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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 0-6 tahun bila dilihat dari 

kuantitas perkembangannya cukup menggembirakan, karena lembaga-lembaga satuan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) banyak bermunculan bagai  “jamur di musim 

hujan”, dengan berbagai jalur atau satuan layanan PAUD.Tidak sulit untuk 

menemukan layanan PAUD di tengah-tengah masyarakat kita, baik di perkotaan 

maupun di pedesaan sampai ke tingkat RW yang dikelola oleh sebagian besar atas 

kepedulian dan peran serta masyarakat.  

Penyelenggaraan pendidikan memang tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat. 

Hal tersebut telah diatur dalam UU Sistem Pendidikan (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003 

bab XV tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan, dinyatakan padapasal 54 

ayat (1)  bahwa : 

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta 

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan 

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

pelayanan pendidikan; (2)  Masyarakat dapat berperan sertasebagai sumber, 

pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.  

 

Dengan menjamurnya layanan PAUD tersebut, orang tua saat ini dapat bebas 

memilih  mengikutsertakan putra-putrinya pada satuan PAUD yang telah ada di 

tengah-tengah lingkungan masyarakat, baik melalui satuan PAUD formal maupun 

non formal yang telah ditentukan dalam undang-undang Sisdiknas. Sebagaimana 

dinyatakan pada pasal 28 ayat (3) bahwa :  

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman 

kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, dan 

ayat (4)  PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok 

bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), satuan PAUD sejenis (SPS). 
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Diantara satuan PAUD tersebut, satuan PAUD yang banyak dikelola oleh 

masyarakat adalah SPS salah satu jenis satuannya adalah Pos PAUD yang dikelola 

mayoritas oleh kader Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-

PKK), khususnya di Kota Cimahi jumlahnya lebih banyak dari satuan PAUD sejenis 

lainnya. 

SPS penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan 

anak usia dini seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur‟an, 

Pelayanan Anak Kristen, Bina Iman Anak, atau layanan terkait lainnya yang telah 

banyak dikelola oleh lembaga atau organisasi sosial masyarakat seperti TP-PKK 

tersebut. Banyaknya ragam penyelenggaraan satuan PAUD tersebut, tentunya sangat 

menggembirakan bila dilihat dari nilai sisi positifnya terutama dilihat dari pemerataan 

akses layanan PAUD, baik di wilayah perkotaan maupun di pelosok pedesaan tanpa 

memandang status sosial dan budaya masyarakat, biaya yang terjangkau bahkan 

gratis dapat diikuti oleh seluruh anak usia dini dari kalangan keluarga si kaya maupun 

si miskin, dan tempat penyelenggaraannya (Pos PAUD) hampir ada di setiap RW 

bahkan tingkat RT, seperti halnya di Kota Cimahi. Namun demikian nilai sisi 

negatifnyapun tentu ada, dengan hadirnya beragam satuan layanan SPS tersebut, 

berdasarkan hasil survey dan penelitian sebelumnya dari segi kualitas masih belum 

baik dibanding pada layanan satuan PAUD formal (TK) yang notabene telah hadir 

lebih awal, dan pengelolaannyapun mayoritas telah memenuhi standar-standar 

PAUD.  

Sebaliknya kehadiran PAUD nonformal pengelolaannya mayoritas masih 

“kurang” dilihat dari latar belakang kualifikasi dan kompetensi pendidik yang berasal 

dari kader TP-PKK pada layanan kelompok Pos PAUD sangat beragam latar 

belakang statusnya, begitupun sarana prasarana tempat bermain yang sederhana dan 

hal-hal lain yang masih terbatas, seolah terkesan seadanya. Tampak mayoritas belum 

memenuhi standar PAUD yang telah diamanatkan pada Permendiknas No. 58 tahun 

2009. 
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Memperhatikan fenomena yang terjadi pada penyelenggaraan satuan PAUD 

tersebut yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat seyogyanya perlu 

dievaluasi oleh pihak-pihak terkait terutama oleh Penilik PLS/PAUD yang 

mempunyai tugas pokok membina, memantau, mengevaluasi dan melaksanakan 

monitoring. Sejauhmana kelompok organisasi kemasyarakatan tersebut dapat 

menyelenggarakan Pos PAUD dan sudahkah memenuhi standar penyelengaraan Pos 

PAUD. Disinilah peran dan fungsi Penilik PAUD dalam monev (monitoring dan 

evaluasi) pada satuan PAUD tersebut. Karena monev merupakan bagian terpenting 

dari suatu organisasi atau lembaga penyelenggara untuk mengukur seberapa jauh 

tujuan kegiatan dapat tercapai. Dalam hal ini menyangkut perbaikan dan 

pengembangan Pos PAUD, sejauhmana kenyataan yang terjadi selama periode 

tertentu yang dapat menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang 

berguna hasil dari pemantauan dan penilaian sebagai bahan pelaporan. 

