
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia lahir dengan dilengkapi bermilyar sel otak yang siap 

dikembangkan agar  menjadi optimal. Berkaitan dengan hal tersebut berbagai 

penelitian tentang otak mengatakan bahwa 50 % kecerdasaan orang dewasa telah 

terjadi ketika berusia 4 tahun dan 80 % telah terjadi ketika berusia 8 tahun (Jalal: 

2002; hal 7). Para ahli menyebut usia tersebut sebagai usia emas atau golden age. 

Potensi penyerapan luar biasa pada masa anak-anak ini kemudian diresponi dalam 

bentuk upaya pembinaan berupa pemberian rangsangan pendidikan agar 

pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lebih optimal. Fokus pembinaan 

ini dikenal dengan pendidikan anak usia dini. PAUD menjadi landasan kuat untuk 

mewujudkan generasi yang cerdas dan kuat.  

Tujuan PAUD adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas 

sehingga memiliki kesiapan yang optimal untuk memasuki pendidikan dasar serta 

mengarungi kehidupan di masa dewasa. Mendidik anak usia dini ibarat 

meletakkan pondasi yang kokoh bagi kehidupan anak-anak secara pribadi dan 

kelangsungan generasi suatu bangsa secara kolektif. Hasilnya mungkin tidak bisa 

dilihat dan dirasakan dalam sekejap, namun setelah anak-anak tumbuh dewasa, 

pondasi yang dibentuk di masa kecil  akan sangat bermanfaat. 



 

 

 

 

Bentuk satuan pendidikan anak usia dini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

(1) Jalur pendidikan formal, terdiri atas Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Atfal, 

(2) Jalur pendidikan non formal yang terdiri atas Taman Penitipan Anak, 

Kelompok Bermain dan satuan PAUD sejenis, dan (3) Jalur Pendidikan informal 

yang terdiri atas pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan di lingkungan. 

Ketiga jalur tersebut dimunculkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap 

perkembangan dan potensi anak yang luar biasa pada usia dini. 

Salah satu bentuk layanan PAUD adalah jalur nonformal. PAUD jalur 

nonformal adalah pendidikan yang melaksanakan program pembelajaran secara 

fleksibel sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir 

sampai berusia enam tahun. Kegiatan yang santai dan fleksibel merupakan ciri 

khusus dari PAUD nonformal, meskipun demikian perkembangan anak menuju 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk stimulasi tetap menjadi 

tujuan utama, hanya gaya penyampaiannya dengan bermain, lebih menyenangkan 

dan sesuai dengan prinsip perkembangan anak. 

Kebutuhan PAUD nonformal semakin mendesak ketika masyarakat mulai 

menyadari pentingnya PAUD. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya 

lembaga PAUD nonformal. Salah satunya adalah anak yang telah melalui PAUD 

nonformal mempunyai gairah yang tinggi untuk bersekolah kejenjang yang lebih 

tinggi. Secara teknis, keberadaan PAUD nonformal mengisi kekosongan PAUD 

formal. 



 

 

 

 

Keberhasilan penyelenggaraan program PAUD tidak lepas dari peran serta 

pendidik PAUD. Pendidik PAUD harus berusaha mengikuti tuntutan kebutuhan 

dan perkembangan masyarakat, sehingga keberadannya dapat benar-benar 

memberikan pelayanan PAUD yang bermutu bagi masyarakat. Oleh karena itu 

untuk meningkatkan mutu dari tenaga pendidik maka pemerintah menetapkan 

beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik PAUD. Kompetensi ini 

mengacu pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang 

meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan kompetensi sosial. 

Kemampuan pendidik dalam merancang, melaksanakan dan melakukan evaluasi 

merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh pendidik 

PAUD. 

Salah satu strategi dan implementasi yang ditempuh untuk meningkatkan 

mutu pendidik adalah dengan melakukan studi lapangan untuk mengetahui 

kondisi pendidik saat ini (personal mapping). Hal ini sebagai upaya untuk 

mendapatkan data yang rill tentang kondisi kualitas dan kuantitas pendidik. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data rill kualitas pendidik 

PAUD khususnya pendidik KB dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi program pembelajaran. 

 

 

B. Perumusan masalah  



 

 

 

 

Bagaimana kemampuan pendidik KB dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi program pembelajaran ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kemampuan pendidik Kelompok Bermain dalam 

merencanakan program pembelajaran. 

2. Untuk mengetahui kemampuan pendidik Kelompok Bermain dalam 

melaksanakan program pembelajaran. 

3. Untuk mengetahui kemampuan pendidik Kelompok Bermain dalam 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi lembaga pendidikan anak usia dini, penelitian ini berguna untuk 

memberikan wawasan bagaimana proses pembelajaran PAUD berdasarkan 

pedoman teknis penyelenggaraan Kelompok Bermain. 

2. Bagi lembaga terkait dengan pendidikan anak usia dini, penelitian ini berguna 

untuk memberikan umpan balik dalam meningkatkan mutu pendidik PAUD. 



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pendidik PAUD 

Pendidik adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan 

dan sangat mempengaruhi mutu hasil pendidikan. Dapat dikatakan bahwa 

pendidik adalah faktor kunci dalam pendidikan, artinya kebijakan, rencana inovasi 

dan gagasan pendidikan ditetapkan untuk mewujudkan pembaharuan sistem 

pendidikan dengan hasil akhir adalah tujuan pendidikan. 

Menurut Undang-Undang NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal 1, Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas 

sebagai pendidik, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.  

