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SARI 
 

Guspita, Ardhianing. 2010. Respon Masyarakat Terhadap Program Pelayanan 
Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah Desa Banjarharjo 
Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Skripsi, Jurusan Pendidikan 
Sosiologi dan Antropologi, FIS UNNES, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata kunci : Respon Masyarakat, Program, Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD). 
 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berperan aktif dalam pembentukan 
dan pengembangan karakter anak. Di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 
Kabupaten Brebes, PAUD sudah diaplikasikan sebagai suatu jenjang pendidikan 
anak. Secara konsep PAUD membantu orang tua menumbuhkembangkan potensi 
anak sesuai dengan karakternya masing-masing. Hal ini penting sebagai modal 
anak sebelum menginjak ke jenjang selanjutnya. Namun demikian, pelaksanaan 
PAUD di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dirasa 
kurang optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh sosialisasi dan tingkat kesadaran 
masayarakat Banjarharjo akan pentingnya pendidikan usia dini masih sangat 
rendah. 

Dari penjelasan diatas muncul beberapa masalah yang akan dikaji dalam 
penelitian ini adalah: (1) Bagaimana manfaat program pelayanan PAUD bagi 
masyarakat Banjarharjo, (2) Bagaimana respon atau tanggapan masyarakat 
tentang program pelayanan PAUD di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 
Kabupaten Brebes, (3) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan 
penghambat program pelayanan PAUD. Manfaat yang diambil dari penelitian ini: 
mengetahui manfaat dan respon masyarakat Desa Banjarharjo terhadap program 
pelayanan PAUD, serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan 
pendukung dalam proses pelayanan PAUD.  

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Subyek penelitian 
adalah masyarakat Desa Banjarharjo. Informan dalam penelitian ini adalah 
Koordinator Pelaksana PAUD KB Al-Khoeriyah, orang tua siswa, kepala sekolah 
dan guru PAUD KB Al-Khoeriyah. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk 
mendapatkan pendapat dari masyarakat mengenai PAUD. Dokumentasi untuk 
mendapatkan data monografi dan data hasil observasi dilapangan. Validitas data 
dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan manfaat PAUD bagi masyarakat adalah (1) 
dapat mengerti pentingnya PAUD, dapat memajukan mutu pendidikan di desa 
Banjarharjo. (2) mendapat respon yang positif seperti ditunjukan dengan 
meningkatnya jumlah siswa yang bersekolah di PAUD KB Al-Khoeriyah, (3) 
faktor-faktor penghambatnya yaitu kondisi ekonomi masyarakat miskin, sarana 
prasarana Alat Peraga Edukatif luar dan dalam kurang memadai, Faktor 
pendukungnya yaitu adanya dukungan dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan 
tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan tentang program pelayanan PAUD 
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kepada masyarakat, kerjasama antara pengelola orang tua dan instansi terkait 
sangat erat untuk memajukan KB Al-Khoeriyah. 

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) mengerti pentingnya PAUD, 
memajukan pendidikan di Desa Banjarharjo, mempunyai dampak yang positif 
untuk perkembangan anak seperti kemampuan motorik sebagai bekal untuk 
jenjang lebih lanjut. (2) mendapat respon yang positif dan dukungan penuh 
dengan terwujudnya peningkatan jumlah siswa yang bersekolah di PAUD KB Al-
Khoeriyah. (3) Faktor penghambatnya adalah kondisi ekonomi masyarakat 
miskin, sarana dan prasarana kurang memadai APE luar dan dalam. Faktor 
pendukungnya adanya dukungan dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh 
Masyarakat dalam mensosialisasikan program pelayanan PAUD kepada 
masyarakat, kerjasama antara pengelola, orang tua dan instansi terkait sangat erat. 
Saran dari peneliti (1) Orang tua lebih lagi memantau perkembangan motorik anak 
agar lebih maksimal. (2) Untuk pengelola diharapkan untuk selalu menjalin 
kerjasama dengan pihak orang tua peserta didik, pemerintah desa dan instansi 
terkait agar citra PAUD di Masyarakat tetap baik. (3) Untuk pemerintah lebih 
memfasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik lebih berkualitas dan 
menarik perhatian bagi yang belum menyekolahkan anaknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ix 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL  ..................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .. ......................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN .. .........................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN PERNYATAAN  ........................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.. ............................................................  v 

PRAKATA  .................................................................................................  vi 

SARI ............................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI ...............................................................................................  x 

DAFTAR TABEL .......................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................  xii 

DAFTAR BAGAN ......................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................  xiv 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ...........................................................................  1 

B. Rumusan Masalah.......................................................................  7 

C. Tujuan Penelitian ........................................................................  7 

D. Manfaat Penelitian ......................................................................  7 

E. Batasan Istilah ............................................................................  8 

F. Sistematika .................................................................................  12 

 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

A. Kajian Pustaka ............................................................................  14 

1. Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini .....................................  14 

2. Manfaat Pendidikan Anak Usia Dini ....................................  16 

3. Respon Masyarakat Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini ...  18 

B. Landasan Teori ...........................................................................  21 

C. Kerangka Berpikir ......................................................................  26 

 



 

x 

BAB III. METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian ..........................................................................  29 

B. Lokasi dan Obyek Penelitian.......................................................  29 

C. Fokus Penelitian .........................................................................  29 

D. Sumber Data Penelitian...............................................................  30 

E. Metode Pengumpulan Data .........................................................  31 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian dan Pembahasan.......................................................  40 

1.  Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Banjarharjo .......................  40 

2.  Profil Kelompok Bermain Al-Khoeriyah .....................................  44 

3. Manfaat Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini .........................  52 

4. Respon Masyarakat Desa Banjarharjo Terhadap PAUD ...............  56 

5. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Program Pelayanan 

PAUD .........................................................................................  59 

  

BAB V. PENUTUP 

1. Simpulan .. .................................................................................  63 

2. Saran  .........................................................................................  64 

 

DAFTAR PUSTAKA . ................................................................................  65 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 



 

xi 

DAFTAR TABEL 

Halaman 
 Tabel 1. Jumlah Daftar Pendidikan Desa Banjarharjo  ..................................  40 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Banjarharjo  ...............................................  42 

Tabel 3. Ketenagaan Kelompok Bermain Al-Khoeriyah .  .............................  51 

Tabel 4.Kategori Orang tua yang mampu dan tidak mampu 

menyekolahkan anaknya ke PAUD .................................................  60 

 
 
 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Layanan pendidikan bagi anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian 

tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan  jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan.  

Pentingnya upaya pelayanan pendidikan bagi anak usia dini, telah menjadi 

komitmen bangsa Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Dalam UU 

Sisdiknas tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa “ Pendidikan  anak usia 

dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk mebantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

Lebih lanjut pada pasal 28 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan (1) 

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2)  
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pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, 

nonformal atau informal; (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudathul Athfal (RA), atau bentuk 

lainnya yang sederajat; (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal 

berbentuk Kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk 

lainnya yang sederajat; (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan 

oleh lingkungan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa program pelayanan pendidikan bagi anak 

usia dini (0-6 tahun) di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data menunjukan 

hingga tahun 2005, dari 28,12% juta anak usia dini (0-6 tahun) yang memperoleh 

layanan pendidikan diperkirakan baru sekitar 7,96 juta anak (28,31%). Khusus 

anak usia dini (2-4 tahun) yang terlayani melalui Pendidikan Anak Usia Dini non 

formal baru sekitar 10,10%. Masih rendahnya askes layanan Pendidikan Anak 

Usia Dini antara lain disebabkan masih terbatasnya jalinan kerjasama/kemitraan 

dengan berbagai lembaga, organisasi dan sektor yang terkait dalam Pendidikan 

Anak Usia Dini. Padahal kerjasama kemitraan dengan berbagai organisasi sangat 

penting dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan 

Pendidikan Anak Usia Dini (Departemen Pendidikan Nasional, 2007 : 1). 

 Pentingnya Anak Usia Dini sebagai strategi pembangunan sumber daya 

manusia haruslah dipandang sebagai titik sentral dan sangat fundamental serta 

strategis mengingat bahwa usia dini ini merupakan masa keemasan (the golden 

age) namun sekaligus periode yang sangat kritis dalam tahap perkembangan 
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manusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini bahkan sejak dalam 

kandungan sangat menentukan derajat kualitas kesehatan, intelegensi, kematangan 

emosional dan produktivitas manusia pada tahap berikutnya. Dengan demikian 

investasi pengembangan anak usia dini merupakan investasi yang sangat penting 

bagi sumber daya manusia yang berkualitas. 

 Pendidikan anak usia dini memegang peranan yang sangat penting dan 

menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, sebab pendidikan anak 

usia dini merupakan pondasi bagi dasar kepribadian anak. Anak yang 

mendapatkan pembinaan sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan fisik dan mental, yang itu akan berdampak pada peningkatan 

prestasi belajar, etos kerja dan produktivitas. Pada akhirnya anak akan lebih 

mampu untuk mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki.  

 Ditinjau dari perkembangan otak manusia, maka tahap perkembangan otak 

pada usia dini menempati posisi yang paling vital, yakni meliputi 80% 

perkembangan otak. Lebih jelasnya bayi lahir telah mencapai perkembangan otak 

25% orang dewasa. Untuk mencapai kesempurnaan perkembangan otak manusia 

50% dicapai hingga usia 4 tahun, 80% hingga usia 8 tahun dan selebihnya 

diproses hingga anak usia 18 tahun. Dengan demikian usia 0-8 tahun memegang 

peranan yang sangat besar karena perkembangan otak mengalami lompatan dan 

berjalan demikian pesat. Oleh karena itu usia dini juga disebut “Golden Age”, 

usia emas, karena perkembangan nya yang luar biasa (Rahman 2002: 5). 

 Pendidikan anak usia dini dapat dijadikan sebagai cermin untuk melihat 

bagaiman keberhasilan anak dimasa mendatang. Anak yang mendapatkan layanan 
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yang baik semenjak usia 0 tahun hingga 8 tahun memiliki harapan besar untuk 

meraih keberhasilan di masa mendatang. Sebaiknya anak yang tidak mendapatkan 

pelayanan pendidikan yang memadai membutuhkan perjuangan yang cukup berat 

untuk mengembangkan kehidupan selanjutnya. Kehidupan di masa kanak-kanak 

ibarat cuaca di pagi hari. Ia akan meramalkan bagaimana siangnya. Namun 

demikian kondisi mendung tidak selamanya berarti hujan. Artinya kalaupun 

kondisi dan pengalaman kehidupan di masa kanak-kanak kurang menguntungkan 

bukan berarti kehancuran bagi masa depannya. Masih teramat besar potensi 

manusia yang dapat dikembangkan (Rahman, 2002: 6).   

 Dalam pelayanan penggunaan metode pembelajaran harus tepat dan sesuai 

dengan karakter anak agar dapat memfasilitasi perkembangan berbagai potensi 

dan kemampuan anak secara optimal serta tumbuhnya sikap dan perilaku positif 

bagi anak. 

 Kelompok Bermain merupakan program bagi anak usia dini pra sekolah. 

Masa anak pada usia pra sekolah merupakan masa yang sangat menentukan bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak, pada masa ini anak peka untuk menerima 

rangsangan pengaruh dan dorongan dari luar. Anak masih sangat mudah untuk 

distimulasikan agar memiliki dasar-dasar bagi tumbuh kembang selanjutnya. 

