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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sejatinya merupakan hak manusia yang wajib diberikan. 

Secara lebih sederhana, pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang 

diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk menunjukan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara.  

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, 

bahwa pada dasarnya setiap manusia berhak mendapat pendidikan dan harus 

selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai 

arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu 

khususnya dalam ilmu pengetahuan. Pendidikan sangat penting untuk 

didapatkan karena jika tidak mengetahui dan mendapatkan ilmu kita akan 

mudah ditipu dan dipermainkan oleh orang lain. Pendidikan juga berfungsi 

untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas khususnya dalam 
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pengetahuan yang dimilikinya. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, 

masyarakat sangat mengharapkan adanya pendidikan yang memadai untuk 

putra-putrinya, terlebih pada saat mereka masih berada dalam tataran usia dini. 

Oleh karena itu PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan 

dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia dini. Berbagai 

hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan yang diperoleh pada usia 

dini sangat mempengaruhi perkembangan anak pada tahap berikutnya dan 

meningkatkan produktivitas kerja di masa dewasa.  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan upaya 

pembinaan yang di tujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang di lakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam 

perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap 

masalah pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini dengan 

berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik 

melalui jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK) atau 

raudatul atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan PAUD 

jalur nonformal berbentuk taman penitipan anak (TPA) atau kelompok 

bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan penyelenggaraan 

PAUD jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lingkungaan. 
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Pada usia anak 0-6 tahun disebut sebagai masa emas (Golden Age). Di 

samping itu, pada usia ini anak-anak masih sangat rentan. Apabila 

penanganannya tidak tepat justru dapat merugikan anak itu sendiri. Oleh 

karena itu, penyelenggaraan PAUD harus memperhatikan dan sesuai dengan 

tahap-tahap perkembangan anak. Program PAUD dimaksudkan untuk 

memberikan fasilitas pendidikan yang sesuai bagi anak, agar anak pada 

saatnya memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, maupun 

sosial/emosionalnya dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  

Berlangsungnya suatu proses pembelajaran dalam PAUD harus ada 

kurikulum PAUD yang dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan agar 

tercapai tujuan yang diinginkan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari kurikulum PAUD untuk 

mengembangkaan 5 aspek bidang perkembangan yaitu perkembangan nilai 

agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosional. Dalam 

pengembangan 5 aspek perkembangan dilakukan ketika kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran anak usia dini harus dapat 

mengembangkan 5 aspek bidang pengembangan dalam diri anak. 

Pembelajaran anak usia dini harus memperhatikan karakteristik anak dan 

perkembangan yang akan dicapai sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan 

yang diinginkan.  
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Inti dari proses pembelajaran adalah kegiatan belajar anak didik dalam 

mencapai suatu tujuan, yang memerlukan usaha aktif untuk mencapainya. 

Pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini perlu memperhatikan 

keterkaitan antara pengenalan materi ajar dengan karakteristik perkembangan 

serta tipe dan prinsip-prinsip belajar anak usia dini. Jika orientasi anak hanya 

ditekankan pada pencapaian prestasi akademik, maka mereka hanya mencapai 

kemampuan sesuai harapan guru, yang boleh jadi hanya dampak negatif bagi 

perkembangan selanjutnya. Dampak negatif tersebut, antara lain tumbuhnya 

sikap negatif pada diri anak terhadap aktifitas belajar, karena belajar diterima 

sebagai tugas atau beban yang menyiksa dan kemampuan kreativitas anak 

kurang berkembang secara optimal. Oleh karena itu, prestasi akademik yang 

baik dapat dicapai secara efektif, apabila pembelajaran dilaksanakan tanpa ada 

unsur paksaan sehingga anak merasa senang belajar (PAKEM). 

Pelaksanaan pembelajaran untuk anak usia dini pada prinsipnya 

dilakukan dengan bermain, pembelajarannya berpusat pada anak guru hanya 

sebagai fasilitator, media harus menarik, pembelajarannya menyenangkan, 

permainannya variatif, berdasarkan perkembangan anak dan disesuaikan 

dengan bakat daan minat anak. Selain itu pembelajaran untuk anak usia dini 

diperlukan lingkungan yang kondusif baik didalam maupun diluar ruangan 

sehingga anak dapat nyaman ketika bermain. Apalagi pembelajaran untuk 

anak TK B (usia 5-6 tahun) harus lebih variatif dan harus lebih diperhatikan 

karena akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu SD yang 

akan lebih sulit dan membutuhkan kesiapan pada diri anak untuk dalam 

pengembangan pengetahuan dan perkembangan anak. Sehingga dalam 
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memasuki pedidikan selanjutnya anak-anak akan lebih memiliki kesiapan 

tentang pengetahuannya. 

PAUD As-Syifa memiliki banyak prestasi yang diperoleh oleh anak-

anak didiknya karena itu peneliti ingin mengetahui pelaksanaan kurikulum 

PAUD yang dilaksanakan di PAUD As-Syifa. Pelaksanaan Kurikulum PAUD 

yang sesuai dengan standar dan perkembangan anak usia dini akan 

memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak. Kurikulum bukan 

harga mati pada pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan bermain di PAUD 

As-Syifa hanya sebagai acuan minimal dan dikembangkan sesuai dengan 

situasi dan kondisi peserta didik, waktu dan daerah dimana kurikulum itu 

digunakan. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil judul 

“IMPLEMENTASI KURIKULUM PAUD DI PAUD AS-SYIFA 

SEMANGGI KOTAMADYA SURAKARTA”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Ada enam komponen dalam kurikulum PAUD yaitu anak, pendidik, 

pembelajaran, penilaian, pengelolaan pembelajaran dan melibatkan peran 

masyarakat. Di dalam penelitian ini dibatasi pada komponen pembelajaran 

pada pelaksanaan pembelajaran sentra persiapan, sentra bahan alam dan sentra 

seni di PAUD As-Syifa untuk guru TK B (usia 5-6 tahun) tahun 2013/2014. 

 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah persoalan atau masalah yang harus 

dipecahkan sehingga menjadi jelas. Adapun permasalahan yang timbul adalah:  
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1. Bagaimana pelaksanaan kurikulum PAUD khususnyaa pada komponen 

pembelajaran yang ada di PAUD As-Syifa tahun 2013/2014? 

2. Apakah permasalahan yang dihadapi PAUD As-Syifa tahun 2013/2014 

dalam pelaksanaan kurikulum PAUD khususnya pada komponen 

pembelajaran? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mendiskripsikan pelaksanaan kurikulum PAUD khususnya pada 

komponen pembelajaran di PAUD As-Syifa tahun 2013/2014. 

2. Mengidentifikasikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanan kurikulum 

PAUD khususnya pada komponen pembelajaran di PAUD As-Syifa 

2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di 

bidang Pendidikan Anak Usia Dini, tentang pelaksanaan kurikulum PAUD 

khususnya pada komponen pembelajaran di PAUD As-Syifa tahun 

2013/2014. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

bagaimana pelaksanaan kurikulum PAUD khususnya pada komponen 

pembelajaran. 
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b. Bagi sekolah, semoga dapat dijadikan bahan referensi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 

c. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pelaksanaan kurikulum PAUD khususnya pada komponen 

pembelajaran. 

 


