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BAB I 
 PENDAHULUAN  
  
A.  Latar Belakang  

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, 

menuntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk 

senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut mendudukkan pentingnya 

upaya peningkatan kualitas pendidikan baik secara kualitatif maupun kuntitatif 

yang harus dilakukan terus menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan 

sebagai wahana dalam membangun watak bangsa (nation character building). 

Untuk  itu guru atau pendidik sebagai salah satu penentu keberhasilan dibidang 

pendidikan maka, harus ditingkatkan kompetensinya sesuai  dengan pekerjaan 

yang diembangnya.     

Pendidikan formal maupun nonformal merupakan lembaga vital yang 

berperan utama sebagai kunci untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan 

bangsa berdasarkan aspek intelektual, dan memadukan aspek keterampilan 

dengan kepribadian. Dalam rangka pendidikan, pendidik merupakan sosok utama 

yang mengemban tugas mempersiapkan masa depan anak.   

Sektor pendidikan saat ini telah berada pada era globalisasi yang 

sesungguhnya, dimana informasi dan komunikasi yang berkembang pesat seirama 

dengan kemajuan teknologi yang mengakibatkan persaingan ketat. Proses belajar 

mengajar bukan hanya mengarah pada hasil hafalan belaka, melainkan bagaimana 

melatih anak untuk berpikir, bertindak dan mengahayati (learning to think, 
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learning to do, leraning to be). Guna mewujudkan hal tersebut maka pendidikan 

di Indonesia sangat membutuhkan dukungan tenaga pendidik yang memadai, 

berkualitas dan profesional serta mampu bersaing baik di forum regional, nasional 

maupun internasional.  

Kebijakan Internasional Komitmen Education for All di Johmtien Tailan 

1999, pendidikan untuk semua (PUS) yang menyepakati perlunya pendidikan 

untuk semua orang sejak lahir sampai menjelang ajal (suara merdeka, Ciber news) 

dalam Yuliani Nurani (2007 : 42). Dari pernyataan pendidikan untuk semua 

seharusnya manusia mengambil dan mendapatkan pendidikan dari sejak dia lahir 

sampai kematian menjemput, karena dengan pendidikan manusia dapat 

melakukan segala sesuatu dan dapat berkehendak sesuai dengan keinginan. 

Pendidikan tidaklah harus dibatasi oleh orang perorangan, status sosial jenis 

kelamin, maupun kemampuan individu. Semua orang berhak mendapatkan 

pendidikan, leh sebab itu, didalam merencanakan pendidikan, harus mecakup 

semua lapisan masyarakat.               

Kebijakan internasional dalam pertemuan Forum Pendidikan Dunia tahun 

2000 di Dakkar, Senegal, telah menghasilkan enam kesepakatan sebagai kerangka 

aksi pendidikan untuk semua (The Dakkar Framework for Action Education for 

All) sebagaimana disebutkan berikut ini: 1) memperluas dan memperbaiki 

keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini (PAUD), terutama anak 

yang sangat rawan dan kurang beruntung; 2) menjamin bahwa menjelang tahun 

2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak dalam keadaan yang sulit dan 
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mereka yang termasuk suku minoritas, memiliki kesempatan mendapatkan 

pendidikan dasar yang lengkap, bebas dan wajib dengan kualitas yang baik; 3) 

menjamin bahwa kebutuhan belajar semua anak muda dan orang dewasa 

terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan 

keterampilan hidup yang sesuai, 4) mencapai perbaikan 50% pada tingkat 

keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum 

perempuan, dan kesempatan yang sama untuk pendidikan dasar dan berkelanjutan 

bagi semua orang dewasa, 5) menghapus perbedaan jender pada pendidikan dasar 

dan menengah menjelang tahun 2005, dan mencapai persamaan jender dalam 

pendidikan menjelang tahun 2005 dengan satu fokus yang menjamin kesempatan 

yang menyeliruh dan sama, prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang 

baik, dan (6) Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin 

keunggulannya, agar hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh 

semua, terutama dalam keaksaraan, kemampuan berhitung dan keterampilan 

hidup yang penting (UNESCO, www. Unesco.org). 12 Agustus 2008 

Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah “suatu 

upaya pembinaan 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” (pasal 1, butir 14). 

