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EVALUASI PRINSIP PEMBELAJARAN DI TK ISLAM MARDISIWI 

SURAKARTA TAHUN 2018 
 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi tentang 

pelaksanaan prinsip pembelajaran  di TK Islam Mardisiwi. Penelitian ini  merupakan 

penelitian evaluatif dengan metodologi kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru 

kelas B di TK Islam Mardisiwi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles and 

Huberman yang tediri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di TK Islam 

Mardisiwi sudah melaksanakan beberapa prinsip pembelajaran meskipun dalam 

pelaksanaanya belum optimal, yaitu belajar melalui bermain, berorientasi pada 

perkembangan anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan karakter, 

berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Sedangkan prinsip yang belum 

terlaksana yaitu, berorientasi pada kebutuhan anak secara menyeluruh, berpusat pada 

anak, lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran demokratis, 

menggunakan berbagai media dan sumber belajar. 

Kata kunci: prinsip, pembelajaran PAUD 

 

Abstract 

The purpose of this study was to describe and evaluate the implementation of the 

principles of PAUD learning. This study uses evaluative research with qualitative 

methodology. Data collection techniques used are observation techniques. The data 

analysis technique used is the Miles and Huberman model which consists of three 

stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results 

of this study indicate that in Mardisiwi Islamic Kindergarten has implemented 

several principles of learning even though the implementation is not optimal, namely 

learning through play, oriented to child development, active learning, oriented to 

character development, oriented to the development of life skills. Whereas the 

principle that has not been implemented is, oriented to the needs of the child as a 

whole, child-centered, conducive environment, oriented to democratic learning, 

using various media and learning resources. 

Keywords: principle, PAUD learning 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan aktivitas untuk melayani anak didik dalam mengeksplorasi 

segenap potensi dirinya, agar mampu berkompetisi di dalam lingkup kehidupannya 

seperti yang tertera dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa 

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
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dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Hal ini berarti bahwa pendidikan akan 

membawa perubahan serta perkembangan bagi individu yang memperoleh 

pendidikan, baik dalam segi keilmuan, keterampilan maupun potensi dirinya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. 

       Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dalam 

UU No 20 Tahun 2003 pasal 14 disebutkan bahwa “Jenjang pendidikan formal 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. Dalam 

pasal 1 ayat 14 Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat 1-4 disebutkan bahwa “1) 

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2) 

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan/atau informal. 3) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain 

sederajat. 4) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk 

kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain sederajat. 

       Membangun pendidikan anak usia dini tidaklah sama seperti membangun 

pendidikan anak-anak pada usia sekolah dasar (Mukhtar Latif dkk, 2013: 7). 

Aktivitas pembelajaran di PAUD berbeda dengan aktivitas pembelajaran pada 

pendidikan di jenjang lainnya.  Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia 

dini maka penyelenggaraan pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan tahap-

tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini tersebut (Ahmad Susanto, 

2017:15). Pendidikan anak usia dini atau pendidikan prasekolah adalah pendidikan 

yang diberikan melalui pemberian kesempatan bagi anak untuk dapat menikmati 
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dunianya, yaitu dunia bermain. Bermain menjadi sarana untuk anak belajar sehingga 

bisa dikatakan bahwa belajar anak usia dini adalah bermain. 

       Pembelajaran anak usia dini berbeda dari jenjang pendidikan lain, 

pelaksanaannya harus di sesuaikan dengan kebutuhannya. Hal penting yang harus 

dilakukan oleh guru PAUD sebelum melaksanakan proses pembelajaran  adalah 

perencanaan yang matang. Rencana kegiatan penggembangan pembelajaran di 

PAUD yang disusun guru harus memperhatikan prinsip pembelajaran PAUD. 