 Fasli Djalal menyebutkan masih rendahnya jumlah anak usia dini yang 

mendapataka layanan pendidika anak usia dini yang mendapatkan layanan 

pendidikan anak usia dini disamping karena terbatasnya jumlah lembaga layanan 

pendidikan yang ada, juga disebabkan masih rendahnya kesadaran orangtua atau 

masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini di satu sisi dan di sisi lain 
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rendahnya tngkat sosial ekonomi masyarakat terlebih sejak Indonesia diterpa 

krisis ekonomi yang berkepanjangan (Departemen Pendidikan Nasional 2003 : 4).  

 Melihat kenyataan yang ada di Kabupaten Brebes, keadaan kelompok 

bermain sudah banyak dijumpai. Salah satunya yaitu Pendidikan Anak Usia Dini 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah yang berada di Desa Banjarharjo Kecamatan 

Banjarharjo Kabupaten Brebes. Bagi para orang tua yang sibuk bekerja sehingga 

mereka mengambil cara praktis dan efektif untuk memasukan anaknya pada 

kelompok bermain yang ada di sekitar perumahan tersebut dengan harapan anak 

tersebut bermain sekaligus belajar. Namun, hal ini sedikit dilakukan bagi para 

orang tua yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan seperti biaya dikarenakan 

keadaan ekonomi yang tergolong ekonomi lemah atau miskin, keterbatasan 

sumber daya manusia pada lingkungan masih rendah, kurangnya pengetahuan 

para orang tua bahwa pendidikan di usia dini sangatlah penting, justru mereka 

lebih membiarkan anak-anaknya untuk bermain di luar rumah.  

 Minimnya masyarakat setempat dalam merespon dan kurangnya 

partisipasi kemitraan masyarakat terhadap pengembangan pendidikan anak diusia 

dini, hal ini yang menyebabkan sedikitnya para orang tua yang menyekolahkan 

anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini, akan tetapi yang sangat 

berpengaruh dari masalah tersebut karena adanya faktor-faktor penghambat dari 

salah satunya yaitu keadaan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan dari orang tua 

yang beranggapan pendidikan usia dini tidak begitu penting. Padahal pendidikan 

ditanamkan sejak usia dini sangat baik untuk perkembangan anak di masa 

mendatang sebelum fase pendidikan Sekolah Dasar. 
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 Kelompok bermain (Play Group) merupakan tempat bermain dan tempat 

belajar bagi anak sebelum memasuki Taman Kanak-Kanak. Play Group 

menampung anak usia 3-4 tahun. (Rahman,2002: 60). Kelompok bermain 

merupakan salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyelenggarakan 

pendidikan dini bagi anak-anak usia sekurang-kurangnya tiga tahun sampai 

memasuki pendidikan dasar. Kelompok bermain terdapat di jalur Pendidikan Luar 

Sekolah (PP No. 27 tahun 1990). 

 Kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini Al-Khoeriyah berada di 

Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, letaknya sangat 

strategis mempermudah orang tua dalam mengantar anaknya. Kelompok bermain 

Al-Khoeriyah ini berada di bawah yayasan Al-Khoeriyah, berdiri sekitar 3 tahun 

yang lalu, diampu oleh dua orang pendidik/guru, satu orang kepala sekolah, dan 

beberapa orang staf administrasi. Dilihat dari keadaan administrasi keuangan 

sangat tertib karena dari Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Al-

Khoeriyah tidak menetapkan biaya yang besar perbulannya, biaya yang ditetapkan 

persiswa hanya Rp.10.000,-. Iuran ini sesuai hasil musyawarah dari para orangtua 

anak didik yang disesuaikan dengan kemampuan, dengan keadaan siswa yang ada 

di Kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini  Al-Khoeriyah berjumlah 24 

siswa, terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul 

“Respon Masyarakat Terhadap Program Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana manfaat program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini bagi 

masyarakat Banjarharjo? 

2. Bagaimana respon atau tanggapan masyarakat tentang program pelayanan 

Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat program 

pelaksanaan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini? 

 
C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menggali manfaat Pendidikan Anak Usia Dini. 

2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program pelayanan 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

3. Untuk menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini. 

 
D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara 

teoritis maupun praktis : 
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1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah : 

Memberikan penjelasan mengenai problematik program pelayanan  

Pendidikan Anak Usia Dini bagi masyarakat, khusus untuk mengetahui 

respon masyarakat. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

Sebagai bahan perbandingan studi mendatang, dan memberikan informasi 

pemerintah, masyarakat dan peneliti tentang pendidikan anak usia dini 

sebagai penggerak masyarakat dalam memajukan pendidikan. 

 

E. BATASAN ISTILAH 

Agar tidak terjebak pada penafsiran yang berbeda-beda, serta untuk 

mempermudah dalam menafsirkannya dan untuk memberikan batasan 

permasalahan yang ada, maka disini diberikan batasan istilah mengenai hal-hal 

yang diteliti. 

1. Respon Masyarakat 

Respon merupakan suatu tanggapan, reaksi atau jawaban dari seseorang 

atau kelompok (KBBI, 2008 : 1170). 

Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsangan dari 

lingkungan. Jika rangsangan dan respon dipasangkan atau dikondisikan maka 

akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsang yang dikondisikan 

(id.wikipedia.org/wiki/respon). 

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat 

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (KBBI, 2008 : 885). 
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Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan 

golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama seperti 

sekolah, keluarga dan perkumpulan lainnya (Saptono, 2006:3). 

Masyarakat adalah kelompok waga Negara Indonesia nonpemerintah yang 

mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan (UU RI Nomor 20 

Tahun 2003 : 6). 

2. Program 

Rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah 

dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan (Departemen Pertanian, 

2007:38). 

Program ini bertujuan agar semua anak usia dini (usia 0-6), baik laki-laki 

maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkemmbang optimal 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sesuai dengan tahapan-tahapan 

perkembangan atau tingkat usia mereka (mkpd.wordpress.com/2007). 

3. Kelompok Bermain (Play group) 

Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini 

pada jalur pendidikan non formal (PAUD non formal) yang menyelenggarakan 

program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 tahun 

sampai dengan usia 6 tahun (dengan prioritas anak usia 2 tahun sampai dengan 4 

tahun), Depaetemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, 

2009.  
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Kelompok Bermain sebagai salah satu bentuk PAUD Nonformal 

merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2006 : V). 

Menurut Gustian (2002), Pengertian Kelompok Bermain adalah institusi 

atau lembaga yang mengadakan program untuk mengembangkan potensi-potensi 

anak dan memberikan keterampilan-keterampilan untuk membantu diri sendiri 

dan keterampilan yang bersifat sosial yang diberikan selama anak menjalani 

kegiatan bermain, Kelompok Bermain diperuntukan bagi anak usia 2-4 tahun 

(artikel-duniapsikologi.blogspot.com). 

Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk kesejahteraan bagi anak 

dengan mengutamakan kegiatan bermain, yang juga menyelenggarakan 

pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan 

dasar. Kelompok Bermain adalah suatu tempat anak-anak melakukan kegiatan 

berarah, dibawah bimbingan seorang pendidik. Dalam Kelompok Bermain 

terdapat 2 unsur utama yaitu pendidik dan anak didik yang akan terlibat aktif 

dalam suatu proses permainan yang memberikan manfaat kepada anak (Sutanti, 

1997 : 01). 

Kelompok Bermain adalah suatu institusi atau lembaga yang mengadakan 

program untuk mengembangkan potensi-potensi anak dan memberikan 

keterampilan yang bersifat sosial serta di berikan selama anak  menjalani kegiatan 

bermain (Gustian, 2001 : 38).  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kelompok Bermain 

adalah suatu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi 
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untuk membantu meletakan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan guna menyongsong kehidupan selanjutnya.  

4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan Anak Usia Dini atau, disingkat PAUD 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. 

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 (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2004). 

Anak usia dini (0-6 tahun) adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan. Karena itulah maka usia dini dikatakan sebagai golden 

age (usia emas) yaitu usia yang sangat berharga disbanding usia-usia selanjutnya. 

Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik (Hibana S. Rahman, 2002: 32). 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha sadar dalam memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui penyediaan pengalaman dan 
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menyeluruh agar anak dapat tumbuh kembang sacara sehat dan optimal sesuai 

dengan nilai, norma dan harapan masyarakat. (Ishak Abdullah : 25). 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan kepada 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.   

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa pendidikan anak usia 

dini secara mikro merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak di luar 

lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Sedangkan 

pemahaman secara makro pendidikan anak usia dini diawali dari pendidikan 

keluarga, dilanjutkan dengan play group, taman kanak-kanak, dlianjutkan hingga 

kelas dua. Pengertian makro inilah yang kini semakin banyak dijadikan pegangan. 

 
F. SISTEMATIKA 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : bagian 

bab I pendahuluan dikemukakan mengenal latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan, batasan istilah.  

Bagian bab II  berisi  tinjauan pustaka, landasan teori yang meliputi hakikat anak 

usia dini, pelayanan anak usia dini, respon masyarakat terhadap pendidikan anak 

usia dini, kerangka berpikir. Bagian bab III metode penelitian berisi dasar 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitan, sumber data penelitian, alat dan 

penumpulan data, validitas/keabsahan data, analisis data. Bagian bab IV hasil 
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penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari hasil penelitian, gambaran 

umum lokasi penelitian, gambaran umum lokasi Kelompok Bermain Pendidikan 

Anak Usia Dini Al-Khoeriyah Banjarharjo Kabupaten Brebes, pembahasan yang 

meliputi : manfaat program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, respon dari 

masyarakat terhadap program pelayanan Pendidikan Aanak Usia Dini Al-

Khoriyah Banjarharjo Kabupaten Brebes, faktor-faktor  yang menjadi penghambat 

dalam program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini. Bagian bab V penutup 

berisi simpulan dan saran, bagian Akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. KAJIAN PUSTAKA 

1. Hakikat Anak Usia Dini  

Anak usia dini (0-6 tahun) adalah individu yang sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai 

lompatan perkembangan. Karena itulah maka usia dini dikatakan sebagai golden 

age (usia emas) yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. 

Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik (Rahman, 2002: 32). 

Yang dimaksud dengan anak usia dini adalah mereka yang berusia 3-6 

tahun meurut Bichler dan Snowman (1993) mereka biasanya mengikuti program 

pra sekolah dan Kinderganten. Di Indonesia, mereka mengikuti program tempat 

penitipan anak (3-5 tahun) dan kelompok bermain (3 tahun) sedangkan pada usia 

4-6 tahun biasanya mereka mengikuti program taman Kanak-Kanak. 

Pada usia dini anak menunjukan kepekaan-kepekaan tertentu yang apabila 

dirangsang dan dibina pada saatnya niscanya akan berdampak positif terhadap 

perkembangannya baik perkembangan kemampuan motorik kasar dan motorik 

halus, kemampuan bahasa, bersosialisasi dan kemampuan yang lainnya. Dari 

beberapa pengertian tersebut, yang dimaksud denan anak usia dini adalah anak 

yang berusia antara 3 sampai dengan 8 tahun. 
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Pendidikan anak usia dini memegang peranan yang sangat penting dan 

menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, sebab Pendidiikan 

Anak Usia Dini merupakan fondasi bagi dasar kkepribadian anak. Anak yang 

mendapatkan pembinaan sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan fisik dan mental, yang itu akan berdampak pada peningkatan 

prestasi belajar, etos kerja dan produktivitas. Pada akhirnya anak akan lebih 

mampu untuk mandiri dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. 

