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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi 

anak. Dalam menghadapi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta perkembangan zaman di segala bidang yang semakin kompetitif ini, 

pendidikan harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sekolah menuntut peningkatan 

Sumber Daya Manusia (SDM) siswa agar mempunyai kompetensi yang cukup 

sebagai bekal kehidupan dan tuntutan kerja. Demi memenuhi berbagai tuntutan 

kompetensi tersebut, sekolah menerapkan berbagai kurikulum yang membuat 

siswa harus memiliki waktu belajar yang maksimal. Pendidikan tersebut tidak 

cukup didapatkan hanya dari bangku sekolah saja melainkan perlu tambahan dari 

luar sekolah. Dalam hal ini pendidikan luar sekolah memiliki peranan yang tidak 

kalah penting. Pendidikan ini berfungsi untuk membantu sang anak didik dalam 

memaksimalkan potensinya yang mungkin belum seluruhnya bisa diperoleh 

melalui jenjang pendidikan formal (Hermawansyah, 2015). 

Banyak orang tua siswa mengikutsertakan anaknya dalam pendidikan luar 

sekolah salah satunya adalah program bimbel (bimbingan belajar). Bisnis 

bimbingan belajar memang sangat menggiurkan. Makin meluasnya peserta 

bimbingan belajar yang tidak lagi dimonopoli oleh siswa SMP dan SMA namun 

juga siswa SD, membuat lembaga bimbingan belajar makin meluas karena sudah 

bisa didirikan dengan sistem waralaba. Dengan sistem ini siapapun bisa menjadi 

pemilik bimbingan belajar. Untuk mengimbangi semakin kompetitifnya 

persaingan bimbingan belajar di Pekanbaru saat ini, maka direncanakan untuk 

mendirikan bisnis bimbingan belajar khusus untuk anak usia dini di Kota 

Pekanbaru. 

Usia dini adalah usia yang sangat penting bagi perkembangan anak, 

sehingga disebut “golden age”. Masa usia dini merupakan masa yang perlu 

mendapat penanganan sedini mungkin, masa ini dimana otak anak mengalami 

perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Periode ini dimulai 
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sejak janin dalam kandungan hingga usia 6 tahun. Awal masa anak-anak 

berlangsung dari usia 3–6 tahun. Pada masa ini menurut Osborn, White, dan 

Bloom bahwa perkembangan kognitif anak telah mencapai 50% ketika anak 

berusia 4 tahun, 80% ketika anak berusia 8 tahun, dan genap 100% ketika anak 

berusia 18 tahun. Studi tersebut makin menguatkan pendapat para ahli 

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

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

seumur hidup ini tidak boleh disia-siakan. Perkembangan anak terjadi mulai dari 

aspek sosial, emosional, dan intelektual yang berkembang pesat sejak usia dini (3-

6 tahun) (Putri, 2013).  

Hasil penelitian yang dilakukan para ahli tentang perkembangan anak usia 

dini menunjukkan bahwa sejak kecil anak-anak telah siap belajar dan siap 

merespon segala sesuatu yang datang dari lingkungannya, bahkan ketika dalam 

kandungan ibunya janin telah dapat merespon alunan musik. Teori ini sekaligus 

membantah teori lama yang merekomendasikan bahwa pendidikan baru dapat 

dimulai ketika anak berusia 7 tahun (Mulyasa, 2012). Hal ini sejalan dengan 

pandangan beberapa tokoh/ahli dalam dunia pendidikan, diantaranya adalah : 

Tabel 1.1 Pandangan Para Tokoh/Ahli Pendidikan Anak Tentang Pendidikan 

Anak Usia Dini 

No. Nama Tokoh/Ahli Pandangan 

1 Maria Montessori Montessori meyakini bahwa pendidikan dimulai sejak 

anak lahir. Tahun-tahun pertama kehidupan anak 

merupakan masa-masa yang sangat formatif dan masa 

paling penting baik fisik maupun mental. Metode 

pembelajaran yang sesuai dengan tahun kelahiran 

sampai dengan 6 tahun biasanya akan menentukan 

kepribadian anak setelah dewasa. Dalam tahun-tahun 

awal kehidupan, seorang anak mempunyai masa peka 

(sensitive periods) yaitu waktu siap berkembangnya 

pembawaan atau potensi yang dimiliki anak. 

