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LAMPIRAN 

ANGKET PERSEPSI ORANGTUA TERHADAP PENDIDIKAN  

ANAK USIA DINI  

 

A. Pengantar 

Angket ini bertujuan sebagai alat pengumpul data penelitian tentang bagaimana persepsi 

orangtua terhadap PAUD sekarang ini. Dalam angket ini orangtua diminta untuk dapat 

memberikan jawaban secara jujur dan benar sesuai dengan apa yang dialami dan telah 

dilakukan dengan sebenarnya. Atas kesediaannya penulis mengucapkan terima kasih.  

B. Petunjuk Pengisian  

1. Tulislah data identitas Anda secara lengkap 

2. Bacalah masing-masing pernyataan dan pilih salah satu jawaban yang menurut 

Anda paling mewakili atau sesuai dengan penilaian Anda sendiri. 

3. Berilah tanda checklist ( √ ) pada satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai 

dengan diri anda.  Dimana jawaban atas pertanyaan tersebut memiliki rentang 

nilai dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju yang tidak berpengaruh 

terhadap penilaian anda. 

4. Periksalah kembali angket yang sudah anda isi apakah semua pertanyaan telah 

terjawab.  

5. Jawaban yang jujur sangat diharapkan.  

6. Keterangan pilihan :  

SS  : Sangat Setuju  

S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju  

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

C. Data Responden  

Nama   : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan  : 

Usia Orangtua  :  

Usia Anak   : 

Anak sudah sekolah / belum bersekolah 

Pendapatan Orangtua : 

a. < Rp. 1.000.000,- 

b. Rp. 1.000.000 – Rp.2.500.000,- 

c. Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000,- 
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Catatan : PAUD meliputi KB (Kelompok Bermain) dan TK (Taman kanak-kanak) 

No Daftar Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

4 3 2 1 

1.  PAUD merupakan program pendidikan yang ditujukan  

untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak 

    

2. Saya merasa PAUD memberikan dampak positif bagi anak 

saya 

    

3.  Saya merasa PAUD penting untuk perkembangan anak saya      

4. Saya merasa bahwa anak yang masuk lembaga PAUD akan 

lebih siap untuk memasuki jenjang  pendidikan selanjutnya 

(SD) 

    

5. Melalui PAUD anak akan memiliki keterampilan dan 

kemampuan yang lebih baik ketika berada di jenjang 

pendidikan selanjutnya (SD) 

    

6. Melalui PAUD anak belajar disiplin dan mengikuti aturan     

7.  Saya merasa anak saya akan lebih mendapat keuntungan 

dengan diikutkannya dalam PAUD sejak usia dini  

    

8. Anak usia dini belajar dengan cara bermain      

9. Saya merasa bahwa lembaga PAUD berdampak posiif bagi 

perkembangan fisik motorik anak saya 

    

10. Kegiatan di PAUD bertujuan untuk memberikan stimulasi 

atau rangsangan pendidikan yang disesuaikan dengan 

tumbuh kembang anak  

    

11.  Usia untuk anak masuk lembaga pendidikan (KB/TK) 

seharusnya pada usia 1-3 tahun  

    

12.  Usia untuk anak masuk lembaga pendidikan (KB/TK)  

seharusnya pada usia 3-5 tahun  

    

13.  Usia untuk anak masuk lembaga pendidikan (KB/TK) 

seharusnya pada usia 5-6 tahun 

    

14.  Anak yang mendapatkan pendidikan di PAUD akan lebih 

memiliki kemampuan dalam berkomunikasi ketika masuk 

SD 
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15. Menurut saya menyekolahkan anak di PAUD akan membuat 

anak menjadi kehilangan masa bermain  

    

16.  Menurut saya menyekolahkan anak di PAUD akan membuat 

anak bosan untuk bersekolah di jenjang pendidikan 

selanjutnya (SD) 

    

17. Menyekolahkan di PAUD akan membuat anak saya menjadi 

pintar 

    

18. Lembaga PAUD dapat mengurangi beban asuh orangtua 

yang bekerja  

    

19.  Saya merasa bahwa lembaga PAUD dapat mengembangkan 

kemampuan baca tulis bagi anak saya 

    

20. Saya akan tetap memasukkan anak saya ke PAUD  yang 

berkualitas meskipun jaraknya jauh dari rumah 

    

21.  Saya lebih memilih sekolah yang mutu pembelajarannya 

bertaraf Internasional dan memiliki fasilitas tertentu 

dibandingkan dengan sekolah yang biasa saja 

    

22. Saya merasa biaya masuk lembaga PAUD terlalu berat     

23. Menurut saya biaya untuk anak bersekolah di PAUD lebih 

tinggi dibandingkan dengan biaya anak yang sudah 

bersekolah di SD 

    

24.  Saya lebih memilih lembaga PAUD yang sesuai dengan 

kemampuan ekonomi saya  

    

25. Saya lebih memilih sekolah yang dekat dengan rumah 

meskipun kurang bagus 

    

26. Pendidikan yang murah merupakan salah satu cara agar 

pendidikan anak usia dini dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat 

    

27. Saya akan tetap menyekolahkan anak saya ke PAUD 

walaupun situasi ekonomi kami sulit 

    

28. Saya merasa bahwa lembaga PAUD dapat mengembangkan 

tanggung jawab dan kemandirian pada anak saya 

    

 

 