Ditinjau dari perkembangan otak manusia, maka tahap perkembangan otak 

pada usia dini menempati posisi yang paling vital, yakni meliputi 80% 

perkembangan otak. Lebih jelasnya bayi lahir telah mencapai perkembangan otak 

25% orang dewasa. Untuk mencapai kesempurnaan perkembangan otak manusia 

50% dicapai hingga usia 4 tahun, 80% hingga usia 6 tahun dan selebihnya 

diproses hingga usia 18 tahun. Dengan demikian usia 0-6 tahun memegang 

peranan yang sangat besar karena perkembangan otak mengalami lompatan dan 

berjalan demikian pesat. 

Pendidikan anak usia dini dapat dijadikan sebagai cermin untuk melihat 

bagaimana keberhasilan anak di masa mendatang. Anak yang mendapatkan 

layanan yang baik semenjak usia 0 tahun hingga usia 6 tahun memiliki harapan 

yang lebih besar untuk meraih keberhasilan di masa mendatang. Anak yang 

mendapatkan layanan yang baik semenjak usia 0 tahun hingga usia 6 tahun 

memiliki harapan lebih besar untuk meraih keberhasilan di masa mendatang. 

Sebaliknya anak yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai 

membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk mengembangkan kehidupan 
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selanjutnya. Kehidupan di masa kanak-kanak ibarat cuaca dipagi hari. Ia akan 

meramalkan bagaimana siangnya. Namun demikian kondisi mendung tidak 

selamanya berarti hujan. Artinya masa kanak-kanak kurang menguntungkan 

bukan berarti kehancuran bagi masa depannya. Masih teramat besar potensi 

manusia yang dapat dikembangkan. 

 
2. Manfaat Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 

Menurut Tuti Wahyuti  memandang bahwa dijadikan layanan pendidikan 

sebagai bagian dari layanan Taman Penitipan Anak disamping memberikan nilai 

lebih bagi lembaga itu sendiri, akan menjadikan Taman Penitipan Anak pada 

posisi yang strategis sebagai lembaga yang memberikan layanan holistic, berupa 

layanan kesehatan, gizi dan psiko-sosial atau pendidikan secara terpadu 

(Depaertemen Pendidikan Nasional, 2003:6). 

Dengan melihat potensi untuk memandukan program Kelompok Bermain 

dan Pendidikan Keluarga, memandang masyarakat sebagai lingkungan pendidikan 

yang menyediakan potensi dan sumber daya pembelajaran bagi anak dalam situasi 

dan kondisi sebenarnya (Kusmiadi, 2003:6) 

Proses pembelajaran berlangsung melalui interaksi  sosial pada kehidupan 

sehari-hari anak, dengan demikian masyarakat akan merupakan lingkungan untuk 

menerapakan hasil pembelajaran dilingkungan keluarga dan sekolah (dalam hal 

ini Kelompok Bermain dan program Pendidikan Keluarga) serta sekaligua akan 

memberikan hal-hal yang baru untuk ditetapkan dan diperkuat dalam 

pembelajaran di lingkungan keluarga dan sekolah. 
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Pemanduan, istilah yang dipergunakan Ade dalam tulisannya ini berangkat 

dari orientasi pembelajaran serta posisi orangtua (dalam hal ini ibu) sebagai warga 

belajar program Pendidikan Keluarga, maka Kelompok Bermain dan program 

Pendidikan Keluarga secara bersama-sama berpotensi untuk memperkuat 

optimalisasi pendidikan anak dilingkungan Keluarga. Potensi yang dimaksud 

dapat diwujudkan salah satunya melalui rekayasa kegiatan belajar mengajar 

(KBM) yang memungkinkan terjadi pemanduan (integrated) terutama pada 

komponen materi dan proses pembelajaran dari kedua satuan tersebut. Melalui 

pemanduan ini akan merupakan suatu upaya sinergik untuk pertumbuhan dan 

perkembangan anak baik secara dini usia, maupun dini dalam memenuhi 

kebutuhan atau pemecahan masalah yang terkait dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

Beberapa keuntungan atau manfaat pendidikan yang pertama dan yang 

paling nyata adalah siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

sehingga setiap karakteristik tersebut harus dapat dipahami agar mereka dapat 

mencapai manfaat dalam pendidikan. Sebagai tambahan pengaruh orang lain 

dalam masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan siswa, baik secara langsung 

maupun tidak langsung (keluarga dan teman-teman atau guru). Manfaat yang akan 

diperoleh siswa mudah sekali untuk dijelaskan, siswa yang belajar membaca 

disekolah lebih baik dari pada mereka yang tidak dapat membaca.  

Dalam ekonomi hal ini disebut “manfaat pribadi”. Para ekonom 

membedakan manfaat pribadi dengan manfaat sosial. Manfaat sosial adalah 
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sesuatu yang dapat mengembangkan orang selain pendidikan. Masyarakat 

dikatakan lebih baik karena pendidikan mereka. 

 
3. Respon Masyarakat Pedesaan Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini 

Masyarakat pedesaan (rural community) masyarakat setempat, 

menunjukan pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-

anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama 

sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi 

kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut 

masyarakat setempat. 

Dengan demikian kriteria utama bagi adanya suatu masyarakat setempat 

adalah adanya social relationship antar anggota satu kelompok. Dengan 

mengambil pokok-pokok uraian diatas, dapat dikatakan bahwa masyarakat 

setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat di suatu wilayah 

(dalam suatu geografis) dengan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang 

menjadi dasar adalah interaksi yang lebihbungan sosial  besar di antara para 

anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Dapat 

disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah 

kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. 

Dasar-dasar dari pada masyarakat setempat adalah lokasi dan perasaan 

semasyarakat setempat tersebut. ( Soerjono Soekanto, 2002 : 149). 

Respon sambutan terhadap ucapan (kritik, komentar) apa yang diterima 

oleh panca indera, bayangan dan angan-angan. Respon merupakan suatu 

tanggapan, reaksi atau jawaban dari seseorang atau kelompok (KBBI, 2008 : 
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1170). Respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan 

reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera (id. 

Wikipedia.org/wiki/respon). 

Pendidikan Anak Usia Dini menurut Slamet Suyanto 2005 (Buku Agenda 

Pendidikan Nasional) adalah investasi yang sangat besar bagi kehidupan keluarga 

dan bangsa. Dengan demikian, anak adalah aset bangsa yang harus di pelihara dan 

di lestarikan. Artinya, anak harus dididik agar nantinya mampu menyambung 

estafet perjalanan bangsa.   

Dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain yang berada di Desa 

Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, masih banyak kendala 

dan tantangan yang cukup komplek. Oleh karena itu pemerintah dan masyrakat 

yang berkepentingan harus mampu dan dapat berpartisipasi dalam pendidikan  

formal maupun nonformal. 

Dukungan dan partisipasi pemerintah dan masyarakat selama ini sebagian 

kecil memang telah andil dalam membangun proses kearah yang lebih baik, 

namun semua itu dianggap dan dirasakan belum sempurna karena masih banyak 

lagi yang perlu mendapatkan perhatian secara serius terutama dengan adanya 

sistem manajemen berbasis masyarakat dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dan peran dalam pendidikan 

masyarakat, maka Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 

memberikan program sebagai upaya peningkatan dan pembangunan pendidikan 

untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam 
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pelaksanaan kenyataannya untuk dukungan masyarakat secara umum mereka 

mendukung adanya program pelayanan Kelompok Bermain Al-Khoeriyah, tetapi 

banyak juga dari masyarakat yang belum sepenuhnya merespon setiap program 

pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh yayasan Al-

Khoeriyah Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 

1. Sarana dan prasarana yang memadai, terutama gedung yang digunakan 

sebagai ruangan kegiatan belajar mengajar samapi saat ini merupakan gedung 

milik pengelola. 

2. Alat Peraga Edukatif (APE) luar dan dalam yang digunakan untuk bermain 

belum lengkap. 

3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus oleh instansi 

terkait untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pemberian 

pelayanan pendidikan bagi anak sejak usia dini. 

4. Masih terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependdikan PAUD, dan 

sebagian besar belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang 

ditetapkan karena, kurang adanya pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang 

diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pembekalan untuk bahan 

pembelajaran yang diterapakan pada anak didik. 

5. Kondisi ekonomi dilingkungan Kelompok Bermain Al-Khoeriyah masih 

tergolong miskin, maka masih diperlukannya bantuan dari pemerintah untuk 

pengembangan kegiatan pembelajaran yang optimal. 
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6. Kurangnya panduan-panduan, buku-buku penunjang untuk tenaga Pendidik 

dan anak didik yang disalurkan oleh pemerintah, sehingga sulit terbentuknya 

perpustakaan yang memadai. 

7. Masih terbatasnya dukungan pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka 

peningkatan akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini. 

Dari faktor-faktor diatas yaitu keadaan sosial ekonomi yang tergolong 

miskindapat di kategorikan orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya ke 

Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah dan orang tua yang 

tidak mampu menyekolahkan anaknya ke Pendidikan Anak Usia Dini  Kelompok 

Bermain Al-Khoeriyah sebagai berikut : 

 
B. LANDASAN TEORI 

Teori merupakan unsur penelitian yang besar peranannya dalam 

menjelaskan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. 

Kerlinger menyatakan bahwa teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, 

konstrak, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara 

sistematik dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun. S, 

1992). 

Pada penelitian ini, penulis menganalisis tentang respon masyarakat 

terhadap program pelayanan pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain Al-

Khoeriyah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 

 Teori yang relevan dengan masalah yang dipilih peneliti adalah teori 

fungsionalisme. Teori merupakan unsur penelitian yang besar peranannya dalam 

menjelaskan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. 
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Pada penelitian ini akan dianalisis tentang Respon Masyarakat Terhadap 

Program Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 

Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Penelitian ini 

memerlukan suatu pemahaman terlebih dahulu terhadap teori yang akan 

digunakan. 

Teori yang relevan dengan masalah yang dipilih peneliti adalah teori 

Fungsionalisme yang diungkapkan oleh Malinowski (dalam Koentjaraningrat 

1987:171) yang mencatat seluruh aktivitas dan kegiatan atau suatu kasus yang 

konkrit dari unsur kehidupan. Selain itu yang patut untuk para peneliti menurut 

Malinowski adalah kemampuan keterampilan analitik agar dapat memahami latar 

dan fungsi dari aspek yang diteliti, adat dan pranata sosial dalam masyarakat. 

Konsep tersebut dirumuskan kedalam tingkatan abstraksi mengenai fungsi aspek 

kebudayaan, yakni :  

1.  Saling keterkaitannya secara otomatis, pengaruh dan efeknya terhadap 

aspek lainnya. 

2.   Konsep oleh masyarakat yang bersangkutan. 

3.  Esensi atau inti dari kegiatan aktivitas tersebut tak lain adalah berfungsi 

untuk pemenuhan kebutuhan dasar “biologis” manusia.   

