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1.1 Latar Belakang Masalah 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk pembelajar membutuhkan fasilitas yang dapat 

mengembangkan seluruh aspek potensi. Fasilitas tersebut yaitu melalui pendidikan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pendidikan merupakan suatu usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan lainnya. Melalui pendidikan setiap manusia dibentuk dan dibekali 

pengetahuan serta keterampilan sehingga menjadi agen pembebasan bagi dirinya dan 

orang lain. 

Pendidikan memiliki perjalanan yang panjang dalam menyempurnakan ilmu 

pengetahuan agar menghasilkan generasi emas di masa yang akan datang. Kualitas 

pendidikan pun menjadi sorotan PBB dan menjadi salah satu program dari 17 tujuan 

SDG’S (Sustainable Development Goals). Kualitas pendidikan juga mempromosikan 

kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang dan pendidikan berkeadilan 

untuk setiap insan manusia (Raharjo, 2016). Tidak hanya itu, pendidikan sekarang 

harus ramah terhadap gender. Memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki- 

laki dengan hak yang sama tanpa membandingkan berdasarkan jenis kelamin. 

Pendidikan ramah gender ini pun masuk ke dalam tujuan ke 5 SDS’S (Sustainable 

Development Goals) yaitu tentang kesetaraan gender. 

Secara tidak sadar dalam praktik pendidikan anak di usia dini masih saja 

mendapatkan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan atau dapat 

dikatakan bias gender. Laki-laki selalu mendapatkan perhatian yang lebih oleh 

gurunya dan seringkali laki-laki diminta menjadi pemimpin barisan atau kelompok 

tanpa memberikan kesempatan kepada anak perempuan (Adriany & Warin, 2014). 

Hal ini tentunya mengakibatkan anak perempuan menjadi tidak percaya diri. Selain 

itu dalam pembelajaran anak perempuan biasanya diidentikkan dengan keterampilan 

menjadi ibu rumah tangga seperti bersifat tenang, lemah lembut dll. Terdapat hasil 
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penelitian yang relevan yaitu Zulmi dan Lisyatani (2017) dengan judul “Bias Gender 

dalam Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013”. 

Anak dibedakan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. 

Secara biologis, mereka memiliki kodratnya masing-masing. Namun dalam konsep 

gender mereka memiliki kesamaan hak. Gender juga dapat dikonsepkan sebagai 

peran sosial dari laki-laki dan perempuan pada suatu masyarakat tertentu. Menurut 

Fakih (2013) Laki-laki dan perempuan dikontruksi secara sosial yang diciptakan oleh 

manusia dengan kultur yang panjang dan proses sosial. Gender juga seringkali 

membedakan tentang feminis dan maskulin. Umumnya feminis sangat lekat dengan 

konsep lemah lembut, penurut, dan cenderung menjadi penakut. Sedangkan maskulin 

identik dengan gagah perkasa, tegas dan pemberani. Perbedaan ini muncul dari 

steorotip yang diciptakan oleh masyarakat dan kemudian secara tidak langsung 

membentuk sikap anak perempuan sebagai feminis dan anak laki-laki sebagai 

maskulin. 

Anak perempuan dan laki-laki seringkali dibedakan permainan berdasarkan 

jenis kelamin, misalnya pedang-pedangan untuk anak laki-laki dan boneka untuk 

anak perempuan. Permasalahan inilah yang kemudian menstimulus anak sekaligus 

membentuk sikap anak di kemudian hari. Anak laki-laki terdidik menjadi pemimpin 

yang gagah pemberani dan anak perempuan tidak. Sejatinya stimulasi yang diberikan 

harus sesuai dengan minat anak. Pontensi yang dimiliki oleh anak akan menjadi lebih 

baik jika medapatkan rangsangan, bimbingan, perilaku yang sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangannya (Trianto, 2011). Tentunya tanpa membedakan 

perempuan atau laki-laki. 

