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ABSTRAK
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Di Desa Sukarara banyak orang tua yang mimiliki anak usia dini
(3-6 tahun), namun  tidak banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya
di lembaga pendidikan anak usia dini. Hal ini dikarenakan setiap orang tua
mempunyai persepsi yang berbeda-beda  mengenai pendidikan terutama
dalam  pendidikan  awal anak-anaknya atau yang sering disebut
pendidikan anak usia dini. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji
tentang bagaimanakah persepsi orang tua terhadap pendidikan anak usia
dini di Desa Sukarara Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan untuk
metode pengumpulan datanya adalah metode Survey.  Jumlah populasi
dalam penelitian ini sebanyak 208 orang tua, dan yang menjadi sampel
dalam penelitian ini sebanyak 32 orang tua. Untuk analisis dalam
penelitian ini menggunakan perhitungan skor dengan penilaian presentase

Hasil dari penelitian ini  adalah dari 32 responden yang sudah di
teliti terdapat 5 orang tua yang menyatakan “Baik” dengan persentase 15,
625 % dan terdapat 27 orang tua menyatakan “ Cukup Baik” dengan
persentase 84, 375 % dan  tidak ada orang tua yang menyatakan “Kurang
Baik” .Artinya orang tua mendukung adanya lembaga pendidikan anak
usia dini di Desa Sukarara. Hal ini ditunjukkan dengan pengetahuan
dukungan dan partisipasi orang tua terhadap anak dalam kelangsungan
pendidikan anaknya

Kata Kunci: Persepsi, Pendidikan Anak Usia Dini



PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini
adalah pendidikan sebelum
memasuki pendidikan sekolah dasar.
Pendidikan anak usia dini merupakan
suatu upaya pembinaan yang
ditunjukan bagi anak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun.
Berdasarkan Peraturan Mentri
Pendidikan Nasional  Nomor. 58
Tahun 2009 “menyatakan bahwa
tingkat pencapaian perkembangan
menggambarkan pertumbuhan dan
perkembangan yang diharapkan
dicapai anak pada rentang usia
tertentu” .

Dalam  mendapatkan
pendidikan ada beberapa jenis
pendidikan yaitu formal, nonformal,
dan informal. Di dalam pendidikan
informal atau sering kita sebut
pendidikan dalam keluarga yang
dimana terdapat orang tua sebagai
pendidik. di samping sekolah dan
masyarakat, orang tua memegang
peranan yang sangat penting dalam
proses pendidikan anak. Karena
orang tua merupakan tempat
pertumbuhan anak yang pertama, di
mana anak mendapatkan pengaruh
dari anggota keluarga pada masa
yang amat penting dan paling kritis
dalam masa pertumbuhannya. Orang
tua dalam menjalankan perannya
dalam pendidikan, perlu dengan
terus-menerus untuk mendorong ,
membimbing, memotivasi dan
memfasilitasi demi tercapainya
pendidikan anak yang baik.

Setiap orang tua memiliki
persepsi yang berbeda-beda terhadap
pendidikan anak usia dini, itu semua
tergantung dari sudut pandang mana
mereka memahami, melihat dan
memfungsikan lembaga pendidikan
anak usia dini. Bila kita
mempersepsikan sesuatu  maka kita
memiliki pandangan tertentu tentang
hal yang kita persepsikan
(Satiadarma, 2001: 31). Persepsi atau
tanggapan adalah ciri dari
masyarakat baik itu masyarakat yang
ada di kota ataupun masyarakat yang
ada di desa dan di pedalaman.
Persepsi disebabkan oleh suatu
peristiwa atau hal-hal yang mereka
anggap baru dan hal-hal yang tidak
mereka ketahui sehingga mereka
mengungkapkannya melalui persepsi
dan tanggapan baik secara langsung
maupun tidak langsung baik itu
dengan sebuah perkataan dan
tindakan. Namun pada kenyataannya
setiap orang tua mempunyai persepsi
yang berbeda-beda  mengenai
pendidikan terutama dalam
pendidikan  awal anak-anaknya atau
yang sering disebut pendidikan anak
usia dini misalnya di Desa Sukarara
Kecamatan Sakr.

Di Desa Sukarara orang tua
belum  memahami tentang
pentingnya penididkan anak usia dini
untuk anak yang masih berusia dini.
Walaupun banyak orang tua yang
mimiliki anak usia prasekolah (3-6
tahun), namun  tidak banyak orang
tua yang menyekolahkan anaknya di
lembaga pendidikan anak usia dini.