Melalui tingkatan abstraksi tersebut Malinowski kemudian mempertegas 

inti dari teorinya dengan mengasumsikan bahwa segala kegiatan/aktifitas manusia 

dalam unsur-unsur kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu 

rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan 

dengan seluruh kehidupannya. Kelompok sosial atau organisasi sebagai contoh, 
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awalnya merupakan kebutuhan manusia yang suka berkumpul dan berinteraksi, 

perilaku ini berkembang dalam bentuk yang lebih solid dalam artian perkumpulan 

tersebut dilembagakan melalui rekayasa manusia. 

Teori Fungsionalisme dari Malinowski beranggapan bahwa semua unsur 

kepercayaan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat.  Pandangan 

fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola 

kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang 

merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat, memenuhi beberapa 

fungsi mendasar dalam kebudayaan bersangkutan.  

Konsep mengenai fungsi sosial  dari adat, tingkah laku manusia dan 

pranata-pranata sosial dari Malinowski didukung oleh pendapat Kaberry (dalam 

Koentjaraningrat,  1987 : 167) dimana fungsi sosial  dari suatu adat, pranata  

sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh 

atau efeknya terhadap tingkah laku manusia.  

Dalam penelitian ini, teori fungsionalisme digunakan untuk menganalisis 

tentang  respon masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini dimana  

masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pendidikan.  

Cara mengarang etnografi seperti yang dilakukan oleh Malinowski (dalam 

Koentjaraningrat, 1987: 165) merupakan cara baru yang unik dalam metode 

penulisan etnografi pada waktu itu. Namun ia sendiri mula-mula agaknya tidak 

sengaja bermaksud mengintroduksikan suatu metode antropologi yang baru. 

Tetapi setelah ia mendapat reaksi dan respons yang begitu luas, berkembanglah 

pemikirannya mengenai metode untuk mendiskripsi berbagai kaitan berfungsi dari 
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unsur-unsur kebudayaan dalam suatu sistem simbol yang hidup. Malinowski lebih 

lanjut mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme, yang 

beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi 

masyarakat di mana unsur itu terdapat. Dengan kata lain, pandangan 

fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola 

kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan setiap kepercayaan dan sikap yang 

merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat memenuhi beberapa 

fungsi mendasar dalam kebudayaan yang bersangkutan. Menurut Malinowski, 

fungsi dari satu unsur budaya adalah kemampuannya untuk memenuhi beberapa 

kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar yaitu 

kebutuhan sekunder dari para warga suatu masyarakat. Kebutuhan pokok adalah 

seperti makanan, reproduksi (melahirkan keturunan), merasa enak badan (bodily 

comfort), keamanan, kesantaian, gerak dan pertumbuhan.  

Beberapa aspek dari kebudayaan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 

itu. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar itu, muncul kebutuhan jenis kedua 

(derived needs), kebutuhan sekunder yang juga harus dipenuhi oleh kebudayaan. 

Contohnya : unsur kebudayaan yang memenuhi kebutuhan akan makanan 

menimbulkan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan untuk kerja sama dalam 

pengumpulan makanan atau untuk produksi. Untuk ini masyarakat mengadakan 

bentuk-bentuk organisasi politik dan pengawasan sosial yang akan menjamin 

kelangsungan kewajiban kerja sama tersebut di atas. Jadi menurut pandangan 

Malinowski tentang kebudayaan, semua unsur kebudayaan akhirnya dapat 

dipandang sebagai hal yang memenuhi kebutuhan dasar para warga masyarakat.  



25 

 

Keberatan utama terhadap teori fungsional dari Malinowski adalah bahwa  

teori ini tak dapat memberi penjelasan mengenai adanya aneka ragam kebudayaan 

manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang diidentifikasinya, semuanya sedikit banyak 

bersifat universal, seperti kebutuhan akan makanan yang semua masyarakat harus 

memikirkannya kalau hendak hidup terus. Jadi pendekatan fungsional memang 

dapat menerangkan kepada kita bahwa semua masyarakat membutuhkan 

pengurusan soal mendapatkan makanan, namun teori ini tidak dapat menjelaskan 

kepada kita mengapa masyarakat yang berbeda-beda pengurusannya mengenai 

pengadaan makanan masyarakat Desa Gowak. Dengan kata lain, teori 

fungsionalisme tidak menerangkan mengapa pola-pola budaya tertentu timbul 

untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sebenarnya dapat dipenuhi dengan cara 

yang lain yang dapat dipilih dari sejumlah altenatif dan mungkin cara itu lebih 

gampang sifatnya.  

Sekalipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan teori 

fungsionalisme dapat secara bermanfaat  diterapkan dalam analisa mekanisme-

mekanisme kebudayaan-kebudayaan secara tersendiri, namun teori ini tidak 

mengemukakan dalil-dalil sendiri untuk menerangkan mengapa kebudayaan yang 

berbeda-beda memiliki unsur-unsur budaya yang berbeda dan mengapa terjadi 

perubahan dalam  kebudayaan  (Ihromi, 1980 : 59-61).  

Pemikiran Malinowski mengenai syarat-syarat metode etnografi 

berintegrasi secara fungsional yang dikembangkannya dalam kuliah-kuliahnya 

tentang metode penelitian lapangan dalam masa penulisan ketiga buku etnografi 

mengenai kebudayaan Trobiand selanjutnya, menyebabkan bahwa konsepnya 
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mengenai fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia, dan pranata-pranata sosial 

menjadi mantap juga. Malinowski membedakan  antara fungsi sosial dalam tiga 

tingkat abstraksi yaitu : 

a. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan 

pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh terhadap adat, 

tingkah laku masyarakat dan pranata sosial yang lain dalam 

masyarakat.  

b. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan 

terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai 

tujuan.  

c. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan 

terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi 

dari suatu sistem sosial tertentu (Koentjaraningrat, 1987: 167).  

 
C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor 

kunci, variable dan hubungan antara dimensi-dimensi yang disusun dalam bentuk 

narasi atau grafis. Kerangka berfikir dianalogikan oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, selain itu pula 

berfungsi sebagai peta konsep dalam penelitian ini. Kerangka berfikir ini untuk 

membantu upaya tidak terjadinya penyimpangan dalam penelitian. Visualitas 

tentang kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut :   
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 Dari bagan diatas diuraikan bahwa pada dasarnya setiap masyarakat 

memiliki hak atas pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, 

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, begitu juga masyarakat Desa 

Banjarharjo memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Program Pendidikan 

Anak Usia Dini yang telah diselenggarakan dibeberapa tahun belakangan ini 

sudah merambat ke pedesaan-pedesaan, seperti di Kelompok Bermain Al-

Khoeriyah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes 

pelaksanaan program pelayanan di Kelompok Bermain Al-Khoeriyah sudah baik 

Hak Masyarakat atas 
Pendidikan 

Pendidikan 
Dasar & 

Menengah 

Pendidikan Anak 
Usia Dini 

Pendidikan 
Tinggi 

Pelaksanaan Manfaat 
PAUD 

 

Faktor 
Pendorong & 
Penghambat 

Respon 
Masyarakat 

Program 
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sesuai dengan kurikulum yang berlaku dari Pusat Pendidikan Anak Usia Dini. 

Dari program pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-

Khoeriyah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes 

mempengaruhi masyarakat Desa Banjarharjo yang berada disekitar Kelompok 

Bermain Al-Khoeriyah ada manfaat yang diperoleh untuk masyarakat Desa 

Banjarharjo diantaranya (1) dapat mengerti pentingnya PAUD, (2) dapat 

memajukan mutu pendidikan di desa Banjarharjo. Ada beberapa faktor yang 

menjadi pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya faktor-faktor 

penghambatnya yaitu sumber daya manusia rendah, tingkat pendidikan 

masyarakat yang minim, sarana prasarana kurang memadai, kurangnya dana 

operasional pemerintah terhadap jaminan dana bulanan pendidik. Namun, 

masyarakat Desa Banjarharjo memberikan tanggapan yang baik dengan adanya 

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 

walaupun masih ada beberapa faktor yang menghambat program pelayanan 

pendidikan anak usia dini. Sikap responsif masyarakat yang positif memberikan 

dampak positif yang diterapkan dan  mendukung sepenuhnya terhadap pelayanan 

program pendidikan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena untuk 

mengetahui respon masyarakat Desa Banjarharjo yang berada di sekitar PAUD 

Al-Khoeriyah terhadap program pelayanan pendidikan anak usia dini. Data-data 

yang dibutuhkan adalah data-data yang berupa diskriptif mengenai respon 

masyarakat Banjarharjo terhadap program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, 

sehingga pendekatan yang paling cocok adalah pendekatan kualitatif. 

 

B. Lokasi dan Obyek Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia 

Dini Al-Khoeriyah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 

Alasan peneliti memilih Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Al-

Khoeriyah tersebut karena lokasinya strategis, sebagai salah satu desa yang ada 

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.  

 
C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah tentang respon masyarakat terhadap program 

pelayanan pendidikan anak usia dini di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes (Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Al-Khoeriyah 
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Banjarharjo). Fokus penelitian ini dapat dirinci lagi ke dalam sub-sub fokus 

penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana manfaat program pelayanan bagi Pendidikan Anak Usia Dini 

bagi masyarakat Banjarharjo.  

2. Bagaimana respon atau tanggapan masyarakat tentang program pelayanan 

Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes. 

3.   Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat 

program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa kata-kata, tindakan 

dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang dimanfaatkan 

untuk pengumpulan data yang diperoleh data adalah dari : 

a. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Banjarharjo 

Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dan orang tua peserta didik 

yang menyekolahkan anaknya di Kelompok Bermain Al-Khoeriyah. 

b. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004:90). 

Informan yang memberikan informasi tentang obyek kajian yang diteliti 

adalah : 
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Penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain Pendidikan Anak 

Usia dini Al-Khoeriyah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes, Kepala Sekolah Kelompok Bermain Pendidikan Anak 

Usia Dini Al-Khoeriyah Desa Banjarharjo Banjarharjo, Guru Kelompok 

Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Al-Khoeriyah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Setiap peneliti ilmiah, pengumpulan data ditunjukan kepada obyek 

penelitian untuk mendapatkan data responden. Adapun metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Penulis melakukan observasi ini dengan melihat sendiri pemahaman yang 

tidak terucapkan dari subjek dan informan dan sudut pandang subjek dan 

informan yang mungkin tidak diperoleh melalui wawancara dan dapat mengetahui 

respon masyarakat Desa Banjarharjo terhadap program Pelayanan Pendidikan 

Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah. Observasi ini dilakukan dan 

difokuskan pada masyarakat Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten 

Brebes terhadap program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini. 

Observasi awal dilakukan untuk memperoleh gambaran atau informasi 

yang dapat digunakan sebagai landasan observasi selanjutnya. Observasi 

dilakukan dengan cara mengamati pada apa yang menjadi fokus dalam penelitian 

ini di lapangan. Observasi awal dilakukan saat penulis mengajukan rancangan 

skripsi yang disetai surat izin dari ketua jurusan Sosiologi dan Antropologi, 
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Kepala Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Hal-hal yang 

diobservasi antara lain mengamati  keadaan masyarakat Desa Banjarharjo 

terhadap pendidikan. 

Penulis melakukan observasi tahap lanjut karena untuk melengkapi dan 

menyempurnakan data observasi awal bersamaan dengan proses wawancara. 