Disebutkan lebih lanjut dalam pasal 28 UU tersebut  antara lain bahwa PAUD 
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diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dan PAUD dapat 

diselenggarakan dalam jalur pendididkan formal, nonformal dan informal.Dalam 

hal ini Kelompok Bermain merupakan salah satu Satuan PAUD jalur pendidikan 

nonformal (Pasal 28 ayat (4)). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 

2007, PAUD Nonformal berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan In Formal (Ditjen PNFI). Sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat PAUD), Direktorat PAUD 

berkewajiban menyiapkan berbagai pedoman yang bisa dijadikan acuan oleh 

masyarakat yang akan menyelenggarakan PAUD non formal dalam berbentuk 

Kelompok Bermain. Pedoman tersebut tentunya didasarkan pada kebijakan 

Pemerintah di bidang PAUD, baik yang telah dijabarkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM) maupun Rencana Strategi (Renstra) 

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 

Peran SKB Kota Bandung, sebagai salah satu lembaga pemerintah yang 

bergerak dibidang pendidikan luar sekolah turut berpartisipasi dalam memberikan 

layanan  pelatihan bagi pendidik PAUD tingkat pemula kerjasama dengan 

Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, 

yang diselenggarakan pada tanggal 23 s.d. 25 Agustus di UPTD  Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Kota  Bandung. Pelatihan pendidik PAUD  tingkat 

pemula merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terencana 

dengan tujuan,  agar pendidik PAUD memiliki kemampuan, pengetahuan, 
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keterampilan dan sikap agar dapat memperbaiki kompetensi dan kinerjanya dalam 

melaksanakan tugas  sebagai pendidik. Pendidik merupakan salah satu penentu 

keberhasilan yang tugasnya sebagai perencana, pelaksana, fasilitator, evaluator 

yang memberikan ransangan untuk mengembangkan 9 kecerdasan anak. Oleh 

karena itu seorang pendidik harus memiliki kompetensi seasuai dengan 

bidangnya.      

Agar stimulasi yang diberikan  bersifat positf maka seharusnya pendidik 

PAUD menguasai dan terampil melakukan tugasnya sebagai pendidik. Ada 10 hal 

yang seharusnya diketahui, dipahami, dan dikuasai oleh pendidik PAUD yaitu 1) 

hakikat pendidikan anak usia dini, 2) hakikat pelayanan pendidikan anak usia 

dini, 3)  hakikat anak usia dini,  4) perkembangan anak usia dini, 5) hal-hal yang 

harus dihindarkan anak usia dini, 6) hal-hal yang harus dimiliki pendidik anak 

usia dini, 7) kata dan kalimat yang dianjurkan menjadi pembiasaan sehari-hari, 8) 

manajemen PAUD, 9) Metode pembelajaran PAUD, dan  10) kurikulum PAUD, 

Netti Herawati (2005 : 6).         

Pendidik merupakan salasatu penentu keberhasilan pendidikan, peran 

pendidik menjadi sangat penting. Tugas pendidik PAUD sangat mulia dan 

memerlukan perhatian serta kesabaran, sehingga dibutuhkan kinerja yang optimal. 

Banyak problematika dan polemik yang dihadapi oleh pendidik PAUD 

berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap 

suksesnya pendidikan anak usia dini. Terdapat dua faktor mendasar   yang 
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mempengaruhi kinerja pendidik secara individual, yakni faktor dari dalam 

(internal) dan fakrtor dari luar (eksternal). 

Menurut Mulyasa (2008:37) bahwa:  pendidik sebagai agen pembelajaran 

(learning agent) peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, pemberi inspirasi 

belajar bagi anak, pengajar, pembimbing, sebagai pelatih, penasehat, sebagai 

inovator, sebagai pribadi,  sebagai pendorong kreativitas, sebagai pekerja rutin, 

sebagai pemindah kemah, sebagai pembawa cerita, sebagai aktor, evaluator dan 

lain-lain.  Pembelajaran merupakan satu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek  yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan 

pembelajaran yang kreatif dan menyenagkan diperlukan berbagai keterampilan. 