Tenaga kependidikan yang berkualitas mengisyaratkan bahwa untuk 

menjadi pendidik maka harus ada beberapa kreteria yang harus dipenuhi sehingga 

dapat dikatakan sebagai orang yang berkualitas. Kriteria tersebut berbeda-beda 

tergantung dari peserta didiknya dan dijabarkan dalam kompetensi. Kompetensi 

tersebut kemudian ditetapkan dan dibuat oleh pemerintah sebagai standar agar 

mutu pendidikan tetap terjaga. 

Pendidik anak usia dini adalah sosok individu yang memegang peranan 

penting  dalam berbagai usaha yang berkaitan dengan pengembangan program 



 

 

 

 

pendidikan anak usia dini. Anak usia dini adalah anak usia emas yang memiliki 

kepribadian yang unik. Kepribadian ini ditandai dengan ciri-ciri dan sifat bawaan 

serta latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karena itu pendidik anak 

usia dini perlu dipersiapkan untuk mampu menghadapi berbagai masalah anak 

yang terkait dengan masalah psikologis, fisiologis, psikososial, bahasa dan 

komunikasi, kognitif, dan kreativitas. 

Pendidik PAUD dapat dibagi menurut fungsi dan tingkat pendidikan 

sebagai berikut : (1) Orang tua dan anggota keluarga, (2) Kader Posyandu, (3) 

Kader BKB, (4) Pendidik PAUD dengan pengetahuan : Posyandu, BKB, KB, 

TPA, TK/RA, (5) Pendidik PAUD dengan pengetahuan lanjut, (6) Pendidik 

PAUD dengan pengetahuan formal (D II), dan (7) Pendidik PAUD profesional (D 

IV dan Pendidikan Profesi) (Hadjam : 2005; hal 20). 

Berdasarkan pembagian tersebut pendidik KB termasuk kedalam Pendidik 

PAUD dengan pengetahuan. Hal ini mengatakan bahwa seharusnyalah Pendidik 

KB memiliki pengetahuan bagaimana seharusnya menjadi pendidik KB. 

Pengetahuan tersebut dapat berupa pemahaman akan karakteristik usia anak didik, 

pengetahuan tentang keunikan anak yang didukung dengan pengetahuan tentang 

multiple intelligance dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar pendidik dapat 

memberikan stimulasi dan pendekatan yang tepat, bermanfaat dan berguna penuh 

untuk anak. 



 

 

 

 

 

B. Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik PAUD 

Peningkatan mutu pendidikan khususnya PAUD dilakukan dengan 

menetapkan standar kompetensi bagi para pendidik, selain itu pemerintah juga 

menetapkan kualifikasi pendidik KB agar kualitas pendidikan tetap baik dan 

sesuai dengan harapan. Adapun kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut : (1) 

memiliki kualifikasi akademik minimal SLTA sederajat, (2) mendapat pelatihan 

pendidikan anak usia dini, (3) memahami dan menyayangi anak, (4) memahami 

tahapan tumbuh kembang anak, (5) memahami prinsip-prinsip pendidikan anak 

usia dini, (6) memiliki kemampuan mengelola (merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi, membuat laporan) kegiatan/proses pembelajaran pendidikan anak 

usia dini, (7) diangkat secara sah oleh pengelola kelompok bermain, dan (8) sehat 

jasmani dan rohani (Direktorat PAUD : 2006 ; hal 7). 

Berdasarkan kualifikasi tersebut maka pendidik KB dituntun untuk 

mampu mengelola kegiatan/proses pembelajaran PAUD yang kemudian 

dijabarkan kembali dan menjadi salah satu kualifikasi yang harus dimiliki 

pendidik KB. Kemampuan tersebut ditunjukan dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan bermain pada anak. 

Kualifikasi yang menjadi salah satu kompetensi ini menjadi sangat penting dan 

sangat berkaitan dengan bentuk layanan yang diberikan pada peserta didik.  

Adapun kompetensi yang harus dimiliki pendidik KB menurut PP No.19 

tahun 2005, adalah sebagai berikut : (1) kompetensi pedagogik. Kompetensi ini 



 

 

 

 

ditunjukkan dengan kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; (2) kompetensi kepribadian. 

Kompetensi ini ditunjukkan melalui kemampuan kepribadian pendidik yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, 

dan berakhlak mulia; (3) kompetensi profesional. Pendidik yang memiliki 

kompetensi profesional adalah pendidik yang mampu menguasai materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional pendidikan; (4) kompetensi sosial. Kompetensi yang ditunjukkan melalui 

kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan berhubungan sosial secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat luas (Direktorat PAUD ; 2006 ; hal 27). 

Keempat kompetensi tersebut secara ideal harus dimiliki oleh pendidik 

PAUD termasuk didalamnya pendidik KB. Setiap kompetensi penting dan saling 

mendukung satu sama lain. Salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki 

adalah dalam kompetensi pedagogik. Penilaian sertifikasi pendidik yang 

dilakukan beberapa masa yang lalu menuntun pendidik untuk dapat menunjukkan 

kemampuannya dalam bentuk pengumpulan portofolio. Portofolio yang berisi 

dokumen-dokumen perencanaan pembelajaran, laporan hasil evaluasi, dan karya-

karya lain yang mendukung kegiatan pembelajaran. Walaupun dokumen-dokumen 



 

 

 

 

tersebut belum tentu dapat mewakili kemampuan pendidik yang seharusnya ada 

dalam lapangan. Dokumen tersebut berkaitan dengan tuntutan kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki oleh pendidik PAUD dalam hal ini pendidik KB. 

