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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan pada masa sekarang ini sangat diperlukan tidak hanya untuk sebagian orang 

tetapi untuk semua orang. Semua orang pada semua tingkatan umur dan tingkatan ekonomi 

memerlukan pendidikan untuk kemajuan dan peningkatan kwalitas mereka pribadi masing-

masing. Pada perkembangannya pada saat ini,  pendidikan diselenggarakan mulai pada usia 

sedini mungkin, ini dimungkinkan karena tuntutan kemajuan jaman yang menuntut sumber 

daya manusia yang siap pakai dan tahan banting terhadap semua kemajuan jaman dan segala 

kemungkinan yang terjadi. 

Peranan dunia pendidikan yang sedemikian dominan di dalam menentukan kemajuan 

tehnologi menuntut sumber daya manusia yang harus dipersiapkan sedini mungkin untuk 

menghadapi perubahan-perubahan dunia yang sedemikian dinamis, salah satunya melalui 

optimalisasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Peranan dunia pendidikan 

senantiasa harus dinamis dan tanggap dalam menghadapi dan mengantisipasi setiap 

perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

diselenggarakan oleh pemerintah untuk mempersiapkan generasi penerus, terutama anak-

anak yang berusia 0-6 tahun (Erman, 2003). Saat ini bangsa Indonesia sedang berusaha 

meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tersebut 

salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas 

dan bertanggungjawab. Bertanggungjawab artinya secara moral dan spiritual terhadap anak 

didik yang dipersiapkan untuk meneruskan cita-cita bangsa dan sejarah bangsa Indonesia.  

Persyaratan penting untuk terwujudnya pendidikan bermutu adalah pelaksanaan proses 



pembelajaran oleh guru yang professional, handal dalam layanan dan handal keahliannya 

(Syaiful, 2007). Guru dituntut untuk membantu perkembangan siswa dalam segi kognitif, 

afektif  dan psikomotor serta bukan semata mata memberikan sejumlah ilmu pengetahuan, 

tetapi juga harus menciptakan kondisi yang kondusif agar siswa belajar terus menerus. Dalam 

proses pembelajaran disini juga diperlukan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait, 

sehingga terbentuk pembelajaran yang mempunyai suasana yang menyenangkan, 

berkesinambungan dan visioner, mampu menjawab tantangan jaman dan sesuai kebutuhan 

jaman.  

Pengelolaan suatu organisasi mencakup manajemen mutu diantara disiplin manajemen 

yang lain sebagainana dikemukakan Fayol (2000: 86) bahwa pengelolaan hendaknya 

dijalankan berkaitan dengan unsur atau fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, 

pengorganisasian, pemberian komando, pengkoordinasian, dan pengendalian. Kondisi ini 

berkaitan erat dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam suatu pendidikan 

awal yang berorientasi pada pemberian bekal keterampilan motorik pada peserta didik yang 

ada didalamnya. Unsur-unsur tersebut menjadi terpadu dan terjalin dalam hubungan timbal 

balik antara guru dan siswa pada saat pengajaran berlangsung. Proses pengajaran akan lebih 

hidup dan menjalin kerjasama diantara siswa, maka proses pembelajaran dengan paradigma 

lama harus diubah dengan paradigma baru yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam 

berpikir, arah pembelajaran yang lebih kompleks tidak hanya satu arah sehingga proses 

belajar mengajar akan dapat meningkatkan kerjasama diantara siswa dengan guru, siswa 

dengan siswa maka dengan demikian siswa yang kurang akan dibantu oleh siswa yang lebih 

pintar sehingga proses pembelajaran lebih hidup dan hasilnya menjadi lebih baik (Hamalik, 



2000). Metode pembelajaran yang tidak membosankan dan memberikan suatu pengetahuan 

baru dapat dengan mudah diterima dan mengendap dalam pemikiran anak didik.  

Kegiatan pendidikan adalah suatu proses sosial yang tidak dapat terjadi tanpa interaksi 

antar pribadi. Belajar adalah suatu proses pribadi, tetapi juga proses sosial yang terjadi ketika 

masing-masing orang berhubungan dengan yang lain dan membangun pengertian dan 

pengetahuan bersama (Martiningsih, 2007), sehingga diperlukan suasana, kegiatan, 

kurikulum dan pengajar yang mampu untuk menciptakan suasana belajar dan pembelajaran 

yang kondusif. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi 

dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya 

proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan 

swasta telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha 

pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan 

perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan 

pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi 

pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan.  