Pada dasarnya manusia berpotensi menjadi seorang pemimpin, baik memimpin 

orang lain atau pun memimpin dirinya sendiri. Perilaku kepemimpinan merupakan 

salah satu life skill atau kecakapan hidup yang perlu dimiliki oleh laki-laki dan 

perempuan. Minimal mereka dapat mengandalkan dirinya sendiri dalam 

menyelesaikan masalah hidup yang sedang dialami, tentunya dapat dikembangkan 

sejak dini. Sejalan dengan pendapat Saputri (2016) yang mengatakan bahwa anak 

berusia 5 sampai 6 tahun merupakan suatu fase dalam menjalani pengembangan life 
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skill diantaranya kemandirian dan sikap ingin mengusahakan sesuatu agar mereka 

memiliki kesadaran personal sehingga tidak bergantung pada orang lain di kemudian 

hari. 

Melalui perilaku kepemimpinan inilah individu akan memiliki rasa tanggung 

jawab, berani mengambil resiko, jujur, adil, cerdas, dan sikap lainnya yang 

mencerminkan seorang pemimpin. Namun berdasarkan women as manager dalam 

Rasyid (2017) bahwa ada beberapa hal rintangan bagi perempuan untuk menjadi 

seorang pemimpin yaitu 1) kurangnya perempuan terlatih dalam mengembangkan 

potensi-potensinya, 2) perempuan kurang menyadari bahwa dirinya memiliki potensi 

sebagai leader, dan 3) stigma negatif terhadap kepemimpinan perempuan yang 

berasal dari laki-laki atau pun perempuan itu sendiri. 

Pada penelitian Azka, dkk (2020) menyimpulkan bahwa melatih kepemimpinan 

siswa dapat dilakukan dengan permainan tradisional. Pengalaman langsung yang 

dilakukan siswa melalui permainan ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir. 

Selain itu menurut Azka, dkk dengan bermain permainan tradisional siswa 

mendapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam kepemimpinan yaitu 1) belajar 

memecahkan masalah, 2) mengambil keputusan, 3) meyatakan tujuan, 4) 

menyampaikan keinginan dan 5) pemikirannya dalam mempertahankan kelompok 

dari lawan bermainnya. Penelitian Azka, dkk dilakukan pada sekolah dasar, padahal 

kepemimpinan dapat ditanamkan sejak dini melalui perilaku-perilku sederhana yang 

dapat distimulus di sekolah formal ataupun informal. Azka, dkk juga menggabungkan 

permainan ini antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki akan mendapatkan 

kesempatan terstimulus yang lebih banyak daripada perempuan dalam bermain 

permainan tradisional. 

Perilaku kepemimpinan pada anak perempuan sangat penting dikembangkan 

dan dapat dipupuk sejak dini melalui pembelajaran di lembaga formal maupun non 

formal. Memberikan kesempatan pada anak perempuan untuk berperilaku menjadi 

seorang pemimpin sejak dini akan memberikan dampak yang baik dikemudian hari. 

Anak perempuan tentunya akan memiliki kecakapan dalam menyelesaikan 

permasalahan hidup dan memiliki rasa self esteem yang berguna untuk terus 
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mengembangkan kemampuan disaat kegagalan menghampiri. Maka dari latar 

belakang tersebut peneliti tertarik meneliti kajian tentang Perspektif Guru dan Orang 

Tua terhadap Perilaku Kepemimpinan pada Anak Perempuan Usia Dini. Penelitian ini 

dilakukan di PG-TK Nuansa Cendikia. Pemilihan tempat penelitian ini merupakan 

lanjutan dari aktivitas PPLSP yang telah dilakukan oleh peneliti. Selama PPLSP 

penulis mengamati perilaku dan budaya di sekolah telah menerapkan perilaku 

leadership, sekaligus tercantum di visi misi sekolah. Melalui studi deskriptif penulis 

meneliti perspektif guru dan orang tua dalam memandang perilaku kepemimpinan 

pada anak perempuan usia dini. 