 

C. Rancangan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program PAUD  

Merancang program kegiatan belajar untuk anak merupakan hal penting 

yang harus dilakukan. Perencanaan yang baik akan membuat anak belajar lebih 

efektif, tertarik dan mengalami kemajuan (Edgington : 2004 ; hal 163). Dalam 

menyusun rancangan dan pengembangan program untuk anak usia dini menurut 

Siskandar harus memperhatikan seluruh aspek perkembangan anak, kemudian 

disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan kemampuan anak (Siskandar : 2003 ; 

hal 24). Program yang dipersiapkan tersebut juga harus mengandung pembiasaan 

yang baik sehingga dapat menanamkan dan menumbuhkan sejak dini pentingnya 

pembinaan perilaku dan sikap. Pengetahuan tentang kemampuan dasar juga perlu 

dikembangkan untuk menghadapi tuntutan jaman sehingga anak dapat 

menyesuaikan diri dalam setiap segi kehidupannya. 

Pada dasarnya program dibuat berdasarkan kurikulum. Kurikulum untuk 

anak usia dini sebaiknya memperhatikan beberapa prinsip antara lain sebagai 

berikut; (1) berpusat pada anak, artinya anak merupakan sasaran dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik; (2) mendorong perkembangan fisik, 

daya pikir, daya cipta, sosial emosional, bahasa dan komunikasi sebagai dasar 

pembentukan pribadi manusia yang utuh; (3) memperhatikan perbedaan 



 

 

 

 

individual anak, baik perbedaan keadaan jasmani, rohani, kecerdasan dan tingkat 

perkembangannya (Siskandar : 2003 ; hal 25). Program untuk anak usia dini harus 

dibuat dan dirancang dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan tingkat 

perkembangan anak (developmentally appropriate program).
 

Untuk PAUD 

nonformal, kurikulum yang digunakan adalah dalam bentuk acuan menu 

pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Acuan ini sangat fleksibel sehingga 

dapat disesuaikan dengan kondisi anak didik, minat dan kondisi lingkungan. 

Merancang program untuk PAUD terbagi atas rancangan jangka panjang, 

dan jangka pendek (Edgington : 2004 ; hal 163). Rancangan jangka panjang berisi 

kerangka kerja secara garis besar acuan yang ingin dicapai oleh lembaga 

pendidikan tersebut. Acuan tersebut mengacu pada tujuan lembaga yang secara 

jelas dijabarkan pada visi dan misi. Tujuan dibentuk berdasarkan diskusi antara 

pendidik, harapan orang tua dan karakteristik anak. Tujuan tersebut kemudian 

dijabarkan dalam aspek-aspek perkembangan yang diharapkan pada anak. Dasar 

perumusan ini diambil dari beberapa buku acuan perkembangan untuk anak, 

tahapan perkembangan, prinsip perkembangan dan penelitian-penelitian tentang 

anak. Rencana jangka panjang dirancang untuk anak secara umum namun 

fleksibel. Jika mengacu pada acuan menu pembelajaran generik maka rencana 

jangka panjang merupakan standar kompetensi yang harus dimiliki dan 

ditunjukkan anak melalui indikator-indikator pada setiap aspek pekembangan. 

Rencana jangka panjang sering dikenal dengan satuan kegiatan tahunan.  



 

 

 

 

Rencana jangka pendek dibuat berdasarkan pengamatan dan penilaian 

secara informal terhadap anak, kemudian dikombinasikan dengan rencana jangka 

panjang dan harapan orang tua. Penjabaran rencana jangka panjang dapat dilihat 

pada rencana jangka pendek. Bentuk rencana jangka pendek adalah kegiatan 

harian yang dirancang dan dipersiapkan untuk anak. Jika dasar pembuatan 

rencana tersebut mengacu pada rencana jangka panjang dan observasi pada anak 

maka seharusnyalah satuan kegiatan harian mengalami revisi yang dinamis dan 

tidak terduga. Oleh karena itu dituntut kreativitas pendidik untuk meresponi minat 

anak dan menjadi fasilitator bagi anak pada saat anak menginginkan kegiatan 

yang berbeda dari apa yang telah direncanakan. Sama halnya dengan rencana 

jangka panjang, rencana jangka pendek dibuat sangat fleksibel, disesuaikan 

dengan kebutuhan anak.   

Melaksanakan kegiatan bermain di PAUD dilakukan berdasarkan rencana 

yang telah dirancang pendidik sebelumnya. Tujuannya adalah agar kegiatan anak 

dapat terarah. Namun demikian rencana yang telah dibuat tidak kaku (fleksibel) 

dalam arti pendidik dapat mengganti atau bahkan mengubah program yang 

sebelumnya telah direncanakan dengan kegiatan lain yang muncul dari kreativitas 

ataupun minat anak. Pendidik dapat mengganti kegiatan dalam satu hari dengan 

kegiatan yang dimunculkan pertama kali oleh anak. Misal, pada saat anak 

bermain dalam kelas, seorang anak menunjukkan peta yang telah dibuatnya 

kepada teman-teman. Peta tersebut telah dilengkapi dengan coretan-coretan rute 

perjalanan salah satu temannya pada saat liburan masa yang lalu. Anak dengan 



 

 

 

 

percaya diri menerangkan pada teman-temannya perjalanan liburan tersebut. 

Ketika anak bercerita, anak lain yang mendengarkan tertarik dan memiliki 

perhatian terhadap cerita tersebut. Pendidik menangkap kegiatan anak ini sebagai 

masukan dalam merancang program minggu ini.  Prinsip ini berkaitan erat dengan 

salah satu prinsip pendidikan anak usia dini yaitu berorientasi pada kebutuhan 

anak. Kegiatan yang dibuat berdasarkan pengamatan pendidik terhadap minat 

anak dapat lebih menarik dan bermakna bagi anak. 