Berdasarkan pandangan diatas, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana 

upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan pendekatan yang tepat. Salah satu 

pendekatan yang tepat, yang dapat meningkatkan kreativitas siswa adalah dengan pendekatan 

kontekstual. Dengan pendekatan kontekstual, siswa diarahkan untuk mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan mereka sebagai angota keluaraga dan 

masyarakat. Melihat hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu solusi untuk menemukan 



sebuah alternative pemecahan masalah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

guna meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilihat dari bagaimana guru 

mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar mengajarnya 

serta menentukan tindak lanjut untuk memperbaiki hasil pembelajaran. Oleh karena itu, 

masalah pengelolaan pembelajaran terutama pada tingkat yang paling dasar itu layak diteliti. 

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa sebagai tolok ukur untuk memperbaiki kwantitas dan 

kwalitas PAUD pada masa mendatang, terutama di daerah Kecamatan Sleman. 

Di dalam Pembukaan UUD 1945 juga telah ditegaskan adanya dan pentingnya 

pendidikan yang akan dan harus diselenggarakan oleh Negara.Begitu juga di dalam UUD 

1945 telah mengatur pentingnya penyelenggaraan pentingnya pendidikan bagi warga Negara 

Indonesia. Untuk itu pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan 

nasional yang terpadu,merata, seimbang dengan basis mutu lokal, regional dan internasional. 

Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Berkaitan dengan hal 

tersebut, terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu 

pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil (Suherman, 2003). Pertama strategi 

pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian 

lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, 

seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana 

pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga 

pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana 

yang diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, 

diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di 



tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro 

(sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa komleksitasnya cakupan 

permasalahan pendidikan yang ada seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat 

oleh birokrasi pusat, sehingga permasalahan teknis di lapangan tidak tersentuh. 

Berbagai studi di bidang tumbuh-kembang anak merekomendasikan bahwa anak usia 

dini merupakan peletak dasar (fondasi awal) bagi pertumbuhan dan perkembangan anak 

selanjutnya. Walaupun setiap bayi yang lahir telah diberikan Tuhan dengan potensi genetik 

yang demikiaan sempurna, tetapi lingkungan juga mempunyai peran besar dalam 

pembentukan sikap, kepribadian dan pengembangan kemampuan anak (Khansasulthana, 

2008). Milyaran neuron (sel saraf) dalam otak anak ketika dilahirkan, akan musnah lewat 

proses alamiah apabila neuron-neuron ini tidak mendapatkan stimulasi/rangsangan. 

Rangsangan tersebut bukan saja terhadap aspek pendidikannya, tetapi juga terhadap aspek 

gizi dan kesehatannya. Rangsangan akan sangat efektif ketika anak masih berusia dini, 

terutama usia 4 tahun ke bawah. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan, karena 

pada usia tersebut otak anak sedang mengalami perkembangan secara luar biasa dengan 

membuat sambungan antar sel. Itulah sebabnya usia 4 tahun ke bawah sering disebut juga 

dengan usia emas.  

Mengingat betapa besarnya peranan pendidikan, layanan gizi dan kesehatan pada usia 

dini tersebut, maka program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang keberadaannya masih 

relatif baru di Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai langkah 

awal, pemerintah dengan didukung Bank Dunia (dukungan untuk yang kedua kalinya) akan 

lebih menyebarluaskan program pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PAUD) 

dengan cara yang mudah, murah dengan tetap mengedepankan mutu. Kondisi ini 



sebagaimana program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bertujuan untuk memberikan 

dukungan terhadap tumbuh-kembang anak dari keluarga kurang mampu melalui program 

layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) holistik dan terintegrasi dengan cara: 1) 

meningkatkan pemerataan kesempatan pelayanan (akses) PAUD. 2) memperkuat kemampuan 

kelembagaan peme-rintah pusat, provinsi dan kabupaten. meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya PAUD. Sebagaimana dikemukakan Khansasulthana (2008) 

bahwa, pada dasarnya ada tiga program inti yang akan ditangani melalui program PPAUD, 

yakni: 1) meningkatkan layanan PPAUD bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu; 2) 

membangun sistem PPAUD yang bermutu dan berkelanjutan; dan 3) melaksanakan 

pengelolaan, pemantauan dan penilaian program secara efektif. Pemikiran ini telah 

mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di 

masa mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan 

pendidikan. 

