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MODEL PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI 

BERBASIS BUDAYA LOKAL DI PAUD MELATI  

SKB SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pembelajaran anak usia 

dini di Paud Melati; (2) mendeskripsikan Budaya Lokal di lingkungan Paud 

Melati; (3) menemukan Model Faktual Pembelajaran Berbasis Budaya Lokal di 

Paud Melati; (4) menemukan Model Pengembangan (draft) Pembelajaran Anak 

Usia Dini Berbasis Budaya Lokal. 

Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan (research and 

development). Pelaksanaan penelitian di Paud Melati SKB Susukan. Informan 

dalam penelitian ini adalah Ketua Penyelenggara, Pendidik kelompok Taman 

Kanak - kanak, Pendidik Kelompok Bermain, Wali Murid, dan pihak-pihak terkait 

yang menunjang data penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara 

mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Pengambilan dan 

pengecekan keabsahan data dengan tehnik triangulasi, review informan kunci dan 

pengecekan dengan anggota. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian: Pembelajaran anak usia dini di Paud Melati secara umum 

mengacu standar pelayanan dalam menyelenggarakan pembelajaran paud. 

Perencanaan pembelajaran berbasis budaya lokal yang disusun di Paud Melati 

berupa Kurikulum, Silabus, Program Semester, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan rencana pembelajaran harian (RPPH). Paud 

Melati melaksanakan pembelajaran terintegrasi dengan budaya lokal. Model 

faktual pembelajaran ini disusun dengan menggunakan hasil pemetaan budaya 

lokal yang ada di lingkungan paud sebagai acuan dalam merumuskan materi yang 

akan disampaikan kepada peserta didik. Model faktual pembelajaran berbasis 

budaya lokal di Paud Melati kemudian disampaikan kepada Stakeholder yang 

terlibat dan bekerjasama dengan Paud Melati untuk mendapatkan tanggapan dan 

saran perbaikan. Model faktual tersebut kemudian direvisi dan diberi pengayaan 

dalam bentuk model pengembangan (draft) untuk lebih mudah di aplikasikan 

pembelajaran anak usia dini di lembaga paud yang lain. 

Kata kunci: Model Pengembangan, pembelajaran, anak usia dini, budaya lokal 

 

 

ABSTRACT 

 

This study sought to: (1) describe the early childhood learning at Paud 

Melati; (2) explain the factual local cultural based learning at Paud Melati 

domain; (3) find the local cultural based learning model at Paud Melati; (4) 

compile a local cultural based early childhood learning model.  

Type of research implemented in this study is research development. It was 

conducted at Paud Melati SKB Susukan Kabupaten Semarang. Informants of this 

study were the chief organizer, the kindergarten’s teachers, the playgroup’s 

teachers, the students’ parents, and other supported stakeholders’. The data 
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collection techniques used were deep interview, participated observation, and 

document study. Triangulation, key informant review, and member checking were 

roled as the validity checking. The analysis technique using were data reduction, 

data presentation, and conclusion. The study results: the early childhood learning 

process at Paud Melati was generally contented the service standard of PAUD 

organization. The local cultural based learning teaching plan compiled by Paud 

Melati covers curriculum, syllabus, semester program, weekly teaching plan 

(RPPM), and daily teaching plan (RPPH). Paud Melati was also applied the local 

cultural integrated learning. The factual learning model was compiled with local 

cultural mapping of the environment as a reference to formulate materials given. 

Furthermore, it is handed over to the Paud Melati stakeholders to get respons and 

suggestions. Then, it is revised and upgraded in a developed model to be easier 

applicated for early childhood learning program of other Paud.  

Keywords: Development model, Early childhood Learning, Local Culture. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan aktivitas paling utama dalam proses pendidikan 

yang menjadi tolak ukur keberhasilan tujuan pendidikan. Muhammad Fadlillah 

(2014:133) pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dan pendidik, 

diikuti sumber belajar yang memadai yang terdapat dalam lingkungan belajar 

sehingga terjadi perubahan perilaku – perilaku tertentu. Hal ini dapat diartikan 

bahwa pembelajaran tidak semata – mata menyampaikan materi sesuai target 

kurikulum, namun terkait dengan unsur lain yang saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Prinsip dasar Teori Vygotsky yang dikutip oleh Sujiono (2009:115) 

menjelaskan bahwa anak melakukan proses membangun berbagai pengetahuannya 

tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dimana anak tersebut berada. 