Penulis melakukan pengamatan dan mencatat berbagai kegiatan masyarakat Desa 

Banjarharjo  dan kegiatan di Kelompok Bermain Al-Khoeriyah mengenai keadaan 

pendidikan di Desa Banjarharjo. Pada saat melakukan observasi penulis terjun 

langsung ke lokasi penelitian dengan melihat dan mengamati sendiri kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaannya 

sebenarnya didasarkan atas pengalaman secara langsung keadaan pendidikan 

masyarakat Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Penulis 

melakukan penelitian dan mencatat data hasil pengamatan yang diperoleh selama 

observasi dan nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis kembali. 

Tahap-tahap tersebut bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat Desa 

Banjarharjo terhadap program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, manfaat apa 

saja yang di dapat dan faktor-faktor apa yang melatar belakanginya. 

 

2. Metode Wawancara 

Penulis mengadakan tanya Jawab secara langsung dan mendalam kepada 

subjek dan informan guna memperoleh data yang valid dalam penelitian. Kegiatan 

wawancara ini dilakukaan pada saat penelitian yaitu dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang menyangkut fokus penelitian. 
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Penulis melakukan wawancara oleh subjek dan informan. Subjek 

penelitian yaitu masyarakat Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten 

Brebes dengan menggunakan alat bantu berupa alat tulis. Proses wawancara ini 

dilakukan agar memperoleh data yang valid dalam respon masyarakat Desa 

Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes terhadap program 

pendidikan anak usia dini. 

Penulis membuat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

agar tidak lebih fokus dengan yang diteliti dan pertanyaan bisa berubah 

disesuaikan dengan Jawaban dari para subjek dan informan. Pelaksanaan tanya 

Jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Subjek dan informan dipilih 

karena dianggap sudah mewakili Jawaban pertanyaan yang diberikan penulis dan 

mendapat informasi sesuai dengan fokus penelitian. 

Melalui wawancara ini, peneliti berharap bias memperoleh gambaran dan 

data-data mengenai Pendidikan Anak Usia Dini di Kelompok Bermain Al-

Khoeriyah Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 

 

3. Metode Dokumentasi 

  Penulis memperoleh dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang 

ada di lokasi penelitian dan data terrtulis digunakan untuk membantu 

menganalisis penelitian. Dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data 

dengan cara mengambil atau mengutip  dokumentasi atau catatan yang sudah ada 

mengenai data monografi Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten 

Brebes yang disimpan oleh Kepala Desa Banjarharjo, digunakan untuk membantu 
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mengumpulkan data agar penulis dapat menggunakan sebagai bahan untuk 

membantu menganalisis hasil penelitian. 

  Dokumentasi data yang lain berupa dokumen (foto) dan informasi dari 

masyarakat yang berhubungan dengan obyek penelitan. Penggunaan foto sebagai 

pelengkap data-data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan, 

wawancara dan sumber tertulis lainnya dan dimaksudkan untuk mengabadikan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan yang terkait dengan penelitian.  

 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku-buku, majalah 

dan surat kabar yang ada di perpustakaan pusat UNNES, perpustakaan jurusan 

Sosiologi Antropologi, perpustakaan jurusan PLS. 

 

5. Validitas/Keabsahan Data 

Penulis memperoleh keabsahan data dengan cara triangulasi, data yang 

diperoleh dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya karena dibandingkan dari 

berbagai segi. Hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut perlu 

dibandingkan untuk mengetahui fokus penelitian yaitu manfaat program 

pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini masyarakat Desa Banjarharjo, respon 

masyarakat Desa Banjarharjo terhadap program pelayanan Pendidikan anak Usia 

Dini dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.  

Penulis melakukan perbandingan hasil wawancara dan pengamatan dengan 

subjek maupun informan. Membandingkan hasil wawancara dan pengamatan 

tidak cukup itu saja, tapi perlu membandingkan yang dikatakan subjek dan 
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informan di depan umum tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi saat mengadakan wawancara dengan penulis. Membandingkan 

keadaan perspektif subjek (Masyarakat Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes) dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dan 

perangkat Desa seperti kepala Desa. Hasil wawancara yang telah dilakukan 

dibandingkan dengan dokumen yang yang dimiliki Desa Banjarharjo Kecamatan 

Banjarharjo Kabupaten Brebes. 

Data yang diperoleh dari hasil observasi di Desa Banjarharjo Kecamatan 

Banjarharjo Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banjarharjo 

Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes merespon adanya program pelayanan 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

 
6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yaitu melakukan reduksi data, hal ini dilakukan dari 

hasil wawancara dan pengamatan di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes dengan memperoleh data yang banyak maka perlu dipilih hal-

hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam untuk menggambarkan hasil penelitian 

yang didapatkan dari lapangan berupa masyarakat Desa Banjarharjo Kecamatan 

Banjarharjo Kabupaten Brebes tentang manfaat yang diperoleh masyarakat dalam 

program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, respon masyarakat Desa 

Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, setelah direduksi data 

tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif yang melalui proses analisis, berisi 

mengenai uraian seluruh fokus penelitian dari keadaan masyarakat Desa 
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Banjarharjo dan proses terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang 

diperoleh dalam respon dari masyarakat Desa Banjarharjo terhadap program 

pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah, manfaat 

yang diperoleh masyarakat dengan adanya program pelayanan Pendidikan Anak 

Usia Dini dan faktor-faktor yang menjadi endukung dan penghambat berkaitan 

dengan keberadaan pendidikan di Desa Banjarharjo. 

Analisis datanya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

(Miles dan Huberman, 1992: 20). 

 

Tahapan-tahapan analisis datanya adalah sebagai berikut : 

 
a. Pengumpulan Data 

Penulis memperoleh data-data dari masyarakat Desa Banjarharjo yang 

berdekatan dengan Kelompok Bermain Al-Khoeriyah, Orang tua peserta didik, 

Koordinator Pengelola Kelompok Bermain Al-Khoeriyah, Kepala sekolah dan 

pendidiknya. 

Pengumpulan 
Data            1 

Reduksi Data 

           2

Penyajian Data 

                     3 

Penarikan 
Kesimpulan atau 
Verifikasi     4 
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b. Reduksi Data 

Penulis menggunakan reduksi data untuk memilih data-data yang sudah 

terkumpul yang sesuai dengan fokus penelitian kemudian data disaring sesuai 

dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 

wawancara yang sudah terkumpul direduksi atau dipilih kembali dengan tujuan 

agar memperoleh data yang memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan wawancara serta mempermudah penulis untuk mencarinya 

sewaktu-waktu diperlukan. Proses pemilihan data setelah observasi dan 

wawancara yang didapatkan penulis respon masyarakat Desa Banjarharjo 

terhadap program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, manfaat bagi 

masyarakat dengan adanya program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

faktor-faktor apa saja yang mendukunf dan menghambat adanya program 

pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini. 

Data yang tidak dibutuhkan dalam penelitian tidak dimunculkan dalam 

pembahasan, agar lebih mengarah pada fokus penelitian dan tidak membahas hal-

hal yang dianggap tidak sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini mempunyai 

tiga kata kunci yaitu respon masyarakat, program, pelayanan pendidikan anak usia 

dini dengan tujuan mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap program 

pelayanan pendidikan anak usia dini. 

c. Penyajian Data 

Penulis memperoleh data dari observasi, wawancara, maupun 

dokumen mengenai kondisi monografi Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes dan foto mengenai gambaran keadaan pendidikan Pendidikan 
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Anak Usia Dini di Kelompok Bermain Al-Khoeriyah disajikan dalam bentuk 

deskriptif yang melalui proses analisis, berisi mengenai uraian seluruh masalah 

yang dikaji yaitu sesuai dengan fokus penelitian berupa respon masyarakat 

terhadap program pelayanan pendidikan anak usia dini, manfaat dari program 

pelayanan pendidikan anak usia dini dan faktor yang mendukung maupun yang 

menghambat. 

d. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Penulis mengambil kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan data 

hasil dari penelitian yang sudah disajikan sesuai focus respon masyarakat Desa 

Banjarharjo terhadap program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, manfaat apa 

yang didapat masyarakat Desa Banjarharjo yang berada disekitar Kelompok 

Bermain Al-Khoeriyah dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan 

pendorong terhadap proram pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini. Hasil dari 

observasi dan wawancara yang dilakukan penulis bahwa di Desa Banjarharjo 

Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa masyarakat Desa 

Banjarharjo Kecamatan Banjarhajo Kabupaten Brebes merespon adanya program 

pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan ada manfaatnya bagi masyarakat Desa 

Banjarharjo. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Banjarharjo 

Keadaan penduduk Desa Banjarharjo menurut tingkat pendidikan pada 

tahun 2009. 

Tabel 1. Jumlah Daftat Tingkat Pendidikan Desa Banjarharjo. 

No. Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

(Jiwa) 

1. Tidak pernah sekolah 548 

2. Tidak tamat SD/Sederajat 603 

3. Tamat SD/Sederajat 1577 

4. Tamat SLTP/Sederjat 1461 

5. SLTA/Sederajat 982 

6. Diploma 336 

7. S1 121 

8. S2/S3 2 

 Jumlah 5630 

Sumber : Data Monografi Desa Banjarharjo Tahun 2009 
 

Berdasarkan data diatas bahwa masyarakat desa Banjarharjo dalam tingkat 

pendidikan didominasi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan di desa Banjarharjo cukup 

rendah. 
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a. Gambaran Masyarakat Desa Banjarharjo 

Secara geografis Desa  Banjarharjo terletak didaerah perbatasan 

Provinsi Jawa Barat. Batas-batas tersebut adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara  : Desa Banjarlor 

  Sebelah Selatan : Desa Cikuya 

  Sebelah Barat  : Desa Parereja 

  Sebelah Timur  : Desa Karang Bandung 

Sumber : Kelurahan Banjarharjo 2009. 

Memiliki prasarana angkutan yang memadai, baik jalan Desa, jalan Kabupaten 

dengan kondisi jalan dapat dilalui oleh kendaraan berroda dua dan berroda 

empat maupun angkutan lainnya. 

Secara geografis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-

rata lima meter dari permukaan laut.  

Penduduk Desa Banjarharjo pada tahun 2009 berjumla 10.567 jiwa yang 

terdiri atas laki-laki 5402 jiwa dan perempuan 5165 jiwa. Berdasarkan 

kelompok usia dapat di gambarkan dalam table 1 sebagai berikut : 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Banjarharjo 
No. Usia L P Jumlah 

1. 0-4 tahun 573 547 1120 

2. 5-9 tahun 566 543 1109 

3. 10-14 tahun 550 527 1077 

4. 15-19 tahun 529 507 1036 

5. 20-24 tahun 685 657 1342 

6. 25-39 tahun 689 664 1353 

7. 40-44 tahun 269 255 524 

8. 50-54 tahun 178 171 349 

9. 55-59 tahun 196 163 359 

10. 60-64 tahun 181 162 343 

11. 65 tahun ke atas 138 155 293 

 Jumlah 5402 5165 10.567 

Sumber: Data Monografi Desa Banjarharjo tahun 2009 

Berdasarkan data monografi penduduk desa Banjarharjo merupakan desa 

yang padat penduduknya di bandingkan dengan desa-desa lainnya. Dimana desa 

Banjarharjo merupakan pusat kecamatan dari beberapa desa yang ada diwilayah 

desa Banjarharjo jadi penduduknya cukup ramai dan merupakan pusat dari desa-

desa lain. Dari data diatas usia 0-4 tahun berjumlah 1120 jiwa, sedangkan anak 

yang sudah mendapatkan pelayanan pendidikan anak usia dini berjumlah 150 

peserta didik dari lima Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di Desa 

Banjarharjo yaitu dari Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-

Khoeriyah berjumlah 25 peserta didik, Pendidikan Anak Usia Dini Mutiara 53 

peserta didik, Pendidikan Anak Usia Dini Istiqomah 12 peserta didik, Pendidikan 

Anak Usia Dini Candra Kirana 20 peserta didik, Pendidikan Anak Usia Dini 
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Nambo 40 peserta didik. Dari jumlah data monografi diatas bahwa belum semua 

anak usia 0-4 tahun terlayani pendidikan anak usia dini.  