Evaluasi pada PAUD dilakukan terhadap anak dan program yang telah 

dilaksanakan. Evaluasi terhadap anak dilakukan melalui pengamatan, pencatatan 

dan pendokumentasian karya anak dalam bentuk keterampilan, sikap, dan 

keaktifan anak yang dapat dilihat ketika anak melakukan kegiatan. Evaluasi 

kegiatan bermain harus dilakukan pendidik untuk mengetahui pertumbuhan dan 

perkembangan kemampuan anak didik sebagai hasil kegiatan bermainnya. Fokus 

tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana 

pertumbuhan dan perkembangan anak didik dari waktu ke waktu. Hal ini berarti 

bahwa evaluasi harus diberikan pendidik kepada anak baik tidak hanya secara 

formal berdasarkan acuan tahapan perkembangan yang telah ditentukan 

melainkan juga dengan evaluasi informal walaupun tahapan perkembangan 

tersebut tidak menjadi target minggu. 

 Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan 

evaluasi pada anak adalah; (1) evaluasi dilakukan pada seluruh aspek 

perkembangan anak dengan mengamati perilaku anak ketika bermain, (2) evaluasi 



 

 

 

 

dilakukan otentik sesuai dengan kenyataan yang ada, pendidik menampilkan hasil 

pengamatannya sebagai dokumen apa adanya yang menunjukkan proses kegiatan 

bermain anak, (3) evaluasi dilakukan secara terus menerus, dengan pengertian 

bahwa anak tidak dapat dievaluasi pada batas tertentu saja namun kemampuan 

tersebut terus berkembang dan sesuai dengan pengalaman dan kesempatan yang 

diberikan pada anak (4) evaluasi didasari oleh kesadaran untuk melihat bahwa 

anak berbeda. Hal ini berarti bahwa pendidik dalam memberikan evaluasi tidak 

dapat menyamakan kemampuan satu anak dengan kemampuan anak yang lain dan 

mengelompokkannya berdasarkan hasil. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah 

perkembangan anak sudah sesuai dengan tahapan usianya atau tidak. 

Evaluasi program PAUD dapat dilakukan dengan menganalisis 

pelaksanaan kegiatan baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. 

Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk menganalisis progam kegiatan 

bermain harian adalah sebagai berikut; (1) apakah anak menggunakan panca 

inderanya? (2) Apakah anak menggunakan bahasa dalam berkomunikasi? (3) 

apakah anak memiliki konsep diri yang positif? (4) apakah anak diberi kebabasan 

untuk bereksplorasi? (5) apakah anak mampu belajar dengan menemukan sendiri? 

(6) apakah anak memiliki kesempatan untuk bermain bersama dengan temannya?  

Untuk menganalisis kegiatan tahunan dalam rencana jangka panjang maka 

dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap program. Adapun 

pertanyaannya sebagai berikut; (1) apakah program yang dibuat telah 

mencantumkan semua aspek perkembangan anak? (2) apakah program yang telah 



 

 

 

 

dibuat menunjukkan keseimbangan antar aspek-aspek perkembangan tersebut? (3) 

apakah anak mampu mengikuti dan terjadi keseimbangan yang baik antara 

program dan perkembangan yang diharapkan? 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data diambil berdasarkan 

kenyataan yang ada di lapangan. Data diambil dengan cara wawancara mendalam 

dengan subjek penelitian. Kemudian pemaknaan dan penjelasan data didasarkan pada 

kenyataan yang ada dilapangan. 

A. Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di kecamatan Gondokusuman. Penelitian di KB Budi 

Mulia II, KB Salma, KB Prima Gama, dan KB Ceria Jl. Polisi 2 Timoho. Subjek 

penelitian ini adalah 4 orang pendidik Kelompok Bermain.  

 

B. Pemerolehan Data  

Data diperoleh untuk melihat kemampuan pendidik dalam merencanakan 

program adalah dengan mengumpulkan dokumen yang berupa satuan kegiatan 

harian, satuan kegiatan mingguan, dan laporan perkembangan anak. Data untuk 

mengetahui kemampuan pendidik dalam melaksanakan program yang telah 

direncanakan sebelumnya adalah dengan observasi. Data untuk mengetahui 

kemampuan pendidik dalam melakukan evaluasi adalah dengan pengumpulan 

dokumen hasil evaluasi terhadap perkembangan anak baik yang diserahkan pada 

orang tua atau wali maupun evaluasi perkembangan anak yang menjadi pegangan 

guru. Untuk memperoleh data yang lebih valid maka peneliti melakukan 



 

 

 

 

wawancara dengan orang tua tentang kinerja profesional pendidik dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran dan bermain di dalam kelas.  

 

C. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis dilakukan sesuai dengan kreteria permasalahan. Deskripsi dilakukan 

berdasarkan kategorisasi yang ditetapkan oleh peneliti. Hasilnya dideskripsikan 

secara kualitatif sesuai dengan data yang ada di lapangan. 



 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Kualifikasi Pendidik 

Berdasarkan data di lapangan maka diperoleh latar belakang pendidikan 

dan lama mengajar disajikan dalam tabel berikut ini; 

Tabel 1. Kualifikasi Pendidik dan Lama Mengajar  

Kelompok Bermain Pendidikan Terakhir Lama Mengajar 

1. Budi Mulia II 

2. Salma 

3. Primagama 

4. Ceria 

PGTK 

PGTK 

S1 Da’wah 

S1 Psikologi 

12 tahun 

5 tahun 

6 tahun 

2 tahun 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa latar belakang pendidik di Kelompok 

Bermain tersebut bermacam-macam, tidak semua berlatar pendidikan terkhusus 

pendidikan anak. Lama mengajar juga bervariasi, untuk pendidik KB Budi Mulia 

telah mengajar selama 12 tahun. Pendidik KB Salma, telah mengajar 5 tahun, 

pendidik KB Primagama telah mengajar 6 tahun, dan pendidik KB Ceria telah 

mengajar 2 tahun.  

