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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Anak-anak adalah generasi penerus keluarga dan sekaligus penerus bangsa. 

Betapa bahagianya orang tua yang melihat anak-anaknya berhasil, baik dalam 

pendidikan, dalam berkeluarga, dalam masyarakat, maupun dalam karir dengan 

keluhuran moral dan pemahamannya akan arti hidup untuk dapat selalu menjadi 

pribadi yang bermanfaat dan prestatif. Sebaliknya orang tua mana yang tidak 

sedih melihat anak-anaknya gagal dalam pendidikannya, dalam berkeluarga, dan 

dalam karirnya bahkan memiliki moral yang tidak disukai oleh lingkungan serta 

menjadi pribadi yang selalu menjadi benalu bagi masyarakatnya. Betapa 

hancurnya perasaan orang tua mendengar anak-anaknya melakukan kejahatan atau 

tindakan kriminal yang kemudian berurusan dengan polisi. Oleh karena itu betapa 

pentingnya peran keluarga sebagai institusi sosial yang pertama dan utama bagi 

seorang makhluk manusia, dimana dia pertama dilahirkan dan hidup dalam 

lingkungan yang pertama yang dinamakan keluarga tersebut. 

Salah satu fungsi keluarga yang utama selain fungsi seksual melalui 

perkawinan dan fungsi perekonomian adalah fungsi edukasi. Fungsi edukasi 

berkaitan erat dengan pola pengasuhan yang ada dalam setiap keluarga. Pola 

pengasuhan yang dilakukan keluarga orang tua pun hendaknya sudah dilakukan 

sejak anak-anak usia dini, bahkan sejak anak masih ada dalam kandungan. Pola 

pengasuhan dan interaksi-interaksi yang sebaiknya sudah dilakukan dalam 

keluarga, sangatlah penting untuk dapat dipahami oleh setiap keluarga dan orang 



2 

 

 

tua, agar keberhasilan pendidikan anak dapat dicapai sehingga dapat membawa 

keberhasilan dalam perkembangan anak selanjutnya.  

Menjadi manusia berkualitas kelak tidaklah instan, tahun-tahun pertama dari 

perkembangan dan pertumbuhan anak merupakan kurun waktu yang relatif 

singkat dan kritis, artinya tumbuh kembang fisik, mental dan psikologis akan 

berjalan dengan cepatnya. Hal-hal yang dianggap menyimpang dari proses 

tumbuh kembang anak perlu diantisipasi secepatnya, karena semuanya bersifat 

tidak terdeteksi secara nyata. Apabila lingkungan menunjang maka anak akan 

tumbuh dengan sempurna bahkan mendapatkan nilai tambah, namun jika 

lingkungan tidak mendukung maka anak akan terhambat pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

Ada tiga faktor yang berpengaruh kuat dalam membantu anak usia dini 

tumbuh kembang dengan baik, yaitu sekolah, lingkungan (masyarakat), dan 

keluarga. Keluarga merupakan pembentuk pribadi anak yang pertama karena 

waktu yang dihabiskan anak paling banyak di rumah. Pada fase  inilah orang tua 

tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali dirinya sendiri untuk membentuk anak 

menjadi sumber daya yang baik kelak di kemudian hari. Oleh karena itu perlu 

adanya upaya dalam pengembangan kompetensi orang tua untuk mengelola 

sebuah kegiatan yang menarik dan mudah dalam kaitannya dengan proses tumbuh 

kembang anak. 

Secara naluriah setiap orang tua pasti akan melindungi anaknya, terlebih 

apabila anak masih dalam usia balita dan dianggap masih belum mandiri dan 

belum memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan 
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menjaga dirinya, dan orang tua yang berperan dalam memenuhi kebutuhan itu dan 

melindungi anaknya. Namun untuk memiliki keterampilan yang baik dalam 

membentuk anak usia dini tidaklah mudah perlu adanya upaya untuk 

mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dari orang tua dalam 

membesarkan anaknya. Parenting atau pendidikan orang tua terhadap anak-anak 

adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak 

dan kodrat yang diterimanya.  

Orang tua adalah pendidik sejati. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua 

terhadap anak-anak hendaknya memberikan kasih sayang yang sejati pula. J. J. 

Roussseau (1712-1778), sebagai salah satu seorang pelopor ilmu jiwa anak, 

mengutarakan pula betapa pentingnya pendidikan keluarga itu. Ia menganjurkan 

agar pendidikan anak-anak disesuaikan dengan tiap-tiap masa perkembangannya 

sedari kecilnya (Purwanto, 1995:79). 

