
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Mukhtar Latif, Zulkhairina, Rita 

Zubaidah, Muhammad Afandi,  2013:254). ,  

keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Anak 

menghabiskan 80% harinya bersama keluarga dan lingkungannya. 

Sehingga, pendidikan dan pengetahuan pertama dan domain akan 

berasal dari keluarga serta lingkungannya Maka dari pernyataan 

tersebut sangat harus bagi orang tua untuk mengetahui bagaimana cara 

yang baik untuk mendidik dan membimbing anak. Namun tidak 

banyak pula orang tua yang mengerti dan memahami akan  tahapan  

pertumbuhan dan perkembangan anak mereka dengan baik, sehingga 

para orang tua berpendapat bahwa, pilihan pindidikan yang mereka 

pilih untuk menjadikan anak-anak yang  pintar dan cerdas di dalam 

belajar  adalah tindakan yang benar. 

 

Orang tua (ibu dan ayah) sebagai pendidik betul-betul merupakan 

peletak dasar kepribadian anak. Dasar kepribadian tersebut akan bermanfaat 

atau berperan terhadap pengaruh-pengaruh atau pengalaman-pengalaman 

selanjutnya, yang akan datang kemudian. Anak lahir dalam pemeliharaan 

orang tua dan di besarkan di dalam keluarga.  

Pada umumnya di dalam keluarga, ibulah yang memegang peranan 

yang terpenting terhadap anak-anaknya. Ibulah yang memberi makan dan 

minum, memelihara dan selalu bergaul dengan anak-anaknya. Pendidikan 

seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat 

diabaikan sama sekali. Namun fenomena yang sering terjadi adalah tidak 

hanya Ayah sebagai kepala keluarga yang bekerja di era modern sekarang ibu 

juga bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup maupun karir sang ibu. 

Sehingga peran sebagai pendidik dasar bagi anak-anaknya di abaikan 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 anak, bahkan tanpa mendiskusikan 

terlebih dahulu kepada sang anak. 

Mengirim anak-anak yang masih usia Taman Kanak kanak untuk 

mengikuti kegiatan bimbingan belajar sebenarnya bukanlah kebutuhan anak. 

Kebutuhan anak-anak pada usia dini  adalah bermain. Permainan yang 

mampu mengembangkan seluruh dimensi pribadi anak, itulah yang 

dibutuhkan olehnya. Sehingga anak-anak sebenarnya tidak butuh dikirim 

untuk mengikuti beragam aktivitas lainnya.  

Menurut Desmita (2011:20), Jika ditinjau dari sudut psikologi 

perkembangan anak, masa anak merupakan satu fase yang harus 

dilalui setiap individu manusia untuk sampai ke fase kedewasaannya. 

Para sarjana ilmu jiwa anak membagi periode perkembangan anak 

pada beberapa fase dengan pertimbangan yang berbeda-beda, sehingga 

tidak ditemukan adanya kesepakan di kalangan mereka tentang 

pembagian fase-fase perkembangan anak.  

      

 Tahun-tahun pertama usia 0-6 tahun disebut sebagai periode 

prasekolah, karena hampir semua usaha bimbingan pendidikan (ditambah 

perawatan dan pemeliharaan) berlangsung di tengah keluarga, di mana 

aktivitas ibu mempunyai andil besar bagi kelancaran proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Karena itu, sebagai orangtua, ibu yang bijak akan 

memberikan perhatian dan keperdulian yang positif dan terus-menerus 

terhadap perkembangan yang terjadi pada anak-anaknya, sejak masa kelahiran 

sampai menjelang kedewasaannya. Satu bentuk nyata perhatian orangtua 

terhadap perkembangan anak adalah pemberian berbagai pendidikan sejak 

usia dini kepada anak-anaknya. Orangtua, baik ibu atau ayah, bahkan orang 

dewasa yang ada di sekitar pertumbuhan dan perkembangan anak, 

berkompeten memberikan pendidikan sejak awal perkembangannya yang 

dewasa ini lebih dikenal dengan 



Istilah "pendidikan anak usia dini" harus dipahami bagi ibu bagaimana 

cara anak belajar yang sesuai tahapan perkembangannya, pada Lembaga 

PAUD terpadu anak tidak dituntut untuk menguasai hafalan hafalan ataupun 

membaca serta penjumlahan, karena belajar yang sebenarnya bagi anak adalah 

disaat anak bermain di lingkungannya dengan segala aspek yang mampu 

diserap anak.  

Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan pengetahuan 

yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasikan stimulus 

(rangsangan) yang diterima oleh sisitem indra manusia. Jadi persepsi pada 

dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya, bagaimana 

ia mengerti dan menginterpretasikan stimulus yang ada di lingkungannya 

dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Setelah individu 

mengindrakan objek dilingkungannya, kemudian ia merespon hasil 

pengindraan itu, sehingga timbullah makna tentang objek itu.  

Persepsi ibu yang bekerja terhadap kegiatan bimbingan belajar pada 

anak usia dini ini tentunya diupayakan untuk menjadi acuan sebagai jawaban 

bagaimana pola asuh dan bagaimana peran ibu yang baik di dalam keluarga 

untuk memberikan pendidikan yang tepat kepada anak, karena tentunya bagi 

semua ibu anak mereka adalah masa depan yang nantinya akan 

membanggakan kedua orang tua mereka baik melalui prestasi maupun sikap 

dan sifat mereka. 

Dalam meningkatkan kualitas akademik anak sejak usia dini para 

orang dewasa berlomba lomba membuka wadah atau tempat khusus untuk 

pelayanan bimbingan belajar. Dengan penuhnya atau ramainya suatu lembaga 

pelayanan bimbingan belajar tersebut membuktikan bahwa para orang tua 

sangatlah antusias dan memilih jenis bimbingan belajar yang menekankan 

pembelajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan anak. Dari hasil pengamatan terhadap orang tua 



khususnya ibu yang bekerja, para ibu belum memahami akan pentingnya 

pengaruh pendidikan untuk anak sejak usia dini. Dari hasil survey peneliti 

dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data di Bimbel Ca-Lis-Tung 

Pemangkat, para ibu yang sibuk bekerja merasa anak-anak mereka akan 

kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan. Dibuktikan dengan hasil data 

yang dikumpulkan bahwa para ibu yang dominan adalah ibu yang bekerja ini 

terdapat 36 orang ibu yang memiliki anak usia 3-4 tahun adalah 95% ibu aktif 

bekerja, pekerjaan dari para ibu ini sendiri bervariasi dan  5% adalah ibu 

rumah tangga, sejatinya anak-anak akan lebih senang ketika bermain bersama 

di bandingkan harus mengisi waktu luang dengan kegiatan akademik. 

Pelayanan bimbingan belajar sudah sangat menjamur demi memenuhi 

kebutuhan para orang tua, bahkan di kelurahan desa Harapan terdapat sekitar 

3 lembaga pelayanan bimbingan belajar, bahkan ada juga 1 guru privat yang 

memberikan pelayanan door to door. Hasil observasi awal peneliti 

memutuskan untuk menjadikan lembaga Bimbel Ca-Lis-Tung sebagai lingkup 

penelitian dengan memfokuskan ibu yang bekerja sebagai objek penelitian 

yang akan dilakukan. 

Dalam menentukan alasan apa yang membuat ibu yang bekerja ini 

memilih memberikan kegiatan bimbingan belajar kepada anak sejak usia 

dini dan sekaligus memberikan pendidikan PAUD atau Taman Kanak 

kanak terhadap anak-anaknya serta apa yang menjadi harapan ibu yang 

sibuk bekerja ini memberikan kegiatan bimbingan belajar dan pendidikan 

PAUD secara Bersamaan adalah hal perlu di teliti lebih dalam. 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul yang peneliti ambil yaitu Persepsi Ibu Yang Bekerja Terhadap 

Kegiatan Bimbingan Belajar Pada Anak Usia Dini Di Sambas. 

