
i 
 

i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 

STUDI PERBANDINGAN PENGEMBANGAN LAYANAN PENDIDIKAN 
ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN BREBES DAN DI 

KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES 
 
 
 

SKRIPSI  
 

Diajukan sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
 

 
 

oleh 
 

WIDI WIDIYAWATI PURNAMASARI  
 

1601408008 
 
 
 
 
 
 

PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2013 

 
 



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  

 

Skripsi yang berjudul : “Studi Perbandingan Pengembangan Layanan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Brebes dan di Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes”, telah disetujui oleh pembimbing untuk 

diajukkan pada sidang skripsi pada :  

Hari   :   

Tanggal  :  

Menyetujui  
 
 
 

Pembimbing I                   Pembimbing II 
 
 
 
 
 
Ali Formen, S.Pd.,M.Ed                       Diana, S.Pd, M.Pd 
NIP. 19770529 200312 1 001                                    NIP.19791220 2000604 2 001 
 
 
 
 

Mengetahui  
 

Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
 
 
 

 
 

Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd 
         NIP. 19790425 200501 1 001 

 
 
 

 

ii 



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

Skripsi dengan judul “Studi Perbandingan Pengembangan Layanan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Brebes dan di Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes” telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi 

Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. 

Hari  : 

Tanggal : 

 Panitia Ujian Skripsi   
 
               Ketua                                                                  Sekretaris 

  

    

Drs. Hardjono, M.Pd     Yuli Kurniawati S.P, S.Psi., M.A 
NIP. 19510801 197903 1 007   NIP. 19790425 20050 1 001 
 

 
 

Penguji Utama, 

 

 

Yuli Kurniawati S.P, S.Psi., M.A 
                                       NIP. 19790425 20050 1 001 
 

 
 

Penguji II Penguji III 

 

 

Ali Formen, S.Pd.,M.Ed                               Diana, S.Pd, M.Pd 
NIP. 19770529 200312 1 001                   NIP.19791220 2000604 2 001 
 

iii 



iv 
 

PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalan skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau 

dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah.  

 

 

                                                                        Semarang,  8 Meret 2013 

   Penulis  

 

Widi widiyawati Purnamasari 
       NIM. 1601408008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

MOTTO :  

 Memberikan layanan pendidikan yang optimal adalah salah satu cara 

membangun masa depan bagi generasi muda.  

 Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang! 

 

 

 

                   PERSEMBAHAN 

                                                           Skripsi ini saya persembahkan kepada :  

1. Almamaterku tercinta.  

2. Bapak, Ibu, dan Kakak-kakak ku yang 

senantiasa memberikan doa dan kasih 

sayang serta nasehatnya.  

3. Ikhsan Permana Aji, SH. Yang telah 

memberikan semangat.  

4. Dosen PG PAUD yang telah 

membimbing serta memberikan 

nasihatnya.  

5. Sahabat-sahabat, Iyos, Devi, dan Sopiya 

atas kebersamaannya. 

 

 

v 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul Studi Perbandingan Pengembangan Layanan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes.  

Dalam penyusunan skripsi ini ada hambatan dan tantangan yang penulis 

hadapi, namun hal ini itu tak menjadi berarti tatkala hadir uluran tangan yang ikut 

member bantuan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada :  

1. Drs. Hardjono, M.Pd, Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan ijin penelitian.  

2. Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd, Ketua Program Studi PG-PAUD Fakultas Ilmu 

Pendidikan UNNES, yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi.  

3. Ali Formen, S.Pd., M.Ed, selaku dosen pembimbing I yang telah menuntun, 

membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.  

4. Diana, S.Pd, M.Pd, selaku dosen pembimbing II yang telah menuntun, 

membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.  

5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba yang 

telah memberikan ijin kepada penulis mengadakan penelitian.  

6. Ketua IGTKI, IGRA, HIMPAUDI Kecamatan Brebes dan Kecamatan 

Bulakamba yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis 

dalam penelitian ini.  

vi 



vii 
 

7. Keluarga tecinta yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan kepada 

penulis selama kuliah di jurusan Pendidikan Anak Usia Dini.  

8. Pacar ku Ikhsan Permana Aji, SH yang selalu memberikan semangat dan doa 

hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.   