 



 

 

 

 

2. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

a. KB Budi Mulia II 

Perencanaan di KB Budi Mulia dilakukan oleh pendidik berdasarkan 

kurikulum yang telah dibuat oleh tim kurikulum. Tim kurikulum itu sendiri 

adalah tiga orang pendidik KB dengan jumlah keseluruhan pendidik 13 orang. 

Tidak semua pendidik masuk dalam tim kurikulum. Kurikulum yang 

digunakan adalah hasil gabungan dari acuan menu pembelajaran dari 

pemerintah (pedoman KB), KBK 2004 dan teori-teori yang didapat dari buku-

buku bacaan yang berkaitan dengan perkembangan anak. Tema telah 

ditetapkan oleh tim kurikulum dengan mengacu pada tema yang ada di KBK 

TK 2004. Kompetensi hasil lulusan yang digunakan sebagai sasaran tujuan 

pendidikan adalah menggunakan acuan menu pembelajaran dan teori-teori 

perkembangan anak. Dari kurikulum tersebut maka kemudian dijabarkan 

dalam satuan kegiatan mingguan dan harian. Kegiatan yang dipilih untuk 

kegiatan harian mengacu pada tema. Pada setiap tema mengandung semua 

aspek perkembangan yaitu moral, motorik, bahasa, sosial-emosional, seni dan 

kognisi. Perencanaan dibuat dalam bentuk webbing rencana belajar, kemudian 

dijabarkan dalam bentuk satuan kegiatan harian. 

Pelaksanaan mengacu pada perencanaan. Pendidik menyiapkan media 

yang dibutuhkan satu minggu sebelum kegiatan belajar dilakukan. Persiapan 

media dilakukan untuk satu minggu. Model pembelajaran yang digunakan 

adalah menggunakan BCCT. Dalam satu hari, anak boleh memilih sendiri 



 

 

 

 

sentra yang diinginkan namun demikian setiap anak juga harus masuk disetiap 

sentra yang sudah dipersiapkan secara bergantian. Untuk menyiapkan materi 

atau alat-alat yang dibutuhkan maka pendidik berbagi tugas dengan pendidik 

yang lain dalam menyiapkan media untuk anak. Dalam pelaksanaan, pendidik 

terfokus pada program yang telah dibuat.  

Proses evaluasi program dilakukan setiap akhir minggu, didiskusikan 

dengan semua pendidik dan dilakukan analisis pemecahannya. Kemudian 

pendidik yang menjadi tim kurikulum melakukan revisi terhadap kegiatan 

yang akan dilakukan minggu yang akan datang. Evaluasi setiap minggu dalam 

satu bulan kemudian menjadi dasar untuk merancang program bulan depan. 

Evaluasi terhadap anak dilakukan setiap hari dengan menggunakan 

buku penghubung. Buku penghubung dilaporkan pada orang tua setiap hari. 

Buku penghubung berisi catatan pendidik pada saat anak di sekolah dan 

catatan orang tua pada saat anak dirumah. Catatan orang tua di rumah 

digunakan sebagai analisis sikap anak di sekolah dan sebagai masukan bagi 

pendidik untuk membentuk anak dengan pembiasaan yang baik. Bentuk 

evaluasi harian berupa jawaban ya dan tidak disertai keterangan. Ada bentuk 

deskripsi singkat namun diisi jika anak mengalami masalah, bermasalah atau 

memperoleh penghargaan tertentu.  

Adapun kegiatan harian yang dievaluasi adalah kehadiran anak tepat 

waktu atau tidak, berpakaian bersih, rapi dan sopan, aktif/pasif anak dalam 

kegiatan sekolah, tertib makan dan habis, tuntas melaksanakan tugas, mampu 



 

 

 

 

bersosialisasi, mandiri, ceria dan bersemangat, mau mengikuti senam, renang, 

bilang ketika mau pipis, dapat melepas dan memakai kaos kaki dan sepatu 

sendiri. Bentuk evaluasi dominan pada aspek pembiasaan pada anak. 

Evaluasi per semester dijabarkan dalam bentuk deskripsi pada tiap 

aspek perkembangan anak sesuai dengan acuan kurikulum. Evaluasi per 

semester dilakukan pendidik dengan melihat pada catatan pribadi pendidik. 

Catatan pendidik hanya berupa keterangan bagi anak yang mengalami 

perkembangan kurang dari rata-rata dan lebih dari rata-rata. Anak dalam 

perkembangan rata-rata tidak dituliskan. Kriteria pengelompokan kemampuan 

anak adalah sudah baik, perlu dorongan, dan perlu bimbingan. Aspek yang 

dilaporkan adalah perkembangan anak dalam pengenalannya terhadap dasar 

keislaman, perkembangan kemampuan bahasa, daya pikir, daya cipta, 

keterampilan, jasmani dan aspek kesehatan. Disediakan kolom catatan khusus 

untuk menjelaskan ketidakhadiran anak ketika hari efektif bermain 

dilaksanakan. 

 

b. KB Salma 

Perencanaan di KB Salma dilakukan oleh pendidik berdasarkan 

kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah yang diambil dari PKBTK. 

