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ABSTRACT

This study aims to find out the attitude of the parents towards the implementation of
early childhood education in Quantum Kid’s District of Tampan. It used a descriptive
research with quantitative approach. Remember breadth coverage problem, then the
researcher gaveof limitation of the problem will be researched is attitude Parents
Against toward implementation in early childhood aducation Quantum Kid’s District
of Tampan. Now the problem formulation in this study is “ How does the attitude of
the parents towards the implementation of early childhood education in Quantum
Kid’s District of Tampan”. As for the data collection techniques used in this research
is to use A survey or questionnaire that is abaut 90 people. Sample in this research
taken by random used the formula of Taro Yamane in Ridwan (2005:65) amounting to
a total of 47 people. Variabels in this study consists of a variabel that is the attitude of
the parents. While the indicators used to find out the attitude of the parents towards
the implementation of early childhood education in Quantum Kid’s District of
Tampan will be reviewed from the aspects of cagnition, and konasi afeksi. Based on
the results of data processing, it can be concluded as follows: In general the attitude
of parents towerds the implementation of early childhood education in Quntum Kid’s
District of Tampan influenced by aspects of cognition, and afeksi konasi. Generally
seen konasi aspects have a higher percentage than any other aspect. Means that the
attitude of the perants towards the implementation of early childhood largely based on
the activities the parents towords the implementation of early childhood largely based
on the activities that induce psychic and active efforts relating to the implementation
of a purpose. But if seen in the classical no significant differences on the attitude of
the parents towards the implementation of early childhood education in Quantum
Kid’s District of Tampan on there aspects of cagnition, and afeksi konasi
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sikap orang tua terhadap pelaksanaan
pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Jenis
penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Mengingatnya luasnya
cakupan masalah, maka penulis perlu memberikan batasan masalah yang akan diteliti
yakni pada Sikap Orang tua Terhadap Pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum
Kid’s Kecamatan Tampan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
“Bagaimanakah sikap orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum
Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?”. Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner
yaitu sebanyak 90 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan
teknik random sampling sebanyak 47 orang. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas
satu variabel yaitu sikap orang tua. Sedangkan indikator yang dipergunakan untuk
mengetahui sikap orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum
Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru akan ditinjau dari aspek kognisi, afeksi
dan konasi. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut: Secara umum sikap orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di PAUD
Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh  aspek kognisi,
konasi dan afeksi. Pada umumnya terlihat aspek konasi memiliki persentase yang
lebih tinggi dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Artinya bahwa sikap orang tua
terhadap pelaksanaan PAUD sebagian besar didasari sebagai aktifitas psikis yang
mendorong usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Namun
jika dilihat secara klasikal tidak terdapat perbedaan yang signifikan sikap orang tua
terhadap pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru ditinjau dari aspek kognisi, konasi dan afeksi
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PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990, menyatakan bahwa pendidikan anak usia

dini (PAUD) terdiri dari tiga tingkatan, yakni Tempat Penitipan Anak (TPA),
Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Selanjutnya dikatakan
bahwa TK ada di jalur pendidikan formal, sedangkan TPA dan KB berada di jalur
pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah). Walaupun dalam peraturan
pemerintah itu terlihat perbedaan yang jelas antara TK dan KB, dalam kenyataannya
di lapangan kedua jenjang pendidikan anak usia dini tersebut tidak banyak
membedakan materi maupun metodologi pembelajaran.
Anak tamatan TK sudah tidak merasa asing lagi dengan lingkungan sekolah yang di
kelasnya dilengkapi papan tulis atau whiteboard, bangku dan fasilitas lainnya. Ia
sudah terbiasa bergaul dengan guru karena tingkat adaptasi yang cepat tersebut maka
daya tangkap mereka terhadap pelajaran tidak sulit lagi.
Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak
lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Taman Kanak-
Kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat
sampai enam tahun, Depdikbud (2005:6).
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pendidikan anak usia dini
merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada
peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan  fisik (koordinasi motorik
halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan
spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi,
sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia
dini.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa pendidikan anak usia dini
membawa pengaruh baik pada perkembangan anak ketika ia dewasa kelak. Namun
berdasarkan kenyataan masih dijumpai orang tua yang enggan menyekolahkan anak
pada usia dini dengan berbagai alasan. Keadaan ini terutama terjadi di daerah
pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua berkaitan dengan
pendidikan anak usia dini, ditemui fenomena antara lain: 1) Sebagian orang tua
menyatakan Taman Kanak Kanak (TK)  itu tidak begitu penting, sebab tanpa sekolah
di TK pun anak-anak mereka tetap bisa sekolah di SD sedangkan para orang tua
menyatakan memasukkan anaknya ke TK hanya menambah biaya saja. 2) masih
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banyak orang tua yang menyatakan pendidikan yang diajarkan di TK kurang
membawa manfaat berarti bagi anak-anak karena yang diajarkan di TK hanya main-
main saja, 3) dilihat dari perkembangan jumlah anak yang ada di TK tersebut, tidak
menunjukkan perkembangan yang berarti.
Dari alasan yang peneliti kemukakan di atas, penulis tertarik ingin mengetahui secara
lebih mendalam mengenai Sikap Orang tua Terhadap Pelaksanaan PAUD Quantum
Kid’s dalam suatu penelitian ilmiah yang berjudul “Sikap Orang tua Terhadap
Pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru ”