Direktorat Pembinaan PAUD mengemukakan ada 10 prinsip  pembelajaran PAUD: 

1) belajar melalui bermain. 2) berorientasi pada perkembangan anak. 3) berorientasi 

pada kebutuhan anak. 4) berpusat pada anak. 5) pembelajaran aktif. 6) berorientasi 

pada pengembangan karakter. 7) berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. 

8) lingkungan kondusif. 9) berorientasi pada pembelajaran demokratis. 10) 

menggunakan berbagai media dan sumber belajar. 

       Di lapangan peneliti menemukan permasalahan yang sama pada sebagian besar 

PAUD. Hasil observasi PAUD pada bulan Maret 2018 di sebuah TK Swasta di 

Surakarta ternyata guru TK kurang memperhatikan prinsip pembelajaran dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran di PAUD pada umumnya 

menggunakan kurikulum sebagai acuan pokok dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pemilihan tema, tingkat pencapaian perkembangan, dan indikator mengacu pada 

kurikulum. Kegiatan pembelajaran belum bervariasi dan masih banyak yang belum 

menggunakan kegiatan bermain. Guru kurang memperhatikan tahap perkembangan 

masing-masing siswa dalam menyusun kegiatan pembelajaran serta kegiatan untuk 

seluruh siswa disamaratakan. Sehingga, anak tidak terlayani sesuai dengan 

kemampuan dan tingkat perkembangannya masing-masing. Pembelajaran berpusat 

pada guru, anak hanya melakukan apa yang dicontohkan guru sehingga siswa tidak  

diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan minatnya. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. 

       Peneliti juga menemukan ada salah satu prinsip pembelajaran PAUD yang 

kurang diperhatikan guru salah satunya adalah berorientasi pada perkembangan anak, 

hal ini terbukti dengan adanya beberapa guru menilai perkembangan siswa saat 
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pembelajaran telah selesai dan sebagian besar kemampuan siswa disamaratakan. 

Hanya siswa yang memiliki kemampuan diatas maupun dibawah rata-rata teman satu 

kelas yang dinilai berbeda. Ketika peneliti melakukan observasi di sebuah TK swasta 

di Surakarta guru melakukan penilaian siswa hanya menggunakan penilaian 

peringkat bintang dari bintang satu sampai bintang Lima. Ketika peneliti melakukan 

wawancara kepada Bu Y apa makna bintang satu sampai bintang empat tersebut, Bu 

Y menjawab jika ada pekerjaan siswa yang paling bagus diantara teman-teman 

sekelasnya maka siswa tersebut mendapatkan bintang empat, dan jika ada pekerjaan 

siswa yang paling jelek diantara teman-teman sekelasnya maka siswa tersebut 

mendapatkan bintang satu. Lalu bintang dua untuk anak yang pekerjannya biasa saja 

dan bintang tiga itu untuk siswa yang lumayan bagus. Penilaian yang dilakukan di 

TK yang telah peneliti sebutkan di atas kurang sesuai apabila diterapkan untuk 

menilai perkembangan anak usia dini. Karena sebagian kegiatan pembelajaran 

menggunakan LKA saja maka aspek yang dinilai adalah aspek kognitifnya saja, 

sedangkan keempat aspek lainnya ditinggalkan. Penilaian yang dilakukan guru hanya 

sebatas menilai hasil pekerjaan LKA. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi sangat 

diperlukan untuk mengetahui perkembangan apa saja yang siswa sudah mampu dan 

siswa belum mampu, sehingga guru dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan 

karakteristik masing-masing siswa.  

       Karena begitu pentingnya PAUD bagi kehidupan anak yang selanjutnya, 

pelaksanaan pembelajaran di PAUD harus berdasarkan prinsip pembelajaran PAUD. 

Apabila prinsip pembelajaran PAUD tidak dilaksanakan maka dalam 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak tidak akan maksimal, karena tanpa 

memperhatikan kebutuhan serta karakteristik masing-masing anak. Hal tersebut 

membuat peneliti tertarik, ingin mengetahui, membahas dan mengkaji lebih 

mendalam mengenai pelaksanaan prinsip pembelajaran di TK Islam Mardisiwi 

Surakarta. 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian evaluatif dengan metodologi kualitatif. 