Berikut ini adalah jumlah anak yang
bersekolah di lembaga pendidikan
anak usia dini yang ada di Desa
Sukarara Kecamatan Sakra Barat
Kabupaten Lombok Timur Dari
perbedaan pendapat tersebut penulis
tertarik mengkaji secara ilmiah
melalui penelitian yang berjudul “
Persepsi Orang Tua Terhadap
Pendidikan Anak Usia Dini di Desa
Sukarara Kecamatan Sakra Barat
Kabupaten Lombok Timur”.

KAJIAN TEORETIK

Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) adalah jenjang pendidikan
sebelum pendidikan dasar yang
merupakan suatu pembinaan yang
ditujukan bagi anak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memeliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut,
yang diselenggarakan pada jalur
formal, non formal, dan informal.

Persepsi atau yang biasa
orang kenal dengan istilah
pandangan atau pendapat berasal dari
bahasa asing yaitu perception yang
mempunyai arti tanggapan,
pengertian, penglihatan, atau daya
pemahaman (Malik, 2011: 32). Hal
ini berarti suatu kegiatan yang sangat
berkaitan dengan studi tentang proses
kognitif, seperti ingatan dan berfikir.
Dengan demikian, setiap stimulus

yang dipandang oleh seseorang akan
mengalami perbedaan persepsi sesuai
dengan tingkat ingatan atau cara
berfikir serta menafsirkannya. Oleh
sebab itu, wajarlah mana kala setiap
orang yang mengamati suatu benda
terjadi perbedaan persepsi.

Menurut (Walgito, 2004: 50)
Persepsi orang tua terhadap
pendidikan anak berpengaruh dengan
kebutuhan dan tujuan hidup serta
pengalaman mereka di masa lampau.
Pemberian pendidikan pada anak
diamati di dalam keluarga, keluarga
merupakan tempat pertama sebagai
sumber sosialisasi bagi anak.
Bentuknya bisa melalui perhatian,
karena dengan bentuk perhatian yang
baik, anak akan merasa dibutuhkan
dan berharga dalam keluarag. Anak
akan menganggap bahwa keluarga
merupakan bagian dari dirinya yang
sangat dibutuhkan dalam segala hal.
Orang tua adalah pendidik utama di
keluarga, orang tua adalah mitra
utama dalam mendukung
keberhasilan pendidikan anak di
lembaga PAUD, program pendidikan
untuk anak usia dini bersiat holistik,
keterlibatan orang tua di sekolah
meningkatkan lingkumgan belajar
yang sehat dan konsisten karena
sekolah dan rumah memiliki tujuan
yang sama.

Berdasarkan uraian diatas
dapat disimpulkan bahwa persepsi
orang tua terhadap pendidikan anak
usia dini merupakan pandangan atau
pendapat orang tua terhadap
pendidikan anak usia dini yang



ditujukan bagi anak sejak lahir
sampai usia enam tahun

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan metode survey dan
hanya menggunakan satu variabel,
sehingga penelitian ini tidak
merumuskan hipotesis terlebih
dahulu. Menurut Suharsimi Arikunto
(1993: 245), penelitian deskriptif
yaitu penelitian yang dilakukan
terhadap variabel mandiri, yaitu
tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan dengan variabel
yang lain. Metode penelitian pada
dasarnya merupakan cara ilmiah
untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.
Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Dalam penelitian ini yang
menjadi populasi penelitian adalah
seluruh orang tua yang memiliki
anak usia dini. Instrumen
pengumpulan data yang digunakan
adalah angket yang didukung dengan
dokumentasi.

Metode analisis data
merupakan tata cara yang harus
diikuti atau digunakan oleh peneliti
dalam rangka menganalisa data yang
sudah dikumpulkan untuk
memperoleh kesimpulan. Dalam
penelitian ini, data yang akan
diperoleh adalah data tentang
persepsi orang tua terhadap
pendidikan anak usia dini dan data

tersebut bersifat kuantitatif yang
berupa angka-angka. Kemudian
langkah-langkah pelaksanaan
metode analisa statistik sebagai cara
untuk mengolah data untuk
memperolah hasil yang sesuai
dengan yang diharapkan.