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta 

karunia-Nya atas semua pihak yang telah membantu penulis baik berupa bantuan 

spiritual maupun material sehingga skripsi ini bias terselesaikan.  

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dalam mengabdikan diri kepada agama, keluarga, masyarakat, bangsa 

dan Negara, serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dibidang pendidikan anak usia dini.  

Semarang, 8 Maret 2013 

 

Widi widiyawati Purnamasari 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



viii 
 

ABSTRAK 
Purnamasari, Widi Widiyawati. 2013. Studi Perbandingan Pengembangan 
Layanan PAUD di Kecamatan Brebes dan di Kecamatan Bulakamba Kabupaten 
Brebes. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Ali Formen, S.Pd., 
M.Ed dan Pembimbing II: Diana, S.Pd., M.Pd.  
 
Kata Kunci: perbandingan pengembangan, layanan PAUD  
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten 
Brebes, di Kecamatan Brebes telah berdiri 128 satuan layanan PAUD yang terdiri 
atas 37 Taman Kanak-kanak (TK), 35 Kelompok Bermain (KB), 2 Taman 
Pengasuhan Anak (TPA) dan 74 Satuan PAUD Sejenis (SPS), sedangkan 
Kecamatan Bulakamba telah berdiri 86 satuan layanan PAUD yang terdiri atas 20 
Taman Kanak-kanak (TK), 23 Kelompok Bermain (KB), belum berdirinya TPA 
dan 43 Satuan PAUD Sejenis (SPS). Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk 
mengetahui profil pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Brebes dan 
Kecamatan Bulakamba; (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi 
Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba dalam pengembangan layanan 
PAUD; (3) Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil Kecamatan Brebes 
dan Kecamatan Bulakamba dalam pengembangkan layanan PAUD.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di 
Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba. Data dikumpulkan melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber (UPTD Pendidikan, Ketua HIMPAUDI, Ketua 
IGTKI, dan Ketua IGRA). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
analisis data model interaktif  seperti dianjukan oleh (Miles dan Huberman) melalui: 
(1) pengumpulan data; (2) penyajian data; (3) menarik simpulan (verifikasi) sehingga 
dapat diperoleh data yang valid dan relevan.  

Temuan dari penelitian ini adalah: 1) Terdapat perbedaan dalam jumlah 
bentuk layanan PAUD di Kecamatan Brebes terdapat 4 bentuk layanan PAUD 
yaitu TK, RA, KB , dan TPA, sedangkan di Kecamatan Bulakamba terdapat 3 
bentuk layanan PAUD yaitu TK, RA, dan KB, namun di dua Kecamatan tersebut 
belum berdirinya SPS. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi Kecamatan Brebes 
dan Kecamatan Bulakamba dalam pengembangan layanan PAUD adalah 
finansial, kurangnya dana insentif bagi pendidik/pengasuh PAUD, dankualifikasi 
akademik guru yang belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh 
Pemerintah. 3) Langkah-langkah yang diambil Kecamatan Brebes dan Kecamatan 
Bulakamba dalam pengembangan layanan PAUD yaitu Pemerintah memberikan 
dana BOP, APBN, APBD. 

 Berdasarkan simpulan tersebut disarankan: (1) Kepada Dinas Pendidikan 
Kabupaten Brebes dan UPTD Pendidikan, diharapkan dapat lebih meningkatkan 
sistem distribusi dana pendidikan; (2) Kepada IGTKI, IGRA, dan HIMPAUDI 
diharapkan mampu mengadakan pelatihan dan seminar bagi pengelola dan tenaga 
pendidik agar PAUD benar-benar dapat terkelola dan berkembang dengan 
optimal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

 Pendidikan merupakan suatu kegiatan universal dalam kehidupan 

manusia. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan usaha manusia untuk 

memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia. 

Pentingnya pendidikan sejak dini harus ditanamkan kepada mereka. Salah satu 

kebijakan pemerintah di sektor pendidikan yang mendukung pendidikan 

sepanjang hayat adalah diakuinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  

Ilmu pendidikan telah berkembang pesat dan terspesialisasi, salah satunya 

ialah PAUD yang membahas pendidikan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Anak 

usia tersebut dipandang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak usia 

diatasnya sehingga pendidikan untuk usia tersebut dipandang perlu untuk 

dikhususkan. 