Peneliti menggunakan metodologi kualitatif karena data penelitian tidak 
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menggunakan angka-angka perhitungan kuantitas. Peneliti menggunakan penelitian 

evaluatif, karena penelitian ini akan menilai kelayakan dari suatu kegiatan, yaitu 

pelaksanaan prinsip pembelajaran PAUD. 

       Pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipatif pasif. Observasi 

partisipasi pasif adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti hanya mengamati 

kegiatan, tidak ikut serta dalam kegiatan. Karena peneliti hanya bertugas sebagai 

pengamat dan tidak ikut serta dalam kegiatan pembelajaran.  

       Keabsahan data disebut juga dengan validitas data yang dilakukan dengan cara 

triangulasi data. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu 

tringulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti. Data dari triangulasi 

sumber selain diperoleh dari guru, juga diperoleh dari kepala sekolah.  

       Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian deskriptif 

kualitatif ini adalah analis data selama di lapangan dengan model Miles and 

Huberman, yang terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Milles and 

Huberman, 2007: 16). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 tahap analisis 

data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarkan 

kesimpulan.  

       Tahap awal penelitian ini adalah pengumpulan data di lapangan. Peneliti 

mengumpulkan data melalui observasi.  Data yang sudah diperoleh kemudian 

dikumpulkan, dan dinarasikan. Setelah itu peneliti melakukan pengkodean pada 

masing-masing prinsip. Kode dimulai dari P1 hingga P10 urut dari prinsip 

pembelajaran PAUD pertama hingga prinsip ke sepuluh. Data yang sudah 

dinarasikan kemudian di ceking apakah sudah sesuai dengan jebutuhan peneliti. Data 

yang sesuai dan diperlukan tetap ditulis sedangkan data yang tidak diperlukan 

dihilangkan. Data yang telah di reduksi kemudian diberi kode dari P1 hingga P10, 

lalu data dikelompokkan berdasarkan kelompok kode yang telah di tentukan yaitu 

dari kode P1 hingga P10.  Kemudian, data-data yang serupa masuk dalam kelompok 

yang sama disimpulkan menjadi satu kalimat 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN                                        

3.1 Belajar Melalui Bermain  

Guru sudah melaksanakan prinsip pembelajaran melalui bermain namun belum 

optimal. Dalam perencanaan pembelajaran sudah tertulis ada kegiatan bermain, 

namun pelaksanaannya ridak sesuai dengan perencanaan. Masih sedikit kegiatan 

pembelajaran melalui bermain di TK Islam Mardisiwi. Guru masih banyak memberi 

perintah kepada anak. 

       Pada beberapa observasi guru mengajak anak bermain seperti kotak pos tetapi 

yang dinyanyikan  lagu mengenal huruf. Sedangkan pada beberapa observasi tidak 

ada kegiatan yang menunjukkan kegiatan belajar melalui bermain. Guru terkesan 

lebih memberi perintah/intruksi kepada anak. Guru juga tidak memberi anak 

kesempatan memilih jenis kegiatan. Semua kegiatan di tentukan oleh guru, Anak 

tidak secara sukarela melakukan kegiatan melainkan di suruh, hal ini terlihat pada 

saat pembelajaran guru berkata “sekarang mengerjakan ini ya, sambil membawa 

lembar kerja anak (LKA). Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran di TK 

Islam Mardisiwi tidak menggunakan prinsip belajar melalui bermain. Bermain 

dilakukan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau 

kewajiban (Retno Soendari, 2010:2). Apabila anak  hanya di suruh/di perintah maka 

itu bukanlah bermain karena anak tidak secara sukarela melakukannya. Kehilangan 

dunia bermain, dalam diri anak merupakan masalah serius yang dapat mengganggu 

kejiwaannya (Muliawan, 2009 : 68). Maka dari itu belajar melalui bermain sangatlah 

penting bagi anak. Apabila anak kehilangan waktu bermain maka akan berdampak 

buruk bagi perkembangan anak. 

