
ABSTRAK 

 

Lesdayani. 2020. Pengaruh Persepsi Orangtua Terhadap Kontribusi di PAUD Se 

Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Pembimbing: (I) Drs. Emroni, M.Ag (II) Rizki Noor Haida, S.Psi, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Pengaruh, Persepsi Orangtua, Kontribusi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi atau 

pemikiran orangtua dimana orangtua adalah pendidik pertama bagi anak sebelum 

memasuki dunia pendidikan yang bersifat formal maupun informal, dan juga ingin 

mengetahui kontribusi yang diberikan orangtua kepada PAUD dan orang tua harus 

memiliki wawasan yang luas agar dapat menumbuhkan minat belajar anak dan 

mengetahui tujuan dalam mendidik anak sehingga orang tua dapat memahami 

tujuan sekolah bagi anak, agar anak dapat terarah dalam mencapai tujuan proses 

pendidikan. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode riset kombinasi. Pendekatan ini 

melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga 

kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian 

kualitatif dan kuantitatif dan lebih lengkap dari sekedar mengumpulkan dan 

menganalisis dua jenis data. Setelah masalah dan latarbelakang masalah sudah 

ditemukan kemudian dikemukakan dengan fakta, kemudian membuat rumusan 

masalah, yang berbentuk pertanyaan penelitian. Kemudian peneliti memilih teori 

yang berkiatan dengan masalah untuk memperjelas masalah. Selanjutnya 

merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Kemudian untuk diuji 

validitas dan reabilitas instrumen harus disusun terlebih dahulu. Setelah instrumen 

terbukti valid dan reabel kemudian digunakan untuk mengumpulkan data untuk 

menjawab rumusan masalah kuantitatif sebagai fokus penelitian dan dilakukan juga 

pengumpulan data kualitatif.  

Variabel independen persepsi orangtua secara simultan berpengaruh 

terhadap kontribusi di PAUD se kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala. 

Dengan uji ANOVA atau F test yang didapat, nilai Fhitung adalah sebesar 5,189 lebih 

besar dari nilai Ftabel yang sebesar 4,01 dan nilai signifikan 0,000 lebih besar dari α 

= 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 

persepsi orangtua secara simultan berpengaruh terhadap kontribusi di PAUD se 

kecamatan Anjir Pasar kabupaten Barito Kuala.  

 