 

 



B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus dalam penelitian adalah 

Persepsi ibu yang bekerja terhadap kegiatan bimbingan belajar pada anak usia 

dini. 

1. Bagaimanakah pengetahuan ibu yang bekerja terhadap kegiatan 

bimbingan belajar pada anak usia dini? 

2. Bagaimanakah sikap ibu yang bekerja terhadap kegiatan bimbingan 

belajar pada anak usia dini? 

3. Apa sajakah  tindakan yang diberikan oleh ibu yang bekerja terhadap 

kegiatan bimbingan belajar pada anak usia dini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ibu yang 

bekerja terhadap kegiatan bimbingan belajar pada anak usia dini. Tujuan 

secara khusus dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang. 

1. Pengetahuan ibu yang bekerja terhadap kegiatan bimbingan belajar pada 

anak usia dini. 

2. Sikap ibu yang bekerja terhadap kegiatan bimbingan belajar pada anak 

usia dini. 

3. Tindakan apa saja yang diberikan oleh ibu yang bekerja terhadap kegiatan 

bimbingan belajar pada anak usia dini. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoristis  

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. 



2. Praktis  

Banyak manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini  

a. Bagi peneliti  

Diharapkan peneliti ini dapat menambah wawasan berfikir dan 

memberikan wacana baru dalam pemikiran khususnya dalam 

mengetahui persepsi ibu ibu yang bekerja terhadap kegiatan 

bimbingan belajar pada anak usia dini di Sambas 

b. Bagi orang tua 

Diharapkan bagi orang tua didik untuk mengerti dan memahami 

konsep dasar Pendidikan untuk anak usia dini dengan batas-batas 

kemampuan anak di dalam belajar yang memang tidak boleh 

melebihi kapasitas kemampuan anak. 

 

E. Defenisi Operasional 

1. Persepsi  

Persepsi merupakan tanggapan atau pandangan seseorang terhadap 

sesuatu. Istilah persepsi sering disebut juga dengan  pandangan, gambaran 

atau tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek yang terjadi pada 

saat itu. Bahkan dimana para ibu yang bekerja di lembaga Bimbingan 

belajar Ca-Lis-Tung mempersepsikan bahwa memberikan bimbingan 

belajar kepada anak mereka adalah upaya yang dilakukan para ibu untuk 

mengembangkan kemampuan belajar anak meraka. 

2. Ibu bekerja 

Ibu bekerja adalah ibu yang bekerja ibu yang melakukan suatu kegiatan di 

luar rumah dengan tujuan untuk mencari nafkah untuk keluarga atau hanya 

sekedar membantu suami. selain itu, alasan kenapa ibu bekerja adalah 

untuk menerapkan secara nyata di kehidupannya bahwa ilmu yang di 



peroleh ibu yang bekerja di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat akan 

sangat bermanfaat bagi siapa saja. 

 

3. Bimbingan Belajar 

Bimbingan merupakan suatu upaya yang di berikan kepada seseorang 

yang membutuhkan. Bimbingan dilakukan secara terus menerus atau 

berkesinambungan karena hasil dari bimbingan itu sendiri tidak bisa 

dilihat dalam satu atau dua kali proses bimbingan. 

Bimbingan belajar untuk anak usia 3-4 tahun adalah merupakan proses 

atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan 

nilai yang positif sebagai pengalamn untuk mendapatkan sejumlah kesan 

dari apa saja yang dipelajari. 

 

4. Hakikat Anak Usia Dini  

Yaitu di mana anak dengan rentang usia 0-9 tahun yang masih sedang di 

dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, serta dimana anak di usia 

ini adalah anak yang sedang belajar tentang hal apapun. anak usia dini ini 

memerlukan bimbingan serta perhatian penuh dari orang tua mereka, 

karena orang tua mereka sendiri adalah cerminan anak meraka nantinya. 

Tugas orang tua adalah memberikan semua kebutuhan anak-anak mereka 

di masa usia dini ini. 

 

 

 

 

 

 