3.2 Berorientasi Pada Perkembangan Anak 

Guru sudah melaksanakan prinsip berorientasi pada perkembangan anak namun 

belum optimal. Pada beberapa observasi guru tidak memaksa anak harus 

mengerjakan sama persis  dengan yang telah di contohkan oleh guru, anak diminta 

mengerjakan sebisanya. Pada saat pembelajaran guru membimbing anak yang 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Namun pada beberapa observasi guru 

menyamakan kegiatan untuk semua anak tanpa melihat tahap perkembangan masing-
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masing anak. Perkembangan anak mempunyai pola tertentu sesuai dengan garis 

waktu perkembangan. Setiap anak berbeda perkembangannya dengan anak yang lain, 

ada yang cepat ada yang lambat. Pembelajaran anak usia dini harus disesuaikan baik 

lingkup maupun tingkat kesulitannya dengan kelompok usia anak (Suyadi, 2013 : 

32). Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran di TK Islam Mardisiwi guru tidak 

memperhatikan capaian perkembangan anak sebelumnya. Pada saat peneliti melihat 

perencanaan pembelajaran kelas A dan kelas B ternyata isinya sama. Hanya saja 

nama guru kelas di rubah sesuai dengan nama guru kelas masing-masing. Ini 

menunjukkan, guru tidak memperhatikan capaian perkembangan masing-masing 

anak sesuai dengan usianya. Kegiatan pembelajaran untuk semua anak sama, tidak di 

bedakan sesuai dengan perkembangan masing-masing anak.  

       Apabila pembelajaran disesuaikan pada perkembangan anak akan menghasilkan 

efek positif secara jangka panjang maupun jangka pendek pada perkembangan 

kognitif dan sosial anak. Namun apabila pembelajaran tidak sesuai dengan 

perkembangan anak maka anak yang belum tepenuhi tahap perkembangannya akan 

kesulitan dan tidak bisa mengikuti pembelajaran bahkan bisa tertinggal. Kondisi 

tersebut akan membahayakan perkembangan anak usia dini bahkan tidak menutup 

kemungkinan banyak yang mengalami stress atau tekanan jiwa karena apa yang 

mereka alami tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Karena itu, dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran anak usia dini guru perlu memperhatikan tiga ranah 

seperti yang terdapat pada NAEYC (2009: 9-10) yaitu, a) What is known about child 

development and learning refering to knowledge of age related characteristics that  

permits general predictions about what experiences are likely to best promote 

children’s learning and development. b) What is known about each child as an 

individual-refering to what practitioners learn about each child that has implications 

for how best to adapt and be responsive to that individual variaton. c) What is known 

about the social and cultural contexts in which children live refering to the values, 

expectations, and behavioral and linguistic conventions that shape children’s lives at 

home and in their communities that practitioners must strive to understand in ierder 

to ensure that learning experiences in the program or school are meaningful, 
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relevant, and respectful for each child and family. Untuk itu maka pelaksanaan 

pembelajaran harus memperhatikan perkembangan, karakteristik, serta lingkungan 

sosial budaya anak agar anak agar sesuai dengan tahap perkembangannya sehingga 

anak dapat berkembang secara optimal. 

3.3 Berorientasi Pada Kebutuhan Anak Secara Menyeluruh 

Guru belum melaksanakan prinsip berorientasi pada kebutuhan anak secara 

menyeluruh. Pada beberapa observasi tidak nampak melaksanakan prinsip 

pembelajaran berorientasi pada kebutuhan anak secara menyeluruh.  