Kompetensi yang digunakan sebagai sasaran tujuan pendidikan adalah 

menggunakan kurikulum sendiri yang dirancang dalam bentuk garis-garis 

besar pengajaran di KB Salma. Satuan kegiatan mingguan dirancang 



 

 

 

 

menggunakan webbing rencana belajar, kemudian dijabarkan dalam bentuk 

rencana harian. Kegiatan yang dipilih untuk kegiatan harian mengacu pada 

tema. Pada setiap tema mengandung semua aspek perkembangan yaitu 

bahasa, daya pikir, keterampilan, jasmani, dan pembentukan prilaku, antara 

lain; budi pekerti, disiplin, sosial emosi, moral dan nilai agama. Rencana 

harian dibuat sendiri oleh pendidik. Rencana kegiatan harian dirancang tidak 

menentu, jika pendidik memiliki banyak waktu maka satuan kegiatan harian 

dibuat untuk satu bulan dan bergantian dengan sesama pendidik. Kadang kala 

rencana kegiatan harian dibuat dan dipikirkan sehari sebelum atau pada 

malam hari oleh pendidik. Pendidik merancang program harian sendiri 

berdasarkan indikator aspek perkembangan yang akan dikembangkan, tidak 

mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan mengacu pada perencanaan. Pendidik menyiapkan media 

malam hari atau kadang satu hari sebelum kegiatan. Persiapan media 

dilakukan sendiri oleh pendidik di rumah untuk bidang sentra yang menjadi 

tanggung jawabnya. Model pembelajaran yang digunakan adalah 

menggunakan BCCT, anak boleh memilih sentra yang diinginkan namun 

setiap anak harus masuk disetiap sentra yang ada secara bergantian. Pendidik 

bertanggung jawab atas perkembangan anak didik yang digolongkan menurut 

usianya. Dalam pelaksanaan, pendidik memberikan kebebasan pada anak 

untuk bermain namun setelah kegiatan yang disiapkan pendidik diselesaikan. 



 

 

 

 

Evaluasi program tidak dilakukan. Evaluasi perkembangan anak 

dilakukan setiap hari namun tidak dilaporkan dalam bentuk tulisan kepada 

orang tua namun secara lisan pada saat orang tua menjemput anak. Tidak ada 

buku penghubung orang tua dan anak. Pendidik memberikan laporan 

perkembangan anak secara tertulis pada orang tua setiap satu semester dalam 

bentuk rapot. Untuk evaluasi harian pendidik membuat catatan kecil 

perkembangan anak disetiap sentra kemudian menyerahkan laporan tersebut 

pada pendidik yang bertugas membuat laporan perkembangan anak dalam 

bentuk print out untuk laporan per semester. 

Laporan perkembangan yang diamati adalah kemampuan motorik 

halus, motorik kasar, kemampuan bicara, dan hubungan sosial. Evaluasi per 

semester dijabarkan dalam bentuk narasi untuk kemampuan motorik kasar dan 

halus. Untuk perkembangan kemampuan bicara dilakukan dengan memberi 

check list dengan rentang perkembangan sangat aktif, aktif, cukup, dan kurang 

aktif. Sama halnya dengan laporan perkembangan anak dalam hubungan 

sosial. Pada format laporan disediakan kolom untuk mendeskripsikan 

kemampuan spesifik anak yang berbeda dari anak yang lain sebagai catatan 

untuk orang tua. 

 

c. KB Primagama 

Perencanaan program harian di Kelompok Bermain Primagama 

dilakukan dengan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam pedoman 



 

 

 

 

KB dan kurikulum dari Primagama. Pendidik menetapkan sendiri kegiatan 

yang ingin dilakukan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman kegiatan 

belajar dan bermain yang dilakukan sebelumnya dan dari kreativitas pendidik. 

Tema telah ditetapkan oleh tim kurikulum demikian juga dengan kebijakan 

aspek perkembangan yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. 

Aspek perkembangan yang dikembangkan antara lain; kognitif, seni, bahasa, 

religiusitas, psikomotorik, dan life skill. Satuan kegiatan mingguan dibuat 

dalam bentuk matrik dengan dua cabang. Setiap aspek perkembangan tidak 

ditunjukkan dalam bentuk indikator namun telah dijabarkan dalam bentuk 

kegiatan. Kegiatan yang dilakukan dalam satu hari mengacu pada matrik 

tersebut dan menampilkan semua aspek perkembangan. 

Pelaksanaan dilakukan pendidik dengan mengacu pada program 

kegiatan harian. Model pembelajaran dilakukan klasikal dan berurutan untuk 

pengembangan setiap aspek. Kegiatan pertama dilakukan sampai kegiatan 

akhir sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Anak yang menunjukkan 

sesuatu yang baru sebagai minatnya disalurkan bersama-sama dalam kegiatan 

pembuka sebelum kegiatan inti. Penjabaran setiap kegiatan dalam satu hari 

dikatakan sebagai fokus thema. Pendidik memberikan kesempatan pada anak 

untuk menyalurkan minat bermainnya pada kegiatan awal. Pendidik 

mengganti kegiatan awal dengan kegiatan yang diinginkan anak. Namun 

untuk kegiatan selanjutnya harus mengikuti rencana harian yang telah 

dipersiapkan. 



 

 

 

 

Evaluasi program harian dilakukan secara informal oleh pendidik 

ketika mengamati anak mengerjakan tugasnya. Pendidik mengganti kesulitan 

tahap kegiatan untuk kesempatan yang akan datang dengan tingkat kesulitan 

yang lebih rendah. Tidak ada waktu khusus untuk melakukan evaluasi 

program. Tim kurikulum menerima masukan jika tahapan perkembangan yang 

telah dirancang tidak sesuai dengan tahapan perkembang anak dilapangan. 

Evaluasi diberikan secara lisan pada tim kurikulum. Tim kurikulum 

melakukan perombakan tahapan perkembangan yang akan dicapai  

berdasarkan masukan dan evaluasi pendidik. 

