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A. Latar Belakang 

Pelibatan orangtua adalah suatu keseluruhan interaksi antara orangtua 

dengan anak, di mana orangtua bermaksud mengajarkan anaknya dengan 

mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat 

oleh orangtua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat 

dan optimal.  

Orangtua memiliki peran penting untuk membantu anak meraih cita-cita. 

Pelibatan orangtua berkaitan erat dengan hasil prestasi anak baik secara 

akademik maupun karakter. Seorang anak akan termotivasi untuk mendapatkan 

nilai sempurna di sekolah, berperilaku baik, memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, dan memiliki keterampilan sosial jika orangtua secara aktif berperan 

I. PENDAHULUAN 
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serta mendukung anaknya dan memberikan teladan hidup yang benar. Oleh sebab 

itu penting bagi sekolah untuk melibatkan orangtua dalam kegiatan di sekolah.  

Literasi budaya lokal merupakan upaya pembudayaan dan 

pengimplementasian nilai-nilai kearifan local untuk mwnumbuhkembangkan 

literasi budaya peserta didik. Mengingat pentingnya literasi budaya pada masa 

kini,  usaha pengenalan literasi budaya juga harus dilakukan sedini mungkin, tidak 

terkecuali kepada anak usia dini. Salah satu usaha yang dapat ditempuh yakni 

dengan menggunakan cerita. Bercerita umumnya dapat membangun dan 

mengembangkan kepribadian anak, karena bercerita merupakan metode sekaligus 

media komunikasi. 

Namun peran dan fungsi dari cerita anak tersebut kini sudah mulai 

tergantikan oleh tayangan-tayangan televisi dan game di gawai, yang terkadang 
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membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Kondisi ini memerlukan 

adanya suatu upaya untuk membangkitkan kembali tradisi bercerita. Berkenaan 

dengan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengenalkan 

anak pada cerita, khususnya cerita yang berbasis pada budaya lokal dengan 

media gambar sebagai media bercerita. 

Dalam kegiatan bercerita diperlukan kemampuan  memilah, memilih 

ataupun membuat cerita yang mengandung pesan dan nilai positif bagi 

perkembangan kepribadian anak, baik secara psikologis maupun moral. Selain itu 

kemampuan bagaimana kita bercerita juga merupakan hal penting yang dapat 

menunjang nilai manfaat dari sebuah cerita.  
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Dalam rangka menanamkan literasi budaya pada anak usia dini, maka 

diperlukan suatu panduan gambar bercerita dengan melibatkan orangtua pada 

satuan pendidikan anak usia dini.  

 

B. Tujuan 

Panduan ini disusun dengan tujuan :  

1. Memberikan panduan/acuan/rujukan tentang  pelaksanaan pelibatan 

orangtua di satuan pendidikan anak usia dini.   

2. Memberikan panduan/acuan/rujukan tentang pelibatan orangtua dalam 

menerapkan pembelajaran berbasis literasi budaya lokal.  
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Program pelibatan orangtua merupakan program yang dilaksanakan sekolah 

dengan melibatkan orangtua dalam setiap kegiatan di sekolah. Program tersebut 

antara lain :  

1. Pertemuan antara wali kelas dengan orangtua. 

2. Kelas orangtua atau parenting. 

3. Kelas inspirasi. 

4. Pentas kelas akhir tahun. 

 

 

II. PROGRAM PELIBATAN ORANGTUA 
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A.  PERTEMUAN WALI KELAS DENGAN ORANGTUA 

 

Gambar 1 :  Pertemuan wali kelas dengan orangtua 
Sumber   :  Dokumentasi pribadi   
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Pertemuan wali kelas dengan orangtua merupakan pertemuan yang 

diselenggarakan oleh sekolah untuk menjalin komunikasi antara pihak sekolah yaitu 

wali kelas dan orangtua. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan 

program sekolah, untuk kemajuan pendidikan anak, untuk berkonsultasi tentang 

perkembangan anak, dan untuk memberikan saran bagi kemajuan sekolah.  