Anak adalah generasi penerus bangsa, merekalah yang kelak membangun 

bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, yang 

tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, masa depan bangsa 

sangat ditentukan oleh pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita. Oleh 

karena itu PAUD merupakan inventasi bangsa yang sangat berharga dan sekaligus 

merupakan infrastruktur bagi pendidikan selanjutnya.  

Pendidikan bagi anak usia dini telah berkembang luas, baik di negara maju 

maupun di negara yang sedang berkembang. Berbagai macam program 

1 



2 
 

pendidikan anak usia dini dikembangkan oleh pemerintah, swasta maupun 

masyarakat.  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  adalah pendidikan yang cukup 

penting dan bahkan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan generasi yang 

cerdas dan kuat. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, 

daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosioemosional (sikap dan 

perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-

tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.  

Anak Indonesia tidak hanya mengenal pendidikan saat masuk Sekolah 

Dasar, tetapi telah lebih dulu dibina di PAUD. Sebagaimana tertulis pada UU 

No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 yang menjelaskan 

bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan melalui 3 jalur yaitu: 

Pertama, jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul 

Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat; Kedua, jalur pendidikan non formal 

berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk 

lain yang sederajat dan ketiga, jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan 

keluarga atau pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan 

yang diselenggarakan oleh lingkungan.  

PAUD berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh 

potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan 

dasar sesuai dengan tahap perkembangannya. Disamping itu dalam perkembangan 
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pendidikan  PAUD tidak hanya mengutamakan pembangunan secara fisik namun 

juga mampu memberikan pelayanan optimal yang sesuai dengan Undang-undang 

dan peraturan yang berlaku.  

Perkembangan layanan program pendidikan anak usia dini (PAUD) 

disambut secara positif oleh berbagai kalangan. Menjamurnya berbagai jenis 

layanan PAUD seiring dengan sosialisasi dan perluasan kebijakan pemerintah 

terhadapat penyebar luasan PAUD merupakan salah satu isu internasional 

khususnya berkenaan dengan pendidikan dan perawatan. Pentingnya PAUD telah 

menjadi perhatian internasional yang dibahas dalam pertemuan Forum Pendidikan 

Dunia Tahun 2000 di Dakar Senegal yang menghasilkan enam kesepakatan 

sebagai kerangka aksi pendidikan untuk semua (The Dakar Framework for Action 

Education fo ALL), yang salah satu butirnya bersepakat untuk memperluas dan 

memperbaiki keseluruhan pendidikan dan perawatan anak usia dini, terutama bagi 

anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.  

Mengingat di Kabupaten Brebes terdapat 17 Kecamatan dan di setiap 

Kecamatan mendirikan lembaga PAUD. Layanan yang diberikan di setiap 

lembaga PAUD pasti berbeda-beda. Untuk itu diperlukan cara agar layanan 

disetiap lembaga PAUD di Kabupaten Brebes bisa perkembangan secara optimal.  

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes data Angka 

Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Brebes dilihat dalam tiga tahun terakhir 

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Di Kabupaten Brebes, data yang 

diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dan BPS dilihat dari jumlah 

peserta didik PAUD dan jumlah anak usia dini di Kecamatan Brebes tahun 2010 
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disebutkan terdapat 2.780 peserta didik dan jumlah anak usia dini di Kecamatn 

Brebes terdapat 15.461 sehingga diperoleh APK sebesar 18 persen. Sedangkan 

APK di Kecamatan Bulakamba sebesar 5, 4 persen dengan jumlah peserta didik 

1.934 siswa dan jumlah anak usia dini sebesar 35.603 anak.  

Pada tahun 2011 APK di Kecamatan Brebes sebesar 15,4 persen dari 

jumlah peserta didik 1.934 dan jumlah anak usia dini 12.590 dan APK di 

Kecamatan Bulakamba sebesar 10,7 persen dengan jumlah peserta didik 2.780 

dan jumlah anak usia dini 25.878.  

Data terbaru tahun 2012 APK di Kecamatan Brebes sebesar 13 persen 

dengan jumlah peserta didik 2.736 dan jumlah anak usia dini 29.084, sedangkan 

di Kecamatan Bulakamba APK sebesar 5, 1 persen dari jumlah peserta didik 

1.506 dan jumlah anak usia dini 29. 779.  

