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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak merupakan anugerah dari Allah yang tidak dapat di bandingkan 

dengan uang atau material lainnya. Di dalam sebuah ikatan pernikahan tidak dapat 

dipungkiri bahwa tujuan yang ingin segera tercapai adalah mendapatkan 

keturunan atau anak. Menurut Rafi’udin (2006: 1) “Anak juga dapat merupakan 

tumpuhan hidup dan generasi penerus bagi kelangsungan hidup silsilah keluarga”. 

Ketika anak lahir di muka bumi  banyak harapan yang digantungkan kepada si 

anak. Harapan orang tua tidak lain ingin memiliki keturunan yang sehat, 

berakhlak mulia, cerdas dan berguna bagi semua orang. 

Bayi pada awal kelahiran sampai  nanti menjadi dewasa, baik itu tingkah 

laku, sikap dan wataknya akan ditentukan oleh orang terdekat dalam 

lingkungannya. Menurut Muhammad (2011: 8)  “Lingkungan merupakan sumber 

belajar yang sangat bermanfaat bagi anak”. Lingkungan pertama yang membentuk 

kepribadian anak adalah keluarga. Pembentukan pertama kepribadian anak berasal 

dari interaksi dan hubungan  anak dengan orang tuanya. Melalui berinteraksi anak 

akan belajar dan memahami tentang berbagai hal. Anak usia dini belajar dengan 

cara mengamati, meniru dan melakukan. Anak akan lebih meniru kebiasaan - 

kebiasaan yang dilakukan orang tuanya. Sehingga sifat yang dimiliki oleh anak 

tidak akan jauh berbeda dengan orang tuanya. 

“Periode pertama dalam kehidupan anak (usia enam tahun pertama) 

merupakan periode yang amat genting dan paling penting. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa sampai usia 4 tahun tingkat kapabilitas 

kecerdasan anak telah mencapai 50 %. Pada usia 8 tahun mencapai 80%, 

dan sisanya sekitar 20 % diperoleh pada saat anak berusia 8 tahun ke 

atas.Sehingga periode pertama (usia enam tahun pertama) ini mempunyai 

pengaruh yang sangat mendalam dalam pembentukan pribadinya. Apapun 

yang terekam dalam benak anak pada periode ini, nanti akan tampak 
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pengaruh–pengaruhnya dengan nyata pada kepribadiannya ketika menjadi 

dewasa”(Al- Hasan , 2012 : 28). 

Pada dasarnya sejak kecil anak sudah mengalami proses belajar. Ketika 

anak sudah mampu berinteraksi dengan keluarga proses selanjutnya yaitu anak 

mulai berinteraksi dengan orang lain diluar anggota keluarga. Proses belajar 

semacam ini dilakukan anak sejak bayi sampai meninggal. Dimulai dari 

mempelajari nilai-nilai, sikap, keahlian dan berbagai peranan secara keseluruhan 

yang akan membentuk kepribadian individu. Memang orang tualah yang pertama 

kali mengenalkan dan mengajarkan tentang nilai–nilai yang ada didalam 

masyarakat. Tetapi banyak dari orang tua berpendapat bahwa keluarga saja tidak 

akan cukup untuk memberikan pendidikan terutama yang menyangkut 

perkembangan pendidikan saat ini.  

Akhir–akhir  ini terdapat perkembangan asumsi bahwa sekolah dapat 

membantu keluarga memperbaiki perkembangan fisik, mental, dan emosional 

anak. Bahkan tidak jarang sebagian keluarga menginginkan buah hatinya 

mendapatkan pendidikan formal sedini mungkin. Perkembangan pendidikan 

sekarang ini seakan menjawab keinginan dari keluarga tersebut. Sekarang orang 

tua dapat memasukkan anak mereka dengan leluasa di Taman Kanak–Kanak 

sedini mungkin. 

Pada dasarnya tujuan untuk memulai pendidikan pada anak usia dini yaitu 

agar perkembangan otak cepat terbentuk pada usia balita. Menurut Prilya Shanty 

Andrianie (2010: 7) “pertumbuhan dan perkembangan mengalami peningkatan 

yang pesat pada usia dini, yaitu dari 0 – 5 tahun”. Sehingga  banyak ketrampilan 

yang dapat dikuasai anak apabila diajarkan pada usia sangat dini. Seperti yang 

menjadi tujuan pembelajaran pada pendidikan pra sekolah yaitu: tanggung jawab, 

kemandirian, tolong menolong, kontrol emosi, dan belajar tentang pengembangan 

logika, bahasa, fisik motorik, dll. Hal lain yang mendorong orang tua 

memasukkan anak mereka ke lembaga pendidikan pra sekolah karena 

perkembangan kesadaran orang tua dalam pendidikan.  