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini masyarakat Desa 

Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yang berada di bagian 

timur berbatasan dengan Desa Karang Bandung tepatnya RT 09/03 daerah 

pupudunan. Bahasa yang dituturkan dalam kesehariannya yaitu bahasa sunda. 

Mata pencaharian di daerah pupudunan ini didominasi oleh buruh tani dan buruh 

bangunan, penduduk daerah pupudunan dikategorikan sebagai penduduk yang 

kurang mampu atau tergolong miskin.  

Di lihat dari bidang pendidikan masyarakat Desa Banjarharjo khususnya di 

daerah pupudunan bagian timur Desa Banjarharjo dengan mengenyam pendidikan 

yang didominasi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, keadaan 

ini menunjukan bahwa pendidikan yang ada di Desa Banjarharjo sangat minim. 

Kenyataan di daerah pupudunan ini masih banyak anak-anak usia dini yang belum 

terlayani dengan adanya program pelayanan pendidikan anak usia dini, padahal 

pelayanan pendidikan anak di usia dini sangatlah penting untuk perkembangan 

tujuannya yaitu untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini 

mungkin yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial secara menyeluruh serta 

memberikan landasan pada pendidikan yang lebih lanjut pada jenjang-jenjang 

selanjutnya dan secara berkesinambungan. 

Selain dari pendidikan yang tidak menunjang dilatar belakangi dengan 

pendidikan dari orang tua juga yang kurang sehingga tidak mendukung untuk 
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menyekolahkan anaknya ke pelayanan pendidikan anak usia dini, selain itu faktor 

lingkungan yang tidak mendukung. 

2. Profil Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 
 
a. Gambaran Umum Kelompok 

Bermain Al-Khoeriyah 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah berdiri diatas tanah dengan luas 265 m2. 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah letaknya dipinggiran desa Banjarharjo yang 

berbatasan dengan desa Karang bandung, tepatnya di Jl. Pramuka 2 Desa 

Banjarharjo RT 09/03 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Kelompok 

Bermain Al-Khoeriyah letaknya sangat strategis dan mudah di jangkau 

transportasinya, maka peserta didik semakin bertambahnya dari lingkungan atau 

desa yang bersebelahan yaitu Desa Karang bandung. 

 

 

Gambar 1. Gedung Kelompok Bermain Al-Khoeriyah Desa Banjarharjo 
Sumber : Dokumen Ardhianing Guspita, 15 Juli 2010. 

 



44 

 

Wawancara mengenai gedung KB Al-Khoeriyah dengan Bapak H. M. 

Warto (46 tahun) sebagi Koordinator Pengelola: 

Untuk gedung sudah milik pribadi ya mbak, dalam artian dapat di 
wakafkan kalau sekolahan-sekolahan lain kan itu masih system ngontrak. 
Bulan kemarin baru saja ada renovasi dana dari dinas turun. Perbaikan 
atap, tambahan mainan luar dan mainan dalam, ya saya buat senyaman 
mungkinlah untuk proses belajar dan bermain siswa.(wawancara kamis, 15 
juli 2010). 
 
Wawancara mengenai adanya KB Al-Khoeriyah pendapat Bapak Sutono 

(60 tahun) sebagai warga masyarakat Desa Banjarharjo : 

Dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain 
Al-Khoeriyah ini, setidaknya dapat membantu dan memajukan 
mutu pendidikan Desa Banjarhajo agar tidak terbelakang, mbak.  
Apalagi disini tuh masih banyak anak-anak yang belum 
terlayani pendidikannya di massa kecilnya, padahal pada masa-
masa itu merupakan masa yang sangat penting untuk 
perkembangan anak.  Banyak juga manfaat dari adanya 
Kelompok Bermain ini walaupun ya masih sedikit warga yang 
tahu tentang pendidikan di masa usia dini, selain itupun bisa 
menjadi contoh untuk desa-desa yang masih terbelakang 
pendidikannya (wawancara kamis, 15 Juli 2010). 
 

 
Gambar 2. Kondisi ruang belajar siswa  

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 
Sumber : Dokumen Ardhianing Guspita, Kamis 15 Juli 2010. 
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Gambar 4. Keadaan siswa di ruang kelas. 

Sumber : Dokumen Ardhianing Guspita, Kamis 15 Juli 2010. 
 

Pendapat dari Ibu Susi Susanti (22 tahun) selaku orang tua siswa 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah : 

Menurut saya sih layak sekali sudah bagus, rapi, bersih dan 
menyenangkan, nyaman untuk bermain dan belajar anak didalam ruang 
kelas. Oya, kemarin sudah juga dilakukan renovasi lagi.(wawancara Rabu, 
14 juli 2010). 
 
Kelompok Bermain Al-Khoeriyah memiliki beberapa tata tertib yang 

harus di pauhi yaitu : 

b. Tata Tertib Unuk Siswa   

1) Buang air tidak boleh sembarangan. 

2) Uang jajan maksimum Rp. 1000 kecuali minta persetujuan guru. Jika 

melanggar, maka uang jajan akan disita untuk tabungan. 

3) Tidak boleh membeli mainan pada jam belajar.  

4) Dilarang keluar lingkungan sekolah tanpa ijin selama jam pelajaran. 

5) Dilarang menginjak lahan kebun. 
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6) Dilarang merusak tanaman (taman pagar, pot).  

7) Jika mencuri, maka harus mengganti, membuat pernyataan tertulis di 

tandatangani orang tua dan kepala sekolah. 

8) Dilarang merusak barang sekolah dengan sengaja. Jika melanggar harus 

mengganti dan membuat pernyataan tertulis di tandatangani orang tua dan 

kepala sekolah. 

c. Tata Tertib Guru 

1) Jam hadir pukul 07.00. 

2) Jam pulang pukul 11.00. 

3) Apabila berhalangan hadir ijin pada kepala sekolah 

4) Setiap kehadiran diharuskan mengisi kartu kehadiran 

5) Wajib mengikuti rapat. 

d. Tata tertib Untuk Orang Tua 

Orang tua memenuhi persyaratan Kelompok Bermain/Play group Al-

Khoeriyah antara lain : menulis identitas anak, fotocopy akta kelahiran anak, 

fotocopy KTP kedua orang tua. 

Sekolah Al-Khoeriyah memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak didik 

antara lain : 

a. Gedung Sekolah 

1) Ruang kelas Kelompok Bermain : 1 ruang 

2) Ruang kantor Kepala Sekolah  : 1 ruang 

3) Ruang kantor guru   : 1 ruang 

4) Ruang kamar mandi   : 2 ruang 
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5) Ruang audio visual   : 1 ruang 

b. Mainan 

1) Mainan dalam 

Binatang peraga, bola palstik, anyaman, alat music sederhana, pola 

keluarga berdiri, papan pasak, boneka, rumah-rumahan, mobil-mobilan, alat 

peraga buah-buahan. 

2) Mainan Education 

Mainan education antara lain puzzle angka, puzzle buah, puzzle 

manusia, plastisin, puzzle binatang, puzzle transportasi, puzzle transportasi, 

alat peraga bangunan geometri, alat peraga bangunan geometri bongkar 

pasang, alat peraga balok lingkar, alat peraga masak memasak, kubus huruf, 

kubus angka, papan pasak, papan hitung, miniature binatang plastik, alat 

timbangan, meter, gambar-gambar untuk mencontoh, bentuk-bentuk segitiga, 

segiempat, segienam, bentuk tiga dimensi, kerucut, kubus, prisma, bola, alat 

permainan bangun membangun. 

3) Mainan Luar 

Papan titian, ayunan pasang, prosotan, mangkuk putar, ayunan single, bola 

dunia, komedi putar. 

4) Perpustakaan 

Koleksi perpustakaan terdiri dari buku-buku : pengetahuan, cerita, gambar, 

agama, cerita perilaku, cerita pendek. 
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Gambar 5. Mainan Luar bentuk Globe 
Kelompok Bermain Al-Khoeriyah Banjarharjo 

Sumber : Dokumen Ardhianing Guspita, Kamis 15 Juli 2010) 
 

 

Gambar 6. Mainan Luar bentuk prosotan  
Kelompok Bermain Al-Khoeriyah. 

Sumber : Dokumen Ardhianing Guspita, Kamis 15 Juli 2010 
 

Pendapat Ibu Juju sebagai Kepala Sekolah merangkap sebagai pendidik 

KB Al-Khoeriyah : 

Untuk mainan luar sudah baik dan cukup lengkap untuk bermain anak 
bantuan dari dinas cukup melengkapi sarana dan prasarana Kelompok 
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Bermain Al-Khoeriyah karena koordinator pengelola berperan aktif serta 
dukungan dari masyarakat setempat. (wawancara Kamis 15 Juli 2010). 

 
 

b. Struktur Organisasi Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 

Adapun struktur Kelompok Bermain Al-Khoeriyah seperti gambar di 

bawah ini  

 

Gambar 2 : Struktur Organisasi Kelompok Bermain Al-Khoeriyah. 
 

 Bagan di atas merupakan urutan kedudukan di mulai dari yang tertinggi di 

duduki oleh Bapak H. M. Warto, SP sebagai ketua yayasan KB Al-Khoeriyah, Ibu 

Juju Juhaeriyah sebagai kepala sekolah dan merangkap sebgai pendidik dan 

bendahara sekolah, Bapak Dharmawan sebagai sekretaris, sedangkan Ibu 

Maskuroh Zarkiah sebagai pendidik. 

 

 

 

Ketua Yayasan Al-Khoeriyah

Kepala Sekolah

Wakil Kepala Sekolah Bendahara Sekolah 

Pendidik
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c. Ketenagaan Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 
 

Tabel 3.Ketenagaan Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 

No. Nama Tgl Lahir Jabatan Pendidikan 
Terakhir 

1. H. M. Warto, SP 22-9-1960 Pengelola S1 
 

2. Juju Juhaeriyah 26-6-1981 Kepala 
Sekolah & 
pendidik 

Sedang 
melanjutkan 

S1 
3. Maskuroh Zarkiyah 27-3-1979 Pendidik Sedang 

melanjutkan 
S1 

 
 
 Berdasarkan tabel diatas merupakan keterangan ketenagakerjaan 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah dari pengelola, kepala sekolah dan pendidik. 