Sedangkan untuk metode
pengumpulan data menggunakan
metode survey, menurut Sugiyono
(2009: 13) “bahwa metode survey
digunakan untuk mendapatkan data
dari tempat tertentu yang alami
(bukan buatan), tetapi peneliti
melakukan pendekatan dalam
pengumpulan data misalnya dengan
mengedarkan kuesioner, test,
wawancara terstruktur dan
sebagainya. Dalam penelitian ini
peneliti menggunakan desain
penelitian yang sederhana, yakni
sebagai berikut:

Populasi dalam penelitian ini
adalah orang tua yang memilikanak
usia dini yang berada di wilayah
Desa Sukarara selatan, Repok dan
Tangar sehingga jumlah populasi
dalam penelitian ini adalah sebanyak
208 orang tua sedangkan jumlah
sampel dalam penelitian ini
berdasarkan rumus diatas adalah
sebanyak 32 orang tua

Teknik pengumpulan data
dilakukan untuk memperoleh
informasi yang dibutuhkan dalam
rangka mencapai tujuan penelitian
dengan menggunakan angket berupa
kuesioner tertutup yang diberikan
kepada responden. Peneliti



menggunakan empat teknik dalam
pengumpulan data yaitu dengan
kuesioner dan dokumentasi.

Untuk menghitung persentase
yang termasuk dalam kategori di
setiap aspek yang digunakan. Analisa
data menggunakan pendekatan
diskriptif kualitatif dengan cara
menghitung skor yang di peroleh
cara menghitung skor dan presentase
penggolongan skor penilaian adalah
sebagai berikut :

∑ skor x 100 %
Skor Total

Sedangkan kriteria interpretasi skor
persepsi orang tua berdasarkan
kelompok responden sebagai berikut
:

1. Angka 25 % - 50 % = Kurang
Baik

2. Angka 51 % - 75 %  =  Cukup
Baik

3. Angka 76 % – 100 %  = Baik

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Penyajian hasil penelitian
mengenai analisa data tentang
persepsi orang tua terhadap
pendidikan anak usia dini dilakukan
dengan mengisi kuesioner yang telah
dibuat oleh peneliti dan diberikan
kepada orang tua yang memiliki anak
usia pra sekolah (3-6 Tahun).
Kuesioner ini berisikan 27
pernyataan terkait tentang aspek
yang di persepsikan yaitu Tujuan

PAUD, manfaat PAUD dan
penyelenggaraan PAUD di desa
Sukarara. Jawaban dari responden
tersebut kemudian dianalisa dengan
statistik. Jawaban-jawaban yang
diperoleh dari para responden
dikumpulkan, kemudian dihitung
nilainya berdasarkan tiap butir soal
yang disesuaikan dengan bobot
nilainya.

Orang tua yang memiliki anak
usia dini pada umumnya memiliki
persepsi yang positif terhadap adanya
pendidikan anak usia dini di Desa
Sukarara. Aspek-aspek dalam
menyusun persepsi orang tua
terhadap pendidikan anak usia dini
terdari dari 3 aspek  yang di
persepsikan yaitu: Tujuan PAUD,
manfaat PAUD dan Penyelenggaraan
PAUD di Desa Sukarara.  Masing-
masing aspek tersebut  terdiri dari
beberapa indikator dan di
deskripsikan menjadi beberapa item
soal.  Untuk mengetahui Persepsi
Orang tua terhadpa pendidikan anak
usia dini di Desa Sukarara diukur
dengan menggunakan angket yang
berjumlah 27 butir pernyataan
dengan bobot nilai 1 – 5.

Selanjutnya untuk mengetahui
skor akhir dari 32 responden
penelitian, berdasarkan katagori
penilaian. Dapat dilihat rekapitulasi
skor responden pada tanbel berikut
ini:



Tabel 4.6:
Rekapitulasi skor responden

penelitian

Kriteria
Persepsi

Jumlah
Skor

Persentase

Baik 5 15, 625  %
Cukup Baik 27 84, 375 %
Kurang
Baik

0 0

Total 32 100 %

Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan dan setelah dilakukan
pengamatan dan analisis didapatkan
bahwa persepsi orang tua terhadap
pendidikan anak usia dini di desa
Sukarara tergolong cukup baik.
pendidikan anak usia dini cenderung
menjawab setuju. Hal ini dapat
dibuktikan dari 32 responden yang
sudah di teliti terdapat 5 orang tua
yang menyatakan “Baik” dengan
persentase 15, 625 % dan terdapat 27
orang tua menyatakan “ Cukup Baik”
dengan persentase 84, 375 % dan
tidak ada orang tua yang menyatakan
“Kurang Baik”

Di Desa Sukarara masih banyak
orang tua yang beranggapan bahwa
di PAUD anak lebih banyak bermain
daripada belajar, sedangkan untuk
belajar yang lebih nanti setelah
mereka masuk di sekolah dasar.
Banyak juga dari para orang tua
mengatakan PAUD adalah tempat
dimana anak-anak mengenal
temannya dan anak-anak bisa
mandiri, percaya diri, dapat
mengembangkan hobi dan

kreatifitasnya semenjak masuk di
PAUD.