Langkah-langkah kegiatan pertemuan wali kelas dengan orangtua adalah :  

1. Proses persiapan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan anak usia dini 

antara lain menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; mempersiapkan : 

undangan, program kegiatan, sarana yang diperlukan, dan media pembelajaran 
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2. Pelaksanaan kegiatan   

a. Tempat : aula sekolah atau ruang kelas. 

b. Peserta : pengelola/kepala sekolah, wali kelas dan orangtua. 

c. Agenda :  

 Pengisian daftar hadir, dan blanko daftar orang tua.  

 Perkenalan diri. 

 Menginformasikan nomor telepon penting di satuan pendidikan. 

 Menyepakati cara komunikasi dengan orang tua.  

 Menginformasikan program/kegiatan sekolah dan agenda kelas. Dalam tahap 

ini akan disampaikan kepada orang tua tentang kegiatan literasi budaya 

berupa workshop gambar bercerita yang akan dilaksanakan pada kelas 

orangtua.  
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 Menginformasikan tata tertib sekolah.  

 Menginformasikan keterlibatan orangtua di sekolah 

 Memfasilitasi pembentukan paguyuban yang terdiri ketua, sekretaris, 

bendahara dan anggota (sesuai kebutuhan). 

 

d. Kelebihan metode gambar bercerita  

Kelebihan metode gambar bercerita adalah sebagai berikut :  

 Menambah wawasan orangtua dan anak tentang metode gambar bercerita 

kepada anak. 

 Menambah wawasan orang tua dan anak tentang literasi budaya local 
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 Merangsang perkembangan kreativitas dan kemampuan anak untuk 

mengutarakan pendapatnya.  

 Mengembangkan daya imajinasi 

 Menambah wawasan anak tentang sebab akibat serta belajar menganalisa  

 Mempererat ikatan anak dengan orangtua 

e.   Kekurangan 

 Media gambar yang digunakan harus menggambarkan suasana yang terjadi 

sehingga memiliki arti  

 

3. Penilaian  

a. Kehadiran 

b. Dokumentasi  
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B.  KELAS ORANGTUA (Parenting) 

Gambar 2 : Kelas orangtua 
Sumber    : Dokumentasi pribadi  
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Kelas orangtua merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun 

kesadaran orangtua/wali akan pentingnya terlibat dalam pendidikan anak, termasuk 

di dalamnya adalah mengembangkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan 

menyenangkan. Tujuan kelas orangtua adalah meningkatkan kesadaran, pengetahuan 

dan kemampuan orangtua dalam mendidik/mengasuh anak; meningkatkan kualitas 

keterlibatan orangtua dalam mendidik anak di sekolah dan di rumah; menjadi wadah 

berbagi pengetahuan, pengalaman dan praktik baik di antara orangtua dalam 

mendidik/mengasuh anak; mewujudkan keselarasan dalam mendidik anak antara yang 

dilakukan di sekolah dan  di rumah; menumbuhkan jiwa kebersamaan diantara 

orangtua.  
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 Pelaksanaan kelas orangtua dalam hal ini berbentuk workshop literasi budaya 

lokal dengan motode gambar bercerita. Adapun Langkah-langkah kegiatan kelas 

orangtua adalah :  

1. Proses persiapan  

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh satuan PAUD antara lain : 

a. Pembentukan panitia. 

b. Koordinasi dan konfirmasi dengan nara sumber. 

c. Menyusun panduan pelaksanaan parenting literasi budaya. 

d. Menyiapkan bahan ajar literasi budaya. 

e. Menyiapkan RPP dan silabus literasi budaya. 

f. Menyiapkan prasarana dan sarana kegiatan parenting 

g. Menyiapkan instrumen penilaian parenting literasi budaya 
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2. Program kegiatan workshop :  

Pelaksanaan kelas orangtua (parenting) di satuan pendidikan anak usia dini 

adalah sebagai berikut : 

a.   Metode, 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Parenting Literasi Budaya 

terdiri dari : 

1) Diskusi 

Nara sumber menyampaikan materi, orangtua diberi kesempatan untuk 

menanggapi. 