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes bentuk layanan 

PAUD di Kecamatan Brebes merupakan bentuk layanan yang sudah maju. 

Dimana di Kecamatan Brebes telah berdiri layanan PAUD ada 128 lembaga 

PAUD yang terdiri dari 37 TK, 35 KB, 2 TPA dan 74 SPS.  

Jumlah layanan PAUD di Kecamatan Bulakamba ada 86 lembaga PAUD 

yang terdiri dari jumlah 20 Taman Kanak-kanak, 23 Kelompok Bermain, belum 

adanya Taman Penitipan Anak yang berdiri, dan 43 Satuan PAUD sejenis (data 

dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes). Dua Kecamatan di Kabupaten Brebes 

diatas menunjukkan adanya perbedaan tajam dalam segi APK PAUD untuk itu 

diperlukan kajian lebih mendalam guna mempelajari penyebab masih rendahnya 

APK di dua Kecamatan tersebut.   
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan mengambil judul “Studi 

Perbandingan Pengembangan Layanan PAUD di Kecamatan Brebes dan di 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”  

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, secara khusus 

peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah profil pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Brebes 

dan Kecamatan Bulakamba? 

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Kecamatan Brebes dan Kecamatan 

Bulakamba dalam pengembangkan layanan PAUD? 

3.  Langkah-langkah apa saja yang diambil Kecamatan Brebes dan Kecamatan 

Bulakamba dalam pengembangan layanan PAUD?  

 

 

1.3 FOKUS PENELITIAN  

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Pengembangan Layanan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Brebes dan di Kecamatan 

Bulakamba yang didalamnya mengkaji penyelenggaraan PAUD dalam bentuk 

PAUD Formal dan PAUD Non-Formal di Kecamatan Brebes dan di Kecamatan 

Bulakamba. Sementara yang dimaksud dengan pihak Pemerintah Daerah dalam 

hal ini diwakili oleh: 1) UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes dan Kecamatan 

Bulakamba, 2) Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kecamatan 

Brebes dan Kecamatan Bulakamba, 3) Ikatan Guru Raudhatul Atfhal (IGRA) 
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Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba, 4) Himpunan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kecamatan Brebes dan 

Kecamatan Bulakamba.  

1.4 TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah antara lain : 

1. Untuk mengetahui profil pengembangan layanan PAUD di Kecamatan 

Brebes dan Kecamatan Bulakamba.  

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kecamatan Brebes 

dan Kecamatan Bulakamba dalam pengembangan layanan PAUD.   

3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil Kecamatan Brebes dan 

Kecamatan Bulakamba dalam pengembangkan layanan PAUD.  

 

 

 

1.5  MANFAAT PENELITIAN   

1. Manfaat Teoritis  

Menambah pengetahuan tentang pengembangan layanan PAUD.  

2. Manfaat Praktis  

1) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai pelengkap pengetahuan 

yang sudah ada.  

2) Bagi pengelola PAUD, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan 

pengetahuan dalam pengembangan layanan PAUD di masa mendatang.  
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3) Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pengetahuan dan meningkatkan layanan PAUD di masa mendatang.  
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BAB 2 

KAJIAN  PUSTAKA  

 

2.1 Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini  

2.1.1 Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini   

  Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki 

karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini (0-6 tahun) 

merupakan masa keemasan (golden age) dimana stimulasi seluruh aspek 

perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Masa 

awal kehidupan anak merupakan masa penting dalam rentang kehidupan 

seseorang anak. Pada masa ini petumbuhan otak sedang mengalami 

perkembangan yang sangat pesat.  

Menurut Muliawan (2009: 15), pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah 

pendidikan yang diberikan kepada anak-anak usia 2 sampai 6 tahun. Pendidikan 

anak usia dini disebut juga dengan pendidikan anak prasekolah (pres-school), 

taman bermain (play group), atau taman kanak-kanak (kinder garden).  

Pendidikan anak usia dini adalah “nursey school” atau “preschool” 

(prasekolah) merupakan program untuk pendidikan anak usia dua tahun, tiga 

tahun dan empat tahun (Patmonodewo, 2003: 43).  

Usia dini merupakan masa keemasan seorang anak manusia, masa 

peletakan pondasi kecerdasan manusia, masa pengembangan pembentukan 

kemampuan kognitif, bahasa, motorik, seni, sosial, emosional, moral, dan nilai-

nilai agama (Herawati, 2005: 1).  