Pelaksanaan pembinaan dan monev pada penyelenggaraan Pendidikan Luar 

Sekolah (PLS) merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penilik PLS 

yang terdiri dari Penilik Dikmas dan Penilik PAUD. Penilik PLS berdasarkan Surat 

Keputusan Menpan 15/KEP /M.PAN/3/2002  adalah jabatan fungsional dan jabatan 

karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS.   Penilik mempunyai tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemantauan, penilaian dan bimbingan 

terhadap penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Kedudukan Penilik adalah 

sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan pendidikan luar sekolah / pendidikan 

nonformal (PNF) pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau dinas lainnya yang 

bertanggung jawab di bidang pendidikan luar sekolah. Penilik diangkat oleh 

bupati/walikota. Meskipun berkedudukan pada tingkat kabupaten/kota, namun 

pelaksanaan tugas penilik adalah pada tingkat kecamatan atau desa, untuk dapat terus 

berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan masyarakat dan  

PAUD. Terutama standar-standar PAUD yang harus dipenuhi antara lain : a. standar 

tingkat pencapaian perkembangan, b. standar pendidik dan tenaga kependidikan, c. 

standar isi, proses, dan penilaian, d. standar sarana dan prasarana, e. pengelolaan, f. 
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pembiayaan.Menjadi pertanyaan besar pada kalangan masyarakat dan pengelola Pos 

PAUD, apa yang sudah dilaksanakan oleh Penilik dengan baik sebagaimana tugas 

pokok dan fungsinyadalam upaya-upaya untuk meningkatkan mutu kelembagaan 

PAUD , untuk dapatsaling melengkapi dan memperkaya dengan melaksanakan 

kegiatan bersama dengan PAUD nonformal (TK), membangun peran dan fungsi 

gugus PAUD, melaksanakan monev, dan pembinaan serta penataan lembaga Pos 

PAUD oleh institusi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dimana 

posisi Penilik Penilik berada . 

Berdasarkan hasil studi lapangan  sementara yang dilaksanakan penulis terdapat 

beberapa informasi dari beberapa pihak tentang keadaan Pos PAUD di Kecamatan 

Cimahi Selatan semula belum baik, beberapa tahun terakhir ini sudah lebih baik dari 

kecamatan lain yang ada di wilayah Kota Cimahi, Untuk itu penulis ingin mengetahui 

seberapa jauhupaya yang dilakukan Penilik PLS yang bertugas di Kecamatan 

tersebut. Sejauhmana Penilik PLS di Kecamatan Cimahi Selatan dalam menjalankan 

monev terhadap lembaga tersebut, dan indikator-indikator apa yang melatar 

belakanginya, untuk itu penulis ingin melakukan penelitian di beberapa Pos PAUD 

yang terintegrasi Posyandu secara sampling yang berada di Kecamatan Cimahi 

Selatan Kota Cimahi. Kemudian bagaimana keberadaan lembaga tersebut terkait 

dengan sumber daya pendukungnya, bentuk perhatian dan strategi pembinaan dari 

Penilik tersebut, yang didukung oleh Disdikpora Kota Cimahi, dalam hal ini Kepala 

Seksi PAUD yang menangani PAUD yang dibantu oleh peran dan fungsi organisasi 

profesi (HIMPAUDI), pengelola dari kader TP-PKK Desa/Kelurahan dan masyarakat 

itu sendiri sebagai pengelola sekaligus sebagai Pendidik  Pos PAUD. 

Mengacu pada kondisi empirik diatas, penulis meneliti mengenai 

penyelenggaraan monitoring dan evaluasi oleh penilik PLS dalam 

meningkatkan mutu Pos PAUDdi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. 

 



5 

 

Maya Juariah, 2013 
Penyelenggaraan Mmonev Oleh Penilik PLS Dalam Menngkatkan Muttu Pos PAUD Di Kecamatan Cimahi 
Selatan Kota Cimindi 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dalam rangka meningkatkan mutu 

layanan Pos PAUD di Kecamatan Cimahi Selatan melalui penyelenggaraan monev, 

maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut: 

1. kurangnya dalam merencanakan, melaksanakandari kegiatan monev oleh 

Penilik PLS pada layanan Pos PAUD di Kecamatan Cimahi Selatan. 

2. tidak berjalannya Peran dan fungsi Penilik PLS dalam melaksanakan pembinaan 

dan Monev terhadap Pos PAUDyang ada di Kecamatan Cimahi Selatan.  