Diantaranya adalah keterampilan membelajarka atau keterampilan mengajar.  

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara menyeluruh. 

Turney (1973) dalam at.al 69 mengungkapkan delapan (8) ketrampilan mengajar 

yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu 1) ketrampilan 

bertanya, 2) memberi penguatan, 4) mengadakan fariasi, 5) menjelaskan, 

membuka dan menutup pelajaran, 6) membimbing diskusi kelompok kecil, 7) 

mengelola kelas, 8} serta mengajar kelompok kecil dan perorangan. Penguasaan 

terhadap ketrampilan mengajar tersebut harus utu dan terintegrasi, sehingga 

diperlukan latihan yang sistematis. 

Dalam  mengembangkan pembelajaran seorang pendidik harus memahami 

lima pendekatan  yaitu  1) pendekatan kompetensi, 2) pendekatan keterampilan 
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proses, 3) pendekatan lingkungan, 4) pendekatan kontekstual dan 5) pendekatan 

tematik. Pada program pendidikan anak usia dini pendekatan pembelajaran yang 

digunakan adalah pendekatan tematik (Thematic Approach) karena pendekatan 

tersebut merupakan sala satu pendekatan pembelajaran yang cocok untuk 

pendidikan anak usia dini. Pendekatan tematik digunakan dalam implementasi 

kurikulum 2004, terutama di Taman Kanak-Kanak dan Rudatul Athfal (TK dan 

RA) serta pada kelas rendah di SD dan Mi.  

Mulyasa (2008:104) pendekatan tematik merupakan pendekatan 

pembelajaran untuk mengadakan hubungan yang erat dan serasi antara berbagai 

aspek yang mempengaruhi anak dalam proses belajar.  Melalui proses 

pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak yaitu melalui 

bermain anak  belajar, dengan harapan dapat merangsang  aspek motorik, sosial, 

kognitif, seni, bahasa, moral dan nilai agama  secara komprehensif sesuai dengan 

tahapan perkembangan anak. sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk 

pengembangan diri sejak usia dini 

Anak usia dini merupakan aset bangsa, diharapkan merekalah  akan 

menjadi pemimpin bangsa oleh karena itu sebagai generasi penerus bangsa anak 

memerlukan pembinaan dan pengembangan yang optimal sejak usia dini melalui 

peran pendidik dan orang tua. Peran pendidik dalam dunia pendidikan anak 

adalah tanggungjawab secara moral untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa.   
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Pelaksanaan program pembelajaran seyogianya ditangani oleh pendidik 

yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang pendidikan anak usia dini, 

tersedianya sarana dan prasarana belajar yang mendukung proses pembelajaran 

dan melibatkan orang tua dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai 

dengan rambu-rambu yang telah disepakati antara orang tua dengan pendidik. 

Pada masa usia dini anak mengalami masa keemasan (the golden age) yang 

merupakan masa dimana anak mulai sensitif untuk menerima berbagai 

rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual. Masa peka adalah masa 

terjadinya kematangan fungsi motorik dan psikis yang siap merespon stimulasi 

yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar 

untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosial emosional, 

nilai agama dan moral.  

Kelompok bermain adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi 

anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar. Proses pembelajaran dalam 

kelompok bermain memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi 

yang dimiliki anak, dirangsang dan dieksplorasi melalui proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran, yang sesuai dengan 

kebutuhan anak, dengan cara melalui bermain anak belajar.   

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mendalami implementasi 

hasil pelatihan berbasis kompetensi bagi pendidik PAUD tingkat pemula dalam 

proses pembelajaran anak usia dini. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di identifikasi beberapa 

permasalahan yang berhubungan pembelajaran anak usia dini. Implementasi hasil 

pelatihan pendidik pendidikan anak usia dini perlu diamati melalui kegiatan: 

1. Bimbingan  pendidik kepada anak  usia  dini pada waktu membuka, 

melaksanakan dan menutup kegiatan.  

