekerjaan  

Alamat  

: N I 

: Perempuan 

: Islam 

: Amuntai, 18 Januari 2019 

: U R 

: 47 Tahun 

: Pedagang 

: E R 

: 33 Tahun 

: BPD 

: Desa Bajawit Rt.3 Kec. Amuntai Selatan 

3. Nama Anak 

Jenis Kelamin 

Agama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Nama Ayah  

Usia   

Pekerjaan 

Nama Ibu   

Usia   

Pekerjaan  

Alamat 

: S Z 

: Perempuan 

: Islam 

: Bajawit, 1 Desember 2018 

: D 

: 31 Tahun 

: Pedagang 

: I W 

: 36 Tahun 

: Pedagang 

: Desa Bajawit Rt.1 Kec. Amuntai Selatan 

4. Nama Anak 

Jenis Kelamin 

Agama 

: D 

: Laki-laki 

: Islam 
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Tempat/Tanggal Lahir 

Nama Ayah  

Usia   

Pekerjaan 

Nama Ibu   

Usia   

Pekerjaan  

Alamat 

: Bajawit, 23 Oktober 2022 

: A 

: 38 Tahun 

: Pedagang 

: M 

: 37 Tahun 

: Petani 

: Desa Bajawit Rt.2 Kec. Amuntai Selatan 

5. Nama Anak 

Jenis Kelamin 

Agama 

Tempat/Tanggal Lahir 

Nama Ayah  

Usia   

Pekerjaan 

Nama Ibu   

Usia   

Pekerjaan  

Alamat 

: A 

: Laki-laki 

: Islam 

: Bajawit, 17 Agustus 2019 

: K 

: 47 Tahun 

: Petani 

: A 

: 41 Tahun 

: Ibu Rumah tangga 

: Desa Bajawit Rt.1 Kec. Amuntai Selatan 
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LAMPIRAN VI 

DATA HASIL DOKUMENTASI 

 

CATATAN DOKUMENTASI 

Senin, 21 Februari 2022 

Observasi peran Ibu G 

dalam mengajak anak 

bermain. 

 

Selasa, 22 Februari 2022 

Observasi peran Ibu N 

dalam mengajak anak 

berbicara. 

 

Rabu, 23 Februari 2022 

Observasi peran Ibu Z 

dalam mengajak anak 

bercerita dan bermain 

peran.  
 

Kamis, 24 Februari 2022 

Observasi peran Ibu D 

dalam mengajarkan anak 

huruf dan angka. 
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Jum’at, 25 Februari 2022 

Observasi peran Ibu A 

dalam mengajak anak 

bermain. 
 

Senin, 14 Maret 2022 

Wawancara dengan Ibu G 

 

Selasa, 15 Maret 2022 

Wawancara dengan Ibu N 

 

Rabu, 16 Maret 2022 

Wawancara dengan Ibu Z 
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Kamis, 17 Maret 2022 

Wawancara dengan Ibu D 

 

 

Minggu, 20 Maret 2022 

Wawancara dengan Ibu A 

 

Minggu, 3 April 2022 

Observasi media untuk 

melatih perkembangan 

bicara G 

 

Rabu, 6 April 2022 

Observasi media untuk 

melatih perkembangan 

bicara N  
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Minggu, 10 April 2022 

Observasi media untuk 

melatih perkembangan 

bicara Z  

Selasa 12 April 2022 

Observasi media untuk 

melatih perkembangan 

bicara D 

 

Kamis, 15 April 2022 

Observasi media untuk 

melatih perkembangan 

bicara A 
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LAMPIRAN VII 

SURAT DAN PERNYATAAN 

 

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL 
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SK PEMBIMBING 
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SURAT IJIN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
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SK TELAH SEMINAR PROPOSAL 
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SURAT PERSETUJUAN RISET 
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SURAT RISET 
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SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF 
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CATATAN REVISI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 
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SURAT PERNYATAAN SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama    : Nor Izzatil Hasanah, S. Pd, M. Pd 

NUP    : 201701001 

Pembimbing Bidang  : Metodelogi dan Penelitian 

 

Menyatakan telah selesai membimbing skripsi mahasiswi: 

 

Nama    :  Nanie Herawati 

NIM    : 180101080780 

Program Studi   : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Judul    : 

Peran Orang Tua dalam Membantu Anak Usia 3-6 Tahun yang Mengalami  

Keterlambatan Berbicara (Studi Kasus di Desa Bajawit Kecamatan Amuntai 

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara) 

 

Untuk itu, mahasiswi dapat mendaftar ujian skripsi. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Terima kasih. 

 

Banjarmasin, 6 Juni 2022 
Tertanda, 

 

    

Nor Izzatil Hasanah, M. Pd 
NUP. 201701001 
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SURAT PERNYATAAN SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama    : Drs. Samdani, M. Fil. I 

NIP    : 196905031997031002 

Pembimbing Bidang  : Bahasa dan Teknik Penulisan 

 

Menyatakan telah selesai membimbing skripsi mahasiswi: 

 

Nama    :  Nanie Herawati 

NIM    : 180101080780 

Program Studi   : Pendidikan Islam Anak Usia Dini 

Judul    : 

Peran Orang Tua dalam Membantu Anak Usia 3-6 Tahun yang Mengalami  

Keterlambatan Berbicara (Studi Kasus di Desa Bajawit Kecamatan Amuntai 

Selatan Kabupaten Hulu Sungai utara) 

 

Untuk itu, mahasiswi dapat mendaftar ujian skripsi. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Terima kasih. 

 

Banjarmasin, 6 Juni 2022 

Tertanda, 
 

    

Drs. Samdani, M. Fil. I 

NIP. 196905031997031002  
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