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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Anak usia dini adalah masa periode awal anak dengan rentang usianya 0-6 tahun 

disebut juga masa keemasan atau golden age. Periode awal merupakan masa kritis 

bagi anak karena mengalami tumbuh kembang yang pesat dan daya serap anak yang 

sangat tinggi akan berpengaruh pada kehidupan anak di masa depan. Anak yang 

sedang mengalami tumbuh kembang harus diaktivasi dengan cara memberikan 

berbagai rangsangan dan aktivitas yang tepat maka peranan pendidikan anak usia 

dini (PAUD) menjadi hal penting sebagai bentuk stimulasi fisik maupun psikososial 

yang tepat baik di rumah maupun di lembaga pendidikan, selain layanan lainnya 

(Gunartha, dkk, 2019). 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini 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 lanjut. Pendidikan bagi anak usia dini sangat penting dilakukan sebab 

merupakan dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh, yaitu 

ditandai dengan karakter, budi pekerti luhur, pandai, dan terampil (Yudi, 2015). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 

Pasal 1 ayat 7 bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam 

tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia empat tahun. Taman 

Penitipan Anak atau childcare adalah salah satu alternatif sedang dibutuhkan oleh 

orang tua yang bekerja. Taman penitipan anak atau Day care merupakan salah satu 

alternatif yang sekarang banyak ditawarkan oleh lembaga untuk orang tua yang 

memiliki kesibukan di luar rumah, tanpa harus menghawatirkan akan kualitas 

pelayanan dan pendidikan bagi seorang anak (Mu’jizatin, dkk, 2018).
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Day care atau childcare melaksanakan program pendidikan usia dini dengan 

harapan dapat membantu dalam menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak 

sesuai usia dan menerapkan home-based childcare yaitu suasananya didesain 

seperti lingkungan rumah agar anak merasa nyaman. Perkembangan anak 

mempunyai beberapa aspek terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, yaitu aspek 

perkembangan nilai agama-moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosional, dan seni. Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk stimulasi, pada 

dasarnya adalah upaya intervensi, yaitu menciptakan lingkungan sekitar anak usia 

dini agar mampu menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Intervensi 

merupakan sejumlah informasi yang diatur melalui pembelajaran tertentu untuk 

pertumbuhan, perkembangan maupun perubahan perilaku (Martani, 2012). 

Pelaksanaan program pendidikan di day care atau childcare menerapkan 

stimulasi untuk membantu dalam pencapaian perkembangan anak, sedangkan untuk 

mengetahui anak sudah berkembang atau belum terdapat pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran setelahnya. Evaluasi pembelajaran merupakan proses pengumpulan 

informasi kemajuan anak yang harus dilakuan. Dalam hal ini, tidak dapat dianggap 

sepele karena informasi yang didapat akan menjadi bahan penentuan dan tindak 

lanjut perkembangan anak. Evaluasi menjadi hal penting dilakukan karena evaluasi 

salah satu proses pemberian pelayanan anak usia dini. Namun, tidak menutup 

kemungkinan terdapat beberapa pendidik yang tidak ingin disusahkan sehingga 

belum melakukan pengukuran perkembangan anak. Permasalahan pemberian 

pelayanan pada anak usia dini menjadi kelemahan sendiri karena masih ada yang 

belum menggunakan teknik dan melakukan observasi perkembangan anak (Zahro, 

2015). 

Evaluasi pembelajaran penting dilakukan dan perlu diperhatikan setelah 

dilaksanakan program pendidikan, agar dalam proses pengukuran perkembangan 

anak dilakukan secara objektif sehingga hasil laporan perkembangan anak tidak 

sekedar untuk formalitas. Hasil studi pendahuluan melalui wawancara, day care 

Daarut Tauhiid merupakan salah satu day care yang melaksanakan home-based 

childcare, program pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran yang ada di day care Daarut Tauhiid salah satunya, yaitu 
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mengevaluasi kemajuan perkembangan anak berdasarkan pengamatan. Hasil dari 

pengamatan akan dibuat dalam bentuk laporan pencapaian perkembangan anak 

yang diberikan kepada orang tua. 

Laporan pencapaian perkembangan anak di day care Daarut Tauhiid dalam 

prosesnya belum menggunakan instrumen pengukuran yang mencakup indikator 

kemampuan yang harus dicapai oleh anak. Pengukuran yang dilakukan hanya 

berdasarkan pencatatan pengamatan secara langsung pada saat anak melakukan 

sesuatu, maka anak dinyatakan berkembang setelah pemberian stimulasi. Hasil dari 

pengukuran ini tidak dapat memberikan umpan balik terhadap proses stimulasi 

karena belum menggunakan instrumen yang akurat. Umpat balik diperlukan untuk 

memperoleh rujukan yang sistematis dalam proses stimulasi sehingga anak akan 

berkembang dengan baik sesuai dengan usia dan tugas perkembangannya 

(Ratnawulan dan Rusdiana, 2014). 