2 John Amos 

Comenius 

Comenius sangat percaya bahwa pendidikan harus 

dimulai sejak dini. Sejak anak lahir pendidikan sudah 

perlu dimulai. Pendidikan berlangsung secara alami 

dengan memperhatikan aspek kematangan (maturation) 

Sumber: Pengumpulan Data, (2018) 
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Tabel 1.1 Pandangan Para Tokoh/Ahli Pendidikan Anak Tentang Pendidikan 

Anak Usia Dini (Lanjutan) 

No. Nama Tokoh/Ahli Pandangan 

  dan memberi kesempatan pada anak untuk 

menggunakan seluruh inderanya. Karena pengalaman-

pengalaman sensorial yang dialami anak usia dini 

merupakan dasar semua pembelajaran. 

3 Ki Hajar Dewantara Dewantara mendirikan Taman Indria untuk anak usia 

dini. Pandangannya adalah pendidikan dilaksanakan 

dengan memberi contoh teladan, memberi semangat, 

dan mendorong anak untuk berkembang. Sistem yang 

dipakai adalah sistem “among” yaitu mendidik anak 

menjadi manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, 

dan tenaganya, serta dapat mencari pengetahuan 

sendiri. 

4 DR. Dedi Supriadi Guru Besar Universitas Pendidikan Bandung ini 

dengan tegas menjawab bahwa anak usia dini dapat 

diajari membaca, menulis, dan berhitung ketika 

ditanya pendapatnya tentang kontroversi bisa tidaknya 

anak usia dini diberikan materi pelajaran. 

Pertanyaannya bukan lagi apakah anak usia dini bisa 

diajar membaca atau tidak tapi bagaimana mengajar 

anak usia dini membaca. 

5 Sudjarwo 

Singowidjojo 

Direktur PAUD Kemendiknas ini berpendapat bahwa 

anak usia di bawah lima tahun (balita) sebaiknya tak 

buru-buru diajarkan baca tulis dan hitung (calistung). 

Jika dipaksa calistung si anak akan terkena „Mental 

Hectic‟. Mental Hectic adalah kekacauan mental. 

6 Jean Piaget Ahli Psikolog perkembangan anak dari Swiss ini 

menyatakan bahwa pendidikan membaca, menulis dan 

berhitung jangan sampai diperkenalkan kepada anak-

anak dibawah usia 7 tahun. Alasannya karena pada 

masa itu anak-anak belum dapat berpikir operasional 

konkret sehingga ditakutkan pelajaran tersebut akan 

membebani mereka yang belum mampu untuk berpikir 

secara terstruktur. 

Sumber: Pengumpulan Data, (2018) 
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Tabel 1.1 Pandangan Para Tokoh/Ahli Pendidikan Anak Tentang Pendidikan 

Anak Usia Dini (Lanjutan) 

No. Nama Tokoh/Ahli Pandangan 

7 Dr. Rose Mini A. 

Prianto, MSpi 

Psikolog pendidikan dari Universitas Indonesia ini 

berpendapat bahwa sambungan otak anak usia 

dibawah 7 tahun belum sempurna, dimana otak mereka 

baru siap menerima hal-hal kognitif pada usia 7-8 

tahun. Sebelum usia itu, maka hanya diperbolehkan 

untuk bermain saja. Pada usia dibawah 7 tahun, 

mereka lebih memerlukan pendidikan fisik pembinaan 

karakter, bukan pendidikan kognitif. 

8 Ahmad Suryawan Ketua Divisi Tumbuh Kembang Anak dan Remaja 

Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo 

ini mengatakan calistung tidak boleh dijadikan 

program evaluasi prestasi pada anak usia dini. 

Calistung hanya boleh diajarkan kepada anak usia dini 

dalam bentuk pengenalan. Pengenalan terhadap 

calistung juga tidak dapat disamakan dengan 

pengajaran calistung terhadap anak yang memang 

sudah siap untuk belajar. Kepada anak usia dini, 

calistung bisa diperkenalkan melalui program bermain. 