2) Simulasi  

Nara Sumber memperagakan cara  gambar bercerita  sesuai budaya 

lokal. 
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3) Praktik  

a) Orangtua menyusun naskah sederhana berdasarkan gambar  

b) Orangtua bercerita berdasarkan gambar 

c) Orangtua mendokumentasikan kegiatan gambar bercerita dalam 

bentuk video 

 

b.   Materi dan Alokasi Waktu  

Materi dan alokasi waktu pada kegiatan  workshop gambar bercerita 

berbasis literasi budaya lokal adalah 20 jam x @ 45 menit dengan rincian 

sebagai berikut : 
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c.   Nara sumber  

Nara sumber dalam kegiatan workshop  berbasis literasi budaya lokal ini 

adalah :  

1)  Nara sumber yang kompeten dibidang “gambar bercerita”  

No Materi Teori 

(Jam) 

Praktek 

(Jam) 

Jumlah 

(Jam) 

1 Mendidik anak di era milenium 4  0 4 

2. Budaya lokal loa kulu 3  - 3 

3.  Menyusun naskah gambar bercerita 2  4 6 

4. Presentasi  gambar bercerita 0 7  7 

 Total 9  11  20  
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2) Tokoh masyarakat/ budayawan. 

d.   Peserta 

Peserta dalam kegiatan workshop gambar bercerita berbasis literasi budaya 

lokal ini adalah 10 (sepuluh) orangtua peserta didik pada  satuan pendidikan 

anak usia dini  

e.   Panitia 

Panitia dalam kegiatan workshop gambar bercerita berbasis literasi budaya 

lokal ini berasal dari anggota paguyuban orangtua dari satuan pendidikan 

anak usia dini. 
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f.   Tempat 

Workshop berbasis literasi budaya lokal dengan metode gambar bercerita 

ini dilaksanakan di aula atau di ruang kelas satuan pendidikan anak usia dini.  

 

3.  Penilaian  

Penilaian dalam kegiatan workshop gambar bercerita berbasis literasi 

budaya lokal adalah sebagai berikut : 

a. Observasi/Pengamatan tentang naskah sederhana yang dibuat 

b. Observasi/Pengamatan tentang penampilan orangtua gambar bercerita 

c. Testimoni tentang pengalaman menyusun naskah sederhana gambar bercerita.  

d. Menilai lima orang terbaik untuk dijadikan nara sumber kelas inspirasi  
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1. Gambar Mecaq Undat  

 

 

      Contoh media gambar bercerita dengan Tema Literasi Budaya Lokal 

 

literasi 

 

Gambar 3 :  Mecaq Undat 
Sumber  https://dispar.kutaikartanegarakab.go.id/berita/upacara_adat_mecaq_undat_tabang 
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2.   Gambar pesut Mahakam 

 
 

 
Gambar 4 :  Pesut mahakam 
Sumber    : https://store.line.me/stickershop/product/1443517/id 

 

Sumber    : https://www.bing.com/images/search 

 

https://store.line.me/stickershop/product/1443517/id


 
 

21 

3. Gambar sungai mahakam 

 

             

 
Gambar 5 :  Sungai  mahakam 

Sumber    : https://travel.detik.com/dtravelers_photos/u-2423878/melintasi-
sungai-terbesar-di-indonesia/3/#detail__photo 

 

https://travel.detik.com/dtravelers_photos/u-2423878/melintasi-sungai-terbesar-di-indonesia/3/#detail__photo
https://travel.detik.com/dtravelers_photos/u-2423878/melintasi-sungai-terbesar-di-indonesia/3/#detail__photo
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4. Gambar tongkang mengangkut batu bara 

 

 
 

 

 

 

Gambar 6      :  Tongkang mengangkut batu bara 
Sumber         :  https://www.bing.com/images/search 
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5. Gambar patung lembuswana 