8 
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Menurut Rumini dan Sundari (2004: 37) menyebutkan anak usia dini 

sebagai masa awal kanak-kanak yang berusia 2 sampai 6 tahun. Megawangi, et.al 

(2005: 2) menyimpulkan bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang 

berusia dibawah sembilan tahun atau 0-8 tahun.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada pasal 28 

ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi 

anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan persyaratan 

untuk mengikuti pendidikan dasar”. Pada Bab I pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, USPN, 2004; 4).  

Rahman (2002: 2) menyatakan pendidikan anak usia dini adalah upaya 

terencana dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik atau pengasuh anak usia 0-

8 tahun dengan tujuan agar anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki 

secara optimal.  

Menurut Sujiono (2009: 6), pendidikan anak usia dini merupakan salah 

satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakkan 

dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan 

kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 

spirutual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta beragama), bahasa dan 
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komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui 

oleh anak usia dini.  

Dari beberapa pengertian tentang pendidikan anak usia dini dapat 

disimpulkan, bahwa pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan 

sebelum jenjang pendidikan dasar bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun 

dengan memberikan rangsangan untuk membatu pertumbuhan dan perkembangan, 

mempersiapkan anak untuk menyesuaikan diri dilingkungan serta memilki 

kesiapan memasuki pendidikan selanjutnya.  

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini  

Berdasarkan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, fungsi dan tujuan PAUD diatur dalam Pasal 61. 

Berikut bunyi lengkapnya:  

Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 
mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga 
terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 
perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 
selanjutnya.  
Menurut Sujiono (2009: 46) fungsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

yang penting diperhatikan, adalah:  

a. Sebagai upaya pemberian stimulus pengembangan potensi fisik, jasmani, 

dan indrawi anak melalui metode yang dapat memberikan dorongan 

perkembangan fisik/motorik dan fungsi indrawi anak.  

b. Memberikan stimulus pengembangan motivasi hasrat, dorongan dan emosi 

kearah yang benar dan sejalan dengan agama.  
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c. Stimulus pengembangan fungsi akal dengan mengoptimalkan daya kognisi 

dan kapasitas mental anak melalui metode yang dapat mengintegrasikan 

pembelajaran agama dengan upaya mendorong kemampuan kognitif anak.  

Fungsi lainnya yang perlu diperhatikan, yakni penyiapan bahan 

perumusan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini, penyiapan bahan 

perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur bidang pendidikan anak usia 

dini; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pendidikan anak usia dini; 

pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang pendidikan anak usia 

dini; pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat (Direktorat PAUD, 2000; 6).  

Berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini dapat ditelaah beberapa 

fungsi program stimulasi edukasi, yaitu:  

a. Fungsi adaptasi, berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri 

dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan 

dalam dirinya sendiri.  

b. Fungsi sosialisasi, berperan dalam membantu anak agar memiliki 

keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan 

kehidupan sehari-hari dimana anak berada.  

c. Fungsi pengembangan, berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang 

dimilki anak. Setiap unsur potensi tersebut kearah perkembangan yang optimal 

sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun 

lingkungannya.  

d. Fungsi bermain, berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada anak untuk 

bermain, karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak 
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sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain anak akan 

mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri.  

e. Fungsi ekonomi, pendidikan yang terencana pada anak merupakan inventasi 

jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan 

selanjutnya. Terlebih lagi inventasi yang dilakukan berada masa keemasan (the 

golden age) yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Pendidikan di 

Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu peletak dasar bagi perkembangan 

selanjutnya (Sujiono, 2009: 47).  

Direktorat PAUD (2004: 11) menyatakan ada 2 (dua) tujuan PAUD 

yaitu:  

1) Tujuan Utama (Primary goal): untuk membantu anak Indonesia yang 

berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat 

perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam 

memasuki pendidikan dasar serta mengurangi kehidupan di masa dewasanya. 

Oleh karena itu tujuan utama ini adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek fisik, psikis, dan 

sosial secara menyeluruh yang merupakan hak anak. Dengan pertumbuhan dan 

perkembangan tersebut maka anak diharapkan lebih siap untuk belajar lebih 

lanjut, bukan hanya belajar (akademik disekolah saja) melainkan belajar sosial, 

emosional, moral dan lain-lain.  