Evaluasi perkembangan anak dilakukan setiap hari, dalam bentuk 

buku daily report untuk orang tua. Buku berisi kemampuan anak dalam satu 

hari dan diberikan seminggu sekali. Evaluasi anak dalam bentuk kegiatan 

harian dilakukan pendidik pada buku terpisah, untuk menandai kemampuan 

anak, baik kelebihan maupun kekurangannya. Evaluasi per cawu dijabarkan 

dalam bentuk narasi perkembangan anak pada setiap aspek. 

 

d. KB Ceria 

Perencanaan program di KB Ceria dilakukan oleh pendidik. Dasar 

kurikulum yang digunakan adalah buku complete resources for early 

childhood education, buku active learning, pedoman KB, dan terinspirasi dari 

buku Toto Chan. Untuk merancang program tahunan, KB ceria 

mengkonsultasikan aspek-aspek perkembangan dan kemampuan anak yang 



 

 

 

 

akan dicapai melalui konsultan pendidikan. Dari aspek tersebut kemudian 

pendidik mencari dan menentukan tema tahunan. Penjabaran kegiatan harian 

dilakukan dengan mencari kegiatan menarik dari beberapa sumber kemudian 

mencocokan dengan aspek perkembangan yang ada.  

Aspek perkembangan yang dirancang oleh konsultan pendidikan 

dalam satu semester, diusahakan untuk terlihat pada kemampuan anak. 

Perencanakan kegiatan harian tidak selalu harus menampilkan keseluruhan 

aspek tersebut, dalam satu hari ada 2 sampai 3 aspek perkembangan yang 

dikembangkan. Fokus utama pencapaian aspek perkembangan adalah 

sosialisasi dan emosi. Aspek-aspek perkembangan tersebut adalah multi 

kultur dan teknologi, emosi, sosialisasi, kognitif dan kreatifitas, kemampuan 

menolong diri sendiri, bahasa, permulaan membaca dan kemampuan menulis, 

numerasi, sensori, kemampuan motorik kasar, kemampuan motorik halus. 

Perencanaan program tahunan, mingguan dan harian dilakukan oleh pendidik. 

Kemudian dipersentasikan dan didiskusikan dengan kepala sekolah, dan 

asisten pendidik.  

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengikuti program harian 

yang telah direncanakan. Minat anak dapat dialihkan pada saat kegiatan 

dengan strategi yang dilakukan oleh pendidik. Program kegiatan harian yang 

dibuat pendidik menjadi patokan untuk melakukan kegiatan pada satu hari. 

Urutan kegiatan dilakukan sesuai dengan program kegiatan yang telah 



 

 

 

 

direncanakan. Pendidik berpatok pada rencana. Penyiapan media dilakukan 

seminggu sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Evaluasi program dilakukan setiap bulan sekali pada saat program 

bulan yang akan datang dipersentasikan. Evaluasi laporan perkembangan anak 

dilakukan setiap hari dan dilaporkan kepada orang tua dalam bentuk narasi 

yang menceritakan anak sejak awal masuk sampai pulang. Orang tua diminta 

untuk menunggu beberapa menit agar pendidik memiliki cukup waktu 

membuat laporan perkembangan anak. Evaluasi anak per semester dijabarkan 

pula dalam bentuk narasi.  

 

B. Pembahasan Penelitian  

1. Kualifikasi pendidik KB  

Semua pendidik telah memenuhi kualifikasi minimal pendidikan 

terakhir  yaitu SMA atau sederajat. Hal ini masih dapat dimaklumi ketika 

terhitung lama mengajar pendidik tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Mutu 

pendidik dapat ditingkatkan dengan kegiatan pengembangan SDM seperti 

mengikutsertakan pendidik dalam seminar-seminar dan pelatihan tentang 

pendidikan anak usia dini.  

2. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi  

Keempat KB telah memiliki perencanaan dalam membuat program. 

Hal ini sangat baik mengingat anak usia dini akan bermain lebih efektif ketika 

kegiatan yang dilakukan telah direncanakan dengan baik sebelumnya. 



 

 

 

 

Perencanaan terhadap program telah dilakukan untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang. Perencanaan program terkait erat dengan kurikulum yang 

digunakan. Kurikulum yang dirancang oleh keempat KB dilakukan oleh tim 

kurikulum. Hal ini menyebabkan pendidik yang merancang kurikulum akan 

lebih memaknai kegiatan belajar dan bermain dengan aspek perkembangan 

anak daripada pendidik yang tidak ikut dalam merancang. Hal ini berpengaruh 

pada analisis dalam pemilihan media bermain anak dan dampaknya pada 

kemampuan pendidik untuk membuat kegiatan belajar lebih fleksibel. 

Tema yang ada telah dipilih dan ditetapkan oleh tim kurikulum. Ini 

akan semakin sulit ketika pendidik sebagai fasilitator menjawab kebutuhan 

anak. Padahal pendidik dalam kelas yang mengetahui dengan pasti minat dan 

karakteristik anak. Seharusnya pendidik dapat bekerja sama dengan anak 

menentukan tema dan kegiatan yang akan dilakukan. Masalah ini dapat diatasi 

ketika ada hubungan yang baik dan komunikasi yang baik antara para 

pendidik dan tim kurikulum (sangat berkaitan dengan evaluasi program).  

Program yang dijadikan acuan oleh keempat KB sudah 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Beberapa KB seperti KB 

Primagama dan KB Ceria mengembangkan beberapa aspek perkembangan 

yang lain dan menjadi salah satu fokus. Hal ini sangat baik mengingat bahwa 

setiap pendidikan nonformal diberi kebebasan untuk mengembangkan sendiri 

kurikulumnya. Beberapa aspek berbeda tersebut menjadi hidden kurikulum 



 

 

 

 

atau menu spesial yang dapat ditawarkan kepada orang tua dalam arti luas 

kepada masyarakat. 