3. Tinginya dukungan dari  Disdikpora, TP-PKK, HIMPAUDI Kota Cimahi dalam 

mendukung kegiatan Monev, dalam mendorong berjalannyatupoksi Penilik 

PLS untuk melakukan pembinaan dan Monev terhadap pengelola dan tutor Pos 

PAUD sebagai daya dukung dalam Meningkatkan mutu layanan Pos PAUD di 

Kecamatan Cimahi Selatan. 

4. adanya perubahan prilaku dan peningkatan motivasi terhadap pengelola 

lembaga yang mendapatkan pembinaan dari penilik PLS dalam meningkatkan 

mutu Pos PAUD di Kecamatan Cimahi Selatan. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat  dirumuskan sebagai berikut : 

„‟Bagaimana penyelenggaraan monev sebagai alat ukur dalam meningkatkan mutu 

layanan Pos PAUD di Kecamatan Cimahi selatan‟‟. 

 

C. Pertanyaan penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas ,maka penulis mengemukakan kedalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1.  Bagaimana perencanaan kegiatan  monev yang dilaksanakan oleh penilik PLS 

dalam meningkatkan mutu Pos Paud di kecamatan Cimahi selatan ? 

2.  Bagaimana pelaksanaan kegiatan Monev yang diselenggarakan oleh Penilik 

PLS dalam meningkatkan mutu pospaud di kecamatan cimahi selatan ? 
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3. Bagaimanan tindak lanjut dari kegiatan penyelenggaraan monev yang 

diselengarakan oleh penilik PLS ? . 

4.  Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan  monev oleh 

penilik PLS di kecamatan cimahi selatan ? 

5.   Bagaimana  mutu penyelenggaraan  Pospaud setelah mendapatkan  monev dari 

penilik PLS di Kecamatan Cimahi Selatan ?  

 

D. Tujuan Penelitian  

1.  Mengetahui proses perencanaan kegiatan  monev yang dilaksanakan oleh 

penilik PLS dalam meningkatkan mutu Pospaud di kecamatan Cimahi selatan. 

2.  Mengetahui pelaksanaan kegiatan Monev yang diselenggarakan  oleh Penilik 

PLS dalam meningkatkan mutu Pos Paud di kecamatan cimahi selatan. 

3. Mengetahui tindak lanjut dari kegiatan penyelenggaraan monev yang 

diselenggarakan oleh penilik PLS. 

4. Mengetahui factor-faktor apa yang mendorong  dan menghambat 

penyelenggaraan  monev oleh penilik PLS di kecamatan cimahi selatan. 

5.   Mengetahui bagaimana mutu penyelenggaraan  Pospaud setelah mendapatkan  

monev dari penilik PLS di Kecamatan Cimahi Selatan. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk penelitan ini adalah metode deskriptif kualitaif yang 

ciri-cirinya adalah sebagai berikut : (1)Memecahkan masalah yang ada pada masa 

sekarang, pada masalah-masalah aktual.(2) Data yang dikumpulkan, disusun, 

dijelaskan dan dianalisis. 

Adapun teknik yang  digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi, yakni satu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap tingkah laku subjek/objek 

penelitian sesuai dengan apa yang ingin diteliti. 
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2. Wawancara, adalah suatu cara pengumpulan data sebagai proses 

interaksi,interelasi, dengan karakteristik, isyarat dan persepsi yang sering 

digunakan dalam hal menginginkan mengorek sesuatu yang belum 

terungkapkan dengan cara observasi dan angket dalam hal ini yang 

diwawancara adalah penyelenggara Pospaud dan  penilik PLS. 

3. Angket, adalah suatu pengumpulan data yang dibuat dibagikan kepada 

responden yang diteliti. 

4. Studi literature,adalah sumber yang memberi landasan-landasan teoritis yang 

menjadi titik tolak dari penelitian yang dilakukan dan digunakan untuk 

memperbanyak wawasan dalam penelitian. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi kedalam dua bagian yaitu : 

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi kajian dan 

rujukan akademis serta menambah wawasan bagi penulis  khususnya 

umumnya para penilik dan penyelenggara pospaud dalam menyelenggarakan  

program pospaud 

2. Manfaat secara Praktis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang monev paud. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Diawali dengan Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang 

penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, 

manfaat penelitian dan struktur organisasi. 

Kemudian bab II tinjauan konsep yang berhubungan dengan teoritis berupa 

ungkapan-ungkapan dari sejumlah literatur yang berhubungan dengan permasalahan. 

Selanjutnya bab III prosedur penelitian yang berisikan lokasi dan subjek 

penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, metode dan teknik 
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pembelajaran data, langkah-langkah pengumpulan data serta prosedur pengolahan 

data, dan analisa data. 

Lalu bab IV membahas hasil penelitian disertai pembahasan penjelasan dan 

penafsiran gambaran hasil penelitian. 

Terakhir bab V berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari 

keseluruhan penelitian. 

 


