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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Memasuki milenium ketiga yang sudah di ambang pintu, dunia 

pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar.  Tantangan pertama, 

sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan  dituntut untuk dapat 

mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai.  

Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing 

dalam pasar kerja global.  Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi 

daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional 

sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, 

memperhatikan keberagaman kebutuhan / keadaan daerah dan peserta didik, serta 

mendorong partisipasi masyarakat.  

Secara Umum, permasalahan pendidikan yang sangat mendasar masih 

berkisar pada rendahnya kualitas hasil pendidikan.  Berdasarkan hasil studi 

“kemampuan membaca” siswa tingkat SD yang dilaksanakan oleh Internasional 

Educational Achievement (EIA) diketahui bahwa siswa SD di Indonesia berada 

di urutan ke 38 dari 39 negara yang diteliti.  Rendahnya kualitas hasil pendidikan 

juga berdampak terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Indonesia.  Menurut laporan UNDP tentang Human Development Index (HDI) 

pada tahun 2002 Indonesia menempati peringkat 110 dari 173 negara yang 

diteliti, jauh di bawah Negara Asean lainnya seperti Singapura (25), Brunai 



Darussalam (32), Malaysia (59), Thailand (70), bahkan juga tertinggal dari 

Vietnam (109) dan Afrika Selatan (107) (Djalal, 2002: 6-7). 

Rendahnya kualitas pendidikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh 

inputnya, terutama calon siswa sebagai row input.  Rendahnya kualitas calon 

siswa didasarkan pada suatu kenyataan bahwa selama ini perhatian kita terhadap 

pendidikan bagi anak usia dini masih sangat rendah.  Belajar dari pengalaman 

negara maju, konsep pembangunan SDM telah mereka lakukan sejak masa usia 

dini. 

Pendidikan bagi anak usia dini diperlukan sebagai usaha untuk membantu 

meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan sikap anak, 

sebelum memasuki Sekolah Dasar.  Napitupulu (2002: 32) menyebutkan bahwa 

PAUD telah menjadi perhatian dunia internasional.  Hal ini ditunjukkan saat 

diadakan pertemuan petinggi pendidikan sedunia dalam Forum Pendidikan Dunia 

tahun 2002 di Dakar, Senegal.  Pendidikan bagi anak usia dini telah disepakati 

untuk diangkat sebagai salah satu program prioritas untuk setiap negara.  

Prawiradilaga dan Eveline (2004: 347) mengemukakan bahwa pendidikan 

pada usia ini menjadi strategis manakala ia menjadi tolok ukur keberhasilan pada 

tahap selanjutnya.  Betapa tidak, pada usia dini yaitu usia nol sampai dengan 

delapan tahun merupakan rentang usia kritis dan sekaligus strategis dalam proses 

pendidikan yang akan mewarnai proses serta hasil pendidikan pada tahap 

selanjutnya.  Pada usia tersebut, merupakan periode kondusif untuk 

mengembangkan aspek-aspek fisiologis, kognitif, bahasa dan komunikasi, sosial-

emosional, serta spiritual. 



Pada rentang usia ini anak mengalami masa keemasan (the golden years), 

yang merupakan masa dimana anak mulai peka / sensitif untuk menerima 

berbagai rangsangan.  Masa peka pada masing-masing anak berbeda-beda, 

seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual.  

Masa peka adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap 

merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan.  Masa ini juga merupakan 

masa peletak dasar pertama untuk menggabungkan kemampuan kognitif, afektif, 

psikomotorik, bahasa, sosio-emosional dan spiritual. 

“Anak adalah buah hati orang tua”, kalimat kiasan ini memang bukan 

hanya sekedar kiasan belaka, tetapi pada kenyataannya setiap orang tua dari 

kalangan manapun mereka berasal sudah dapat dipastikan akan berbuat apa saja 

demi kebahagiaan anak-anaknya.  Bahkan terkadang mereka rela untuk 

melupakan kebutuhan-kebutuhannya sendiri, asalkan mereka dapat berbuat yang 

terbaik untuk anaknya. 

Untuk itu sangatlah bijak apabila kita sebagai orang dewasa, apakah itu 

orangtua di rumah, guru di sekolah dan atau orang dewasa lain (pembimbing / 

pengasuh) yang berada di sekitar anak dapat  berbuat dan memperlakukan anak 

bukan sebagai “miniatur orang dewasa”, tetapi dapat memperlakukannya sebagai 

“makhluk kecil yang diyakini memiliki potensi untuk berkembang”.  Mengutip 

pendapat dari J.A. Comenius dalam Soejono (1978: 19) seorang ahli ilmu jiwa 

yang menekuni masalah pendidikan, mengatakan bahwa anak harus dipelajari 

bukan sebagai embrio orang dewasa melainkan dalam sosok alami anak agar kita 

dapat memahami kemampuan mereka dan mengetahui bagaimana cara 

berhubungan dengannya. 