Aspek-aspek perkembangan tersebut seharusnya menjadi dasar dalam 

membuat kurikulum. Hal ini penting karena kurikulum adalah dasar dari 

pembuatan sebuah program. Program yang baik harus didasarkan pada 

pemahaman yang baik dan dapat diaplikasikan dalam bentuk kegiatan kreatif 

dan bermakna bagi anak. Penguasaan pendidik dalam setiap tahapan aspek 

perkembangan seharusnya menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu 

dikembangkan. Pendidik yang memahami aspek perkembangan tidak salah 

memilih dan menganalisis kegiatan bermain anak. Dalam melakukan evaluasi 

terhadap anak, pendidik tidak akan kesulitan dalam memberikan langkah 

prefentif dan deteksi dini. 

Dalam melakukan evaluasi program, tidak semua KB melakukan 

revisi. Evaluasi program sangat penting dilakukan bagi para pendidik, karena 

informasi terus berubah, minat anak berubah, karakteristik anak berbeda-beda 

setiap tahunnya dan pada dasarnya pendidikan untuk anak harus dilakukan 

secara individual. Program yang direvisi menunjukkan bahwa pendidik 

memahami tingkat perkambangan dan mampu menganalisis program-program 

yang sesuai atau tidak sesuai untuk anak. Evaluasi program dilakukan secara 

menyeluruh baik itu program harian, mingguan, dan tahunan. Evaluasi dapat 

dilakukan sambil diskusi atau secara informal dengan sesama pendidik dan 

tim kurikulum. 



 

 

 

 

Melakukan evaluasi perkembangan anak merupakan kompetensi 

penting yang harus dimiliki pendidik. Data-data hasil pengamatan pendidik 

terhadap perilaku anak didik pada saat bermain merupakan landasan untuk 

melakukan stimulasi dalam kegiatan bermain. Data tersebut dapat juga 

digunakan sebagai acuan untuk memilih kegiatan bermain anak. Laporan ini 

juga sangat diperlukan oleh orang tua untuk melihat perkembangan anak di 

KB. Bentuk laporan seharusnya deskriptif dan tidak hanya mengacu pada 

fokus perkembangan yang telah ditetapkan dalam satu hari saja, namun 

melaporkanan aspek perkembangan secara keseluruhan karena setiap anak 

memiliki irama perkembangan yang berbeda-beda. Perkembangan anak yang 

satu berbeda dengan anak yang lain.  

Evaluasi per semester  terbentuk dari laporan harian yang telah 

didokumentasikan oleh pendidik. Jika dokumentasi data harian anak  tidak 

lengkap dan dan tidak cukup menjabarkan proses perkembangan anak maka 

pendidik akan kesulitan melihat perubahan perkembangan anak. Hal ini 

berkaitan dengan penjelasan pendidik pada orang tua ketika orang tua 

menerima laporan perkembangan per semester. 

Catatan evaluasi sebaiknya dijabarkan dalam bentuk deskripsi. 

Penilaian untuk anak usia dini buka dari hasil yang dilakukan namun dari 

proses anak melakukan, dari tidak bisa menjadi bisa, dari perkembangan yang 

belum muncul pada akhirnya muncul. Ke empat KB melakukan pelaporan per 



 

 

 

 

semester dengan bentuk deskripsi kecuali KB salma untuk beberapa aspek 

perkembangan masih menggunakan daftar check list yang sudah disediakan. 



 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian kemampuan pendidik dalam merencanakan 

program sudah baik. Setiap pendidik menyadari bahwa perencanaan penting dalam 

proses pendidikan. Namun pendidik masih belum mampu untuk memenuhi prinsip 

pendidikan anak yang berorientasi pada kebutuhan anak. Rancangan program yang 

dibuat masih berorintasi pada pendidik. Kreativitas anak dan peran serta anak dalam 

menentukan jenis mainannya atau keinginannya untuk ikut bermain masih belum 

dapat dipenuhi. Pendidik masih memberikan intervensi yang berlebihan pada anak 

pada saat anak akan bermain. Walaupun bentuk kurikulum atau acuan menu 

pembelajaran yang ditawarkan sudah tidak dalam bentuk kegiatan tapi berupa 

indikator namun pendidik masih berfikir kaku untuk merancang sebuah program yang 

berdasar pada anak. Kendala para pendidik dalam merencanakan adalah pada 

pemahaman terhadap tahapan aspek perkembangan anak dan beberapa prinsip 

pendidikan anak lainnya. 

Dalam memberikan evaluasi pendidik belum dapat menjabarkan secara 

spesifik kemampuan perkembangan anak. Pengamatan terhadap anak masih diberikan 

secara klasikal belum individual. Laporan yang diada hanya mewakili sedikit 

perkembangan anak dan bukan secara keseluruhan. Kendala waktu, rasio antara 

jumlah anak dengan pendidik, karakteristik anak yang beragam, lingkungan yang 

tidak kondusif dan pengetahuan yang tidak tajam dalam menganalisis kegiatan dan 



 

 

 

 

perkembangan anak merupakan faktor bagi para pendidik dalam melakukan evaluasi. 

Pemahaman pendidik terhadap pentingnya pemberian evaluasi pada anak dan 

terhadap program juga masih kurang. masih berpusat pada pendidik, dalam arti 

pendidik merencanakan program tidak berdasarkan pengamatan dan kebutuhan anak. 

Program kurang luwes dan kurang fleksibel.  
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