Day care Daarut Tauhiid dalam melaksanakan evaluasi belum memiliki 

instrumen untuk mengukur perkembangan sosial-emosional anak usia 3-4 tahun 

yang sesuai dengan aspek perkembangan anak. Pengamatan dalam proses 

pengukuran perkembangan sosial-emosional anak diperlukan instrumen 

pengukuran yang memuat aspek-aspek perkembangan yang harus dicapai sesuai 

usia anak. Proses pengamatan yang sesuai acuan pengukuran akan menghasilkan 

evaluasi perkembangan anak yang baik sehingga perlu dibuat instrumen 

pengukuran agar hasilnya tidak sekedar formalitas dan dapat menjadi acuan yang 

sesuai. Hasil evaluasi akan memberikan informasi yang akurat apabila diperoleh 

dengan menggunakan instrumen pengukuran yang terpercaya (Gunartha, dkk, 

2019). 

Instrumen pengukuran perlu dibuat sesuai stimulasi yang diterapkan di day care 

Daarut Tauhiid yang mengakomodasi kebisaan sehari-hari yang dilakukan anak di 

rumah, tetapi tidak terlepas dari indikator tingkat pencapaian perkembangan anak 

yang dirumuskan pada Permendikbud RI No. 137 tahun 2014. Instrumen 

pengukuran dibuat untuk membantu proses pengamatan, tetapi perlu juga dibantu 

dengan pencatatan. Instrumen pengukuran dan pencatatan bertujuan agar menjadi 

catatan pengingat mengenai pencapaian perkembangan anak. Anak melakukan 

berbagai kegiatan, guru dapat mengamati segala kegiatan yang dilakukan anak 
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ataupun diucapkan anak, termasuk ekspresi wajah, gerakan, dan karya anak. Dalam 

melakukan pengamatan, guru perlu melakukan pencatatan sebagai bukti sekaligus 

pengingat terhadap segala kegiatan yang diamatinya (Suminah E, dkk, 2015). 

Pengembangan instrumen pengukuran perkembangan sosial-emosional anak 

usia 3-4 tahun menggunakan teknik non tes, yaitu melalui observasi atau 

pengamatan. Proses pengamatan dilakukan menggunakan instrumen pengukuran 

sebagai acuan untuk pengingat dan pencatatan berupa daftar ceklis agar 

mempermudah dalam melakukan pengukuran perkembangan sosial-emosional 

anak usia 3-4 tahun. Teknik ceklis ini dianggap cukup relevan untuk digunakan, 

karena disusun dalam bentuk tabel dengan 4 skala pengukuran status perkembangan 

anak berdasarkan hasil observasi (Maria dan Amalia, 2018). 

Pengembangan instrumen pengukuran perkembangan sosial-emosional anak 

usia 3-4 tahun menarik perhatian peneliti, untuk mengembangkan instrumen 

pengukuran perkembangan sosial-emosional anak berbasis home-based childcare. 

Fokus kajian ini sejalan dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki peneliti 

terkait sebagai mahasiswa konsentrasi pekerjaan sosial khususnya mendalami 

materi tentang perkembangan anak yang diperoleh dari perkuliahan Program Studi 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Departemen Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga FPTK UPI di Bandung. 

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas menjadi acuan di dalam 

merumuskan masalah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengembangan instrumen pengukuran perkembangan sosial-emosional 

anak berbasis home-based childcare ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian 

tersebut sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan instrumen 

pengukuran perkembangan sosial-emosional anak berbasis home-based childcare. 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai 

pengembangan instrumen pengukuran perkembangan sosial-emosional anak usia 3-

4 tahun di day care Daarut Tauhiid, melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Menganalisis kebutuhan instrumen pengukuran sebagai perencanaan 

pengembangan instrumen pengukuran perkembangan sosial-emosional anak 

berbasis home-based childcare. 

b. Membuat instrumen pengukuran perkembangan sosial-emosional anak berbasis 

home-based childcare.  

c. Melakukan evaluasi melalui expert judgment pengembangan instrumen 

pengukuran perkembangan sosial-emosional anak berbasis home-based 

childcare. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 

mengembangkan keilmuan pendidikan anak yang terintegrasi dengan instrumen 

pengukuran yang dapat mengukur perkembangan anak, khususnya mengenai 

instrumen pengukuran perkembangan sosial-emosional anak usia 3-4 tahun 

berbasis home-based childcare . 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengelola Day care 

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi pengelola taman penitipan anak atau day 

care dapat mengimplementasikan instrumen pengukuran perkembangan sosial-

emosional anak usia 3-4 tahun sebagai acuan atau pedoman saat mengukur 

perkembangan sosial-emosional anak usia 3-4 tahun. 

b. Bagi Peneliti 

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi peneliti, yaitu sebagai pengembangan 

wawasan dan pengetahuan mengenai instrumen pengukuran perkembangan sosial-

emosional anak berbasis home-based childcare. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur Organisasi Skripsi dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.   

BAB II KAJIAN TEORI 

Menguraikan teori yang meliputi ruang lingkup perkembangan sosial-emosional 

anak berbasis home-based childcare, konsep dasar instrumen perkembangan 

anak, dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, instrumen 

penelitian, prosedur penelitian, analisis penelitian dan pengolahan data. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan deskripsi data, analisis data, hasil penelitian, dan pembahasan 

penelitian. 

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Menguraikan tentang hasil penelitian yang telah disimpulkan dan rekomendasi 

dari hasil temuan penelitian sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian. 

 