3. Manfaat Program Pelayanan  Pendidikan Anak Usia Dini  Bagi 
Masyarakat Banjarharjo. 
 

a. Manfaat bagi masyarakat Desa Banjarharjo 

Manfaat Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 

sangat luar biasa terutama sebagai Pendidikan Usia Dini Bagi Anak, Pendidikan 

Anak Usia Dini ini diintegrasikan bersama dengan Taman Posyandu sehingga 

dianggap sebagai Posyandu Plus, dapat berupa tempat belajar dan bermain bagi 

anak balita serta mendapatkan berbagai layanan kesehatan, seperti pemberian 

imunisasi, makanan tambahan dan vitamin A, penimbangan berat dan pengukuran 

tinggi badan. Selain itu juga, pemberian layanan kesehatan untuk ibu hamil serta 

pendidikan bagi para orang tua mengenai pengasuhan untuk meningkatkan 

perkembangan otak anak agar konsisten antara pengasuhan di rumah dan di 

lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Selain itu, manfaat Pendidikan Anak Usia 

Dini sangat besar dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Banjarharjo dan 
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masyarakat yang berada dilokasi pedesaan lain yang mengalami kendala dalam 

pemberian pendidikan usia dini bagi anak.  

Ungkap dari Ibu Susi Susanti (22 tahun) selaku orang tua siswa Kelompok 

Bermain Al-Khoeriyah : 

Biasana mah aya ceu, taun kamari aya imunisasi vitamin ka barudak 
sakola, ibu-ibu nu hamil ngarana teh Taman Posyandu, ceu. Ya anu urang 
nyaho mah aya kerjasamana jeung masyarakat didieu, puskesmas jeung 
sakolaan, ari RT 08-09 tempatna dirompokna bu Juju, Taman Posyandu 
ieu teh di buka jeung umum gen tiasa sadayana.(wawancara 14 Juli 2010). 
Biasanya sih ada mbak, tahun kemarin ada imunisasi vitamin untuk anak 
sekolah, ibu-ibu hamil di namakan Taman Posyandu, mbak. Ya yang saya 
tahu ada kerjasama antara masyarakat disini, puskesmas dan sekolahan, 
kalau RT 08-09 tempatnya di rumahnya Bu Juju, Taman Posyandu ini 
biasanya di buka untuk umum juga. 
 

Manfaat Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak pra sekolah adalah  mereka 

yang belum berumur 6 tahun bisa bersekolah melalui Pendidikan Anak Usia Dini 

ini, karena didalam Pendidikan Anak Usia Dini itu sendiri bukan hanya 

pendidikan formal yang diajarkan melainkan pendidikan non formal. 

Pada dasarnya mengarahkan pendidikan kepada anak sebelum umur 6 

tahun itu lebih baik, karena anak bisa merasakan kegiatan bersekolah meskipun 

belum mencapai umur. Misalkan, mereka bisa bermain dengan teman sebayanya 

dan pendidik pun akan mengarahkan ke arah permainan yang bermanfaat bagi si 

anak. Jadi, manfaat Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak pra sekolah, mereka 

bisa merasakan sekolah sebelum memasuki sekolah yang sebenarnya dan 

mempunyai bekal pendidikan yang telah di ajarkan di Pendidikan Anak Usia Dini 

serta berbagai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Banjarharjo dengan 

adanya Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah. 
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b. Manfaat Bagi Orang tua Peserta Didik 

Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk 

perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional.  Dengan proses perkembangan dan 

pertumbuhan anak dengan melalui proses belajar di Kelompok Bermain salah satu 

manfaatnya dapat menumbuh kembangkan fisik, psikis dan mental peserta didik 

agar lebih siap untuk menghadapi pendidikan ke jenjang lebih lanjut, peserta didik 

bisa belajar dan mengenal tata nilai agama dan kesopanan yang diajarkan oleh 

guru di sekolah, selain itu manfaat yang di dapat oleh orang tua siswa yang sibuk 

dengan pekerjaannya mereka lebih leluasa ketika anaknya berada di Kelompok 

Bermain. Hal ini dapat dirasakan oleh Ibu Mulyanah (22 tahun) selaku orang tua 

siswa Kelompok Bermain Al-Khoeriyah : 

Banyak sekali manfaat pelayanan dari Kelompok Bermain ini, ya mbak. 
Ya manfaat untuk saya lebih mudah saja selain anak bisa belajar bisa juga 
bermain dan punya banyak teman yang seumuran jadi anak lebih anteng, 
dari pada dengan saya terus mbak anak akan manja terus nggak bisa 
mandiri nantinya saya malah nggak bisa buat bekerja pekerjaan saya 
dirumah dan kalau disekolahan kan gurunya itu juga yang menjaga 
memantau anak saya, begitu mbak.(wawancara 14 juli 2010).  
 

Ungkapan dari Ibu Suryati (30 tahun) selaku orang tua siswa Kelompok 

Bermain Al-Khoeriyah : 

Kalau anak saya mah sudah bisa mengaji mbak, kan setiap jumat pagi 
biasanya ada mengaji di ajarin sama gurunya. Setiap pulang dari sekolah 
mengucap salam, cium tangan padahal dulu anak saya waktu belum 
sekolah nggak pernah mbak seperti itu mbak. Ya walaupun anak saya 
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masih di tunggu kalau di sekolahan, mbak. Manfaat laginya sebelum ke 
SD jd sudah bisa sudah pinter sudah punya bekal biar nggak tertinggal 
prestasinya.(14 juli 2010). 
 

Manfaat Pendidikan Anak Usia Dini diberdayakan tak lain adalah semakin 

siapnya anak-anak kita memasuki jenjang pendidikan dasar (sekolah dasar). Selama 

ini, sangat terasa anak-anak yang masuk SD tanpa melalui Pendidikan Anak Usia 

Dini dalam hal ini Taman Kanak-kanak (TK), pada umumnya tertinggal 

prestasinya. Meskipun demikian, hampir tak ada grafik naik masyarakat untuk 

terlebih dahulu memasukkan anaknya ke TK. Hal inilah yang menjadikan 

Pendidikan Anak Usia Dini nonformal menjadi urgen. Taman Kanak-kanak dan 

Raudathul Atfal sebagai bentuk Pendidikan Anak Usia Dini formal masih sangat 

kurang, sehingga sebagian masyarakat tidak memasukkan anaknya di TK atau RA, 

sebagian masyarakat lainnya menginginkan anaknya untuk dibina pada suatu 

"institusi pendidikan" yang tidak berkesan formal (nonformal) sebelum masuk SD. 

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori Fungsionalisme Malinowski 

yang mengasumsikan bahwa segala kegiatan/aktifitas manusia dalam unsur-unsur 

kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah 

kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh 

kehidupannya. Kelompok sosial atau organisasi sebagai contoh, awalnya 

merupakan kebutuhan manusia yang suka berkumpul dan berinteraksi, perilaku ini 

berkembang dalam bentuk yang lebih solid dalam artian perkumpulan tersebut 

dilembagakan melalui rekayasa manusia. PAUD sebagai kelompok sosial atau 

organisasi untuk tempat berinteraksi dan berkumpul yang sudah dilembagakan 

memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat Desa Banjarharjo. 
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4. Respon Masyarakat Desa Banjarharjo Terhadap Program Pelayanan 
Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah Desa 
Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes  
 

Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah mulai 

kegiatan belajar mengajar juli tahun 2006 dan diresmikan oleh pemerintahh 

melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Brebes No. 426/042/2008. Sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaan program 

pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan baik jumlah peserta didik, penambahan 

sarana dan prasarana APE luar dan APE dalam dari pemerintah melalui bantuan 

dana rintisan program Pendidikan Anak Usia Dini tahun anggaran 2009. Pada 

tahun 2010 mendapat bantuan dana untuk renovasi gedung melalui APBD 

Kabupaten Brebes tahun anggaran 2010. Dengan merambatnya akses pendidikan 

yang cepat masyarakat desa pun sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai 

tersentuh dan tersadarkan akan pentingnya sebuah pendidikan. Tidak hanya di 

pendidikan formal saja, namun Pendidikan Anak Usia Dini non formal sudah 

merambat ke bagian-bagian Desa Banjarharjo salah satunya yaitu di Desa 

Banjarharjo bagian timur tepatnya di RT 09/03 blok pupudunan atau blok tasik 

dengan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Baermain Al-

Khoeriyah. Hal ini menunjukan adanya perkembangan peningkatan pendidikan di 

Desa Banjarharjo. Hal ini di ungkapkan oleh masyarakat Desa Banjarharjo yaitu  

Ibu Ningsih (40 tahun) : 

Alhamdulillah nya teh, ayeuna mah di Banjar gen seeur pisan sakolaan-
sakolaan PAUD pan salain PAUD nu didieu di longkrang, di Blok M, 
Parereja, di dayeuh pucuk gunung Bandungsari gen aya. Sae kacida teh 
jeung majukeun perkembangan pendidikan di Banjar naon deui jalmi 
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didieu teh teu nyaho nanaon kana pendidikan. (wawancara Jumat, 16 Juli 
2010). 
 
Alhamdulillah ada mbak, sekarang sih di Banjar juga banyak sekolahan-
sekolahan PAUD selain PAUD disini di lonkrang, di Blok M, Parereja, di 
daerah pegunungan Bandungsari juga sudah ada. Bagus sekali mbak untuk 
memajukan perkembangan pendidikan di Banjar apa lagi masyarakat 
disini belum tahu tentang pendidikan. 
 
 

 Dari wawancara diatas membuktikan bahwa masuknya Pendidikan Anak 

Usia Dini ke desa-desa ini mendapatkan respon yang positif bagi masyarakat, 

seperti contoh di Desa Banjarharjo partisipasi masyarakat yang berdekatan dengan 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah ini menanggapi dengan baik dengan berdirinya 

Kelomppok Bermain Al-Khoeriyah, dengan harapan orang tua bagi anaknya yang 

bersekolah di Kelompok Bermain Al-Khoeriyah ini mempunyai bekal pada saat 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya dan lebih menonjol prestasi 

belajarnya di  bandingkan dengan siswa yang tidak mengenyam pendidikan di 

usia dini. 

Ditinjau secara keseluruhan siswa yang bersekolah dan yang tidak 

bersekola ke Pendidikan Anak Usia Dini masih banyak anak-anak usia dini yang 

berada di Desa Banjarharjo ini belum terlayani pendidikannya dikarenakan tingkat 

kesadaran masyarakat terhadap pemberian layanan pendidikan bagi anak sejak 

usia dini (0-6 tahun) masih sangat rendah, kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini itu sendiri. Meskipun 

selama ini pemerintah dan masyarakat telah menyelenggarakan berbagai program 

layanan pendidikan bagi anak usia dini. Namun, kenyataannya hingga saat ini 

masih banyak anak usia dini yang belum memperoleh kesejahteraan layanan 
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pendidikan. Sosialisasi pendidikan anak usia dini juga diakui belum menyentuh 

secara merata pada lapisan masyarakat terbawah di tingkat kecamatan dan 

kabupaten/kota.  Seperti contoh di Kelompok Bermain Al-Khoeriyah yang berada 

di daerah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, kesadaran 

warga setempat kurang akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini, 

kurangnya partisipasi masyarakat Desa Banjarharjo untuk memajukan lembaga 

pendidikan yang ada, selain itu disebabkan juga masih sangat terbatasnya jumlah 

tenaga pendidik dan kependidikan untuk mereka.  