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang
bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang keadaan yang sedang
berlangsung pada objek penelitian yaitu tentang sikap orang tua terhadap pelaksanaan
pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Tempat
penelitian adalah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Waktu penelitian ini
direncanakan selama 6 bulan terhitung sejak proposal penelitian diseminarkan
dilanjutkan dengan penulisan skripsi sampai dengan ujian sarjana. Variabel dalam
penelitian ini terdiri atas satu variabel yaitu sikap orang tua. Sedangkan indikator yang
dipergunakan untuk mengetahui sikap orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di
PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru akan ditinjau dari aspek
kognisi, afeksi dan konasi. Sampel penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini
adalah sebanyak 47 orang. Sedangkan untuk uji coba diambil 20 orang tua yang bukan
merupakan sampel penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Adapun data yang diolah dalam penelitian ini adalah data tentang sikap  orang tua
terhadap Pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru.
Sebelum angket digunakan untuk pengumpulan data penelitian, terlebih dahulu
dilakukan uji coba untuk memperoleh data yang valid, yaitu dijaring dengan
menyebarkan angket percobaan sebanyak 28 item terhadap 20 responden. Setelah
angket percobaan terkumpul, maka dilakukan uji validitas, ternyata dari 28 item
diperoleh 1 item yang tidak valid yaitu item nomor 26. Sesuai petunjuk dosen
pembimbing maka item yang tidak valid dibuang, maka sebagai kelanjutannya peneliti
menyebarkan angket kepada sampel dengan 27 item penyataan kepada 47 orang
sampel. Data yang telah disebarkan dikumpulkan kembali untuk diseleksi
kelayakannya (cacat atau tidak cacat) untuk dipergunakan sebagai sumber informasi
penelitian.
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Penyajian dan Analisa Data
Gambaran Sikap Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Paud
Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Aspek
Kognisi