 
 
                                     

 

Gambar 7 :  Patung lembuswana 
Sumber   :  https://www.instagram.com/p/BlK2j7fhxnt/ 
 

https://www.instagram.com/p/BlK2j7fhxnt/
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6. Gambar sawah 

 

 

 
Gambar 8  :  sawah  
Sumber     : : https://www.youtube.com/watch?v=eUsOt2ZrVfg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUsOt2ZrVfg
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C.  KELAS INSPIRASI 

Gambar 9  : Kelas inpirasi  
Sumber     : Dokumentasi pribadi  
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A.  Pengertian Kelas inspirasi  

Kelas Inspirasi adalah kegiatan Kelas Inspirasi adalah kegiatan yang 

mewadahi profesional dari berbagai sektor untuk ikut serta berkontribusi pada 

misi perbaikan pendidikan di Indonesia. Kelas Inspirasi merupakan aktivitas 

belajar mengenal beragam profesi. Kegiatan ini dibangun dengan 3 tujuan 

sederhana : 

1.    Bagi  peserta didik 

Menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dan membangun 

imajinasi tentang profesi dan karir di masa depan serta juga memperkuat 

rasa percaya diri dan tekad untuk terus berjuang mencapai cita-cita. 
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2.   Bagi Orangtua/Masyarakat 

Menyediakan media untuk orangtua/masyarakat meraba, menyentuh dan 

merasakan langsung tantangan pendidikan di sekolah serta memantau mereka 

untuk terus terlibat turun tangan dalam ikut membangun kemajuan sekolah.  

 

3.   Bagi Satuan Pendidikan 

Menyediakan wahana bagi guru, kepala sekolah serta pemangku kepentingan 

lain di sekolah untuk membangun jejaring dengan orangtua/masyarakat yang 

dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan demi kemajuan sekolah.  
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B. Kepanitiaan 

Satuan Pendidikan membentuk kepanitiaan, agar kegiatan dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien. Susunan kepanitiaannya beranggotakan dari satuan 

pendidikan dan orangtua peserta didik 

Tugas panitia adalah : 

1. Menentukan nara sumber/inspirator.  

2. Membuat surat undangan untuk nara sumber/inspirator kelas inspirasi. 

3. Menyusun daftar nara sumber/inspirator dengan memperhatikan variasi 

profesi. 

4. Memfasilitasi kegiatan kelas inspirasi.  

5. Penyediaan tempat kegiatan. 

6. Penyediaan kebutuhan sarana kelas inspirasi. 
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7. Mengalokasikan waktu kegiatan kelas inspirasi 

8. Mendokumentasikan kegiatan kelas inspirasi  

 

C. Nara sumber/Inspirator 

1. Pengelola/ pendidik di satuan pendidikan  

2. Orangtua peserta didik  sesuai profesinya 

3. Nara sumber/Inspirator dari kalangan profesi (polisi, petani, pedagang, 

petugas pemadam kebakaran, guru, pekerja tambang, sopir alat berat, 

tantara, nelayan, ASN, perawat, penjahit.) yang dapat memperluas wawasan 

peserta didik akan pilihan profesi yang bisa dijadikan cita-cita.  
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D. Teknik Pengajaran 

Pada dasarnya anak usia dini berpikir tentang konsep-konsep yang 

kongkrit, oleh karena itu teknik pengajaran harus menggunakan contoh-contoh 

konkrit misalnya dengan foto, alat peraga, atau analogi yang mudah dimengerti.  