Dalam hal ini hendaknya kita harus ingat pula bahwa pendidikan 

berdasarkan kasih sayang saja kadang-kadang mendatangkan bahaya. Kasih 

sayang harus dijaga jangan sampai berubah menjadi memanjakannya. kasih 

sayang harus dilengkapi dengan pandangan yang sehat tentang sikap kita terhadap 

anak. Kegiatan parenting menurut Hellod, (2009: 78) mencakup lima hal, yaitu 1) 

Membuat Prioritas, 2) mengalami hidup bersama anak, 3) melakukan dan 

menetapkan rutinitas tanpa merobotisasi, 4) menindaklanjuti, dan 5) 

berkomunikasi. 

Walaupun perhatian terhadap pendidikan anak telah berkembang sejak 

lama, namun kini pendidikan anak usia dini di Indonesia menjadi salah satu 
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agenda penting dan mulai mendapat sorotan berbagai pihak dalam dekade terakhir 

ini, hal ini terkait dengan adanya desakan internasional seperti Deklarasi Dakar 

(EFA, 2000), World Fit for children (2002), Convention on the Right of the Child, 

Millenium Development Goals. Agenda internasional tersebut pada intinya 

mendorong negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk secara fokus 

memperhatikan dan melakukan gerakan nyata dalam penyelenggaraan pendidikan 

untuk semua kelompok masyarakat atau bangsanya, tanpa terkecuali termasuk 

anak usia dini.  

Komitmen dunia terhadap betapa pentinya pendidikan anak usia dini sepeti 

tercermin dalam upaya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi anak dini 

usia, terutama mereka yang kurang memiliki peluang.  

Secara nasional komitmen terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini  

telah ditetapkannya sejumlah kebijakan mulai dari tingkat pusat sampai daerah. 

Dalam kaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap 

pendidikan anak usia dini, maka melalui  Balai Pengembangan Kegiatan Belajar 

(BPKB) Provinsi Gorontalo terus melakukan sejumlah penelitian, ujicoba model, 

pendampingan dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan 

Sesuai dengan tupoksi BPKB, maka sampai kini tengah dikembangkan 

sejumlah model pelaksanaan PAUD. Pada tahun 2010 saja terdapat 5 (lima)  

PAUD binaan BPKB yaitu PAUD Indah, Tolomate, Kartini, Srikandi dan 

Permata.    

Kelima PAUD Binaan itu  sebagai pilot project mengembangkan model 

pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) partisipatif, yang di dalam 
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pengelolaannya memberikan kesempatan yang besar kepada orang tua anak usia 

dini untuk ikut berperan serta pengelola pendidikan anak mereka secara terbuka, 

agar mengetahui apa tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pendidikan anak 

usia dini dan memperkuat nilai-nilai normatif tidak hanya di PAUD saja, tetapi 

juga ketika di lingkungan keluarga, dengan begitu diharapkan bahwa orang tua 

juga akan memberikan sumbangsih nyata bagi lembaga PAUD. 

Pentingnya melibatkan orang tua dalam pengelolaan pendidikan Anak Usia 

Dini menjadi sebuah objek penelitian yang menarik, karena akan mengungkapkan 

sejauh mana pengaruh dan peran serta partisipasi orang tua dalam pengelolaan 

pendidikan anak mereka. 

 

B. Identifikiasi Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bahwa pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang berlangsung di masyarakat 

belum secara optimal melibatkan para pemangku kepentingan 

2. Orang tua sebagi salah satu pemangku kepentingan yang paling utama terhadap 

pelaksanaan program PAUD belum secara optimal terlibat dalam pengelolaan 

program PAUD.    

3. Meskipun pengelolaan PAUD merupakan kegiatan yang memerlukan 

kerjasama antara orang tua dengan pihak lembaga penyelenggara, akan tetapi 

bagaimana kerjasama itu terbentuk masih belum diketahui. 
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4. Para orang tua anak usia dini yang anaknya berada pada PAUD binaan BPKB 

merasa tidak memiliki keberanian untuk ikut serta dalam pangelolaan PAUD 

karena merasa tidak memiliki kapasitas. 

 

C. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar masalah dan identifikasi masalah, maka penulis hanya 

melakukan penelitian pada partisipasi orang tua dalam pengelolaan pendidikan 

anak usia dini pada PAUD Binaan BPKB Provinsi Gorontalo di Kabupaten 

Gorontalo saja.  

Oleh karena itu, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana 

partisipasi orang tua dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini pada PAUD 

Srikandi dan Permata sebagai Binaan BPKB Provinsi Gorontalo di Kabupaten 

Gorontalo”. Untuk menjawab masalah pokok ini dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan PAUD Srikandi dan Permata sebagai Binaan BPKB 

Provinsi Gorontalo di Kabupaten Gorontalo? 

2. Bagaimana partisipasi orang tua dalam pengelolaan PAUD Srikandi dan 

Permata sebagai Binaan BPKB Provinsi Gorontalo di Kabupaten Gorontalo? 