Gambaran sikap orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum Kid’s
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat diketahui dari tanggapan responden
penelitian. Berdasarkan dari analisis data diketahui bahwa sikap orang tua terhadap
pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru ditinjau dari indikator kognisi tergolong cukup baik dengan persentase
sebesar 66.81, dimana responden yang menyatakan sangat setuju (SS) sebesar
34.89%, responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 31.91%. Responden yang
menyatakan Kurang setuju (KS) sebesar 31.49%, dan responden yang menyatakan
Tidak Setuju (TS) sebesar 1.70%, Jika digabungkan jawaban Sangat Setuju (SS) dan
setuju (S) berarti sebesar (34.89% + 31.91%) atau 66.81% responden yang
menyatakan setuju.  Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat
disimpulkan bahwa sikap orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di PAUD
Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau dari indikator kognisi
tergolong cukup baik. Karena persentase jawaban responden 66.81% berada pada
rentang 56% - 75%% yang dikategorikan “cukup baik”. Secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Pada pernyataan 1: “Saya mengetahui PAUD Quantum Kid’s di Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru  dikelola dengan  manajemen yang baik ”. Responden  yang
menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 22 orang atau 46.8%, responden yang
menyatakan setuju (S) sebesar 10 orang atau 21.3%. Sedangkan responden yang
menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 15 orang atau 31.9%, dan tidak ada
responden yang menyatakan tidak setuju. Tidak terdapat responden yang menyatakan
Tidak setuju (TS).
Pada pernyataan 2: “Saya mengetahui PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru  mempunyai struktur organisasi yang jelas”. Responden  yang
menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 21 orang atau 44,7 %, responden yang
menyatakan setuju (S) sebesar 14 orang atau  29.8%. Sedangkan responden yang
menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 11 orang atau 23.4%, dan responden yang
menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 1 orang atau 2,1%
Pada pernyataan 3: “Saya mengetahui PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana belajar yang lengkap.”. Responden
yang menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 20 orang atau 42,6 %, responden yang
menyatakan setuju (S) sebesar 10 orang atau  21.3%. Sedangkan responden yang
menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 16 orang atau 34.0%, dan responden yang
menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 1 orang atau 2,1%
Pada pernyataan 4: “Saya mengetahui pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum
Kid’s di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berorientasi pada perkembangan peserta
didik”. Responden  yang menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 5 orang atau 10,6 %,
responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 15 orang atau  31.9%. Sedangkan
responden yang menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 27 orang atau 57.4%, dan
tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak setuju (TS)
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Pada pernyataan 5: “Saya mengetahui pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum
Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selalu melibatkan orang tua siswa.”.
Responden  yang menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 14 orang atau 29,8 %,
responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 24 orang atau  51.1%. Sedangkan
responden yang menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 9 orang atau 19.1%, dan
tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak setuju (TS)
Pada pernyataan 6: “Saya paham maksud pelaksanaan pembelajaran di PAUD
Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh guru”.
Responden  yang menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 7 orang atau 14,9 %,
responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 19 orang atau  40.4%. Sedangkan
responden yang menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 21 orang atau 44.7%, dan
tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak setuju (TS)
Pada pernyataan 7: “Saya paham cara mengajar yang dilakukan oleh guru PAUD
Quantum Kid’s di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Responden  yang menjawab
sangat setuju (SS) sebanyak 13 orang atau 27,7 %, responden yang menyatakan setuju
(S) sebesar 13 orang atau  27.7%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang
setuju (KS) sebanyak 21 orang atau 44.7%, dan tidak terdapat responden yang
menyatakan Tidak setuju (TS)
Pada pernyataan 8: “Saya paham dengan media pembelajaran yang diberikan guru
PAUD Quantum Kid’s di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru  ”. Responden  yang
menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 28 orang atau 59,6 %, responden yang
menyatakan setuju (S) sebesar 13 orang atau  27.7%. Sedangkan responden yang
menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 6 orang atau 12.8%, dan tidak terdapat
responden yang menyatakan Tidak setuju (TS)
Pada pernyataan 9: “Saya paham dengan tindakan yang dilakukakan oleh guru PAUD
Quantum Kid’s di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap anak yang
melakukan kesalahan”. Responden  yang menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 23
orang atau 48,9 %, responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 5 orang atau
10.6%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 15
orang atau 31.9%, dan responden yang menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 4
orang atau 8,5%.
Pada pernyataan 10: “Saya paham dengan program pembelajaran yang dilaksanakan
di PAUD Quantum Kid’s di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Responden  yang
menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 11 orang atau 23,4 %, responden yang
menyatakan setuju (S) sebesar 27 orang atau  57.4%. Sedangkan responden yang
menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 7 orang atau 14.9%, dan responden yang
menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 2 orang atau 4,3%.