Dalam Kelas Inspirasi, inti konten pengajaran yang akan disampaikan 

adalah mengenai profesi yang digeluti nara sumber/inspirator dengan panduan 

pertanyaan : 

1. Siapakah aku 

2. Apa profesiku 

3. Dimana aku bekerja 

4. Apa yang dilakukan profesiku setiap harinya pada saat bekerja  

5. Apa peran profesiku dimasyarakat 
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6. Bagaimana cara menjadi aku 

a. Selain itu narasumber/inspirator juga harus menyampaikan secara inten 

empat pokok pengajaran yaitu : kejujuran, kerja keras, pantang menyerah 

dan kemandirian.  Durasi waktu menyesuaikan.m 

itraan Orangtua dengan Sekolah 

E. Kegiatan Kelas Inspirasi  

Langkah-langkah kegiatan kelas inspirasi adalah :  

1.  Proses persiapan  

  Proses persiapan kegiatan kelas inspirasi adalah sebagai berikut :  

a. Mengidentifikasi pekerjaan orangtua 

b. Mengidentifikasi profesi yang dicita-citakan peserta didik 

c. Mempersiapkan alat peraga yang diperlukan 
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2.  Pelaksanaan Kelas Inspirasi 

    Pelaksanaan kelas inspirasi  adalah sebagai berikut : 

a. Disesuaikan dengan tema pembelajaran 

b. Kegiatan dilaksanakan  dalam waktu pembelajaran dengan alokasi waktu  1  

orang @  15 menit.  

c. Metode yang digunakan adalah ceramah, demonstrasi dan tanya jawab.  

d. Nara sumber adalah lima terbaik peserta workshop kelas orangtua 

e. Materi yang disampaikan adalah profesi orangtua. 
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3. Penilaian  

Penilaian dalam kelas Inspirasi dilaksanakan dalam bentuk : 

a. Observasi/Pengamatan, dilakukan pada saat orangtua menjadi 

narasumber/inspirator 

b. Observasi/Pengamatan, dilakukan terhadap respon/tanggapan anak 

terhadap   yang disampaikan oleh  narasumber/inspirator 
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1. Polisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Gambar  Profesi  

Gambar 10  :  Polisi 
Sumber      : https://www.bing.com/images/search 
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2. Petani 

 

 Gambar 11  :  Petani 
  Sumber      : https://www.bing.com/images/search 

https://www.bing.com/images/search
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3. Pedagang 

 

 
 

 

 

 

Gambar 12  :  Pedagang 
Sumber  : https://www.bing.com/images/search 

https://www.bing.com/images/search
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4. Petugas pemadam kebakaran 

 

          

 

 

Gambar 13 : Petugas pemadam kebakaran  
Sumber  : https://www.bing.com/images/search 

https://www.bing.com/images/search
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5. Guru 

  

 

 

 

Gambar 14 :  Guru 
Sumber     : https://www.bing.com/images/search 

 

https://www.bing.com/images/search
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6. Pekerja tambang 

 

 
Gambar 15  :  Pekerja tambang 
Sumber       : https://www.bing.com/images/search 

https://www.bing.com/images/search
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7. Sopir alat berat  

 

 

 

 

Gambar  16 :  Sopir alat berat 
Sumber      : https://www.bing.com/images/search 

 

https://www.bing.com/images/search
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8. Tentara 

             

 

 

Gambar 17 :  Gambar tentara 
Sumber     : https://www.bing.com/images/search 

https://www.bing.com/images/search
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9. Nelayan  

      

 

 

 

 

Gambar 18 :  Nelayan 
Sumber     : https://www.bing.com/images/search 

https://www.bing.com/images/search
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10.  Aparatur Sipil Negara (ASN) 

 

 

 

 

Gambar 19 :  Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Sumber     : https://www.bing.com/images/search 

https://www.bing.com/images/search
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11.  Perawat 

 

 

 

Gambar 20 :  Perawat 
Sumber      : https://www.bing.com/images/search 

https://www.bing.com/images/search
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12.  Penjahit 

 

Gambar 21 : Penjahit 

Sumber     : htttp://www.bing.com 
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D. PENTAS KELAS AKHIR TAHUN 

Gambar 22 :  Pentas kelas akhir tahun 
Sumber      : Dokumentasi  pribadi 
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Pentas kelas akhir tahun adalah sarana bagi anak untuk memperlihatkan 

kebolehan atau kreativitasnya yang diselenggrakan oleh “paguyuban orangtua kels” 

bekerja sama dengan pihak sekolah. Selain itu juga sebagai ajang pemberian 

penghargaan/apresiasi kepada anak, baik prestasi akademik maupun non akademik, 

dan orangtua yng terlibat aktif di sekolah.  