Menurut Lexi & Moleong (2002) pendekatan kualitatif salah satu prosedur 

penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang- 

orang atau perilaku yang diamati. Berdasarkan penelitian dari Pramudyo (2013) 

terdapat ciri-ciri atau kriteria dari seorang pemimpin yang dapat dijadikan indikator 

dari penelitian studi deskriptif tentang perspektif guru dan orang tua terhadap perilaku 

kepemimpinan pada anak perempuan usia dini yaitu 1) pemberani, 2) percaya diri, 3) 

tanggung jawab, 4) jujur, 5) menghargai orang lain dan 6) mampu menyelesaikan 

masalah. Studi deskriptif ini diharapkan memberikan perspektif tentang perilaku 

kepemimpinan yang dimiliki oleh anak perempuan dan dapat dikembangkan sejak 

dini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis 

menjabarkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perspektif guru dan orang tua terkait perilaku kepemimpinan 

pada anak perempuan usia dini di PG-TK Nuansa Cendikia? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan guru dan orang tua dalam menstimulasi 

perilaku kepemimpinan pada anak perempuan usia dini di PG-TK Nuansa 

Cendikia? 

3. Bagaimana hambatan yang dialami guru dan orang tua dalam 

mengembangkan perilaku kepemimpinan pada anak perempuan usia dini 

di PG-TK Nuansa Cendikia? 
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4. Bagaimana solusi yang dilakukan guru dan orang tua dalam 

mengembangkan perilaku kepemimpinan pada anak perempuan usia dini 

di PG-TK Nuansa Cendikia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menemukan jawaban dari beberapa 

masalah yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, adapun tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui perspektif guru dan orang tua dalam mengembangkan 

perilaku kepemimpinan pada anak perempuan usia dini di PG-TK Nuansa 

Cendikia 

2. Mengetahui upaya yang dilakukan guru dan orang tua dalam menstimulasi 

perilaku kepemimpinan pada anak perempuan usia dini di PG-TK Nuansa 

Cendikia 

3. Mengetahui hambatan yang dialami guru dan orang tua dalam 

mengembangkan perilaku kepemimpinan pada anak perempuan usia dini 

di PG-TK Nuansa Cendikia 

4. Mengetahui solusi yang dilakukan guru dan orang tua dalam 

mengembangkan perilaku kepemimpinan pada anak perempuan usia dini 

di PG-TK Nuansa Cendikia 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat membawa manfaat baik secara 

teoretis maupun manfaat praktis, yaitu: 

1. Secara teoritis penelitian ini dimaksudkan agar dapar berkontribusi 

terhadap pemikiran dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

perspektif guru dan orang tua terhadap perilaku kepemimpinan pada anak 

perempuan usia dini. Sehingga dapat menjadi bahan pengembangan 

pembinaan perilaku kepemimpinan pada anak perempuan. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak 

yang ikut terlibat dalam penelitian ini, diantaranya : 

a) Manfaat bagi sekolah, yaitu dapat memberikan deskripsi mengenai 

permasalahan perilaku kepemimpinan pada anak perempuan usia 
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dini melalui perspektif guru dan orang tua. Sehingga laki-laki dan 

perempuan memiliki hak yang sama dalam mengembangkan 

potensinya. 

b) Manfaat bagi guru, yaitu dapat memberikan manfaat untuk 

dijadikan refleksi terhadap pengembangan perilaku kepemimpinan 

pada anak perempuan usia dini. 

c) Manfaat bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan mengenai 

perspektif guru dan orang tua terhadap perilaku kepemimpinan 

pada anak perempuan usia dini. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasannya dapat 

dijelaskan dalam sistematika sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang dilakukannya penelitian 

yang berjudul Perspektif Guru dan Orang Tua terhadap Perilaku Kepemimpinan pada 

Anak Perempuan Usia Dini. Rumusan masalah penelitian skripsi yang telah 

diidentifikasi oleh peneliti, tujuan dan manfaat yang hendak dilakukan oleh peneliti, 

serta struktur organisasi skripsi seluruhnya dituangkan dalam bentuk tulisan dan 

deskripsi. 

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini berisi kajian teoritis yang berisikan teori-teori 

yang membahas variabel-variabel dalam penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang model penelitian dan desain 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, subjek dan tempat penelitian, serta analisis 

data yang digunakan untuk menganalisis hasil data yang diperoleh. 

BAB IV Temuan dan Pembahasan. BAB ini berisi mengenai pencapaian 

temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data serta 

pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah 

penelitian yang telah disusun. 

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini berisikan simpulan, 

implikasi dan rekomendasi dari penelitian skripsi. 

 