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan di atas maka dapat 

dibuat suatu fokus peneitian yang akan dibahas mengenai pengelolaan PAUD di Kecamatan 

Sleman meliputi empat masalah pokok, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan  

tindak lanjut. Penelitian akan fokus pada pengelolaan PAUD. Perencanaan ini dipilih dengan 

alasan bahwa penyusunan perencanaan yang baik dan terarah dapat memberi hasil yang 

optimal dalam pengelolaan PAUD. Hasil yang optimal itu akan bermuara pada tumbuh dan 

erkembangnya generasi muda Indonesia sesuai yang diharapkan orang tua, masyarakat, dan 

negara. Berkaitan dengan hal tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah; 



“Bagaimanakah Karakteristik Pembelajaran PAUD “An-nuur” di Kecamatan Sleman” ? 

Selanjutnya, didasarkan pada fokus utama yang telah dikemukakan tersebut, sub 

fokus yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah karakteristik interaksi pembelajaran guru dan siswa pada PAUD “An-

nuur” di Kecamatan Sleman ? 

2. Bagaimanakah karakteristik strategi pembelajaran yang digunakan pada PAUD “An-

nuur” di Kecamatan Sleman ? 

3. Bagaimanakah karakteristik pelaksanaan pembelajaran PAUD “An-nuur” di Kecamatan 

Sleman? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada fokus penelitian yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk,  

1. Mengetahui karakteristik interaksi pembelajaran guru dan siswa pada PAUD “An-nuur” 

di Kecamatan Sleman. 

2. Mengetahui karakteristik strategi pembelajaran yang digunakan pada PAUD “An-nuur” 

di Kecamatan Sleman.. 

3. Mengetahui karakteristik pelaksanaan pembelajaran PAUD “An-nuur” di Kecamatan 

Sleman. 

  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Siswa 



Dari hasil penelilitian yang diperoleh, diharapkan peserta didik PAUD dapat melakukan 

pembelajaran secara terpadu dan terencana, sehingga diperoleh hasil yang optimal dalam 

proses pembalajaran. 

2. Manfaat Bagi Sekolah 

Sebagai masukan bagi institusi pendidik secara umum dan PAUD secara khusus dalam 

upaya pengembangan dan pengelolaan secara optimal di masa mendatang. 

3. Manfaat Bagi Dunia Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan wacana dan tambahan pengetahuan 

pengelolaan PAUD. Lebih lanjut hasil penelitian ini akan menjadi referensi dalam 

penelitian dimasa mendatang dengan tema sejenis.  

4. Manfaat Bagi Komite Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman bagi 

komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam melakukan pendampingan 

penyelenggaraan dan pengelolaan serta pengembangan PAUD di Kecamatan Sleman. 

5. Manfaat Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan agar pimpinan sekolah dapat memahami dan mengetahu 

mekanisme pengelolaan PAUD dalam lingkungan sekolah. Lebih lanjut diharapakan 

sebagai masukan dalam mempersiapkan peserta didik secara awal dalam mengenalkan 

pendidikan. 

6. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam penelitian 

selanjutnya, khususnya dalam permasalahan tentang pengelolaan PAUD. 

 



E. Daftar istilah  

1. PAUD 

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi 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 lebih lanjut. 

2. Program PAUD 

Program PAUD adalah program layanan pendidikan sekaligus pengembangan kepada 

anak usia dini secara holistik dan terintegrasi. 

3. Holistik 

Holistik artinya bukan hanya stimulasi/ rangsangan terhadap aspek pendidikan yang 

diberikan kepada anak usia dini, tetapi juga terhadap aspek gizi dan kesehatannya agar 

anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.  

 

4. Terintegrasi 

Terintegrasi artinya bahwa layanan pendidikan dilaksanakan secara terpadu dengan 

berbagai layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat (seperti Posyandu, Bina 

Keluarga Balita, dan berbagai layanan anak usia dini lainnya). 

5. Interaksi Pembelajaran 

Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara guru dengan anak atau peserta didik 

yang pegaruhnya akan membekas dalam proses kegiatannya. 

6. Strategi Pembelajaran 



Strategi adalah upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai 

dengan keinginan melalui suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh 

suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