3. Kendala apa yang dihadapi orang tua untuk berpartisipasi dalam pengelolaan 

PAUD Srikandi dan Permata sebagai Binaan BPKB Provinsi Gorontalo di 

Kabupaten Gorontalo? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengungkapkan mengenai 

Partisipasi Orang Tua dalam Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini pada PAUD 

Binaan BPKB Provinsi Gorontalo. 

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pengelolaan PAUD Srikandi dan Permata sebagai binaan 

BPKB Provinsi Gorontalo di Kabupaten Gorontalo 

2. Menganalisis partisipasi orang tua dalam pengelolaan PAUD Srikandi dan 

Permata sebagai binaan BPKB Provinsi Gorontalo di Kabupaten Gorontalo 

3. Menggambarkan kendala yang dihadapi orang tua untuk berpartisipasi dalam 

pengelolaan pada PAUD Srikandi dan Permata sebagai  binaan BPKB Provinsi 

Gorontalo di Kabupaten Gorontalo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk menunjang referensi 

mengenai pendidikan anak usia dini khususnya partisipasi orang tua dalam 

pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Gorontalo. Secara 

konsepsi diharapkan akan memberikan pengembangan khazanah pengetahuan 

tentang anak usia dini dan pendidikan nonformal. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat untuk para pelaksana atau praktisi 

pendidikan anak usia dini, tenaga pendidik, dosen, dan pengelola pendidikan 

anak usia dini guna memperkuat persepsi dalam pengembangan pengelolaan 

program pendidikan anak usia dini. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pengelolaan pendidikan anak usia dini menjadi salah satu prioritas 

pendidikan dasar. Komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap PAUD, karena 

pendidikan anak usia dini menjadi fondasi dasar untuk tumbuh kembang anak 

sebagai sumber daya manusia yang akan datang. Secara faktual empirik layanan 

pendidikan bagi anak usia dini yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga pemerintah  

lembaga swadaya masyarakat tumbuh dengan sifnifikan. 

Akan tetapi keterlibatan orang tua dalam proses-proses pendidikan anak usia 

dini yang diselenggarakan selama ini belum menggembirakan, terutama yang 

diselengarakan oleh lembaga masyarakat dan pemerintah, padahal posisi orang 

tuan  sangat penting sebagai cermin dari rasa tanggung jawabnya  terhadap 

anaknya. Karena sejatinya aktifitas pendidikan anak usia   berlangsung di dalam 

keluarga, masyarakat, dan di lembaga-lembaga penyelenggara PAUD.  

Oleh karena itu peran dan tanggung jawab orang tua dalam penegelolaan 

PAUD sangat penting agar   proses tumbuh kembang anak yang berlangsung di 

keluarga, masyarakat dan  lembaga PAUD berjalan  sinergis, sehinga hubungan 

mata rantai  antara keluarga dan penyelenggara PAUD menjadi sebuah keharusan. 
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Wujud peran dan tanggung jawab keluarga dalam proses pendidikan anak 

usia dini berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD seyogyanya menjadi sebuah 

hubungan yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Secara asumsi 

etik dan empirik bahwa sinergitas antara keluarga (orang tua) dengan lembaga 

penyelenggara PAUD dapat memberikan penjaminan, bahwa  layanan PAUD 

akan berjalan sesuai dengan ekspetasi semua pihak. Oleh karena itu keterlibatan 

orang tua dalam penyelenggaraan PAUD akan menjadi kekuatan yang mampu 

mensukseskan pengelolaan PAUD pada berbagai penyelenggaraan PAUD. Secara 

skematik uraian ini dapat dilihat dalam bagan berikut 

 

Bagan 1.1 
Kerangka Pemikiran 
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G. Definisi Operasional 

Definisi operasional  dari penelitian ini adalah :  

1. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang menentukan 

pembentukan kepribadian anak, proses pendidikan anak usia dini terjadi sejak 

dalam masa kandungan (secara tidak langsung), masa bayi hingga ia berusia 8 

tahun (Santoso, 2002: 9). 

Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan Anak Usia Dini, maka 

penyelenggaraan Pendidikan bagi  Anak Usia Dini disesuaikan dengan tahap 

tahap perkembangan yang dilalui oleh Anak Usia Dini.  Berikut adalah 

beberapa pendapat lain mengenai Pendidikan anak Usia dini: “Pendidikan 

Anak Usia Dini, menekankan kepada anak usia dua setengah tahun sampai 

dengan enam tahun” (Bihler dan Snowman, 1996:67). 

2. Pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakan, mengendalikan, dan mengembangkan 

segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan (Sudjana, 2004: 17). 

3. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, 

pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan 

sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha 

mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap 

kegiatan pencapaian tujuan tersebut (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 

2008). 
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4. Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk 

memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang  dilahirkannya 

(Miami dalam Kartono, 1982: 48). 

 


