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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Trajumas merupakan salah satu tempat Pendidikan Anak Usia Dini yang ada 

di Purworejo. Berawal dari keinginan sebuah keluarga untuk mewujudkan amanah 

almarhum ayahnya Ibnu Soekarso, yang bercita-cita ingin menjadikan lingkungan 

tempat tinggalnya sebagai tempat pendidikan yang bernuansa islami.Beliau 

termasuk salah seorang tokoh pendidikan di lingkungan kami. Jabatannya di mulai 

dari seorang guru SD. Pernah menjadi Guru Teladan Tingkat Nasional pada tahun 

1978 tingkat SLTA, sebagai Pengawas Dikmenum Depdikbud Propinsi Jawa 

Tengah, Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Brebes, dan terakhir menjadi 

Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kebumen. 

Pendidikan Anak Usia Dini Trajumas yang berdiri pada tahun 2003 pernah 

menjadi Pusat Magang Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Propinsi dari tahun 2005 

sampai tahun 2008. Pernah menjadi juara 2 lomba PAUD Berprestasi Tingkat 

Nasional pada tahun 2009. 

Pada tanggal 5 Mei 2000 keluarga ini mulai mewujudkan amanah almarhum 

dengan bermodalkan 1 helai tikar dan 2 meja panjang mendirikan kelompok 

belajar Trajumas untuk siswa- siswi SD kelas I dan II. Dengan jumlah siswa 12 

orang saat itu, dengan program belajar mengaji 60 menit, membaca dan menulis 

45 menit dan 30 menit terakhir mengerjakan PR. Dilaksanakan pada sore hari. 
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Tiga tahun berjalan jumlah siswa menjadi 40 orang, bersamaan dengan itu di 

Kabupaten Purworejo dicanangkan “ Program Anak Beriman” oleh bapak Bupati. 

Program ini mewajibkan semua SD di Purworejo harus menyelenggarakan 

tambahan pelajaran agama sebanyak 2 jam setiap minggu. Mulai saat itu banyak 

siswa kelompok belajar yang ada di Trajumas memilih mengikuti kegiatan di 

sekolah masing-masing.Akhirnya kelompok belajar ini menghentikan kegiatannya 

pada tahun pelajaran 2005-2006. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan pendidikan, 

Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan Program Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) untuk usia 0-6 tahun tertuang dalam UU No 20 Sisdiknas 

tahun 2003, berupa Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Taman 

Kanak-Kanak. Terdorong ingin membantu program pemerintah dan juga 

mewujudkan amanah maka keluarga ini mendirikan “Play-Group dan Kelompok 

Bermain Trajumas” sebagai pengganti Kelompok Belajar pada sore hari. 

Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini telah mendorong 

pemerintah dalam hal ini Direktorat PAUD untuk memfasilitasi terbentuknya 

lembaga pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan melalui kelompok bermain, 

taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Hal ini secara resmi tertuang 

didalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

diperkuat  dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini. 

PAUD dianggap penting karena membangun karakter yang paling efektif 

adalah pada usia sedini mungkin. Tim Utton berkata bahwa“At 3, you’re made for 



3 

 

 

 

life” (Pada usia 3 tahun, kamu dibentuk untuk seumur hidup”). Ungkapan tersebut 

mengacu kepada sebuah studi yang dilakukan oleh University of Otago di New 

Zealand yang meneliti lebih dari 1000 anak-anak selama 23 tahun, dan terbukti 

bahwa sejak usia 3 tahun seorang anak sudah bisa diprediksi bagaimana 

karakternya kelak ketika dewasa. Beberapa pakar lain berpendapat yang sama, 

seperti “ The child’s most crucial developmental stage is the first six years” 

(Maria Montessori). “ Programs aimed at correcting wayward juvenile behaviour 

need to start with preschoolers ” (Yvonne Martin). Jadi, usia dini merupakan 

masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. 

Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk 

perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu jalur terselenggaranya PAUD 

adalah jalur pendidikan nonformal.PAUD non formal memiliki peran yang sangat 

besar dalam membantu pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap 

layanan pendidikan.Untuk itu, pemerintah hendaknya memberikan perhatian baik 

terhadap sarana prasarana, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan 

memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang kepedulian terhadap PAUD. 

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya PAUD. Hal ini 

sebagaimana terjadi di lingkungan sekitar kita dimana banyak masyarakat yang 

tidak menyekolahkan anaknya di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Hal ini 
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diperburuk dengan fakta bahwa jumlah lembaga anak usia dini masih sangat 

kurang. 