Kontroversi yang berlangsung selama ini tentang pembelajaran di PAUD 

adalah dapatkah anak-anak usia dini diberikan materi pelajaran, diajari membaca, 

menulis dan berhitung.  Jerome Bruner dalam Surpiadi (2003: 47) menyatakan, 

setiap materi dapat diajarkan kepada setiap kelompok umur dengan cara-cara 

yang sesuai dengan perkembangannya.  Kuncinya adalah pada permainan atau 

bermain.  Permainan atau bermain adalah kata kunci pada PAUD.  Karena 

sebagai media, sekaligus substansi pendidikan itu sendiri.  Dunia anak adalah 

dunia bermain, dan belajar dilakukan dengan atau sambil bermain yang 

melibatkan semua indra anak.   

Salah satu bentuk pendidikan bagi anak usia dini adalah Taman Kanak-

Kanak.  Taman Kanak-Kanak (TK) adalah lembaga pendidikan bagi anak usia 

dini dalam jalur pendidikan formal dan merupakan pendidikan prasekolah.  

Partisipasi anak dalam mengikuti pendidikan prasekolah di Indonesia masih 

sangat rendah, seperti terungkap dari piramida pendidikan yang dikeluarkan oleh 

Depdiknas tahun 1999/2000 dimana dari 9,2 juta anak usia TK di Indonesia baru 

sekitar 1,5 juta anak saja yang mengikuti pendidikan di TK atau hanya sekitar 

16,3 % saja (Rosadi, 2002: 49).  

Menurut Rosadi (2002: 49) disebutkan pula bahwa rendahnya angka 

partisipasi anak dini usia untuk masuk TK salah satunya dipengaruhi karena 

terbatas dan tidak meratanya penyebaran TK dimana perkotaan pertumbuhannya 

lebih pesat dibandingkan di pedesaan.  Pernyataan ini ditanggapi oleh Yayasan 

Assalam dengan didirikannya TKIT Assalam ditengah-tengah masyarakat 

pedesaan yaitu di Desa Jetis Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.  Dan 



dalam waktu 4 (empat) tahun saja pertumbuhan TK tersebut sangat pesat, bahkan 

menjadi salah satu TK favorit di Kabupaten Semarang. 

Berdirinya TKIT Assalam Jetis Ambarawa mendapat sambutan luar biasa 

dari masyarakat sekitarnya.  Karena TK tersebut menawarkan lingkungan bagi 

anak dengan menyajikan keseimbangan yang diperlukan anak, dan merangsang 

potensi yang dimiliki anak sehingga dapat tumbuh secara optimal, baik aspek 

kognitif, sosial, emosional dan fisik.  Bentuk pembelajarannya cukup menarik 

sehingga tidak terlalu membebani anak dalam kegiatan pembelajarannya.  Dan 

memberikan ‘pendinian’ belajar pada anak dengan memilih cara-cara yang 

sesuai.  

Selain karena fenomena-fenomena yang tersebut diatas, penulis tertarik 

meneliti lebih jauh mengenai penyelenggaraan di TKIT Assalam Jetis 

Ambarawa, karena lembaga ini beberapa kali memberikan kontribusi yang cukup 

berarti bagi masyarakat terutama dalam hal PAUD.  Yaitu, dengan 

diselenggarakannya “Seminar Psikologi Anak” untuk masyarakat umum tahun 

2004, dijadikannya tempat pelatihan bagi PAUD 2 (dua) kali berturut-turut yaitu 

tahun 2004 dan 2005 tingkat kabupaten, dan yang terakhir tahun 2005 Assalam 

meraih penghargaan Rekor Muri dalam “Pembelajaran Al Qur’an Sejak Dini 

terhadap Ibu Hamil dan Bayi dalam Kandungan”. 

 

  

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 



Bagaimana manajemen penyelenggaraan TKIT Assalam Jetis Ambarawa, 

khususnya dalam hal PAUD ? 

Dari rumusan masalah tersebut dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana manajemen penyelenggaraan PAUD di TKIT Assalam Jetis 

Ambarawa ? 

2. Komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi manajemen 

penyelenggaraan PAUD di TKIT Assalam Jetis Ambarawa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan mengarahkan kajian secara teliti, untuk mengetahui : 

1. Manajemen yang dilakukan TKIT Assalam Jetis Ambarawa dalam 

menyelenggarakan PAUD. 

2. Komponen-komponen yang mempengaruhi manajemen penyelenggaraan 

PAUD di TKIT Assalam Jetis Ambarawa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini berupa pedoman penyelenggaraan PAUD di TKIT 

Assalam Jetis Ambarawa.  Banyak masyarakat yang belum paham tentang arti 

pendidikan bagi anak usia dini, sehingga hasil penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis bagi para 

pemerhati pendidikan, orang tua, masyarakat, serta Taman Kanak-Kanak sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoretis 



Untuk memberikan informasi yang jelas tentang manajemen penyelenggaraan 

PAUD di TKIT Assalam Jetis Ambarawa. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam tatanan aplikasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya manajemen 

penyelenggaraan di TKIT Assalam Jetis Ambarawa dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan PAUD. 

b. Memberikan masukan yang berguna dalam upaya peningkatan 

manajemen penyelenggaraan di TKIT Assalam Jetis Ambarawa melalui 

pelayanan yang baik bagi PAUD. 

c. Dengan memahami berbagai masalah penyelenggaraan PAUD, 

dimungkinkan dilakukan perbaikan dan pengembangan sehingga 

diharapkan bentuk pelayanan yang dilakukan TKIT Assalam Jetis 

Ambarawa menjadi lebih baik. 

 
 