Adapun dasar teori yang
mengatakan bahwa PAUD
konsepnya belajar sambil bermain
(Suyadi, 2010: 12). Ini menunjukkan
bahwa para orang tua sangat
memotivasi dan mendorong serta
antusias terhadap adanya PAUD
sebagai sentra pendidikan, tempat
belajar anak-anak, sebagai tempat
membentuk pribadi yang cerdas,
sehat, menyenangkan, nyaman,
berbudi pekerti dan menjadi dirinya
sendiri. Namun pada dasarnya orang
tua juga sangat berperan penting
dalam pendidikan anak-anaknya,
karena dari sikap perhatian orang
tualah anak bisa tumbuh dengan
baik. Karena pada masa ini anak-
anak sangat butuh perhatian orang
tua terutama tentang pendidikan
sejak dini, melalui pendidikan ini
anak-anak diberi kesempatan dan
pengalaman yang akan membantu
penguasaan kemampuan pada semua
bidang perkembangan untuk
meningkatkan kesempatan berhasil
ketika anak memasuki jenjang
pendidikan selanjutnya. Hal ini
sangat penting untuk perkembangan
anak khususnya dalam
perkembangan prilaku, bakat,
pengetahuan. Pada masa-masa usia
tersebut anak sangat peka dengan
segala sesuatu dilingkungannya.
Apabila lingkungan mengajarkan hal
yang positif mengarah keperilaku
yang membuat anak terdidik dengan



baik, maka anak akan terbentuk baik
pola pendidikan dan prilakunya.

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian

Persepsi Orang tua terhadap
pendidikan anak usia dini di Desa
Sukarara Kecamatan Sakra Barat
Kabupaten Lombok Timur diperoleh
kesimpulan bahwa orang tua murid
di tiga wilayah yang ada di Desa
Sukarara mempunyai persepsi cukup
baik, artinya mendukung adanya
pendidikan anak usia di Desa
Sukarara. Hal ini dapat ditunjukkan
dengan adanya dukungan orang tua
terhadap anak dalam kegiatan yang
di adakan oleh sekolah dan dapat
ditunjukkan dengan cara
memberikan motivasi kepada anak
agar anak semangat untuk pergi
sekolah serta orang tua selalu ikut
berpartisipasi dalam kegiatan yang
diadakan oleh sekolah dan
menyetujui dan memberikan dana
sebagai penunjang keberlangsungan
pendidikan anak.
Persepsi Orang tua terhadap PAUD
menunjukkan kategori cukup baik,
artinya orang tua berasumsi bahwa
pendidikan itu  penting, sehingga
orang tua berminat untuk
menyekolahkan anak mereka di
PAUD. Hal ini dapat dibuktikan dari
32 responden yang sudah di teliti
terdapat 5 orang tua yang
menyatakan “Baik” dengan
persentase 15, 625 % dan terdapat 27

orang tua menyatakan “ Cukup Baik”
dengan persentase 84, 375 % dan
tidak ada orang tua yang menyatakan
“Kurang Baik”

B. Saran
Berdasarkan penelitian

tentang persepsi orangtua terhadap
pendidikan anak usia dini, secara
keseluruhan orangtua  ya memiliki
anak usia dini di Desa Sukarara
mendukung adanya pendidikan
tersebut, sehingga peneliti
memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi sekolah agar diharapkan
mampu menciptakan suasana
belajar yang kondusif, mampu
menjalin kerjasama dengan
orang tua, dan memberikan
arahan kepada orang tua agar
memberikan partisipasinya baik
dalam bentuk fisik maupun
nonfisik dalam kegiatan belajar
mengajar di rumah.

2. Bagi Orang tua Diharapkan
orang tua lebih memperhatikan
pemberian bimbingan dan
arahan kepada anak. Bimbingan
kepada anak secara rutin akan
menjadikan anak lebih
termotivasi dalam belajar. Anak
akan merasa diperhatikan oleh
orang tuanya. Anak yang dalam
proses perkembangan

3. Bagi mahasiswa, tantangan
pendidikan dimasa yang akan
datang ini harus segera
diluruskan mengenai persepsi
masyarakat tentang pentingnya
pendidikan , karena tugas
mahasiswa sebgai asset Negara



dan kewajiban kita bersama
untuk bekerja sama dan
bergotong royaong
mencerdaskan bangsa.
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