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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas anak didik yang merupakan pemilik masa depan sangat ditentukan 

oleh perlakuan kita terhadap mereka saat ini. Maju mundurnya suatu bangsa di masa 

depan sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental, intelektual, fisik, maupun sosial 

generasi yang saat ini masih berada dalam fase bimbingan kita, baik sebagai pendidik 

maupun orang tua. Salah satu unsur penting yang jarang mendapat perhatian dalam 

upaya pengembangan kualitas anak didik adalah pengembangan mental, karakter, 

sifat jiwa anak didik. 

Anak didik merupakan bahan baku pendidikan. Anak merupakan bahan 

mentah untuk dikembangkan kompetensi emosional, intelektual dan keahliannya. 

Tugas guru dalam menjadikan anak-anak yang sukses dalam belajar dan kehidupan 

merupakan tugas mulia dan agar usaha mencapai hasil optimal yang merupakan 

bagian dari tugas setiap guru. Guru dalam hal ini adalah tenaga pendidik merupakan 

salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan 

dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan. 

Tenaga pendidik yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan 

harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga 

professional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam 

arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri pendidik itu terletak tanggung 
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jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan 

tertentu. 

Pendidik tidak sekedar menumpahkan semua ilmu pengetahuan tetapi juga 

“mendidik” seseorang menjadi warga negara yang baik, menjadi seseorang yang 

berkepribadian utuh. Mendidik berarti mentransfer nilai-nilai kepada siswanya 

dimana nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari, oleh 

karena itu pribadi guru itu sendiri merupakan perwujudan  dan nilai-nilai yang akan 

ditransfer. Mendidik adalah mengantarkan anak didik agar menemukan dirinya dan 

menemukan kemanusiaannya. Mendidik adalah memanusiakan manusia dengan 

demikian, secara esensial dalam proses pendidikan guru itu bukan hanya berperan 

sebagai “pengajar” yang melakukan transfer of knowledge, tetapi juga sebagai 

“pendidik”  yang melakukan transfer of values. Ia bukan saja pembawa ilmu 

pengetahuan, akan tetapi juga menjadi contoh seorang pribadi manusia. 

Berkaitan dengan hal di atas sebenarnya tenaga pendidik PAUD memiliki 

peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar-mengajar selain 

usahanya untuk mengantarkan siswa / anak didik ke taraf yang di cita-citakan juga 

berperan dalam pengasuhan dalam rangka menstimulasi tumbuh kembang anak 

didiknya. Oleh karena itu setiap pendidik PAUD perlu memiliki keahlian-keahlian 

khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini sehingga dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya seorang guru mampu bertindak secara profesional 

sesuai dengan yang tercantum di dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tentang 

sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa : 

pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
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pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 

Dalam pendidikan luar sekolah yang keberadaannya telah menyatu dengan 

kehidupan masyarakat, dimana pelaksanaanya lebih fleksibel, tidak kaku serta lentur 

tak jarang menimbulkan persepsi yang kurang baik. Dengan sifatnya tersebut 

komponen-komponen dari pendidikan luar sekolah seolah-olah menjadi apa adanya 

dan mengalir begitu saja tanpa adanya suatu aturan yang baku. Aturan yang baku 

tersebut misalnya dalam hal tenaga pendidik, dimana rata-rata tenaga pendidik yang 

ada biasanya hanya dari kalangan masyarakat yang tidak berkecimpung dalam dunia 

kependidikan yang relevan, padahal program-program pendidikan nonformal sangat 

menuntut keahlian serta keterampilan sehingga para tenaga pendidik tersebut harus 

mampu mengembangkan segala potensi yang dimilikinya agar dapat menghasilkan 

output yang bisa bersaing dengan pendidikan formal. 

Kenyataan yang di temukan dilapangan yaitu di Kecamatan Lembang bahwa 

tidak sedikit tutor yang masih belum memenuhi syarat sebagai seorang pendidik 

terutama sebagai pendidik yang profesional, padahal pendidik PAUD sebagai motor 

penggerak pelaksanaan pembelajaran di lembaga PAUD dituntut dengan sejumlah 

persyaratan yang hatus ia penuhi, sebagai mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

menyebutkan bahwa “kompetensi sebagai agen pembelajar pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi empat komponen yaitu 

kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial”.  

Selain mengenai kompetensi para pendidik Kecamatan Lembang yang masih 

memerlukan banyak peningkatan-peningkatan juga adanya kualifikasi pendidikan 

pendidik PAUD masih memiliki variasi yang tinggi. Pendidik PAUD biasanya masih 
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lulusan pendidikan dasar dan menengah pertama (SD dan SMP) walaupun tak jarang 

ada lulusan Diploma ataupun Sarjana namun biasanya belum relevan dengan 

pendidikan anak usia dini, sedangkan untuk menjadi pendidik PAUD seharusnya 

minimal memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat sesuai dengan penjelasan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tentang Standar Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Permendiknas No. 16 Tahun 2007, bahwa : 

Pendidik PAUD pada jalur pendidikan nonformal terdiri atas guru, guru 

pendamping dan pengasuh. Dengan kualifikasi akademik guru PAUD yaitu 

harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat ( 

D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia diniatau psikologi 

yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kualifikasi akademik 

guru prndamping yaitu harus memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat 

pelatihan/pendidikan/kursus PAUD yang terakreditasi. Kualifikasi akademik 

pengasuh yaitu memiliki kualifikasi akademik minimum Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan sederajat. 

 Permasalahan yang ada tersebut perlu mendapatkan bantuan terutama dari 

pihak-pihak yang perduli pada pendidikan anak\ usia dini sehingga pendidik PAUD 

dapat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik PAUD sesuai dengan tuntutan yang 

ada. Untuk membantu para pendidik PAUD dibentuklah suatu organisasi profesi bagi 

para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang diberi nama HIMPAUDI. 