Sumber: Pengumpulan Data, (2018) 

 

Dari pandangan para tokoh/ahli pendidikan diatas, diketahui bahwa ada 

beberapa tokoh yang mendukung pendidikan anak usia di bawah 7 tahun dan 

adapula beberapa tokoh yang tidak mendukung. Namun pada kenyataannya, 

pendapat yang tidak mendukung ini menimbulkan kebingungan tersendiri bagi 

para orang tua yang tetap ingin mengembangkan potensi intelektual anaknya 

tanpa harus menunggu usia 7 tahun. Dapat dibayangkan betapa anak-anak 

kesulitan untuk mengikuti pelajaran ketika mereka masuk SD. Padahal di SD 

mereka sudah langsung menerima pelajaran dengan buku paket yang banyak, dan 

anak-anak diharapkan sudah mampu mandiri belajar sendiri.  

Bagaimana mungkin anak-anak melakukan itu, jika basic untuk membaca, 

menulis, dan berhitungnya belum ada. Kurikulum di SD pun tidak terdapat 

pelajaran khusus untuk membaca, menulis, dan berhitung. Fenomena tentang 

perlunya belajar membaca, menulis, dan berhitung sejak anak usia dini akhirnya 

banyak memunculkan berbagai metode dan teori, salah satunya yang paling 
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efektif adalah dengan menggunakan metode bermain dalam program 

pembelajaran anak usia dini. 

Konteks bermain dalam program pembelajaran anak usia dini yang 

digunakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraaan Pendidikan Pasal 66 (2) yang menjelaskan 

bahwa program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat 

dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia 

2. Bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian  

3. Bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan 

dan teknologi 

4. Bermain dalam rangka pembelajaran estetika 

5. Bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 

Secara nasional, kebijakan yang mengatur tentang Pendirian Satuan 

Pendidikan Nonformal dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2003, pada BAB I Pasal 1 

menyatakan bahwa program pendidikan anak usia dini adalah program pendidikan 

yang ditujukan 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.  

Pada BAB II pasal 3 dijelaskan bahwa satuan Pendidikan Nonformal 

sejenis yaitu terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan 

belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal. 

Selanjutnya pada BAB II Pasal 4 dijabarkan bahwa Lembaga Bimbingan Belajar 

yang didirikan dapat menyelenggarakan program : 

1. Pendidikan kesetaraan; 

2. Pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau 

3. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat. 
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Berdasarkan pendapat beberapa tokoh pendidikan anak dan penjelasan 

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraaan Pendidikan Pasal 66 (2) serta Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2003 diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa pendirian lembaga bimbingan belajar untuk anak usia dini 

dalam rangka pendidikan non formal merupakan hal yang baik untuk dilakukan 

karena tidak melanggar aturan secara hukum maupun psikologis anak. 

Di Kota Pekanbaru sudah berdiri lembaga bimbingan belajar khusus untuk 

anak usia dini yang sejenis dengan bimbel yang akan didirikan peneliti. Adapun 

deskripsi/penjabaran dari lembaga bimbingan belajar tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 1.2. 

Tabel 1.2  Deskripsi Lembaga Bimbel Anak Usia Dini yang Ada di Pekanbaru 

Nama Bimbel AIUEO Ardath 

Metode 

Pembelajaran 

MBA-AIUEO, yaitu metode untuk melatih dan 

mengembangkan minat baca dan belajar anak 

secara intrinsik. Proses belajar dengan sistem Fun 

Learning yaitu belajar sambil bermain. 

Biaya/Bulan dan 

Pertemuan 

Rp 225.000 – Rp 900.000 (Sesuai jumlah 

pertemuan dan jenis kelas) 

Jumlah Siswa 

Didik 

Tahun 2014 :   180 orang 

Tahun 2015 :   245 orang 

Tahun 2016 :   360 orang 

Kekurangan Harga yang relatif mahal. 

Sumber: Survei Lapangan, (2017) 

 

Berdasarkan uraian pada Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa dari segi jumlah 

siswa didik, terdapat kecenderungan jumlah siswa yang terus bertambah dari 

tahun ke tahun pada bimbel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa minat peserta 

didik untuk mengikuti bimbel di Kota Pekanbaru terbilang baik. Sehingga peluang 

untuk mendirikan bisnis bimbingan belajar ini sangat potensial untuk dijalankan. 