2.  Adanya pengelola setting permainan anak usia dini yang belum tertata dengan 

cara yang tepat,  sehingga mempengaruhi minat anak untuk bermain . 

3.  Masih     terbatasnya  pengunaan   multi media yang  mendukung  dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang diperlukan untuk memberikan stimulasi yang 

sesuai dengan tumbuh kembang anak di lembaga-lembaga pendidikan  

4.  Pola bimbingan pendidik kepada anak usia dini yang belum jelas pada saat 

anak menggunakan alat   permainan eduaktif.  

 5. Masih langkahnya informasi hasil evaluasi yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk penilaian kompetensi 

pendidik PAUD.  

 

C. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan umum 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana implementasi hasil 

pelatihan berbasis kompetensi bagi pendidik PAUD tingkat pemula telah 
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menujukkan adanya peningkatan hasil pembelajaran pada program pendidikan 

anak usia dini. Untuk menjawab rumusan masalah tersesbut secara khusus 

penelitian berpedoman pada butir-butir permasalahan dibawa ini:   

1.  Bagaimana perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik PAUD  

sebagai implementasi hasil pelatihan yang diperolehnya.  

2.  Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik PAUD  

sebagai implementasi hasil pelatihan yang diperolehnya.  

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik PAUD  

sebagai implementasi hasil pelatihan yang diperolehnya. 

 

D. Definisi Operasional  

1.  Implementasi  program  adalah  proses perencanaan suatu program menjadi 

suatu kegiatan praktek diantaranya akan melibatkan anak dengan pendidik 

baik perorangan maupun kelompok yang mendukung keseluruhan kegiatan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.  Pendidik PAUD adalah seseorang yang memiliki kemampuan, keterampilan 

dan wewenang untuk memberikan bimbingan kepada anak usia dini, dan telah 

memiliki kualifikasi akademik.   

3.  Pendidik PAUD tingkat pemula  adadah pendidik yang baru memulai karirnya  

sebagai pendidik anak usia dini  kurang lebih satu tahun.    

4. Hasil pelatihan adalah Pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh 

pendidik PAUD yang siap untuk di implementasikan.  
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5.  Lembaga pendidikan anak usia dini adalah institusi yang memberikan layanan 

pengasuhan, pendidikan dan pengembangan bagi anak yang berumur nol 

sampai enam tahun baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

maupun non pemerintah.   

6.  Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan pada  

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun atau sebelum masuk sekolah 

dasar yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki 

kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.  

7. Proses pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara pendidik 

dengan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan aspek 

kemampuan yang dimiliki oleh anak yaitu, aspek kognitif, aspek psikomotor, 

aspek afektif, aspek moral, aspek bahasa, aspek seni dan aspek sosial. Aspek 

tersebut dikembamgkan oleh pendidik melalui proses pembelajaran dengan 

cara melalui bermain anak belajar.   

8. Kompetensi pendidik Paud  adadah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

seorang pendidik yang meliputi: kompetensi paedagogi, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi 

pendidik paud mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat penting untuk 

meningkatkan kenerja pendidik dalam pengembangan aspek kemampuan yang 

dimiliki oleh anak.  

  



 

12 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil implementasi pelatihan 

berbasis kompetensi bagi penddik PAUD tingkat pemula dengan uraian sebagai 

berikut: 

 1. Menskripsikan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik 

PAUD  sebagai implementasi hasil pelatihan yang diperolehnya.  

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik 

PAUD  sebagai implementasi hasil pelatihan yang diperolehnya.  

3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik PAUD  

sebagai implementasi hasil pelatihan yang diperolehnya. 