Pengetahuan juga berasal dari lingkungan budaya. Pengetahuan yang berasal dari 

budaya biasanya didapatkan secara turun-temurun melalui orang – orang yang 

berada disekitar. Mulyasa (2012:22) menambahkan bahwa pengalaman interaksi 

sosial merupakan hal penting dalam perkembangan proses berpikir anak, sehingga 

aktivitas mental yang tinggi pada anak dapat terbentuk melalui interaksi sosial 

dengan orang lain di lingkungannya. Pendapat Piaget yang dikutip oleh Brooks 

(2011:130) menambahkan bahwa anak secara aktif membangun pandangannya 

terhadap dunia, demikian pula ahli sosial meyakini bahwa individu secara aktif 

membangun padangannya terhadap budaya. Teori ini menjelaskan bahwa 
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lingkungan belajar anak usia dini di lingkup keluarga, sekolah dan masyarakat 

sangat dipengaruhi oleh budaya.  

Imanto Teguh (2015) menyatakan bahwa melalui tayangan televisi 

tercermin budaya impor yang telah dikonstruksi makna dan nilainya itu, 

menawarkan budaya baru hasil biasan dari budaya barat yang mengusung pola 

keglamoran hidup dalam masyarakat kapitalis. Anak usia dini yang mendapatkan 

informasi dari media yang tidak tersaring dengan baik akan berakibat pada 

perkembangannya. 

Setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai budaya yang  dapat 

dieksplorasi sebagai wahana pembelajaran pendidikan anak usia dini. Hal ini 

sejalan dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Sujiono 

(2009:125) ”Manusia akan benar – benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam 

budayanya sendiri”. Manusia yang seutuhnya antara lain dimengerti sebagai 

manusia  itu sendiri ditambah dengan budaya masyarakat yang melingkupinya. 

Suyadi dan Ulfah (2013:148) menambahkan Ki Hajar Dewantara beranggapan 

bahwa pendidikan harus dilakukan melalui tiga lingkungan pendidikan yaitu 

keluarga, sekolah dan lingkungan sosial (masyarakat), yang kemudian disebut 

sebagai tri pusat pendidikan. 

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu kunci penentu masa depan 

bangsa memegang peranan penting dalam menguatkan nilai-nilai budaya lokal. 

Hal ini semakin dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Paud  pasal 9 mengenai 

standar isi yang mensyaratkan Tema dan sub tema disusun sesuai dengan 

karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal. Atas dasar 

hal tersebut, maka pengelolaan pembelajaran PAUD berbasis budaya lokal harus 

dimanfaatkan, agar  anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa 

melupakan nilai-nilai luhur budaya sendiri. Diharapkan kekhawatiran terhadap 

dampak pendidikan global yang lambat laun akan menggeser posisi dan daya 

tawar budaya lokal dapat dihindari dengan mengenalkan budaya lokal sejak dini.  

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka fokus utama 

dalam penelitian ini adalah: “Menemukan draft Model Pembelajaran Anak Usia 

Dini Berbasis Budaya Lokal”.  Fokus tersebut selanjutnya dirinci menjadi 4 sub 
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fokus sebagai berikut: a). Pembelajaran Anak Usia Dini di  PAUD Melati; b) 

Budaya Lokal di lingkungan PAUD Melati; c) Model Pembelajaran Berbasis 

Budaya Lokal di PAUD Melati; d) Draft Model Pembelajaran Anak Usia Dini 

Berbasis Budaya Lokal. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan  jenis penelitian pengembangan atau reseach and 

development (R&D). Menurut Sutama (2012:183) penelitian dan pengembangan 

adalah sebuah proses atau langkah – langkah untuk mengembangkan suatu produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Sugiyono (2014:407) menambahkan bahwa metode 

penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Peneliti melakukan penelitian dan pengembangan di lembaga Pendidikan 

Anak Usia Dini Melati salah satu program Pendidikan Non Formal yang 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Susukan, salah satu sekolah Non 

Formal milik Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Penelitian ini berlangsung 

selama satu tahun ajaran yaitu antara Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 

Peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara langsung ke PAUD 

Melati SKB Susukan. Peneliti memilih informan yang tepat untuk memperoleh 

informasi yang akurat. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau 

pengamatan, berperan serta, merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar dan bertanya. 

