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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 pasal 40 Ayat 2, dinyatakan 

bahwa kebijakan pendidik adalah menciptakan suasana pendidik yang bermakna, 

kreatif, dinamis, dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik 

lembaga, profesi, kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya.  

Agar dapat melaksanakan kebijakan tersebut, maka pendidik harus 

memiliki sejumlah kompetensi. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada 

pendidikan Anak Usia Dini meliputi, kopentensi pedagogis, kompetensi 

kepribadian, Kompetensi profesional dan kompetensi sosial  (Peraturan 

Pemerintah No. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan Bab VI)  

Guru merupakan komponen yang bertanggung jawab dalam proses dan 

misi pendidikan secara umum serta proses pebelajaran secara khusus, sangat rentan 

dengan berbagai persoalan yang mungkin akan muncul bila rencana awal proses 

pembelajaran ini tidak direncanakan secara matang dan bijak, hal ini akan 

berimplikasi pada gagalnya proses pembelajaran. Guru harus mampu berperan 

sebagai pelaku pendidikan, yaitu sebagai observator, motivator, fasilitator, 

sekaligus sebagai evaluator, dalam proses pembelajaran.  

Kualitas akademik guru PAUD adalah memiliki ijasah S1/ DIV dari 

perguruan tinggi terakriditasi, pendidikan memiliki lulusan DII (diploma) atau 

sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/ pendidikan/ khusus PAUD yang
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terakriditasi, memiliki ijasah SI/ DIV PG PAUD dan telah berpengalaman sebagai 

pendidik PAUD minimal 4 tahun. 

Kompetensi profesional guru paud dapat menerapkan metode mengajar 

yang sesuai, mampu menggunakan berbagai alat pembelajaran dan media serta 

fasilitas belajar, mampu mengorganisasikan dan melaksanakan evaluasi belajar 

dan mampu menumbuhkan motivasi peserta didik. 

Pembelajaran anak usia dini memiliki dua jenis model yaitu pembelajaran 

yang yang berpusat pada guru dan berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat 

pada guru diprakarsai oleh Povdov, Skiner dan para tokoh Behavioris lainnya. 

Adapun pembelajaran yang berpusat pada anak diprakarsai oleh Piaget, Erikson 

dan Isacs.  

Metode pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran memberikan 

kesempatan dan kebebasan pada anak untuk mengembangkan pemikirannya, 

mereka mengemukakan pemikirannya sendiri dan mengindentifikasi kegiatannya.. 

Program pembelajaran pada anak usia dini merupakan pengembangan 

sejumlah pengalaman belajar melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya 

pengalaman anak tentang berbagai hal, sebagai cara berfikir tentang diri sendiri, 

tanggap pada pertanyaan, dapat memberikan argumentasi untuk mencapai 

berbagai alternatif. Selain itu, hal ini membantu anak-anak dalam mengembangkan 

kebiasaaan dari setiap karakter yang dapat dihargai oleh masyarakat serta 

mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia orang dewasa yang penuh 

tanggung jawab. 
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Dugaan sementara dari peneliti banyak guru-guru PAUD yang kompetensi 

akademiknya masih rendah yaitu lulusan SMA sederajat dan banyak jurusan lain 

yang mengajar di PAUD. Dengan kompetensi akademik yang rendah dan juga 

jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan yaitu bukan jurusan PG-PAUD, apakah 

proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi profesional guru saat mengajar. 

Dari dugaan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

kecamatan Kartasura dengan judul  “Analisis Kompetensi Profesional Guru 

PAUD Dalam Pelaksanan Pembelajaran Anak Usia Dini Di Kecamatan 

Kartasura Tahun Ajaran 2017/2018” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kompetensi Profesional guru 

PAUD dalam pelaksanaan pembelajaran di Kecamatan Kartasura? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan diatas, maka tujuan yang dicapai 

dalam penelitian ini yaitu:  

Menyajikan diskripsi tentang kompetensi profefisional guru PAUD dalam 

pelaksanaan pembelajaran anak usia dini di Kecamatan Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian 

Diadakannya sebuah penelitian tentu saja harus memiliki azas manfaat 

baik bagi penulis maupun pembaca, oleh sebab itu manfaat penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

 Guru sebagai komponen yang bertanggung jawab dalam proses dan 

misi pendidikan secara umum serta proses pebelajaran secara khusus, sangat 

rentan dengan berbagai persoalan yang mungkin akan muncul bila rencana 

awal proses pembelajaran ini tidak direncanakan secara matang dan bijak, hal 

ini akan berimplikasi pada gagalnya proses pembelajaran. Guru harus mampu 

berperan sebagai pelaku pendidikan, yaitu sebagai observator, motivator, 

fasilitator, sekaligus sebagai evaluator, dalam proses pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman peniliti dalam 

mengembangkan diri dan mengabdikan diri pada dunia pendidikan. 

2) Sebagai salah satu informasi bagi pembaca mengenai kompetensi guru 

anak usia dini. 

3) Dapat sebagai bahan acuan atau bahan pembanding bagi mereka yang 

akan meneliti masalah yang sama. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Memberi pemikiran yang positif terhadap kemajuan Sekolah yang 

tercermin atau peningkatan kemampuan profesional para guru, perbaikan 

proses dan hasil belajar serta kondusifnya pendidikan di PAUD tersebut. 

  


