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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu mengembangkan semua potensi 

anak di segala aspek (fisik motorik, bahasa, kognitif, sosio-emosional, moral dan agama) dan 

meletakkan dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti yang tertuang dalam Undang 

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14 bahwa 

PAUD adalah 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, baik pendidikan secara formal disekolah maupun secara 

nonformal. Pendidikan perlu dimulai sejak dini karena memiliki peran yang sangat 

menentukan, karena di usia ini berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak mulai 

dan sedang berlangsung yang akan menjadi dasar dan penentu bagi perkembangan anak 

selanjutnya. Keberhasilan dalam menjalankan tugas perkembangan pada suatu masa akan 

menentukan keberhasilannya pada masa perkembangan berikutnya (Noorlaila, 2010).  

Pendidikan yang dimulai sejak dini akan berbeda, karena dengan pendidikan atau 

pembiasaan akan lebih merangsang otak anak untuk menerima pendidikan-pendidikan 

selanjutnya melalui proses pembelajaran dan / atau cara lain yang dikenal atau diakui 

masyarakat (Noorlaila, 2010). Setiap anak membutuhkan rangsangan pendidikan untuk 

mengoptimalkan potensinya. Melalui pendidikan anak juga diperkenalkan dengan 

lingkungannya agar dia juga dapat menyesuaikan diri. Anak memiliki masa perkembangan 

emas (golden age) di usia dini yang sangat penting untuk anak dapat mendapatkan 

pendidikan yang optimal di masa perkembangan emasnya. Pendidikan anak harus dimulai 

sedini mungkin agar perkembangannya tidak sia-sia dan tidak terlambat. Dengan kata lain 

pendidikan anak usia dini sangat penting diberikan sebelum seorang anak menempuh 

pendidikan yang tingkatnya lebih tinggi seperti sekolah dasar (SD).  

Berdasarkan International Seminar on Early Childhood Care & Education and 

Parenting yang dilaksanakan di Bangkok tahun 2015, Indonesia merupakan negara di Asia 

yang tingkat usia anak dalam memulai pendidikan sejak usia dini bisa dikatakan tertinggal 
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oleh negara lain. Beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos,  Myanmar, 

Thailand dan Timor Leste, usia anak untuk mendapatkan pendidikan anak usia dini sudah 

dimulai sejak anak berusia 3 tahun, sedangkan negara-negara seperti Indonesia dan Filipina 

usia anak untuk dapat memasuki pendidikan anak usia dini berada dalam rata-rata usia 5 

tahun. Sedangkan untuk negara Singapura dan Malaysia usia anak untuk dapat mendapatkan 

pendidikan usia dini dimulai sejak 4 tahun.  

Berdasarkan data APK tahun ajaran 2015/2016  menunjukkan bahwa partisipasi siswa 

PAUD merupakan yang paling terendah dibandingkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Angka partisipasi kasar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Jawa Tengah, 

jumlah anak yang mendapatkan pendidikan pada tahun ajaran 2015/2016 mencapai 1,6 juta 

dari jumlah keseluruhan anak usia 3-6 tahun yang berjumlah 2,2 juta anak. Kemudian APK 

paud di kota Salatiga adalah 11.288 anak dari jumlah keseluruhan anak usia dini berusia 3-6 

tahun 19.832 anak. Dari data tersebut terlihat bahwa pendidikan anak usia dini di Indonesia 

belum banyak mendapat perhatian. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat terhadap layanan 

pendidikan bagi anak usia dini (0-6) juga masih  rendah. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan 

hingga saat ini masih banyak anak usia dini yang belum memperoleh layanan pendidikan.  

Kurangnya angka anak usia dini yang belum mendapatkan layanan pendidikan, 

beberapa juga dipengaruhi oleh persepsi orangtua terhadap pendidikan anak usia dini 

(Andini, 2013). Persepsi atau tanggapan adalah ciri dari masyarakat baik itu masyarakat yang 

ada di kota maupun di desa. Persepsi disebabkan oleh suatu peristiwa atau hal- hal yang 

dianggap baru dan hal- hal yang belum diketahui sehingga masyarakat mengungkapkannya 

melalui persepsi dan tanggapan secara langsung maupun tidak langsung baik dengan 

perkataan atau tindakan. Namun setiap masyarakat/orang tua mempunyai persepsi yang 

berbeda mengenai pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. Dalam pelaksanaan 

pendidikan anak usia dini setiap orang tua akan memiliki pandangan yang berbeda-beda baik 

pada proses pembelajaran, metode pembelajaran, lingkungan pembelajaran maupun tahap-

tahap pembelajaran (Hamimi, 2014)  

Sebagai data awal peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat yang memiliki 

anak usia dini dan salah seorang guru paud. Berikut adalah transkrip wawancara yang 

dilakukan penulis. 
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Menurut Ibu A yang memiliki anak usia 2 tahun, ia mengatakan bahwa : 

“Pendidikan anak usia dini itu memang penting, tapi saya rasa nanti- nanti saja saya akan 

memasukkan anak untuk bersekolah jika umurnya sudah pas (5 tahun) jadi langsung masuk TK, kalau 

masuk playgroup dulu takutnya malah bosan disaat nanti  waktunya dia mau masuk TK karena 

sekolahnya kelamaan”.  