Gambaran Sikap Orang tua Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di PAUD
Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau dari aspek
Afeksi

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa sikap orang tua terhadap pelaksanaan
pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
ditinjau dari indikator Afeksi tergolong cukup baik dengan persentase sebesar 65.96,
dimana responden yang menyatakan Sangat setuju (SS) sebesar 22.61%, responden
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yang menyatakan setuju (S) sebesar 43.35%. Responden yang menyatakan Kurang
setuju (KS) sebesar 34.04%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak
Setuju (TS). Jika digabungkan jawaban Sangat Setuju (SS) dan setuju (S) berarti
sebesar (22.61% + 43.35%) atau 65.96% responden yang menyatakan setuju.
Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa sikap
orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru ditinjau dari indikator afeksi tergolong cukup baik. Karena
persentase jawaban responden 66.81% berada pada rentang 56% - 75%% yang
dikategorikan “cukup baik”. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pada pernyataan 11: “Suasana pelaksanaan PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru  menyenangkan ”. Responden  yang menjawab sangat setuju
(SS) sebanyak 20 orang atau 42.6%, responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 13
orang atau  27.7%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju (KS)
sebanyak 14 orang atau 29.8%, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak
setuju. Tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak setuju (TS).
Pada pernyataan 12: “Pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru  berlangsung tenang dan tidak gaduh”. Tidak
terdapat responden  yang menjawab sangat setuju (SS), responden yang menyatakan
setuju (S) sebesar 34 orang atau  72.3%. Sedangkan responden yang menyatakan
kurang setuju (KS) sebanyak 13 orang atau 27.7 dan tidak ada responden yang
menyatakan tidak setuju. Tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak setuju
(TS).
Pada pernyataan 13: “Saya merasa senang dengan pelaksanaan PAUD Quantum Kid’s
Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Responden  yang menjawab sangat setuju
(SS) sebanyak 18 orang atau 38,3 %, responden yang menyatakan setuju (S) sebesar
11 orang atau  23.4%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju (KS)
sebanyak 18 orang atau 38.3%, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak
setuju. Tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak setuju (TS).
Pada pernyataan 14: “Saya merasa pelaksanaan PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru  sesuai dengan keinginan orang tua.”. Responden  yang
menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 15 orang atau 31,9 %, responden yang
menyatakan setuju (S) sebesar 28 orang atau  59.6%. Sedangkan responden yang
menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 4 orang atau 8.5%, dan tidak terdapat
responden yang menyatakan Tidak setuju (TS).
Pada pernyataan 15: “ Guru di PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru tidak menyenangkan.” Responden  yang menjawab sangat setuju (SS)
sebanyak 10 orang atau 21,3 %, responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 17
orang atau  36.2%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju (KS)
sebanyak 20 orang atau 42.6%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak
setuju (TS)
Pada pernyataan 16: “Saya tidak senang dengan jawaban guru ketika saya bertanya di
PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.”. tidak terdapat
Responden  yang menjawab sangat setuju (SS), responden yang menyatakan setuju (S)
sebesar 23 orang atau  48.9%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju
(KS) sebanyak 24 orang atau 51.1%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan
Tidak setuju (TS)
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Pada pernyataan 17: “Guru kurang memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh anak
di PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Responden  yang
menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 20 orang atau 42,6 %, responden yang
menyatakan setuju (S) sebesar 19 orang atau  40.4%. Sedangkan responden yang
menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 8 orang atau 17.0%, dan tidak terdapat
responden yang menyatakan Tidak setuju (TS)
Pada pernyataan 18: “Saya tidak senang dengan pelayanan administrasi di PAUD
Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Responden  yang menjawab
sangat setuju (SS) sebanyak 2 orang atau 4,3 %, responden yang menyatakan setuju
(S) sebesar 18 orang atau  38.3%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang
setuju (KS) sebanyak 27 orang atau 57.4%, dan tidak terdapat responden yang
menyatakan Tidak setuju (TS)

Gambaran Sikap Orang tua Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di PAUD
Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau dari aspek
Konasi