 

F.   Manfaat Penelitian 

1.   Secara teori   

a.  Mendukung teori dan konsep yang telah ada dalam program pelatihan  

khususnya konsep pembelajaran yang berhubungan dengan pendidikan 

anak usia dini, pada kelompok bermain.   

b.  Sebagai salah satu informasi bagi peneliti lain yang menggeluti bidang 

pendidikan anak usia dini. Sebagai pendukung maupun penemuan terbaru 

hasil-hasil penelitian yang telah ada. 

2.   Secara praktis  

a.  Manfaat bagi akademik, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, 

yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini. 
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b. Manfaat bagi penentu kebijakan sebagai bahan kajian dalam perumusan 

program pendidikan anak usia dini. 

c. Manfaat bagi penyelenggara pendidik anak usia dini, sebagai bahan 

pedoman pengembangan  program pendidikan anak usia dini. 

d. Manfaat bagi pendidik anak usia dini, sebagai bahan pedoman dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran pendidikan 

anak usia dini (PAUD). 

 

G. Kerangka Berpikir      

Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aspek 

pembangunan yang sebagai penentu keberhasilan suatu program pembangunan. 

Pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas harus dilakukan sejak dini 

mengingat masa emas anak menjadi dasar perkembangan anak usia dini.  

Pendidikan anak usia dini tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan anak 

untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, tetapi  bagaimana 

mengoptimalkan potensi dan bakat anak serta fungsi otak pada masa rawan 

secara optimal sehingga tumbu kembang anak pada masa emas dapat 

dirangsang dengan metode  dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan kebutuhan anak.   

Pendidikan anak usia dini tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan 

anak untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi, tetapi yang 
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terpenting adalah bagaimana mengoptimalkan potensi dan bakat anak serta 

fungsi otak pada masa rawan secara optimal sehingga tumbuh kembang anak 

pada masa emas ini dapat dirangsang dengan metode dan media yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan anak. 

Dalam mengimplementasikan  hasil pelatihan pendidik PAUD tingkat 

pemula, menggunakan  konsep  pembelajaran calistum sebagai ciri khas pada  

kelompok bermain SKB kota Bandung, sedangkan metode sentra dan lingkaran 

sebagai metode pelengkap Prosesnya berawal dari Perencanaan yang dibuat 

oleh pendidik mulai dari rencana kegiatan belajar mingguan dan harian. 

Pelaksanaan pembelajaran  dilakukan dengan empat tahap 1) kegiatan tahap 

pembukaan, 2) kegiatan tahap inti, 3) kegiatan tahap istirahat, dan 4) kegiatan 

tahap penutup.  Sedangkan evaluasi hasil belajar meliputi aspek pengembangan 

aspek kognitif, pengembangan aspek afektif, pengembangan aspek 

psikomotorik, pengembangan aspek sosial emosional, pengembangan aspek 

seni, pengembangan aspek motorik dan agama dan moral. 

Pendidik merupakan sala satu penentu  yang bergerak di lapangan menjadi 

salah satu unsur yang harus diperhatikan baik kualitas maupun kuantitas. 

Program pelatihan pendidik PAUD bagi pendidik tingkat pemula   merupakan 

salah satu program yang di laksanakan UPTD SKB kota Bandung, kerjasama 

dengan Laboratorium PAUD UPI bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

dan kinerja pendidik PAUD dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai 

pendidik.   
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Bagan 1 Kerangka pemikiran 

 
 

  

 
 

Potret anak usia 
dini berdasarkan  
perkembangan: 
• moral dan nilai-

nilai agama 
• kognitif 
• afektif 
• psikomotorik 
•  sosial 

emosional 
• kreativitas 
• motorik 
• bahasa 
• seni 
 
 

 
   Implementasi Hasil 

Pelatihan   Dalam 
Proses Pembelajaran 

Anak Usia Dini 
 

Lingkungan pembelajaran yang 
mendukung proses pendidikan 

anak usia dini 

 
Kurikulum 
Pelatihan 
Pendidik 
PAUD 

 
Pendidik 

PAUD Yang 
profesional  

 
-  Kurikulum/Tema 
-  Sarana dan prasarana 
-  Psikologis anak 
-  Pendekatan dan metode     

pembelajaran 
 

Kelompok Bermain 