Selain itu, masih terdapat banyak kekurangan dari bimbel yang ada di Pekanbaru 
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saat ini. Pernyataan ini sejalan dengan data yang dikumpulkan dari hasil 

penyebaran kuesioner terbuka kepada 30 orang responden.  

Responden menjawab masih terdapat beberapa kekurangan dari bimbel 

yang ada, diantaranya yaitu harga relatif mahal, lokasi tidak strategis, ruangan 

kurang nyaman, guru pembimbing kurang ahli, waktu belajar singkat, dan terlalu 

banyak siswa dalam satu kelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbel yang 

ada saat ini masih belum memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun pernyataan 

kebutuhan konsumen yang diinterpretasikan dapat dilihat pada Lampiran. 

 Berdasarkan pernyataan kebutuhan konsumen yang diinterpretasikan dapat 

diketahui bahwa masih banyak kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi 

selama ini, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan perancangan bisnis 

bimbel sesuai dengan kebutuhan konsumen. Berdasarkan interpretasi kebutuhan 

konsumen tersebut, dilakukan penyebaran kuesioner tertutup kepada para 

responden. Jawaban dari kuesioner tersebut dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan agar dapat mendirikan bisnis bimbingan belajar khusus untuk anak-

anak di Kota Pekanbaru. Bahwasannya dari keseluruhan item pertanyaan yang 

bersifat positif terhadap Bimbel yang akan didirikan, para responden cenderung 

menjawab sangat setuju dan setuju. Rekapitulasinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Rekapitulasi Persentase Jawaban Kuesioner 

Pilihan Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase (%) 

Sangat Setuju 698 46,66 

Setuju 619 41,37 

Cukup Setuju 159 10,63 

Tidak Setuju 20 1,34 

Sangat Tidak Setuju 0 0 

Total 1496 100 

Sumber: Pengumpulan dan Pengolahan Data, (2017) 
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Gambar 1.1 Persentase Jawaban Kuesioner 

 

 Melihat kondisi tersebut, tentunya bisnis bimbel ini sangat potensial untuk 

dijalankan. Namun sebelum bisnis ini dikembangkan sebaiknya terlebih dahulu 

dilakukan kajian terhadap kelayakan bisnis tersebut dari beberapa aspek, sehingga 

nantinya dapat memberikan keuntungan finansial sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Analisa kelayakan diperlukan untuk dijadikan suatu bahan 

pertimbangan dalam pendirian bisnis ini. Adapun dalam analisa kelayakan 

tersebut, dilakukan peninjauan-peninjauan terhadap aspek hukum, aspek teknis, 

aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia serta 

aspek keuangan untuk mengetahui kelayakan dari pendirian bisnis ini.  

Hasil analisa tersebut diperlukan guna mengetahui apakah rencana 

pendirian bisnis ini akan menguntungkan secara ekonomis atau tidak, karena 

kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu industri pada umumnya bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Berdasarkan latar belakang masalah 

diatas maka dilakukanlah penelitian dengan judul “Analisa Kelayakan 

Pendirian Bisnis Bimbel (Bimbingan Belajar) di Kota Pekanbaru”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah memperjelas tentang masalah yang akan diteliti dan 

dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

“Apakah bisnis bimbel (bimbingan belajar) layak untuk didirikan di Kota 

Pekanbaru?” 

46,66% 

41,37% 

10,63% 

1,34% 
0,00% 

Persentase Jawaban Kuesioner  

Sangat Setuju

Setuju

Ragu-ragu

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan pada 

penelitian ini yaitu untuk menganalisa tingkat kelayakan pendirian bisnis bimbel 

(bimbingan belajar) berdasarkan aspek hukum, aspek teknis, aspek pasar dan 

pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia serta aspek keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan layak atau 

tidak layaknya pendirian bisnis bimbingan belajar di Kota Pekanbaru. 