Tujuan acara ini adalah untuk memberi tantangan sekaligus menghibur anak-

anak setelah lelah belajar sepanjang tahun dan juga memamerkan hasil karya 

peserta didik. Acara ini juga menjadi ajang penghargaan kepada para pihak yang 

terlibat aktif mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan.  

Pentas kelas tidak selalu dilaksanakan pada akhir tahun, tetapi bisa juga 

dilaksanakan pada puncak tema dan bentuk acara lainnya yang diselenggarakan oleh 

satuan pendidikan, contohnya peringatan hari anak nasional.  
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Penyelenggaraan pentas kelas akhir tahun mulai dari perencanaan hingga 

pelaksanaan dan pendanaan adalah peguyuban orangtua yang bekarja sama dengan 

komite sekolah. Peran sekolah adalah memberi dukungan, menyediakan fasilitas 

serta perijinan. 

Langkah-langkah kegiatan pentas kelas akhir tahun adalah sebagai berikut : 

1.  Proses persiapan  

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan anak usia dini  

antara lain : 

a. Mendiskusikan kegiatan yang akan dipentaskan dengan paguyuban orangtua 

b. Membentuk panitia kegiatan 

c. Koordinasi dan konfirmasi dengan panitia kegiatan tentang persiapan 

pelaksanaan kegiatan 



 
 

49 

2.  Pelaksanaan kegiatan pentas akhir tahun 

   Pelaksanaan pentas kelas akhir tahun adalah sebagai berikut :  

a. Pembukaan oleh Kepala Sekolah 

b. Penampilan kreasi anak-anak 

c. Penampilan gambar bercerita oleh orangtua dan anak dengan tema budaya 

lokal 

 
3.  Penilaian  

Penilaian dalam pentas kelas akhir tahun dilaksanakan dalam bentuk :  

a. Dokumentasi kegiatan 

b. Testimoni orangtua mengenai kegiatan pentas kelas akhir tahun 
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LAMPIRAN 
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Contoh Daftar Hadir 

 Pertemuan  Wali Kelas dengan Orangtua 
Hari /Tgl pertemuan    : 
Tempat Pertemuan    : 

Agenda Pertemuan       :  
 

No Nama Anak Nama Orangtua Tanda tangan 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10    

Lampiran 1 
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Contoh Pengamatan 

        Pelibatan Orangtua pada Kegiatan Gambar Bercerita 

 

No Nama Orangtua 

Perilaku yang Diamati 

Percaya  Diri Improvisasi Intonasi Ekspresi 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

Lampiran 2 
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6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

 

Keterangan : 

Berilah kriteria penilaian dengan angka 1 sampai dengan 4 sebagai berikut : 

4  : Sangat baik 

3  : Baik 

2  : Sedang 

1  :  Kurang  
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Contoh Penilaian Jurnal  

Pelibatan Orangtua pada Kegiatan Gambar bercerita 

  
 
 Hari/Tanggal : 

No Nama orangtua Catatan Pengamatan Tindak Lanjut 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Lampiran 1 

Lampiran 3 
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8    

9    

10    
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Contoh Penilaian Naskah Kegiatan Workshop Gambar bercerita 

No 
Nama 

Orangtua 

Kriteria penilaian 

Kesesuaian cerita 

dengan gambar 

Penggunaan kosa 

kata atau bahasa 

Keruntutan 

pengungkapan isi 

cerita 

Pemahaman isi 

cerita 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

Lampiran 4  

44 
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Berilah kriteria penilaian dengan angka 1 sampai dengan 4 sebagai berikut : 

4  : Sangat baik 

3  : Baik 

2  : Sedang 
1   : Kurang  
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