       Guru harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai 

dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus 

(Nugraha, 2015: 8). Pada saat penyusunan perencanaan  pembelajaran guru tidak 

memperhatikan tahap perkembangan masing-masing anak. Guru hanya menyusun 

perencanaan pembelajaran satu tahun ke depan dan tidak memperhatikan aspek yang 

belum di capai oleh masing-masing anak. Berbagai jenis kegiatan pembelajaran 

hendaknya dilakukan melalui analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan berbagai 

aspek perkembangan dan kemampuan pada masing-masing anak (Muliawan, 2009 : 

70). Program pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan anak secara 

menyeluruh. Guru hendaknya memilih jenis kegiatan yang dapat mengoptimalkan 

semua aspek perkembangan anak sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan 

masing-masing anak. Kegiatan yang bervariasi dibutuhkan untuk menarik minat anak 

dalam belajar, sehingga guru dapat memberikan stimulasi kepada anak sesuai dengan 

kebutuhan dan tahap perkembangannya guna mengembangkan semua aspek 

perkembangan anak.  Apabila pembelajaran dilaksanakan tidak berorientasi pada 

kebutuhan anak secara menyeluruh pembelajaran akan menjadi tidak bermakna, 

karena tidak sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh anak.  

3.4 Berpusat Pada Anak 

Prinsip berpusat pada anak belum terlaksana hal ini dapat di lihat dari cara guru 

mengajar. Pada beberapa observasi saat pembelajaran cenderung berpusat pada guru. 

Guru memilihkan dan menentukan seluruh kegiatan. Anak tidak diberi kesempatan 

untuk memilih sendiri kegiatan yang akan di lakukan. Semua anak melakukan 
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kegiatan yang sama dengan yang di contohkan guru.pembelajaran PAUD 

berorientasi pada anak, bukan pemenuhan keinginan lembaga/guru/orang tua 

(Nugraha, 2015 : 8). Jika guru tidak memberi kesempatan kepada anak untuk 

berinisiasi maka anak akan tumbuh menjadi orang yang kurang kreatif karena 

terbiasa di perintah dan di suruh.  

       Guru tidak bertindak sebagai fasilitator anak agar anak membangun 

pengetahuannya sendiri melainkan malah mendikte anak contoh: pada saat anak 

mewarnai kerbau guru berkata “kerbau itu warnanya hitam rumputnya berwarna 

hijau tanduknya diwarnai coklat”, contoh lainnya ketika anak menggambar rumah 

guru berkata “diberi hewan no mas, di beri awan, matahari. 

3.5 Pembelajaran Aktif 

Guru sudah melaksanakan prinsip pembelajaran aktif hanya saja pelaksanaannya 

belum optimal, seperti saat guru sibuk mengerjakan laporan administrasi pada saat 

anak melakukan kegiatan, guru keluar kelas saat anak mengerjakan, guru mengobrol 

dengan guru lain. 

       Pada beberapa observasi guru memberi kesempatan kepada semua anak maju 

satu persatu untuk melengkapi gambar di papan tulis sesuai dengan keinginannya. 

Pada observasi kedua guru juga berusaha mengaktifkan anak dengan memberi 

kesempatan pada anak memberi tanggapan atas hasil karya teman-temannya. Selain 

itu guru berusaha membuat anak aktif dalam berpikir dengan meminta anak 

menyebutkan macam-macam hewan berkaki empat, makanan kesukaan masing-

masing anak menyebutkan sendiri berbeda dengan temannya ini dapat membuat anak 

aktif berpikir menemukan jawaban. Anak melakukan sendiri kegiatan 

pembelajarannya dan guru hanya sebagai fasilitator (Suyadi, 2013 : 37). Guru perlu 

menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik serta memotivasi 

anak untuk berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran aktif berarti anak belajar 

berdasarkan pemikiran/idenya sendiri, bukan hanya karena intruksi guru.  

