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TRULY HADI UTAMI (111610424), Persepsi Ibu Yang Bekerja Terhadap Kegiatan 

Bimbingan Belajar Pada Anak Usia Dini Di Desa Gunung Gajah Kecamatan 

Pemangkat. Di bawah Bimbingan SRI NUGROHO JATI, M.Psi. Psikolog dan Hj. 

SUDARTI, M.Pd. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang terjadi di Desa gunung gajah 

kecamatan pemangkat, yang mana di era modern sekarang ini ibu juga bekerja dalam 

upaya memenuhi kebutuhan hidup maupun karir sang ibu. Sehingga peran sebagai 

pendidik dasar bagi anak-anaknya diabaikan dan di lupakan, namun bagi ibu yang 

sadar akan pentingnya pendidikan anak usia dini memilih untuk memberikan kegiatan 

kegiatan pembelajaran yang berlebihan untuk menunjang akademik si anak, demi 

untuk memenuhi kebutuhan pendidikan untuk anak usia dini, ibu yang bekerja 

memberikan kegiatan bimbingan belajar di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengetahuan ibu yang bekerja terhadap kegiatan bimbingan belajar 

pada anak usia dini, mengetahui sikap ibu yang bekerja terhadap kegiatan bimbingan 

belajar pada anak usia dini, dan tindakan apa saja yang diberikan oleh ibu yang 

bekerja terhadap kegiatan bimbingan belajar pada anak usia dini. Manfaat dari 

penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan sebagai hasil dari 

pengamatan langsung serta dapat memahami bagaimana konsep Pendidikan yang 

tepat untuk anak sejak dini dan pola asuh yang baik bagi anak. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan pendekatan yang di 

gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subyek di dalam 

penelitian ini adalah ibu-ibu dari anak didik di lembaga bimbingan belajar CA-Lis-

Tung di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat yang bekerja. Teknik pengumpul data 

menggunakan teknik Observasi Partisipatif, Wawancara, dan Dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap ibu yang 

bekerja dan guru di lembaga bimbingan belajar Ca-Lis-Tung Pemangkat, Ibu yang 

bekerja dari anak yang mengikuti Bimbingan Belajar di Bimbel Ca-lis-Tung kurang 

memahami tentang hakikat cara belajar untuk Anak Usia Dini dan Ibu yang bekerja 

dari anak yang mengikuti Bimbingan Belajar di Bimbel Ca-Lis-Tung mempercayakan 

sepenuhnya kepada lembaga tersebut untuk meningkatkan kemampuan anak 

khususnya di bidang akademik anak. 

 

 

Kata kunci: Ibu yang bekerja, bimbingan belajar, Anak usia dini. 

 