Wawancara kepada Ibu B yang memiliki anak usia 2 setengah tahun, ia mengatakan 

bahwa : 

 “Memangnya kalau masuk PAUD itu untuk anak usia berapa mbak? Sebenarnya saya minat 

untuk memasukkan anak saya di PAUD tetapi ya lihat- lihat dulu, kalau nanti saya ada rejeki (biaya) 

ya saya masukkan playgroup dulu, tapi kalau tidak ya lansgung masuk TK saja”.   

Wawancara dengan Ibu C yang memiliki anak yang memiliki anak yang sudah 

bersekolah di TK, ia mengatakan bahwa : 

 “Memang pendidikan anak usia dini itu bagus karena akan membuat anak jadi mandiri dan 

pintar bersosialisasi, tetapi saya memang tidak memasukkan anak saya ke playgroup terlebih dahulu 

dikarenakan menurut saja biaya anak masuk playgroup dengan biaya masuk TK lebih mahal 

playgroup, dan kebanyakan sekolah playgroup itu untuk kalangan menengah keatas, lalu saya lebih 

memilih untuk anak saya langsung masuk TK saja. PAUD itu sebebnarnya juga bagus karena dapat 

membantu mengasuh anak bagi orangtua yang bekerja, tetapi kalau orangtua ada dirumah lebih baik  

anaknya diasuh sendiri saja oleh ibu”. 

Wawancara kepada Ibu D yang memiliki anak usia 3 tahun, ia mengatakan bahwa  

“Kasihan mbak kalau disekolahkan sekarang umurnya belum “nyandak” lagian kalau di 

playgroup itu kebanyakan hanya bermain saja tidak seperti di TK yang sudah ada pembelajarannya”.  

Lalu penulis melakukan wawancara terhadap salah satu guru paud terdekat di 

lingkungan RW 01 tentang mengapa di TK tersebut tidak mendirikan playgroup karena 

mengingat di lingkungan RW 01 juga belum terdapat lembaga playgroup, dan guru 

menjawab : 

 “Dulu memang sempat kita buka playgroup dan itupun tidak begitu lama, selain muridnya 

juga sedikit lalu karena terkendala sulitnya mendapatkan ijin berdirinya lembaga playgroup sendiri 

dan guru tidak ada waktu harus ngurus sana sini, ribet mbak, jadi jika ada anak-anak usia playgroup 

yang ingin bersekolah kita masukkan saja di TK kecil (TK A)”.  

Untuk pengumpulan data mengenai jumlah anak yang berpartisipasi dalam lembaga 

pendidikan usia dini penulis mengambil data di 2 posyandu yang ada di Lingkungan  RW 01 

Dukuh, Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah. 

Penulis mengambil data di Posyandu Kasih Ibu yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2017. 

Posyandu ini terdiri dari beberapa RT yang ada di RW 01, kegiatan posyandu dilaksanakan 

rutin setiap satu bulan sekali pada tanggal 11  di setiap bulannya. Berdasarkan data jumlah 

anak yang mengikuti posyandu menunjukkan bahwa banyaknya anak usia dini berjumlah 106 
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anak dengan rentang usia 0-5 tahun. Dari data tersebut ditemukan bahwa hanya sejumlah 19 

anak dari 56 anak yang berusia 3-5 tahun yang sekarang sudah bersekolah di  TK. Kemudian 

penulis mengambil data di Posyandu Mawar yang masih terletak di RW 01 pada tanggal 1 

Agustus 2017. Kegiatan posyandu ini dilaksanakan rutin setiap satu bulan sekali pada tanggal 

15 di setiap bulannya. Berdasarkan data jumlah anak yang mengikuti posyandu menunjukkan 

bahwa banyaknya anak usia dini di Posyandu Mawar yaitu berjumlah 36 anak dengan rentang 

usia 0-5 tahun. Dari data tersebut ditemukan bahwa hanya sejumlah 9 anak dari 26 anak yang 

berusia 3-5 tahun yang sekarang sudah bersekolah di  TK. Berdasarkan data yang didapat dari 

kedua posyandu tersebut sebagian besar orang tua menyekolahkan anak pada saat anak sudah 

berusia matang dan siap untuk bersekolah di TK yaitu dengan rentang usia 4-5 tahun.  

Dari hasil data tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana 

persepsi orangtua terhadap program layanan pendidikan anak usia dini di lingkungan RW 01 

Dukuh Krajan Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. 

B. Rumusan Masalah  

Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Bagaimana persepsi orangtua terhadap program layanan pendidikan anak usia dini di 

lingkungan RW 01 Dukuh Krajan Kota Salatiga? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

Untuk mengetahui tentang bagaimana persepsi orangtua terhadap progam layanan 

pendidikan anak usia dini di lingkungan RW 01 Dukuh Krajan Kota Salatiga. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diuraikan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai referensi penelitian di bidang pendidikan anak usia dini, khususnya 

mengenai persepsi orang tua terhadap program layanan pendidikan anak. 

b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan persepsi orangtua terhadap program layanan pendidikan anak usia dini 

serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.  
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang bagaimana 

persepsi orangtua terhadap program layanan pendidikan anak usia dini.  

b. Bagi orang tua dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah 

satu informasi dan masukan tentang pemberian program layanan pendidikan 

terhadap anak sedini mungkin yang perlu diketahui oleh orangtua.  

c. Bagi lembaga pendidikan anak usia dini, dapat digunakan sebagai data pendukung 

tentang banyaknya anak usia dini yang belum mendapatkan pendidikan untuk 

dapat digunakan sebagai masukan agar lebih memberikan sosialisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