Tahapan penelitian pengembangan menurut Borg dan Gall (1989) yang 

dikutip oleh Sutama (2012:185) meliputi 10 langkah pelaksanaan Prosedur 

penelitian ini diadaptasi dari langkah – langkah pengembangan yang dilakukan 

oleh Borg dan Gall tersebut dengan pembatasan. Penerapan langkah - langkah 

pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Mengingat 

keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini baru 

sampai pada tahap pendahuluan dan penyusunan draft model pengembangan.  

Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian mengharuskan peneliti 

memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, 
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menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas 

dan bermakna. Validitas data dilakukan guna menguji keabsahan data penelitian 

dilakukan dengan beberapa tehnik, antara lain diskusi dengan pendidik paud, 

penilik luar sekolah (PLS), praktisi dan pengamat Pendidikan Anak Usia Dini. 

Tehnik Triangulasi sumber dilakukan untuk mempertinggi kebenaran data dari 

beberapa sumber yang berbeda mengenai masalah yang sama. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan / verifikasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pembelajaran di Paud Melati SKB Susukan 

Perencanaan pembelajaran di Paud Melati disusun bersama antara pengelola 

dan pendidik untuk menyusun kurikulum dan silabus pembelajaran. Kurikulum 

dan silabus dijadikan acuan dalam menentukan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan tema dan sub tema yang direncanakan pada tiap tahun ajaran.  

Perencanaan pembelajaran berbasis budaya lokal yang disusun di Paud 

Melati berupa Kurikulum, Silabus, Program Semester, rencana pelaksanaan 

pembelajaran mingguan (RPPM) dan rencana pembelajaran harian (RPPH). 

Budaya lokal terintegrasi langsung dalam setiap tema dan sub tema yang disusun, 

dijabarkan dalam pemilihan media dalam kegiatan pembelajaran anak.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik dan pengelola di PAUD 

Melati metode pembelajaran yang digunakan dalam lembaga ini adalah sentra dan 

lingkaran dimana pembelajaran dilakukan melalui bermain dalam beberapa sentra, 

yaitu sentra persiapan, sentra main peran, sentra main balok, sentra main bahan 

alam, dan sentra pertanian. Pendidik mendampingi permainan di setiap sentra 

sesuai dengan jadual pembelajaran.  

Evalusi yang dilakukan pada proses pembelajaran dengan memberikan 

catatan menyeluruh, pengamatan, catatan anekdot pada kejadian khusus, 

penugasan dan portofolio. Pilihan penilaian disesuaikan dengan kemampuan 

pendidik dan dukungan sarana prasarana yang dimiliki masing – masing lembaga. 

Penilaian lebih banyak mendiskripsikan ketercapaian perkembangan anak 

menurut pedoman penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 

tentang Standar Nasional Paud. Pendidik melakukan pengamatan terhadap 
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kegiatan pembelajaran anak sehari – hari sesuai dengan tema pembelajaran, 

membuat catatan anekdot terhadap setiap kejadian khusus hal yang dilakukan 

anak, mengumpulkan portofolio yang kemudian disertai dengan narasi penilaian 

menyeluruh meliputi berbagai aspek perkembangan anak untuk kemudian 

dibagikan kepada wali murid tiap akhir semester. Catatan tersebut berupa raport 

yang disampaikan kepada orang tua beserta hasil karya anak yang dihasilkan anak 

selama satu semester. 

3.2 Budaya Lokal di Lingkungan Paud Melati SKB Susukan Kabupaten 

Semarang 

Budaya lokal di lingkungan Paud Melati adalah potensi lingkungan sekitar 

yang bisa dijadikan sumber belajar. Potensi alam, budaya masyarakat, aneka 

profesi di masyarakat, kelembagaan masyarakat yang ada, bisa menjadi bahan 

belajar bagi anak. Ketika potensi ini dikumpulkan dan dijadikan bahan dalam 

pembelajaran anak, akan menjadi sebuah sumber belajar yang luar biasa bagi 

anak.  

Pemetaan budaya lokal dilakukan sebelum penyusunan perencanaan 

pembelajaran. Pemetaan budaya lokal dilakukan dengan mencatat potensi yang 

ada di lingkungan sekitar, meliputi beberapa kategori diantaranya adalah kondisi 

lingkungan masyarakat, mata pencaharian yang ada di masyarakat, adat kebiasaan 

yang berlaku di masyarakat, bahasa yang digunakan, makanan khas, cerita rakyat 

khas daerah, pertunjukan daerah, hasil kerajinan daerah, lagu daerah, permainan 

tradisional dan lainnya. 

