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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Anak merupakan makhluk individu dan sosial yang memiliki hak 

untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuannya. Melalui pendidikan diharapkan anak dapat tumbuh dan 

berkembang secara cerdas sesuai dengan bakat yang dimilikinya, sehingga 

mampu menjadi manusia yang berkualitas. Usia dini merupakan masa yang 

tepat untuk membentuk karakter, sehingga pada masa dewasa mereka akan 

menjadi generasi yang berkarakter. 

Pendidikan anak usia dini termasuk dalam salah satu wujud 

pendidikan yang terfokuskan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik 

(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosial emosional (sika p dan 

perilaku serta  beragama), bahasa dan komunikasi yang sesuai dengan tahap 

perkembangan yang dilalui anak usia dini. Anak mulai belajar dan 

mengenal lingkungan sejak bayi, sehingga setiap tahapan perkembangan 

perlu diperhatikan.  

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 

menyatakan bahwa, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi; pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa, setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya (Mulyani, 

2016: 14-15).  

Undang-undang Sistem Pedidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 34 menyatakan bahwa 
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“Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut”. Papalia, dkk dalam Purwanti dan Japar 

(2013: 1) menyatakan bahwa pada masa anak usia dini terjadi 

perkembangan secara fisik, kognitif, dan psikososial secara progresif. 

Diperlukan pendidikan untuk menunjang perkembangan anak usia dini. 

Pengelolaan pembelajaran pendidikan anak usia dini berbeda dengan 

pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan anak usia dini 

memerlukan pengelolaan pembelajaran secara holistik, dilakukan agar 

tumbuh kembang anak usia dini dapat be rlangsung sebagaimana mestinya. 

Pendidikan anak usia dini memberi kesempatan pada anak untuk 

mengembangkan potensi kepribadian secara maksimal. Lembaga 

pendidikan anak usia dini perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, 

sosial, emosi, fisik, dan motorik (Suyadi, 2014: 22). Menurut Rifa’i (2013: 

121) tentang unsur pengelolaan pembelajaran yang mencakup: 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara kolaboratif 

antara penyelenggara, pendidik, dan orang tua peserta didik. 

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan 

pembelajaran yang baik. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 

memerlukan keterlibatan peran orang tua sebagai institusi pendidikan. 

Satuan pendidikan anak usia dini memerlukan perhatian dari semua 

stakeholder dalam pengelolaan pembelajaran, meliputi guru, kepala 

sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk terciptanya iklim 

pembelajaran yang dapat dikelola dengan komprehensif, agar dapat 

menunjang ketercapaian tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak 

usia dini di TK. 

Pengelolaan pembelajaran di TK Sabilul Falah Kecamatan Baki 

menarik untuk diteliti. TK Sabilul Falah merupakan lembaga pendidikan 

anak usia dini di bawah naungan yayasan Sabilul Falah dan Kementerian 
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Agama Kabupaten Sukoharjo. Pembelajaran akidah islamiyah yang 

menanamkan aspek nilai agama dan moral serta sosial emosional pada 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan masyarakat. 

Pengelolaan pembelajaran di TK Sabilul Falah tetap eksis dan inovatif 

dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat. Lembaga PAUD ini 

berada pada daerah sub-urban, dimana karakter pedesaan dan perkotaan 

bercampur termasuk dalam proses pembelajaran. Hal ini tercermin pada 

penggunaan bahasa ibu (native language) berupa bahasa Jawa dalam proses 

pembelajaran, tenaga pengajar yang menggunakan ketulusan hati dalam 

memberikan pembelajaran pada siswa sehingga memberian kenyamanan 

saat pembelajaran berlangsung. TK Sabilul Falah memiliki program 

tahunan yang berbeda setiap tahunnya. TK Sabilul Falah menempati 

peringkat ke 3 dari seluruh TK yang ada di Kecamatan Baki, meskipun 

jumlah tenaga pendidik yang sangat minim namun tetap dapat 

mempertahankan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Setiap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dalam ruang kelas dilaksanakan oleh satu 

orang guru yang senantiasa memperhatikan kebutuhan dan perkembangan 

anak. Pada setiap ruang kelas terdapat 20-25 siswa. Kekhasan ini yang 

menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan 

pembelajaran.  

Lembaga PAUD yang menjadi perbandingan dalam penelitian ini 

adalah BA Aisiyah Al-Hidayah Kecamatan Baki. BA Aisiyah Al-Hidayah 

ini terletak di satu kelurahan yang sama dengan TK Sabilul Falah dan 

hanya berjarak kurang lebih 1Km. BA Aisiyah Al-Hidayah merupakan 

lembaga PAUD di bawah naungan Muhammadiyah dan Kementerian 

Agama Kabupaten Sukoharjo. Lembaga PAUD ini memiliki 3 orang guru 

dan seorang kepala sekolah. BA Aisiyah Al-Hidayah selalu berinovasi 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan serta 

meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya di BA Aisiyah Al-Hidayah. Sehingga dapat tetap 

eksis meski terdapat beberapa lembaga PAUD yang ada di desa tersebut. 
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Antara kedua lembaga PAUD  tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-

sama merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di bawah naungan 

Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo namun tetap memiliki 

perbedaan yang menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka peneliti bermaksud 

untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan taman kanak-kanak (TK). Dengan demikian peneliti 

menetapkan judul untuk penelitian ini adalah “Pengelolaan Pembelajaran 

di TK Sabilul Falah dan BA Aisiyah Al-Hidayah Kecamatan Baki”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah pengelolaan pembelajaran di TK Sabilul Falah 

dan BA Aisiyah Al-Hidayah yang terfokus pada penggunaan model 

pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran serta sarana dan 

prasarana pembelajaran. Adapun rumusan tersebut dapat dirinci menjadi 

rumusan masalah secara khusus: 

a. Bagaimanakah kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan 

perencanaan pembelajaran di TK Sabilul Falah dan BA Aisiyah Al-

Hidayah Kecamatan Baki? 

b.  Bagaimanakah perbedaan pelaksanaan pembelajaran di TK Sabilul 

Falah dan BA Aisiyah Al-Hidayah Kecamatan Baki?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan 

pembelajaran di TK Sabilul Falah dan BA Aisiyah Al-Hidayah Kecamatan 

Baki. Berdasarkan tujuan tersebut dapat diurai menjadi tujuan penelitian 

secara khusus, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan 

perencanaan pembelajaran di TK Sabilul Falah dan BA Aisiyah Al-

Hidayah Kecamatan Baki. 
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b.  Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan pembelajaran di TK Sabilul 

Falah dan BA Aisiyah Al-Hidayah Kecamatan Baki. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini manfaat yang diperoleh adalah untuk 

mengetahui pengelolaan pembelajaran di TK Sabilul Falah dan BA Aisiyah 

Al-Hidayah Kecamatan Baki. Adapun manfaat yang diberikan baik secara 

teoritis maupun praktis, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini akan memberikan teori baru tentang pengelolaan 

pembelajaran di TK kepada peneliti. Hasil teori yang ditemukan dapat 

dijadikan acuan dan pertimbangan untuk penelitian lanjutan.  

b.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi 

penyelenggara pendidikan anak usia dini atau TK di Kabupaten 

Sukoharjo. Memberikan informasi bagi guru dan tenaga kependidikan 

yang mengelola pendidikan anak usia dini atau TK. 

 

 

 