Padahal pada usia 0-7 tahun merupakan masa emas balita. Aneka stimulasi 

yang diberikan pada masa balita itu akan meningkatkan daya pikir dan kreatifitas 

anak. Sedangkan menurut kak Seto, pakar pendidikan anak. Pada usia ini anak 

harus diberi stimulasi mental yang kaya namun tetap dalam suasana kondusif, 

misalnya tetap dengan kasih sayang dan suasana yang menyenangkan, anak diajari 

mengenai nilai-nilai hidup yang positif. 

Pendidikan Anak Usia Dini atau singkatnya 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 zaman dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam 

sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada 

masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamen dalam kehidupan 

anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang 

menjadi penciri masa usia dini adalah the Golden Ages atau periode keemasan. 

Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan penjelasan periode 

keemasan pada masa usia dini, di mana semua potensi anak berkembang paling 

cepat. Beberapa konsep yang disandingkan untuk masa anak usia dini adalah masa 

eksplorasi, masa identifikasi/imitasi, masa peka, masa bermain dan masa trozt 

alter 1 (masa membangkang tahap 1). 



5 

 

 

 

Konsep tersebut diperkuat oleh fakta yang ditemukan oleh ahli-ahli 

neurologi yang menyatakan bahwa pada saat lahir otak bayi mengandung 100 

sampai 200 milyar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar 

sel. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 

80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% 

ketika anak berusia 8 sampai 18 tahun. Pertumbuhan fungsional sel-sel syaraf 

tersebut membutuhkan berbagai situasi pendidikan yang mendukung, baik dalam 

situasi pendidikan keluarga, masyarakat maupun sekolah.Para ahli pendidikan 

sepakat bahwa periode keemasan tersebut hanya berlangsung satu kali sepanjang 

rentang kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa betapa meruginya suatu 

keluarga, masyarakat dan bangsa jika mengabaikan masa-masa penting yang 

berlangsung pada anak usia dini. 

Sebagai komitmen dan keseriusan antar bangsa terhadap pendidikan anak 

usia dini telah dicapai berbagai momentum dan kesepakatan penting yang telah 

digalang secara internasional. Salah satunya adalah Deklarasi Dakkar yang 

diantaranya menyepakati bahwa perlunya upaya memperluas dan memperbaiki 

keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak 

yang sangat rawan dan kurang beruntung. Adapun komitmen antara bangsa secara 

internasional lainnya adalah kesepakatan antar negara yang tergabung dalam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyepakati ”Dunia yang layak bagi anak 

2002” atau dikenal dengan ”world fit for children 2002”. Beberapa kesepakatan 

yang diperoleh adalah (1) mencanangkan kehidupan yang sehat, (2) memberikan 
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pendidikan yang berkualitas, (3) memberikan perlindungan terhadap 

penganiayaan, eksploitasi dan kekerasan. 

Walapun berbagai upaya secara konseptual maupun praktis telah diupayakan 

dalam membangun anak usia dini namun masih banyak anak usia dini di 

Indonesia yang belum terlayani kebutuhannya pada bidang pendidikan (sensus 

BPS terbaru 2005 mencapai 26 juta). Pada sisi lain, kelembagaan pendidikan anak 

usia dini yang ada baru dapat menampung sebesar 27% Angka Partisipasi Kasar 

(APK). Hal ini diperburuk dengan masih rendahnya kualitas penyelenggaraan 

lembaga pendidikan anak usia dini yang dilihat dari aspek standar program yang 

diberikan, proses pembelajaran yang belum mengakomodasi kebutuhan anak dan 

kualitas serta kualifikasi tenaga pendidik anak usia dini yang masih tergolong 

rendah. 

Dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan anak usia dini pada bidang 

pendidikan, pemerintah berusaha menfasilitasi dengan dikembangkannya 

Kurikulum PAUD yang diharapkan dapat membantu memberikan pendidikan 

yang berkualitas pada anak usia dini. Dengan rujukan kurikulum ini diharapkan 

dapat membantu lembaga pendidikan keluarga (informal), lembaga pendidikan 

masyarakat (non formal) dan lembaga pendidikan anak usia dini formal (TK/RA) 

dalam memperoleh akses konsep kurikulum anak usia dini. 

Kurikulum PAUD dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

perkembangan (standar performence) anak pada segala aspek perkembangan 

sehingga dapat membantu mempersiapkan anak beradaptasi secara kreatif dengan 

lingkungan masa kini dan masa depan kehidupannya. Kurikulum PAUD yang 
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menjadi rujukan sebagian besar TK/RA, KB, dan TPA saat ini adalah Kurikulum 

2004 Standar Kompetensi TK/RA (dari Direktorat TK/SD), Menu Pembelajaran 

Generik (dari Direktorat PAUD), Pedoman Pengembangan Silabus untuk TK/RA, 

Pedoman Pembelajaran untuk TK/RA, dan Pedoman Penilaian.  