3.6 Berorientasi Pada Pengembangan Karakter 

Guru sudah melaksanakan prinsip berorientasi pada pengembangan karakter hanya 

saja cara yang digunakan kurang tepat. Pada saat guru menegur anak yang tertawa 
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terbahak-bahak guru berkata “kamu itu lo nggak sopan, boleh tidak tertawa tidak 

sopan kaya gitu?” apa yang dikatakan guru kurang tepat, lebih baik jika guru 

mengatakan “apakah sopan jika kita tertawa sampai terbahak-bahak?”. Guru berkata 

“nek sama temennya jangan pelit”, dipinjamin saat ada anak yang tidak mau 

meminjami temannya yang tidak membawa alat tulis untuk melatih sikap toleran 

pada anak, cara ini juga kurang tepat akan lebih baik jika guru mengatakan “Allah 

sayang dengan anak yang suka berbagi dengan temannya”, kata-kata yang baik akan 

lebih mudah di terima dan di pahami anak.  

       Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai 

yang membentuk karakter yang positif pada anak (PAUD Jateng, 2015). Setiap hari 

guru mengembangkan karakter religius anak dengan cara membiasakan anak berdoa 

sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Selain itu juga membiasakan anak 

mengucapkan salam saat bersalaman dengan guru, dan mengajarkan anak surat-surat 

pendek dalam Al-Qur’an. Guru mengajarkan tanggungjawab pada anak dengan cara 

anak di biasakan bekerja tuntas pada setiap kegiatan. Guru mengajarkan perilaku 

hidup sehat dengan membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya. Guru 

memberi kesempatan kepada anak maju kedepan satu-satu untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri anak. Guru mengatakan kepada anak untuk mencoba mengerjakan 

kegiatan sendiri sebisanya tanpa bantuan untuk melatih kemandirian anak. Guru 

berkata sebentar tunggu sebentar lagi istirahat untuk melatih kesabaran dan 

kedisiplinan pada anak dalam hal disiplin waktu.  

3.7 Berorientasi Pada Pengembangan Kecakapan Hidup 

Prinsip berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup sudah terlaksana namun 

belum maksimal. Pada beberapa observasi guru mengatakan kepada anak “Ayo 

dipakai sendiri sepatunya dilihat bu guru, temannya yang lain bisa, saat ada anak 

yang tidak bisa memakai sepatu sendiri untuk mengembangkan kecakapan hidup 

pada diri anak. Pada beberapa observasi belum nampak guru mengembangkan 

kecakapan hidup anak. Pengembangan konsep kecakapan hidup didasarkan atas 

pembiasaan-pembiasaan yang memiliki tujuan unutk mengembangkan kemampuan 

menolong diri sendiri, disipilin danj sosialisasi, serta memperoleh keterampilan dasar 
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yang berguna untuk kelangsungan hidupnya (Muliawan, 2009 : 72). Pengembangan 

diberikan secara terpadu melalui pembiasaan, keteladanan maupun kegiatan 

terprogram. Kegiatan pembiasaan dapat berjalan lancar apabila ada kerjasama yang 

baik antar pihak sekolah dengan orang tua/ lingkungan sekitar anak.  

3.8 Lingkungan yang kondusif 

Lingkungan yang kondusif belum tercipta di TK Islam Mardisiwi. Tidak ada mainan 

outdoor untuk anak karena lokasinya di tepi jalan yang ramai, serta tempat yang 

kurang luas. Ruang kelas yang di gunakan kelas B saat pembelajaran sangat sempit. 