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa sikap orang tua terhadap
pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru ditinjau dari indikator Konasi tergolong cukup baik dengan persentase
sebesar 62.88, dimana responden yang menyatakan Sangat setuju (SS) sebesar
17.49%, responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 45.39%. Responden yang
menyatakan Kurang setuju (KS) sebesar 36.64%, dan tidak terdapat responden yang
menyatakan Tidak Setuju (TS) Jika digabungkan jawaban Sangat Setuju (SS) dan
setuju (S) berarti sebesar (34.89% + 31.91%) atau 62.88% responden yang
menyatakan setuju.  Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan maka dapat
disimpulkan bahwa sikap orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di PAUD
Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau dari indikator konasi
tergolong cukup baik. Karena persentase jawaban responden 62.88% berada pada
rentang 56% - 75%% yang dikategorikan “cukup baik”. Secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Pada pernyataan 19: “Setiap diundang ke sekolah saya selalu datang ke PAUD
Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Responden  yang menjawab
sangat setuju (SS) sebanyak 8 orang atau 17.0%, responden yang menyatakan setuju
(S) sebesar 22 orang atau  46.8%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang
setuju (KS) sebanyak 17 orang atau 36.2%, dan tidak ada responden yang
menyatakan tidak setuju. Tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak setuju
(TS).
Pada pernyataan 20: “Ada tidaknya undangan saya selalu memberikan masukan di
PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Tidak terdapat
Responden  yang menjawab sangat setuju (SS), responden yang menyatakan setuju (S)
sebesar 34 orang atau 72.3%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju
(KS) sebanyak 13 orang atau 27.7%, dan Tidak terdapat responden yang menyatakan
Tidak setuju (TS)
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Pada pernyataan 21: “Saya selalu berpartisipasi dalam salah satu kegiatan di PAUD
Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Responden  yang menjawab
sangat setuju (SS) sebanyak 12 orang atau 25,5 %, responden yang menyatakan setuju
(S) sebesar 26 orang atau  55.3%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang
setuju (KS) sebanyak 9 orang atau 19.1%, Tidak terdapat responden yang
menyatakan Tidak setuju (TS)
Pada pernyataan 22: “Saya ikut serta dalam keamanan di PAUD Quantum Kid’s Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Tidak terdapat Responden  yang menjawab
sangat setuju (SS), responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 17 orang atau
36.2%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 30
orang atau 36.8%, Tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak setuju (TS)
Pada pernyataan 23: “Saya berperan aktif dalam pelaksanaan program pengembangan
seni di PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Responden
yang menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 19 orang atau 40,4 %, responden yang
menyatakan setuju (S) sebesar 13 orang atau  27.7%. Sedangkan responden yang
menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 15 orang atau 31.9%, dan tidak terdapat
responden yang menyatakan Tidak setuju (TS)
Pada pernyataan 24: “Saya memberikan ide-ide demi kemajuan pelaksanaan
pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.
Responden  yang menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 15 orang atau 31,9 %,
responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 16 orang atau  34.0%. Sedangkan
responden yang menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 16 orang atau 34.0%, dan
tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak setuju (TS).
Pada pernyataan 25: “Saya mengajukan pertanyaan ketika rapat orang tua dan sekolah
di PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. idak terdapat
Responden  yang menjawab sangat setuju (SS), responden yang menyatakan setuju (S)
sebesar 18 orang atau  38.3%. Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju
(KS) sebanyak 28 orang atau 59.6%, dan responden yang menyatakan tidak setuju
(TS) sebanyak 1 orang atau 2,1%.
Pada pernyataan 26: “Saya memberikan saran agar sekolah melengkapi sarana dan
prasarana pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru”. Responden  yang menjawab sangat setuju (SS) sebanyak 20 orang atau
42,6 %, responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 21 orang atau  44.7%.
Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 6 orang atau
12.8%, dan dan tidak terdapat responden yang menyatakan Tidak setuju (TS).
Pada pernyataan 27: “Saya menyampaikan kepada orang tua agar bersama-sama
memajukan sekolah di PAUD Quantum Kid’s Di Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru”. Tidak terdapat Responden  yang menjawab sangat setuju (SS), responden
yang menyatakan setuju (S) sebesar 25 orang atau  53.2%. Sedangkan responden
yang menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 21 orang atau 44.7%, dan responden
yang menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 1 orang atau 2,1%.

Pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisa 3 indikator sikap  orang tua
terhadap Pelaksanaan pendidikan di Quantum Kid’s  Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru tanggapan dari 90 responden. Melalui hasil tanggapan dari responden
tersebut, maka diperoleh rekapitulasi hasil jawabannya seperti tabel di bawah ini:
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TABEL Gambaran Sikap Orang tua Terhadap Pelaksanaan Pendidikan di
PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

NO          Indikator                       SS             S          KS             TS                 N
1             Kognitif                       34.9%        31.9%   31.5% 1.7%      100%
2             Afeksi 22.6%         43.4%  34.0% 0.0%      100%
3             Konasi                         17.5%          45.4% 45.4%        0.5%      100%

Jumlah 75.0%         120.7%    102.2%      2.2%        300%
Rata-rata 25.0%         40.2%      34.1%      0.7%     100%

Secara umum  responden yang menyatakan sangat setuju (SS) sebesar  25.0%,
responden yang menyatakan setuju (S) sebesar  40.2%. Sedangkan responden yang
menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 34.1%, dan responden yang menyatakan
tidak setuju (TS) sebesar  0,7%.
Pada indikator kognisi, responden yang menyatakan sangat setuju (SS) sebesar 34,9%,
responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 31,9%. Responden yang menyatakan
kurang setuju (KS) sebesar 31,5% Sedangkan responden yang menyatakan tidak
setuju (TS) sebesar 1.7 %.
Pada indikator Afeksi, responden yang menyatakan sangat setuju (SS) sebesar 22,6%,
responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 43,4%. Responden yang menyatakan
kurang setuju (KS) sebesar 34,0% dan tidak terdapat responden yang menyatakan
tidak setuju (TS).
Pada indikator konasi, responden yang menyatakan sangat setuju (SS) sebesar 17,5%,
responden yang menyatakan setuju (S) sebesar 45,4%. Responden yang menyatakan
kurang setuju (KS) sebesar 36,6% Sedangkan responden yang menyatakan tidak
setuju (TS) sebesar 0.5 %.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Secara
umum sikap orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum Kid’s
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh  aspek kognisi, konasi dan
afeksi. Pada umumnya terlihat aspek konasi memiliki persentase yang lebih tinggi
dibandingkan dengan aspek yang lainnya. Artinya bahwa sikap orang tua terhadap
pelaksanaan PAUD sebagian besar didasari sebagai aktifitas psikis yang mendorong
usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Namun jika dilihat
secara klasikal tidak terdapat perbedaan yang signifikan sikap orang tua terhadap
pelaksanaan pendidikan di PAUD Quantum Kid’s Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru ditinjau dari aspek kognisi, konasi dan afeksi.
Adapun saran dalam penelitian ini yaitu :
Pihak sekolah sebaiknya berkoordinasi dengan orang tua siswa dan mencarikan solusi
mengenai sumber belajar.
Pihak sekolah sebaiknya memberikan atau mengadakan pelatihan kepada guru-guru
agar baik dalam pemilihan strategi pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi
pembelajaran.
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Disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan memperioritaskan
pendidikan bagi anak usia dini, karena pada usia ini merupakan usia keemasan bagi
perkembangan otak anak (Golden age) yang sangat menentukan keberhasilannya
dimasa yang akan dating

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi.  2004. Sosiologi Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta

___________. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Alex Sobur. 2003. Psikologi Umum. Bandung. CV. Pustaka Setia.

Anas Sudijono. 2004. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta. Rajawali pers

Depdikbud. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka

Depdiknas. 2005. Kurikulum 2004 Standar Kopetensi  Taman Kanak-kanak dan
Raudhatul Athfal. Jakarta. Dirjen Dikdasmen

Gerungan. 2004. Psikologi Sosial. Bandung. Refika Aditama

Muhibbin Syah. 2007. Psikologi Belajar. Bandung. Remaja Rosda karya

Riduwan. 2005. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti
Pemula. Bandung Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta.
Rineka Cipta.

Slamet Santosa .1999. Dinamika Kelompok. Jakarta. Bumi Aksara

Slameto. 2003. Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Jakarta. Rineka
cipta

Soemiarti Patmonodewo.1998. Pendidikan Anak Prasekolah. Jakarta. Rineka cipta.

Soerjono Soekanto.2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Raja Grafindo
Persada

Sugiyono.2005. Metode Penelitian Adiministrasi. Bandung. Alfabeta.

Syarifuddin Azwar. 1988. Sikap Manusia dan Pengukurannya. Yokyakarta. Liberty

Umar Tirtarahardja. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta

UU-RI. NO.20. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas. Jakarta.