Namun, dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain 

Al-Khoeriyah di Desa Banjarharjo ini. Walaupun hanya sebagian dari masyarakat 

yang ikut berpartisipasi mendapatkan  respon yang positif dan dampak yang 

positif pula, masyarakat setempat ikut memajukan pendidikan dan pada waktu 

sekarang ini justru sedang mengalami berkembang pesat dengan adanya 

kerjasama antara Kelompok Bermain Al-Khoeriyah, masyarakat Desa Banjarharjo 

dan Pemerintah Dinas. Dengan adanya respon yang baik dari masyarakat Desa 

Banjarharjo dalam setiap tahunnya Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok 

Bermain Al-Khoeriyah ini mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapatnya Malinowski pada teori fungsionalisme yang 

menyatakan bahwa gejala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud 

memuaskan suatu rangkaian dari jumlah kebutuhan dan naluri mahluk manusia 

yang berhubungan dengan seluruh kehidupan ( Koentjaraningrat 2007:171). 
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Dalam penelitian ini program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di 

Desa Banjarharjo dibuat dalam rangka untuk memuaskan kebutuhan manusia 

untuk mendapatkan pendidikan pada anak usia dini.  

5. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Program Pelayanan 
Pendidikan Anak Usia Dini Al-Khoeriyah Desa Banjarharjo Kecamatan 
Banjarharjo Kabupaten Brebes 
 

Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dan peran dalam pendidikan 

masyarakat, maka Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 

memberikan program sebagai upaya peningkatan dan pembangunan pendidikan 

untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam 

pelaksanaan kenyataannya untuk dukungan masyarakat secara umum mereka 

mendukung adanya program pelayanan Kelompok Bermain Al-Khoeriyah, tetapi 

banyak juga dari masyarakat yang belum sepenuhnya merespon setiap program 

pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh yayasan Al-

Khoeriyah Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 

1. Faktor Penghambat Program Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes : 

a. Kondisi ekonomi masyarakat miskin. 

Mata pencaharian penduduk Desa Banjarharjo relative kompleks. 

Perbedaan ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan keahlian yang 

berbeda. Mata pencaharian penduduk Desa Banjarharjo sebagian besar 

didominasi oleh buruh tani, buruh bangunan dan pengusaha dengan 

penghasilan yang kurang mencukupi untuk sehari-harinya. Hal ini di 
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ungkapkan oleh Bapak Kosim (34 tahun) sebagai pekerja buruh 

bangunan : 

Penduduk sini tuh rata-rata kerjanya ya sebagai buruh tani dan 
buruh bangunan kaya saya ini mbak, malahan kerjanya belum tentu 
tetap musiman mbak jadi ya pendapatannya juga ga tetap ga 
mencukupi. (wawancara Kamis, 15 Juli 2010). 
 
Dengan kondisi diatas masyarakatnya tergolong miskin, sehingga 

masyarakatnya tidak bisa menyekolahkan anaknya ke Lembaga 

Pendidikan Anak Usia Dini. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang 

diperoleh dari Kelompok Bermain Al-Khoeriyah :   

Tabel 4. Kategori Orang tua yang Mampu Menyekolahkan Anaknya 

dan  Orang tua yang Tidak Mampu Menyekolahkan  Anaknya ke Lembaga 
Pendidikan Anak Usia Dini KB Al-Khoeriyah 

Orang tua yang  Mampu Orang tua yang Tidak Mampu 

• Rata-rata latar belakang pendidikan 

orang tuanya SMP keatas. 

• Mata pencaharian Orang tuanya dari 

buruh bangunan keatas. 

• Dari segi penghasilan Orang tua 

mencukupi lebih dari Rp. 

500.000/bulan. 

• Rata-rata latar belakang pendidikan 

orang tuanya dari SMP kebawah. 

• Mata pencaharian Orang tuanya dari 

buruh tani kebawah. 

• Dari segi penghasilan Orang tua tidak 

mencukupi kurang dari Rp. 

400.000/bulan. 

Sumber: Buku Induk Siswa Kelompok Bermain Al-Khoeriyah 

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa tidak semua orang tua 

dapat menyekolahkan anaknya ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 

karena beberapa faktor yang tidak mendukung dan tidak memungkinkan 

untuk menyekolahkan anaknya ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah. 
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Dengan keadaan masyarakat Desa Banjarharjo diatas bahwa 

masyarakat Desa Banjarharjo berusaha untuk memenuhi kebutuhannya 

sehari-hari termasuk kebutuhan pendidikan anak usia dini, hal ini sesuai  

dengan teori fungsionalisme Malinowski yang mengungkapkan bahwa 

segala aktivitas sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari 

sejumlah kebutuhan naluri mahluk manusia yang berhubungan dengan 

segala kehidupannya (Koentjaraningrat, 2007:171).  

b.   Sarana dan prasarana kurang memadai APE luar dan dalam. 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah dari segi prasaran untuk 

menunjang proses belajar mengajar masih ada kekurangan seperti APE 

dalam yaitu seperti  balok-balok kecil, puzzle, buku-buku cerita, buku-

buku bergambar sedangkan untuk APE luar seperti ayunan single, 

prosotan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Juju Juhaeriyah sebagai Kepala 

Sekolah sekaligus sebagai pendidik: 

Ya mbak, untuk sarana permainan masih kurang. Untuk proses 
belajar mengajar pun masih terbatas alat peraganya kadang 
peserta didik yang satu dengan yang lainnya rebutan. (wawancara 
Kamis, 15 Juli 2010). 
 

Faktor-faktor diatas merupakan beberapa kendala yang 

menghambat proses berkembangnya Pendidikan Anak Usia Dini 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah. Hal ini di ungkapkan oleh 

Koordinator Pelaksana Bapak H. M. Warto, SP (46 tahun) : 

Begini mbak, memang Kelompok Bermain ini belum begitu maju 
karena masih banyak sekali kendalanya diantaranya ya masih 
kurangnya sarana dan prasarananya seperti mainan, minimnya 
bantuan dari pemerintah yang kurang tanggap, dana operasional 
untuk pendidik juga terkadang macet nggak mesti keluar setiap 
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bulannya padahal dananya nggak seberapa dan  nggak sebanding, 
mbak. Ya bisa di bilang nggak ada jaminan buat 
kedepannya.(wawancara Kamis, 15 juli 2010) 

  
Dalam penelitian ini dugaan adanya faktor yang menghambat 

pelaksanaan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini akan mempengaruhi 

kelancaran program pelaksanaan pendidikan anak usia dini dan berujung 

kepada tercukupinya salah satu kebutuhan masyarakat   akan pendidikan 

pada anak dari kecukupan sarana dan prasarana untuk mendorong 

majunya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. 

2. Faktro-faktor Pendukung Program Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes: 

a.  Adanya dukungan dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh 

masyarakat dalam mensosialisasikan tentang program pelayanan PAUD 

kepada masyarakat.  

Dari pemerintah Desa Banjarharjo bersedia untuk menyampaikan 

informasi dan dukungan berikut serta turun ke lapangan untuk memantau 

perkembangan Kelompok Bermain Al-Khoeriyah, kegiatan tersebut 

dilakukan pada setiap tiga bulan sekali dengan adanya hasil laporan 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Juju 

Juhaeriyah selaku Kepala Sekolah sekaligus menjabat sebagai pendidik : 

Kelompok Bermain ini selalu dipantau dari kantor desa mbak, 
soalnya kalau itu ada pengumpulan laporan biar orang desa tau 
keadaan dan kekurangan apa saja di Kelompok Bermain Al-
Khoeriyah ini (wawancara Kamis, 15 Juli 2010).  
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Dari keadaan Kelompok Bermain Al-Khoeriyah Pemerintah Desa 

Banjarharjo memberikan bantuan dan dukungan dari Pemerintah Desa 

untuk memajukan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-

Khoeriyah Banjarharjo diatas dianalisiskan dengan teori fungsionalisme 

Malinowski mengungkapkan bahwa segala aktivitas sebenarnya 

bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri 

mahluk manusia untuk manusia yang berhubungan dengan segala 

kehidupannya dengan cara memberikan bantuan dan dukungan dari 

Pemerintah Desa untuk memajukan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok 

Bermain Al-Khoeriyah Banjarharjo (Koentjaraningrat, 2007:171).  

b. Kerjasama antara pengelola orang tua dan instansi terkait sangat erat untuk 

memajukan KB Al-Khoeriyah. 

Hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait memiliki 

jaringan yang kuat sehingga dapat memberikan dukungan sebagai donatur 

dengan berupa dana dan alat bermain atau fasilitas yang belum ada di 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah tersebut. Hal ini diungkap oleh 

Pengelola Kelompok Bermain Al-Khoeriyah yaitu Hj. M. Warto, SP : 

Kelompok Bermain ini banyak dukungannya ya mbak, dari 
Pemerintah Desa, instansi-instansi yang ada di Kabupaten Brebes 
sampai kerabat-kerabat saya ikut serta memberikan dukungan, ya 
dukungannya itu bisa berupa dana atau alat bermain (wawancara 
Kamis, 15 juli 2010). 
 
Dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan dugaan adanya faktor 

yang mendorong pelaksanaan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini akan 

mempengaruhi kelancaran program pelaksanaan pendidikan anak usia dini 
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dengan adanya kerjasama dan dukungan dari instansi yang terkait dan 

berujung kepada tercukupinya salah satu kebutuhan masyarakat   akan 

pendidikan pada anak dan adanya suatu fungsi sosial dari suatu pranata 

sosial terhadap kebutuhan mutlak (Koentjaraningrat, 2007:167). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data yang terurai diatas, maka peneliti menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Pendidikan Anak Usia Dini di antaranya masyarakat dapat 

mengerti pentingnya PAUD dan dapat memajukan pendidikan di Desa 

Banjarharjo, manfaat bagi siswa mempunyai dampak yang positif 

terhadap perkembangan anak seperti kemampuan motorik sebagai   

bekal untuk ke jenjang lebih lanjut.  

2. Respon masyarakat terhadap pelaksanan program pelayanan 

Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al-Khoeriyah Desa 

Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes secara umum 

mendapat respon yang positif dari masyarakat dengan baik dan 

dukungan yang penuh. Hal ini dapat terwujudnya peningkatan jumlah 

peserta didik yang bersekolah di Pendidikan Anak Usia Dini 

Kelompok Bermain Al-Khoeriyah. 

3. Faktor-faktor penghambatnya yaitu kondisi ekonomi masyarakat 

miskin, sarana prasarana kurang memadai APE luar dan dalam. Faktor 

pendukungnya yaitu adanya dukungan dari Kepala Desa, Perangkat 

Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan tentang program 
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pelayanan PAUD kepada masyarakat, kerjasama antara pengelola 

orang tua dan instansi terkait sangat erat untuk memajukan KB Al-

Khoeriyah. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan adalah : 

1. Untuk orang tua peserta didik agar lebih mematau lagi perkembangan 

motorik anak supaya lebih maksimal, hal ini dilakukan dengan  

menerapkan apa yang telah di pelajari di Kelompok Bermain.  

2. Untuk pengelola Kelompok Bermain Al-Khoeriyah diharapakan agar 

selalu menjalin kerjasama dengan pihak orang tua peserta didik, 

pemerintah desa dan instansi-instansi terkain dengan Pendidikan Anak 

Usia Dini agar citra Pendidikan Anak Usia Dini di Masyarakat tetap 

baik. 

3. Untuk pemerintah lebih memfasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar 

agar peserta didik lebih berkualitas dan menarik perhatian yang belum 

memasukan anaknya ke Pendidikan Anak Usia Dini. 
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