Ukurannya hanya sekitar 4 x 2 meter saja. Atapnya rendah, sehingga terasa pengap 

saat di dalam. Setiap hari banyak orang tua anak yang menunggu anaknya diluar 

kelas. Orang tua yang menunggui anaknya justru ramai sendiri, mereka mengobrol 

begitu keras. Ada anak kecil yang merupakan cucu dari bendahara tk yang ikut 

masuk ke dalam kelas dan pada saat itu menangis bahkan hingga menjerit-jerit yang 

akhirnya mengganggu pelaksanaan pembelajaran karena lingkungan yang tidak 

kondusif. Lingkungan yang kondusif adalah lingkungan yang menarik, 

menyenangkan, serta aman dan nyaman bagi anak untuk belajar. Seperti menurut 

(Muliawan, 2009 : 71) lingkungan pembelajaran harus diciptakan sedemikian 

menarik dan menyenangkan, sehingga anak selalu betah dalam lingkungan sekolah, 

baik di dalam maupun di luar ruangan . Pihak TK seharusnya memperbaiki sarana 

dan prasarana TK. Apabila tidak diperbaiki maka pembelajaran tidak akan 

berlangsung dengan baik. 

3.9 Pembelajaran Demokratis 

Berorientasi pada pembelajaran demokratis belum terlaksana di TK Islam Mardisiwi.  

Pada beberapa observasi tidak ada kegiatan yang pembelajaran yang demokratis. 

Guru menentukan dan menyuruh anak mengikuti apa yang di intruksikan guru. Guru 

tidak memberi kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan sesuai dengan minat 

anak. Pembelajaran demokratis memupuk sikap konsisten pada gagasan sendiri, 

tetapi menghargai orang lain dan mentaati aturan (Nugraha, 2015 : 12). Apabila 

pembelajaran demokratis tidak di ajarkan sejak dini maka akan berdampak buruk. 
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Kedepannya anak bisa saja menjadi egois dan tidak mau menghargai pendapat orang 

lain. 

3.10 Menggunakan Berbagai Media Dan Sumber Belajar 

Guru sudah menggunakan berbagai media namun sumber belajar dalam 

pembelajarannya belum beragam. Seharusnya guru harus menghadirkan sumber 

belajar yang nyata bagi anak agar pembelajaran lebih bermakna bagi anak. 

Guru menggunakan handphone sebagai media untuk menunjukkan gambar 

kerbau dan sapi kepada anak. Guru membawa dan menunjukkan piring, sendok, 

botol sebagai media nyata kepada anak untuk mengenalkan dan mempelajari tentang 

alat-alat makan. Penggunaan media dan sumber yang ada di lingkungan ini bertujuan 

agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna, lebih dekat dengan kehidupan 

anak (Nugraha, 2015 : 13). Anak akan memahami konsep jika ia dapat melihat secara 

langsung benda nyatanya. Anak akan merasa bingung jika hanya di minta untuk 

membayangkan. 

Sumber belajar yang dimaksud adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang 

sesuai dengan tema, misalnya: dokter, polisi, nelayan, dan petugas pemadam 

kebakaran (Nugraha, 2015 : 13). Pembelajaran kontekstual menguntungkan anak. 

Dengan melihat secara langsung benda-benda nyata pembelajaran akan lebih 

bermakna bagi anak. Seperti mengajak anak ke peternakan ayam untuk mempelajari 

ayam mulai dari wujudnya, makanannya, manfaatnya, dan masih banyak lagi. 

Selama ini pada saat pembelajaran guru menjadi satu-satunya sumber belajar anak di 

TK Islam Mardisiwi. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti, dapat di simpulkan bahwa di 

TK Islam Mardisiwi dalam pelaksanaan pembelajaran sudah melaksanakan beberapa 

prinsip-prinsip pembelajaran PAUD dan beberpa prinsip belum terlaksana. Prinsip-

prinsip yang sudah terlaksana meskipun kurang optimal yaitu : belajar melalui 

bermain, berorientasi pada perkembangan anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada 

pengembangan karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup.  
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       Sedangkan prinsip yang belum terlaksana yaitu : berorientasi pada kebutuhan 

anak secara menyeluruh, berpusat pada anak, lingkungan yang kondusif, berorientasi 

pada pembelajaran demokratis, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. 
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