
    BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak-hak anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No.23 

Tahun 2002. Salah satu hak utama setiap anak Indonesia adalah pendidikan. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat 1 

juga disebutkan bahwa orangtua wajib memilihara dan menidik anak mereka 

sebaik-baiknya.  

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berharga , dimana salah satu 

karakter yang melekat adalah diajarkannya sesuatu yang awalnya tidak diketahu. 

UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarkat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan di Indonesia, khususnya untuk tingkat Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dari tabel dibawah 

ini Anak Usia Dini yang belum ikut dalam Pendidikan Anak Usia Dini sebagai 

berikut : 
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Tabel 1 

Tabel 1 

Angka Partisipasi Kasar Indonesia Anak Yang Belum Ikut Dalam 

Pendidikan Anak Usia Dini 2010-2014 

 

Hal tersebut dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (AP) penduduk 

dalam pendidikan PAUD. Nilai APK pada tahun 2010-2014 sebagai berikut : 

Tabel 2 

 Angka Partisipasi Kasar Indonesia Pendidikan Anak Usia Dini  

         2010-2014 

Target/Sasaran Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Estimilasi Jumlah 

Anak usia 0-6 thn 

30,18 juta 30,2 juta 30,3 

juta 

30,35 

juta 

30,4 juta 

PAUD Formal dan 

Non Formal 

17,4 juta 

(57,8%) 

18,7 Juta 

(61,8%) 

19,9 

juta 

(65,7%) 

21 Juta 

(69,3%) 

22,1 juta 

(72,6%) 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa peningkatan orang tua dalam 

menyekolahkan anak-anak nya ke lembaga PAUD semakin bertambah banyak 

tahun ketahunnya. Sedangkan untuk di wilayah Sumatera Utara dan Kota Medan 

pada tahun 2014 untuk Angka Partisipasi Kasar PAUD adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 

Angka Partisipasi Kasar Sumatera Utara dan Kota Medan Yang 

Belum Ikut Pendidikan Anak Usia Dini 2014 

Target/Sasaran 2014 

Sumatera Utara Medan 

Anak usia 3-6 tahun 1.220.000 (34.98%) 151.604 (43.19%) 

Target/Sasaran Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Estimilasi Jumlah 

Anak usia 0-6 thn 

30,18 juta 30,2 juta 30,3 

juta 

30,35 

juta 

30,4 juta 

PAUD Formal dan 

Non Formal 

12,78 juta 

(42,2%) 

11,5 Juta 

(38,2%) 

10,4 

juta 

(34,3%) 

9,35 juta 

(30,7%) 

8,3 juta 

(27,4%) 
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Tabel 4 

Angka Partisipasi Kasar Sumatera Utara dan Kota Medan  

Pendidikan Anak Usia Dini 2014 

Target/Sasaran 2014 

Sumatera Utara Medan 

Anak usia 3-6 tahun 793.249 (65,02%) 86.124 (56,81%) 

 

Suamtera Utara pada tahun 2014 orang tua yang menyekolahkan anaknya 

pada lembaga PAUD mencapai 793.249 (65,02%) dari 1.220.000 anak usia 3-6 

tahun dan untuk wilayah Kota Medan  mencapai 86. 124 (56,81%) dari 151.604 

anak usia 3-6 tahun (Badan Pusat Statistik, 2014). 

Maka dari itu berdasarkan jenis instuisi pendidikan, semua lembaga 

Pendidikan Anak Usia Dini saat ini terus berkompetisi untuk memberikan yang 

terbaik untuk pendidikan anak. Semakin bagus predikat PAUD, maka orangtua 

tidak ragu dengan kualitas pendidikan dari pra-sekolah tersebut. Namun dengan 

banyaknya pilihan tersebut dan adanya keterbatasan seperti biaya dari kemampuan 

masing-masing orangtua, tidak heran jika banyak orangtua yang bingung dalam 

memilih PAUD yang tepat untuk anaknya. 