Di samping itu lapangan juga diperkenalkan dengan draft Kerangka Dasar 

Kurikulum PAUD dan Standar Perkembangan Anak Lahir s.d 6 tahun. Hingga 

saat ini belum ditetapkan Standar Nasional Pendidikan (8 Standar) untuk PAUD. 

Untuk itu perlu dilakukan kegiatan Kajian Kebijakan Kurikulum PAUD yang 

meliputi kajian pelaksanaan kurikulum PAUD di lapangan dan kajian dokumen 

serta kajian teoritis berbagai landasan keilmuan yang dapat mendasari atau 

menjadi pijakan Pendidikan Anak Usia Dini.  

Hasil kajian ini berupa “Naskah Akademik” yang diharapkan menjadi 

masukan dalam merumuskan Standar Nasional Pendidikan untuk PAUD yang 

berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan (untuk anak usia dini disebut 

Standar Kompetensi Akhir Usia), Standar Isi (Standar Kompetensi Perkembangan 

atau Standar Perkembangan), Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan PAUD, Standar Sarana dan Prasarana, Standar 

Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. 

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu 

program yang bertujuan untukmemberikan layanan pendidikan bagi anak sejak 

lahir sampai anak berusia 6 tahun, agar mereka kelakmemiliki kesiapan memasuki 

jenjang pendidikan dasar. 
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Data awal tahun 2009 menunjukkan bahwa dari sekitar 29,8 juta anak, yang 

terlayani pendidikanbaru sekitar 15,1 juta anak. Khususnya melalui jalur 

pendidikan nonformal di bawah Direktorat PAUDhanya terlayani sekitar 3 juta 

anak. Masih rendahnya layanan PAUD tersebut antara lain disebabkanmasih 

rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya PAUD, serta 

masihterbatasnya lembaga layanan bagi anak usia dini yang memberikan layanan 

bagi anak dibawah 4 tahun,terutama di daerah pedesaan. 

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan angka partisipasi 

anakyang terlayani di PAUD, Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini 

Direktorat Pendidikan Anak UsiaDini, menyediakan bantuan dana untuk 

perintisan PAUD Nonformal dalam bentuk Taman Penitipan Anak(TPA), 

Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Dana tersebut dapat 

diakses olehsemua lapisan masyarakat yang sedang atau akan merintis program 

PAUD Nonformal melalui berbagailembaga, baik lembaga di pusat maupun di 

daerah, salah satunya dapat melalui Balai PengembanganPendidikan Nonformal 

dan Informal (BPPNFI) Regional IV.Agar penyaluran dana tersebut dapat berjalan 

dengan baik, efektif, efisien, akuntabel dan dapatmencapai tujuan sebagaimana 

diharapkan, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PenyaluranDana 

Bantuan Rintisan Program PAUD Nonformal. Diharapkan dengan disusunnya 

Petunjuk Pelaksanaan(Juklak) ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat atau 

lembaga/organisasi dalam mengajukan proposal. 

Upaya  optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini pada berbagai lembaga  



9 

 

 

 

non formal dibawah naungan pemerintah seperti Kelompok Bermain dan Pos 

PAUD  di bawah Dinas Pendidikan (Bidang PNF), BKB di bawah BKKBN 

(bidang KS-PK) dan Posyandu  di bawah Dinas Kesehatan (Puskesmas), selama 

ini  pelaksanaannya masih berjalan sendiri-sendiri.  Padahal lembaga-lembaga 

tersebut, masing-masing memiliki maksud dan tujuan akhir yang sama yakni 

membina sumber daya manusia yang berkualitas sejak anak usia dini. Oleh karena 

itu, menjadi penting untuk memadukan secara sinergis ketiga jenis kegiatan 

tersebut guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif telah disusun, agar pedoman 

tersebut dapat dioperasionalkan di tingkat lapangan perlu disusun petunjuk teknis. 

Petunjuk teknis tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 

menguraikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan 

pengembangan anak usia dini holistik integratif, dari tahap perencanaan hingga 

pelaksanaan di lapangan. Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud untuk 

memberikan petunjuk teknis bagi para pelaksana/pelaku di lapangan dalam upaya 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan anak usia dini 

holistik integratif. 

Pengembangan anak usia dini holistik integratif merupakan pengembangan 

anak usia dini yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan essensial anak 

yang beraneka ragam dan saling terkait secara simultan dan sitematis. 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ditujukan agar seluruh 

kebutuhan essensial anak usia dini dapat terpenuhi, dan pada akhirnya anak dapat 
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tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap 

perkembangannya.  

PAUD Trajumas di Purworejo merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

menerapkan pendidikan anak usia dini. Selain belajar di kelas, pelaksanaan 

pendidikan usia dini ini juga dilaksanakan di luar kelas dengan metode bermain. 