Akan tetapi terdapat permasalahan lain yang menarik dalam 

perkembangan pendidikan saat ini. Kehadiran lembaga pendidikan anak usia dini 
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sekarang ini seakan membawa jalan pintas bagi sebuah keluarga yang memiliki 

aktivitas yang sangat padat. Aktivitas yang padat disini yaitu ketika sebuah 

keluarga yang  memiliki waktu yang terbatas untuk mengurus anak-anak mereka 

karena kesibukan bekerja. Mereka bisa saja memasukkan anaknya karena mereka 

tidak ada waktu untuk memberikan pengajaran untuk anaknya. Selain itu yang 

lebih mengkhawatirkan  tidak lain yaitu perluasan peran seorang ibu. Ketika 

waktu yang dimiliki seorang ibu untuk ikut serta dalam membentuk dan 

mengoptimalkan kepribadian  pada anak terbagi dengan aktivitas kerja yang 

dianggap lebih produktif. Sehingga sebagian ibu mempercayakan anaknya kepada 

sekolah. 

Padahal bagi seorang anak yang memiliki orang tua sibuk maka kehadiran 

pengasuh/guru dapat menggantikan kedudukan orang tua didalam hal 

pembentukan kepribadian. Pengasuh/ guru lebih banyak mendapat kesempatan 

bermain dan berinteraksi dengan anak. Maka yang akan terjadi anak akan lebih 

meneladani semua perilaku dari pengasuh/ guru yang secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap hubungan antara anak dan orang tua. Berdasarkan uraian 

diatas, peneliti tertarik untuk meneliti Persepsi Orang Tua Terhadap Guru Dalam 

Upaya Mengoptimalkan Pengembangan Kepribadian Anak Usia Dini (Studi 

Kasus di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Tanjungan, Wedi, Klaten) tahun ajaran 

2015/2016. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pengertian dan pembahasan sebelumnya dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:   

1. Bagaimana persepsi orang tua tentang pengoptimalan perkembangan 

kepribadian anak di usia dini ? 

2. Bagaimana persepsi guru tentang  pengoptimalan perkembangan kepribadian 

anak di usia dini ? 

3. Apa saja proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam upaya 

mengoptimalkan perkembangan kepribadian anak  usia dini  di Taman Kanak–

Kanak Pertiwi Tanjungan, Wedi, Klaten tahun ajaran 2015/2016 ? 
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4. Bagaimana persepsi orang tua terhadap guru dalam upaya mengoptimalkan 

pengembangan kepribadian anak usia dini  di Taman Kanak–Kanak Pertiwi 

Tanjungan, Wedi, Klaten tahun ajaran 2015/2016 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang di atas  tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Untuk mengetahui persepsi orang tua tentang pengoptimalan perkembangan 

kepribadian anak usia dini. 

2. Untuk mengetahui persepsi guru tentang pengoptimalan perkembangan 

kepribadian anak di usia dini. 

3. Untuk mengetahuai proses pembalajaran yang dilakukan oleh guru dalam 

upaya mengoptimalkan perkembangan kepribadian anak  usia dini  di Taman  

Kanak–Kanak Pertiwi Tanjungan, Wedi, Klaten tahun ajaran 2015/2016. 

4. Untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap guru dalam upaya 

mengoptimalkan pengembangan kepribadian anak usia dini  di Taman Kanak–

Kanak Pertiwi Tanjungan, Wedi, Klaten tahun ajaran 2015/2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama 

bagi semua orang yang berkaitan dengan lembaga pendidikan anak usia 

dini. 

b. Hasil dari  penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

untuk penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan masalah ini.    

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sedikit masukan kepada pihak lembaga pendidikan anak usia 

dini di Taman Kanak-Kanak Tanjungan, Wedi, Klaten agar memberikan 

layanan pendidikan yang lebih optimal agar dapat membantu anak 

membentuk kepribadiannya agar kelak anak didiknya memiliki kepribadian 

yang baik. 
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b. Memberikan masukan kepada orang tua untuk menjalankan peran dalam 

rangka pembentukan dan  mengembangkan kepribadian anaknya.  