2. Dapat memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang 

diperoleh di perkuliahan selama ini.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang 

Analisa Kelayakan Bisnis. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, maka perlu 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Peserta didik bimbel yang akan didirikan ditujukan khusus untuk anak usia 3 

sampai 6 tahun. 

2. Pembahasan mengenai pesaing hanya dijadikan sebagai pembanding untuk 

data awal survei lapangan pada latar belakang masalah, karena alasan 

terbatasnya waktu, tenaga dan biaya. 

3. Bimbel di Kota Pekanbaru yang dijadikan sebagai pembanding untuk survei 

awal berada di Jl. Lobak. 

4. Responden yang mengisi kuesioner merupakan orang tua siswa TK (Taman 

Kanak-kanak) dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kota Pekanbaru. 
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1.6 Posisi Penelitian 

Agar tidak terjadi penyimpangan penelitian, maka perlu ditampilkan posisi penelitian. Berikut adalah tampilan posisi 

penelitian. 

Tabel 1.4 Posisi Penelitian 

No Penulis Judul Tujuan Lokasi Tahun 

1. Radityo Kusumo 

Hikmah Adi 

Nugroho  

Analisis Kelayakan Usaha 

Pendirian Rumah Makan “Ibu 

Sri” 

Mengetahui berbagai aspek studi 

kelayakan pada pendirian rumah 

makan “Ibu Sri” serta layak atau 

tidaknya usaha dilaksanakan. 

Jurusan Teknik 

Industri, Universitas 

Gunadarma  

2015 

2. Afrizal 

Zulkarnaini, 

Yuniar, Alex 

Saleh 

Analisis Kelayakan 

Pembangunan Usaha Pupuk 

Organik di Provinsi Lampung 

Membantu  pihak  investor  yaitu  

CV. ST untuk  menganalisis  

kelayakan  usaha dalam  

mengatasi  adanya  peluang 

pasar. 

Jurusan Teknik 

Industri Institut 

Teknologi Nasional 

(Itenas) Bandung. 

2014 

3. Sudarsono Pras 

Setiawan dan 

Yulizar Kasih 

Smart Course (Perencanaan 

Pendirian Usaha Bimbingan 

Belajar) 

Menjadikan usaha Bimbingan 

belajar Smart Course pilihan bagi 

masyarakat kota Palembang agar 

dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa di sekolah. 

Program Studi 

Manajemen, STIE 

MDP 

2013 

4. Meiry Rulanda 

Nauli 

Analisis Kelayakan Pendirian 

Bisnis Bimbel (Bimbingan 

Belajar) di Kota Pekanbaru 

Menganalisa tingkat kelayakan 

pendirian bisnis Bimbel 

berdasarkan aspek hukum, aspek 

teknis dan teknologi, aspek pasar 

dan pemasaran, aspek 

manajemen dan sumber daya 

manusia serta aspek keuangan. 

Jurusan Teknik 

Industri, Fakultas 

Sains dan 

Teknologi, UIN 

Suska Riau 

2018 
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pengantar dalam penguraian singkat mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, posisi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Merupakan semua konsep dan teori yang relevan tentang penelitian, 

metode-metode yang digunakan dalam mengolah data, perhitungan 

ataupun pembahasan yang berhubungan dengan penelitian serta 

mendukung dalam pembuatan laporan dan pengolahan data. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dan metode-

metode yang digunakan pada proses penelitian yang kemudian 

digunakan dalam penulisan laporan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pengumpulan data berisikan tentang data-data yang diperoleh 

dilapangan yang digunakan untuk diolah sesuai dengan masalah yang 

sedang diteliti. Sedangkan pengolahan data berisikan tentang proses 

perubahan data mentah menjadi suatu hasil yang bisa dipahami 

sehingga membantu didalam menganalisa. 

BAB V  ANALISA 

Berisi pembahasan atau analisa terhadap hasil pengumpulan dan 

pengolahan data yang dilakukan berdasarkan teori yang digunakan. 

BAB VI  PENUTUP 

Menyimpulkan dan menjawab apa yang menjadi tujuan dilakukannya 

penelitian, serta memberikan saran kepada perusahaan serta peneliti 

berikutnya, sesuai dengan hasil penelitian. 