Karena pada dasarnya, masa kanak-kanak atau masa usia dini adalah masa untuk 

bermain.  

Tenaga pengajar yang ada di PAUD Trajumas di Purworejo merupakan 

tenaga pendidik yang cukup berkualitas pula, hal tersebut dapat dilihat dari tenaga 

pengajar yang ada di sana adalah rata-rata lulusan dari Perguruan Tinggi 

walaupun tidak semuanya. Meskipun belum cukup lama berdiri, PAUD Trajumas 

di Purworejo sudah mampu menarik perhatian dan minat banyak masyarakat 

untuk menitipkan putra-putrinya dalam menimba ilmu disana untuk pertama 

kalinya. 

Pada setiap ajaran baru, sudah dapat dipastikan yang mendaftar selalu 

melebihi daya tampung sekolah, sehingga tidak semua pendaftar dapat 

diterima.Hal tersebut dilakukan karena sekolah tersebut mementingkan kualitas 

siswa dan prestasi siswa dari pada kuantitas semata. Selain itu, juga dapat dilihat 

melalui output PAUD tersebut yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. 

Pemahaman mereka, baik dalam materi konvensional sudah cukup memadai 

bahkan memuaskan untuk ukuran anak usia dini. Materi yang disampaikan 

memang tampak didesain dengan disesuaikan tingkat pemahaman siswa tanpa 

mengesampingkan tingkat perkembangan anak.Selain itu, juga penggunaan 
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metode yang tepat dalam penyampaian materi turut serta memberikan andil dalam 

keberhasilan pelaksanaankegiatan dan pembelajaran. 

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan 

salah satu pendidikan yang diberikan pada anak-anak pertama kali sehingga 

memiliki peran yang cukup besar bagi pendidikan anak berikutnya. Berdasarkan 

uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah “Pengelolaan 

Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Karakter (Studi Situs PAUD Trajumas di 

Purworejo)” secara lebih mendalam. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan 

pada bagaimana “Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis 

Karakter (Studi Situs PAUD Trajumas di Purworejo)”. Fokus tersebut dijabarkan 

menjadi tiga subfokus yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana ciri-ciri perencanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

berbasis karakter pada PAUD Trajumas di Purworejo? 

2. Bagaimana ciri-ciri pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

berbasis karakter pada PAUD Trajumas di Purworejo? 

3. Bagaimana ciri-ciri evaluasi pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

berbasis karakter pada PAUD Trajumas di Purworejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan ciri-ciri perencanaan pembelajaran Pendidikan Anak 

Usia Dini berbasis karakter pada PAUD Trajumas di Purworejo. 

2. Mendeskripsikan ciri-ciri pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anak 

Usia Dini berbasis karakter pada PAUD Trajumas di Purworejo. 

3. Mendiskripsikan ciri-ciri evaluasi pembelajaran Pendidikan Anak Usia 

Dini berbasis karakter pada PAUD Trajumas di Purworejo 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis 

    1. Manfaat Teoritis 

Bagi pengambil kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah keilmuan dalam ilmu pengelolaan kegiatan pembelajaran 

PAUDberbasis karakter. 

    2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Pendidikan sebagai bahan masukan dalam merumuskan 

pengelolaan kegiatan pembelajaran PAUD berbasis karakter yang telah 

diserahkan pemerintah untuk disalurkan kepada sekolah-sekolah yang 

bersangkutan. 

b. Bagi warga sekolah dapat menjadikan bahan masukan dalam 

pengembangan pengelolaan kegiatan pembelajaran PAUD berbasis 

karakter. 



13 

 

 

 

c. Bagi guru dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan tambahan bagi 

perbaikan dan pengembangan pengelolaan kegiatan pembelajaran PAUD 

berbasis karakter. 

 

E Daftar Istilah 

1. Pengelolaan 

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan 

perencanaan,   pengorganisasian, penggerakan dan pngawasan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

http://id.shvoong.com/writing-and-

sspeaking/presenting/2108155pengertian-pengelolaan/ 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah 

kearah yang lebih baik. Oleh karena itu pembelajaran bertujuan membantu 

siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalamannya 

itu tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Tingkah 

laku yang dimaksud adalah meliputi pengetahuan, ketrampilan dan nilai atau 

norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku 

siswa.(Darsono, 2000: 24-26 ) 

3. Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan  Anak  Usia   Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
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dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan  perkembangan jasmani dan rohani anak sebagai persiapan 

untuk hidupdan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.  

http : // yudikustiana.wordpress.com/?ref=spelling. 

4. Karakter 

Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan 

menurut ahli psikologi karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan 

kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang indiviu. Karena itu jika 

pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui maka dapat 

diketahui pulabagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-

kondisi tertentu.( Singadilaga , 2000 : 175) 

 

 

 