HIMPAUDI adalah organisasi profesi independen yang berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghimpun pendidik dan tenaga 

kependidikan anak usia dini Indonesia agar bersama-sama dapat berusaha secara 

berdayaguna dan berhasil guna (Keputusan Musyawarah Nasional II HIMPAUDI 

Pasal 4,5,6 dan 8).  



5 
 

 
Dessy Asri Astrianty, 2013 
Peran Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Dalam 
Meningkatkan Kompetensi Pendidik PAUD (Studi Deskriptif Pada HIMPAUDI Kecamatan Lembang 
Kabupaten Bandung Barat) 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 
 

 Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau yang 

disingkat 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 

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 terwujudnya 

pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini yang tangguh, professional dan 

berakhlak mulia pada tahun 2015. 

 Berdasarkan hasil studi pendahuluan HIMPAUDI  memiliki program kegiatan 

yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan para pendidik PAUD. Program kegiatan 

yang telah dilaksanakan adalah mengikutsertakan anggotanya untuk mengikuti 

kegiatan pelatihan dan kursus, seminar dan workshop. HIMPAUDI telah bekerjasama 

dalam melaksanakan serangkaian program kegiatan dalam rangka meningkatkan 

kompetensi pendidik PAUD dengan berbagai pihak diantaranya mengikuti workshop 

pembelajaran PAUD melalui OUTBOND se-Jawa Barat di P2PNFI. Mengadakan  

pelatihan  tutor PAUD se-Kecamatan Lembang dalam rangka HUT Ke-3 yang diikuti 

oleh 120. Mengikuti seminar Nasional di Salman ITB. Mengikuti kursus Pendidik 

PAUD kurang lebih tiga bulan dan pelatihan  dasar berjenjang yang dilaksanakan di 

Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal (PP-PAUDNI) 

Regional 1 Bandung. Kegiatan diklat dasar berjenjang ini dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan kompetensi dasar pendidik PAUD terutama dalam hal pengasuhan 

anak usia dini yang dilaksanakan pada awal bulan Februari sampai akhir bulan Maret 

sebanyak 13 kali pertemuan dengan 200 jam mata diklat dan 48 jam tugas mandiri 

dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. 
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Berdasarkan dari hasil studi pendahuluan di atas penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh mengenai Peran HIMPAUDI Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Pendidik PAUD. 

 

B. Identifikasi  Dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada gejala-gejala yang ada dan hasil pengamatan di lapangan 

maka, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Variasi kualifikasi dan kompetensi pendidikan tenaga pendidik PAUD 

menyebabkan terjadinya perbedaan dalam proses pembelajaran. 

2. Jumlah pendidik PAUD di kecamatan Lembang yang mengikuti program 

peningkatan kompetensi pendidik PAUD tidak sesuai dengan jumlah pendidik 

yang ada di Kecamatan Lembang. 

3. Berdasarkan hasil laporan tahunan HIMPAUDI bahwa tidak semua pendidik 

PAUD yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi mampu 

mengaplikasikan hasil yang didapat pada proses pembelajaran di lembaga  

masing-masing. 

Dari hasil identifikasi masalah yang diuraikan di atas maka peneliti 

membatasi permasalahan dengan rumusan masalah, yaitu bagaimanakah efektivitas 

peran HIMPAUDI Kecamatan Lembang dalam meningkatkan kompetensi  pendidik 

PAUD. 

Untuk memperjelas rumusan masalah tersebut maka disusun beberapa 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan program peningkatan kompetensi pendidik PAUD oleh 

HIMPAUDI Kecamatan Lembang ? 
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2. Bagaimana pelaksanaan program peningkatan kompetensi pendidik PAUD oleh 

HIMPAUDI Kecamatan Lembang ? 

3. Bagaimana tindak lanjut program peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang 

dilakukan oleh HIMPAUDI Kecamatan Lembang ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan yang peneliti rumuskan 

adalah sebagai berikut 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan program peningkatkan kompetensi pendidik 

PAUD yang dilakukan HIMPAUDI di Kecamatan Lembang. 

2.  Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program peningkatkan kompetensi  

pendidik PAUD yang dilakukan HIMPAUDI Kecamatan Lembang. 

3. Untuk mendeskripsikan tindak lanjut program peningkatan kompetensi yang 

dilakukan oleh HIMPAUDI Kecamatan Lembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritik dan tambahan 

litelatur bagi keilmuan Pendidikan Luar. 

 

 

2.  Manfaat Praktis 
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a. Bagi Peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat lebih meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai peran HIMPAUDI dalam 

meningkatkan kompetensi pendidik PAUD. 

b. Bagi HIMPAUDI , hasi penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penyelenggaraan program 

kegiatan peningkatan kompetensi pendidik PAUD.  

 

E. Struktur Organisasi Skripsi  

Untuk mempermudah dalam penyusunan selanjutnya, maka peneliti 

memberikan rancangan isi dan materi yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

BAB I Pendahualuan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi  dan perumusan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II Kajian pustaka, menjelaskan teori yang digunakan untuk  membahas  

permasalahan yang ditemukan dilapangan. 

BAB III Metode penelitian, menguraikan tentang aspek – aspek yang 

berkaitan dengan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

dalam  penelitian serta  cara menganalisis data. 

BAB IV Pembahasan, menguraikan tentang temuan data yan ditemukan di 

lapangan serta deskripsi dari rumusan permasalahan yang di ambil 

BAB V  Penutup, merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan 

hasil penelitian dan pembahasan serta rekomendasi. 

 