Paud Melati terletak di lingkungan pedesaan Desa Susukan Kecamatan 

Susukan Kabupaten Semarang. Potensi lingkungan sekitar yang adalah sawah, 

ladang, kebun, kandang ternak, sungai, saluran air irigasi dan kolam pembibitan 

ikan. Pendapat Kodiran tentang Budaya Jawa dalam buku yang disusun 

Koentjaraningrat (2004:334) menjelaskan tentang sumber penghasilan masyarakat 

pedesaan diantaranya adalah pegawai, tukang, pedagang dan sebagian besar 

adalah petani. Pekerjaan bidang pertanian antara lain adalah menggarap lahan 

pertanian yang dibuat kebun atau tegalan, di daerah rendah lahan pertanian dibuat 

sawah. Jenis tanaman yang ditanam petani adalah padi ada palawija. Pengelolaan 

tanah sebelum ditanami meliputi dicangkul, dibajak (luku), digaru, menyiapkan 
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persemaian (pawinihan). Materi bidang pertanian bisa dijadikan bahan 

pembelajaran anak dengan banyak mengenalkan istilah dan perbendaharaan kata.  

Materi tentang budaya dapat menjadi dasar dalam belajar. Budaya 

mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai budaya, sehingga mereka memahami 

lingkungan budaya (budaya lokal). Sebuah perilaku baru dan budaya yang tidak 

sesuai dengan filosofi Indonesia dapat memberikan dampak yang tidak baik 

terhadap perkembangan anak usia dini. Permasalahan ini dapat diatasi salah 

satunya dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal untuk anak usia dini. 

3.3 Model faktual pembelajaran anak usia dini berbasis budaya lokal di 

Paud Melati SKB Susukan Kabupaten Semarang 

Model faktual pembelajaran anak usia dini berbasis budaya lokal merupakan 

model pembelajaran di paud Melati yang memanfaatkan budaya lokal sebagai 

sumber belajar. Perencanaan model berbasis budaya lokal membutuhkan 

informasi yang luas dan mendalam terkait potensi budaya lokal di wilayah 

setempat untuk bisa mengintegrasikan dengan perencanaan pembelajaran yang 

akan disusun. Budaya lokal yang akan diintegrasikan perlu digali dan difahami 

sehingga bisa sesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik.   

Model pembelajaran anak usia dini yang terintegrasi budaya lokal 

merupakan sebuah pola integrasi pembelajaran dengan menempatkan budaya 

lokal sebagai sumber belajar. Potensi budaya lokal yang ada diwilayah lembaga 

tersebut berada menjadi media yang efektif, mudah, murah, dekat dengan anak 

dan memiliki kandungan nilai yang baik untuk pembentukan karakter anak. 

Penyusunan model pembelajaran berbasis budaya lokal berdasar 

pengalaman yang dilakukan di Paud Melati disusun berdasarkan unsur – unsur 

yang dibutuhkan dalam sebuah pengelolaan pembelajaran, kemudian 

diintegrasikan dengan kebutuhan terhadap pengenalan budaya lokal kepada anak 

usia dini dalam rangka mengenalkan budaya dan membangun karakter anak dan 

kecintaan terhadapap budaya lokal. Budaya lokal sebagai budaya yang dekat 

dengan anak, sering dijumpai, dilihat, dialami, tetapi seringkali kalah dengan 

budaya asing yang sering ditayangkan oleh media dengan kemasan yang lebih 

menarik.  
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Gambar 1 . Model Faktual Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis Budaya 

Lokal di Paud Melati SKB Susukan 

 

3.4 Model Pengembangan (draft) Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis 

Budaya Lokal  

Model faktual pembelajaran berbasis budaya lokal di Paud Melati yang 

dihasilkan kemudian sosialisasikan kepada Stakeholder atau pihak yang terlibat 

dan bekerjasama dengan Paud Melati untuk mendapatkan tanggapan dan saran 

perbaikan. Pihak terkait dengan model pembelajaran berbasis budaya lokal adalah 

pihak yang terkait dengan penyusunan kebijakan, perancang program, pelaksana 

proses dan pihak yang mendukung terselenggaranya pendidikan anak usia dini. 

Model tersebut kemudian direvisi dan diberi pengayaan untuk lebih mudah di 

aplikasikan dalam pembelajaran anak usia dini di lembaga paud yang lain. 

