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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan 

usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang berlangsung di sekolah 

maupun di luar sekolah yang dilakukan sepanjang hayat. Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak atau karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

Sebagaimana dijelaskan di atas, maka pendidikan nasional, sebagai salah 

satu dari supra sistem pembangunan nasional, memiliki tiga subsistem pendidikan 

yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. 

Subsistem yang pertama disebut pula pendidikan sekolah sedangkan subsistem 

pendidikan nonformal dan pendidikan informal berada dalam cakupan pendidikan 

luar sekolah. Dari pembahasan di atas, Coombs (dalam Sudjana, 2010, hlm. 21) 

membedakan ketiga jenis pendidikan itu sebagai berikut: 

Pendidikan formal merupakan kegiatan yang sistematis, berstruktur, 

bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan 

tinggi dan yang setaraf dengannya, termasuk ke dalamnya kegiatan studi yang 

berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional 

yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.  

Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di 

luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau 

merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja di 

lakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan 

belajarnya.   

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga 

setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk 
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di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, 

lingkungan pekerjaan, dan permainan, pasar, perpustakaan dan media masa. 

Program yang dikembangkan dalam jalur pendidikan nonformal salah 

satunya adalah pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah salah 

satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.  

Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pendidikan anak usia dini pada 

jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) 

atau bentuk yang sederajat, sedangkan yang termasuk dalam pendidikan anak usia 

dini jalur nonformal seperti Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak 

(TPA) atau satuan PAUD sejenis. 

Penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini mengikuti delapan 

Standar  Nasional Pendidikan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 

19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lingkup Standar Nasionnal 

Pendidikan meliputi: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, 

standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. 

Dalam delapan Standar Nasional Pendidikan terdapat Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan yang di dalamnya membahas tentang pengelola. 

Pengelola merupakan warga masyarakat yang bersedia dan rela 

mengabdikan dirinya bekerja untuk meningkatkan tumbuh kembang anak di 

wilayahnya yang dihimpun dalam kelompok belajar. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dijabarkan 

bahwa tenaga kependidikan dituntut memiliki kompetensi yang mencakup 

kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi tersebut 

diharapkan dimiliki oleh seluruh tenaga pengelola lembaga pendidikan luar 

sekolah termasuk pengelola program pendidikan anak usia dini. 

Pengelola memiliki tugas pokok dalam membangun PAUD. Tugas pokok 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut melakukan koordinasi tentang 
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penyelenggaraan PAUD; menyusun rancangan kegiatan PAUD; melaksanakan 

perekreutan pendidik dan warga belajar PAUD; melaksanakan administrasi 

pelaksanaan program kegiatan; menata dan merawat sarana belajar; memotivasi 

tutor, warga belajar dan orang tua warga belajar; dan melaporkan pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD. 

Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pengelola sebagai penyalur pendidikan 

bagi anak usia dini yang dapat menyelenggarakan pendidikan yang baik untuk 

mereka serta mengupayakan bagaimana memberikan pendidikan yang tepat agar 

membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Pengelola satuan pendidikan anak usia dini adalah seseorang dengan 

kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan untuk bertanggung jawab atas 

pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini di Taman Penitipan Anak, 

Kelompok Bermain atau Satuan PAUD Sejenis. Dimana penyelenggara program 

pendidikan bagi anak usia dini semaksimal mungkin dapat berperan aktif dan 

kreatif dalam pengembangan PAUD. Selain itu pengelola juga membina dan 

mengelola PAUD yang sangat berpengaruh terhadap hidup dan matinya lembaga 

PAUD yang ada.  

Peran aktif pengelola salah satunya dapat diukur dari keterlibatan pada 

berbagai oraganisasi atau lembaga yang menaunginya, salah satunya adalah 

Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI). 

HIMPAUDI merupakan suatu organisasi independen yang menghimpun unsur 

pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Himpunan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Anak Usia Dini atau yang disingkat HIMPAUDI merupakan suatu 

organisasi profesi yang menaungi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 

Nonformal. HIMPAUDI memiliki tugas dan peran untuk memfasilitasi pendidik 

PAUD dalam mengembangkan segala potensi mereka terutama dalam hal 

mengembangkan kompetensi mereka sebagai tenaga pendidik PAUD agar mampu 

memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini secara optimal sesuai dengan 

yang tercantum dalam Visi HIMPAUDI yaitu mewujudkan pendidik dan tenaga 

kepedidikan anak usia dini yang tangguh, profesional, dan berakhlak mulia pada 

tahun 2015.  
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HIMPAUDI memiliki program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan kebutuhan para pendidikdan tenaga kependidikan PAUD. Program dan 

kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah mengikut sertakan anggotanya untuk 

mengikuti kegiatan pelatihan dan kursus, seminar dan workshop.  

HIMPAUDI berperan sebagai mitra dari dinas pendidikan. Dilihat dari 

salah satu fungsi HIMPAUDI yaitu mempersatukan para pendidik dan tenaga 

kependidikan anak usia dini di Indonesia, maka para pengelola memiliki 

kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

oleh HIMPAUDI. Dengan berpartisipasi langsung, maka pengelola dapat 

mengembangkan lembaganya dengan lebih baik. 

Dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh HIMPAUDI, 

maka akan berdampak kepada kinerja lembaga tersebut. Menurut Rivai dan Ella 

(2009, hlm. 548-549) kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan. Oleh karena itu pengelola harus berpartisipasi aktif dalam 

semua kegiatan yang diadakan oleh HIMPAUDI maupun oleh instansi lain. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik membahas 

permasalahan ini, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Partisipasi Aktif Pengelola dengan  Kinerja Lembaga PAUD” 

(Studi Deskriptif Terhadap Pengelola PAUD di HIMPAUDI Kota Bandung). 

 

B. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan identifikasi 

maslah yang terdapat di lapangan. Hasil identifikasi yang diperoleh tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Pengelola memiliki peran sebagai perencana, pengorganisasian, penggerak dan 

pengawas. Dalam perannya sebagai perencana, pengelola diharapkan dapat 

menyusun rencana program dengan baik. Peran pengelola sebagai 

pengorganisasian adalah pengelola dapat memilih orang-orang yang akan 

bekerja sama dengan baik. Peran pengelola sebagai penggerak adalah 

pengelola dapat menggerakan orang-orang agar mau bekerja sama dan 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan peran pengelola sebagai 
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pengawas adalah pengelola bertindak sebagai penilai dan mengendalikan 

jalannya suatu kegiatan yang mengarah demi mencapai tujuan yang telah 

disepakati.  Tetapi pada kenyataannya masih ada pengelola yang tidak 

melakukan perannya dengan baik, sehingga berakibat kepada kinerja lembaga 

mereka masing-masing. 

2. Dari data yang diperoleh dari PAUDNI jumlah PAUD Nonformal di Kota 

Bandung yang terdaftar di HIMPAUDI Kota Bandung sebanyak 797 PAUD 

dari 30 Kecamatan. Pada setiap rapat yang diadakan oleh HIMPAUDI Kota 

Bandung idealnya diikuti oleh satu perwakilan pengelola dari setiap 

kecamatan, tetapi pada kenyataannya ada kecamatan yang mengirimkan lebih 

perwakilannya dan ada pula yang tidak mengirimkan perwakilannya. 

3. HIMPAUDI merupakan suatu organisasi profesi yang menaungi pendidik dan 

tenaga kependidikan PAUD Nonformal memiliki tugas dan peran untuk 

memfasilitasi pendidik PAUD dalam mengembangkan segala potensi mereka. 

Dengan mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh HIMPAUDI, 

adanya perubahan kinerja lembaga seperti meningkatnya kualitas pendidik dan 

tenaga pendidik serta menghasilkan warga belajar yang lebih berkualitas. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana partisipasi aktif pengelola dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh 

HIMPAUDI ? 

2. Bagaimana peningkatan kinerja lembaga setelah pengelola mengikuti kegiatan 

di HIMPAUDI ? 

3. Bagaimana hubungan antara partisipasi aktif pengelola dengan kinerja lembaga 

PAUD ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui data tentang partisipasi aktif pegelola dalam kegiatan yang 

dilaksanakan oleh HIMPAUDI. 
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2. Untuk mengetahui data tentang kinerja lembaga setelah pengelola mengikuti 

kegiatan di HIMPAUDI. 

3. Untuk mengetahui data tentang hubungan antara partisipasi aktif pengelola 

dengan kinerja lembaga PAUD. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara 

teoritis maupun praktis bagi Pendidikan. Adapun manfaatnya antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai informasi yang akan 

memperkaya ilmu pengetahuan tentang partisipasi aktif pengelola PAUD di 

HIMPAUDI terhadap kinerja lembaga PAUD, sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan referensi bagi seluruh pengelola lembaga PAUD. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan acuan bagi 

pelaksanaan penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan datang. 

b. Dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan 

kelompok-kelompok kunci dalam masyarakat tentang partisipasi aktif 

pengelola di HIMPAUDI. 

c. Sebagai bahan masukan untuk semua pihak agar dapat mengerti dan 

memahami tetntang partisipasi aktif pengelola di HIMPAUDI. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Panduan Karya 

Ilmiah Uneversitas Pendidikan Indonesia (2014, hlm. 16). Sistematika penulisan 

skripsi ini terdiri atas: 

Bab I Pendahuluan, mengungkapkan latar belakang penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi 

skripsi. 

Bab II  Kajian Pustaka, yang berisi uraian tentang konsep dan teori yang 

mendukung terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 
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Bab III  Metode Penelitian, membahas metode penelitian yang berisikan uraian 

tentang lokasi dan objek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi 

operasional, proses pengembangan instrument, teknik pengumpulan data, terdiri 

atas metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data. 

Bab IV Temuan dan Pembahasan, membahas mengenai gambaran umum lokasi 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, mengungkapkan kesimpulan serta saran yang 

merupakan penjelasan akhir. 
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