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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2007). 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai angka partisipasi 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terendah di ASEAN, yaitu sebesar 20%, 

masih lebih rendah dari Filipina (27%), bahkan Negara yang baru saja merdeka 

Vietnam (43%), Thailand (86%), dan Malaysia (89%). Hal ini semakin tampak 

dengan Human Development Index (HDI) Indonesia yang juga lebih rendah di 

antara negara – negara tersebut (UNESCO, 2005). 

Hasil pendataan Depdiknas pada tahun 2006, tercatat bahwa jumlah APK 

(Angka Partisipasi Kasar) PAUD baru mencapai 12,7 juta (37%). Hingga akhir 

tahun 2007, tercatat bahwa APK PAUD mencapai 13,3 juta anak (43%) dan pada 

tahun 2008 telah mengalami peningkatan mencapai 15,3 juta (50,6%).  Namun 

meski telah mengalami peningkatan, bila dilihat dari presentase jumlah peserta 

PAUD di suatu provinsi, penyebarannya masih kurang cukup merata. Hasil yang 

didapat dari Depdiknas tahun 2008, APK PAUD di wilayah DKI Jakarta 

(42,63%), Jawa Timur (76,3%), Jawa Barat (39%), Jawa tengah (62,04%) DI 

Yogyakarta (90,04%), Nangroe Aceh Darossalam (81,78%), menunjukkan bahwa 
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besarnya jumlah peserta PAUD tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk di suatu 

provinsi, namun dipengaruhi oleh tingkat kesadaran tentang PAUD. Provinsi DI 

Yogyakarta dan Nangroe Aceh Darussalam yang masing-masing jumlah 

penduduknya hanya 356.917 jiwa dan 580.676 jiwa (relatif kecil) dibanding 

penduduk di provinsi Jawa timur, Jawa Barat, dan Jawa tengah, ternyata 

presentase (%) anak usia dini yang mengikuti PAUD jauh lebih besar, yaitu 

90,04% dan 81,78%. Data tersebut memperlihatkan bahwa PAUD belum cukup 

mendapatkan perhatian yang menyeluruh padahal kapasitas perkembangan 

kecerdasan anak sudah dapat terbentuk pada usia dini jauh dibawah usia sekolah 

(Depdiknas, 2008). 

Pemberian pendidikan pada anak usia dini diakui sebagai periode yang 

sangat penting dalam membangun sumber daya manusia dan periode ini hanya 

datang sekali serta tidak dapat diulang lagi, sehingga stimulasi dini yang salah 

satunya adalah pendidikan, mutlak diperlukan untuk menghadapi pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi (Bredekamp, et al.,2009). 

Hasil-hasil studi dibidang neurologi mengetengahkan antara lain bahwa 

perkembangan kecerdasan anak telah mencapai 50% ketika anak berusia 4 tahun, 

80% ketika anak berusia 8 tahun, dan genap 100% ketika anak berusia 18 tahun. 

(Osborne, et al., 1999). Studi tersebut makin menguatkan pendapat para ahli 

sebelumnya, tentang keberadaan masa peka atau masa emas (golden age) pada 

anak anak usia dini. Masa emas perkembangan anak yang hanya datang sekali 

seumur hidup tidak boleh disia-siakan. Hal itu yang memicu makin mantapnya 

anggapan bahwa sesungguhnya pendidikan yang dimulai setelah usia SD tidaklah 

benar. Pendidikan harus sudah dimulai sejak usia dini supaya tidak terlambat. 
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Sehingga penting bagi anak untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini 

(Martini, 2006). 

Salah satu indikator keberhasilan anak dalam menghadapi pendidikan 

sekolah nantinya adalah perolehan hasil belajar yang maksimal oleh siswa, baik 

itu hasil belajar dalam bentuk kognitif, afektif maupun psikomotor. Prestasi 

belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa 

dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. Maka 

prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar (Slameto, 2003). 

SDN Kauman 1 Malang adalah salah satu sekolah yang cukup dikenal di 

kota Malang, berada di tengah kota sehingga diasumsikan menjadi tempat atau 

tujuan dari orang tua dari kota Malang atau luar kota Malang untuk melanjutkan 

jenjang pendidikan anaknya. SDN Kauman 1 Malang juga merupakan salah satu 

sekolah rintisan berbasis internasional (RSBI) sehingga diharapkan prestasi 

belajar anak di SDN Kauman 1 Malang mempunyai standar yang lebih tinggi dari 

sekolah lain. 

Melihat pentingnya PAUD sebagai media dalam perngembangan 

kecerdasan anak di usia dini dalam rangka mempersiapkan anak ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi agar dapat meraih hasil prestasi belajar yang baik, 

maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang hubungan keikutsertaan anak di 

PAUD terhadap hasil prestasi belajar anak di SDN Kauman 1 Malang. 

1.5. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan keikutsertaan anak di PAUD terhadap hasil prestasi 

belajar anak di SDN Kauman 1 Malang? 
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1.6. Tujuan 

1.6.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

keikutsertaan anak di PAUD terhadap hasil prestasi belajar anak di SDN 

Kauman 1 Malang 

1.6.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tingkat keikutsertaan murid SDN Kauman 1 Malang  

dalam program PAUD. 

2. Mengetahui hasil prestasi belajar murid SDN Kauman 1 Malang. 

1.7. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Sebagai masukan bagi semua pihak baik peneliti maupun pihak lain yang 

berkepentingan agar mengetahui dan lebih memahami serta memperkaya 

pengetahuan tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini terhadap hasil 

prestasi belajar anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Sebagai masukan terhadap bidang kedokteran agar dapat 

mengaplikasikan ilmu kedokteran pada bidang pendidikan PAUD. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat pada 

umumnya tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

terhadap hasil prestasi belajar anak. 
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2. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi orang tua tentang 

pentingnya mengikutsertakan anak dalam program Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) untuk meningkatkan hasil prestasi belajar anak. 

3.  Sebagai bahan informasi bagi pendidik PAUD untuk meningkatkan 

mutu pendidikan sehingga metode yang digunakan bermanfaat terhadap 

hasil prestasi belajar anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