Catatan dalam model pengembangan pembelajaran anak usia dini berbasis 

budaya lokal adalah perlunya perlunya proses penilaian terhadap keberhasilan 

model dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak. Penilaian dilakukan 

berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh 

pendidik maupun catatan supervisi yang dilakukan oleh pengelola lembaga dalam 

menjalankan fungsi pengawasan. Jika pengaruhnya positif maka diharapkan 

model pembelajaran ini mampu tumbuh kembang anak optimal, menumbuhkan 

kecintaan anak terhadap budaya lokal, membangun karakter yang baik bagi anak 
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dan menjadikan proses pembelajaran menyenangkan. Jika hasil yang diharapkan 

tidak tercapai maka perlu dilakukan evaluasi baik baik dalam perencanaan 

program maupun perencanaan pembelajaran.  

Evaluasi yang dilakukan perlu melibatkan pendidik, pengelola, wali murid, 

masyarakat terkait yang memberi kontribusi terhadap program pembelajaran 

berbasis budaya lokal. Evaluasi dilakukan untuk menilai kelebihan dan 

kekurangan dalam pelaksanaan model. Keterlibatan banyak pihak diharapkan 

memberi masukan bagi perbaikan model agar lebih sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

 

Gambar 2.  Model Pengembangan (draft) Pembelajaran Anak Usia Dini 

Berbasis Budaya Lokal 

4. PENUTUP 

Pengelolaan pembelajaran didukung perencanaan yang baik mempermudah 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Pengawasan dilakukan pengelola menjadi 

materi dalam melakukan penilaian terhadap pengelolaan pembelajaran. Secara 

umum Paud Melati Pembelajaran anak usia dini di Paud Melati telah memenuhi 

standar pelayanan dalam menyelenggarakan pembelajaran paud. Paud Melati telah 

melakukan perencanaan dalam pembelajaran dan melaksanaan sesuai 

perencanaan. Penilaian pembelajaran terkait dengan model pembelajaran berbasis 

budaya lokal dilakukan secara umum terkait dengan penilaian perkembangan anak 
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mengacu standar penilaian perkembangan anak dalam peraturan pemerintah 

tentang standar paud. 

Potensi budaya lokal di lingkungan Paud Melati dipetakan berdasarkan 

kondisi sosial budaya di wilayah lembaga tersebut berada. Potensi lingkungan 

sekitar yang bisa dijadikan sumber belajar sangat beragam. Hasil pemetaan 

memberi gambaran bahwa Paud Melati berada di lingkungan pedesaan dengan 

adat budaya Jawa (bahasa jawa, lagu dolanan, permainan tradisional) dan bidang 

pertanian dan perdagangan lebih dominan dibanding profesi lainnya. Ragam 

budaya lokal tersebut diatas menjadi media dan pilihan menyusun kegiatan dalam 

pembelajaran di Paud Melati. 

Model faktual pembelajaran anak usia dini di Paud Melati ini disusun 

berdasarkan proses pembelajaran berbasis budaya lokal di lembaga tersebut. Hasil 

pemetaan budaya lokal yang ada di lingkungan paud sebagai acuan dalam 

merumuskan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dalam 

melaksanakan model ini pendidik dan pengelola sebagai tim pengembang model 

menyusun perencanaan pembelajaran hingga evaluasinya. Pengelolaan dalam 

menjalankan program yang terintegrasi membutuhkan para pengembang program 

yang mampu melihat secara seksama karakteristik bidang yang diitegrasikan 

dengan bidang lainnya. 

Model pengembangan (draft) disusun berdasarkan model faktual 

pembelajaran berbasis budaya lokal di Paud Melati yang telah direvisi. Revisi 

dilakukan berdasarkan hasil sosialisasi yang disampaikan kepada Stakeholder atau 

pihak yang terlibat dan bekerjasama dengan Paud Melati untuk mendapatkan 

tanggapan dan saran perbaikan. Pihak terkait dengan model pembelajaran berbasis 

budaya lokal adalah pihak yang terkait dengan penyusunan kebijakan, perancang 

program, pelaksana proses dan pihak yang mendukung terselenggaranya 

pendidikan anak usia dini. Model faktual tersebut kemudian direvisi dan diberi 

pengayaan untuk lebih mudah di aplikasikan dalam pembelajaran anak usia dini di 

lembaga paud yang lain menjadi sebuah model pengembangan yang bisa 

dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya untuk diujicobakan lebih luas di 

lembaga paud lainnya. 
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