Kualitas PAUD memang mutlak penting dalam mempengaruhi 

perkembangna anak, akan tetapi orangtua sebagai pemberi keputusan tidak boleh 

melupakan faktor-faktor lain seperi faktor keamanan. PAUD yang aman 

memberikan ketenangan kepada anak dalam belajar. Adanya faktor keamanan 

dalam pemilihan PAUD mengharuskan orangtua lebih selektif lagi dalam memilih 

PAUD, melihat semakin banyaknya pilihan PAUD yang ada di Indonesia. Sebagai 

contoh adalah tindakan asusila yang dilakukan terhadap anak di salah satu TK 
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Internasional di Jakarta yang dilakukan oleh karyawan sekolah di lingkungan 

sekolah, yang menyeruak beritanya ke publik sekitar awal April 2014. 

Maka dari itu faktor-faktor yang lain jangan sampai terlupakan demi 

kenyamanan anak untuk belajar meraih ilmu. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara dini yang saya lakukan pada TK Aisyah Kecamatan Medan Timur 

fenomena ketelibatan orang tua dan kesedian sekolah (dari guru) menunjukan 

bahwa orang tua yang menjadikan TK ini sasaran untuk memasukkan anaknya ke 

TK Aisyah Kecamatan Medan Timur tersebut. Sebagain murid-murid yang 

bersekolah di TK Aisyah ini bertempat tinggal jauh dengn lokasi sekolah bahkan 

ada yang tinggalnya lebih dekat dari sekolah lain. Ketersedian sarana dan 

prasarana yang memadai di TK Aisyah sehingga kegiatan belajar anak dapat 

mengembangkan kecerdasan pengetahuan anak. TK ini juga mengutamakan 

akhlak yang baik dan pendidka agama sangat diutamakan serta lingkungan yang 

baik dan aman akan memberikan kenyamanan pada anak dalam kegiatan belajar, 

oleh sebab itu faktor tersebut juga harus menjadi pertimbangan para orang tua 

dalam memilih sekolah ini. 

Selain itu guru di TK Aisyah mempunyai kepribadian baik, professional 

dan dapat berkomunikasi yang baik dengan anak juga menjadi pilihan karena 

nantinya para guru-guru itu yang mengajar dan mendidik anak di TK. Sistem 

pembelajaran yang diterapakan di TK Aisyah penerapannya baik. 

Dari fenomena yang peneliti lihat itulah yang mendorong peneliti untuk 

melakuakan penelitian langsung serta utnuk mengethaui faktor apa yang 

menyebabkan orangtua memilih TK Aisyah sebagai tempat sekolah bagi anaknya, 
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meskipun di dekat rumahnya ada TK lain. Berdasarkan pada fenomena dan 

permasalahn tersebut maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA 

MENYESEKOLAHKAN ANAKNYA DI TK AISYAH KECAMATAN 

MEDAN TIMUR”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Masih ada orang tua yang belum memahami tentang pentingnya 

PAUD. 

2. Belum terdapat kordinasi yang baik antara guru dan orang tua. 

3. Sarana dan Prasarana yang terdapat di TK Aisyah. 

4. Sistem Pengelolan pada TK Aisyah. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini semakin terarah dan untuk mencegah meluasnya 

permasalahan dalam penelitian maka yang menjadi batasan masalah adalah 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Menyesekolahkan Anaknya di Tk 

Aisyah Kecamatan Medan Timur”. 
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D. Rumusan Masalah 

Sesuai batasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan 

masalah  yaitu “Faktor-faktor apa saja yang mempengerahui orang tua memilih 

TK Aisyah Kecamatan Medan Timur sebagai tempat sekolah bagi anaknya ? “. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi orang tua memilih TK Aisyah Kecamatan Medan Timur sebagai 

tempat sekolah bagi anaknya. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Praktis 

a. Sebagai bahan untuk Kepala Sekolah dan Kepala Yayasan untuk 

mengetahui faktor-faktor orang tua menyesekolahkan anaknya di 

lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. 

b. Sebagai bahan masukan bagi guru PAUD untuk menambah informasi 

dan pengetahuan. 

2.  Secara Teoritis 

a. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk menetukan 

langkah yang lebih optimal dalam mengembangkan upaya lembaga 

Pendidikan Anak Usia Dini di TK Aisyah Kecamatan Medan Timur. 

b. Memberikan Tambahan wawasan pengetahuan dan kajian 

pengemabangan Ilmu Pendidikan Luar Sekolah Mengenai Faktor-

faktor yang mempengerahui orang tua menyesekolahkan anaknya di 

TK Aisyah kecamatan Medan Timur. 

 