2) Tujuan Penyerta (naturing goal)  

Tujuan penyerta PAUD adalah membantu menyiapkan anak mencapai 

kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Oleh karena itu menempatkan tujuan 
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penyerta diatas, segalanya mengandung resiko terhadap terjadinya praktik-

praktik keliru yang terlalu berbobot akademik pada PAUD (Direktorat PAUD 

2004: 12).  

Pendidikan anak usia dini bertujuan membangun landasan bagi 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, 

sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan  mengembangkan 

potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan social peserta 

didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif 

dan menyenangkan. 

Menurut Sujiono, (2009; 42) tujuan PAUD yang ingin dicapai adalah 

untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan guru serta 

pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan dan perkembangan anak usia dini. 

Selain itu, tujuan pendidikan anak usia dini adalah: 

a. Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki 

kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengurangi 

kehidupan dimasa dewasa.  

b. Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di 

sekolah.  

c. Intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan 

potensi-potensi yang tersembunyi (hidden potency) yaitu dimensi 
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perkembangan anak (bahasa, intelektual, emosi, sosial, motorik, konsep diri, 

minat dan bakat).  

d. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak.  

Dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini 

adalah pendidikan anak usia dini berfungsi mengembangkan semua aspek 

perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar 

dan halus), sosial dan emosional, sedangkan pendidikan anak usia dini bertujuan 

membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan 

yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di 

masa dewasanya.  

2.1.3 Prinsip-prinsip Pendidikan Anak Usia Dini  

Beberapa prinsip yang dapat digunakan oleh sebuah lembaga pendidikan 

dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini. Prinsi-prinsip tersebut adalah 

sebagai berikut:  

Menurut Asmani (2009: 71), ada beberapa prinsip yang dapat digunakan 

oleh sebuah lembaga pendidikan dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Berorientasi pada kebutuhan anak  

Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada 

kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-

upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan, 
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baik perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan 

sosio-emosional.  

b. Belajar melalui bermain  

Bermain merupakan sarana belajar anak usia dini. Melalui bermain, anak 

diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil 

kesimpulan mengenai benda disekitarnya.  

c. Lingkungan yang kondusif  

Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan 

menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang 

dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain.  

d. Menggunakan pembelajaran terpadu  

Pembelajaran pada anak usia dini harus menggunakan konsep 

pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema. Tema yang dibangun harus 

menarik dan dapat membangkitkan minat anak dan bersifat kontekstual.  

e. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup  

Mengembangkan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui berbagai 

proses pembiasaan.  

f. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar  

Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam 

sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik atau guru.  

g. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang 

Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, 

dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak, agar konsep dapat 
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dikuasai dengan baik hendaknya guru menyajikan kegiatan-kegiatan yang 

berulang.  

Menurut Muliawan (2009: 32), prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini 

dibagi tiga katagori adalah:  

a. Prinsip Idiologis  

Prinsip idiologis adalah prinsip yang berhubungan dengan cara pandang 

filosofis lembaga pendidikan yang bersangkutan; prinsip yang menjadi 

pedoman dan panduan operasionalisasi lembaga. Dalam prinsip idiologis 

tertuang visi dan misi.  

b. Prinsip Psikologis  

Prinsip psikologis adalah prinsip nilai-nilai manusiawi yang menjiwai 

dan menjadi warna khas dari proses belajar mengajar. Dalam suatu lembaga 

pendidikan anak usia dini, prinsip psikologis harus tampak, sebab menurut 

kodratnya anak usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang, 

perlindungan, kasih sayang, cinta kasih, kehalusan perasaan, ketenangan, 

kedamaian, hati nurani dan solidaritas.  

c. Prinsip Realitis  

Prinsip realitis adalah prinsip yang dibangun dan dikembangkan tuntutan 

dan kebutuhan riil lembaga. Prinsip yang memaksa lembaga pendidikan 

bersangkutan untuk menerapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan yang 

sering kali bersifat bertentangan dengan nilai-nilai idealisme formal.  

 



17 
 

Menurut Gestwicki (2006) dalam Formen (2009: 6), prinsip dasar dalam 

filosofi Developmentally Approriate (DAP) antara lain:  

1. Ranah perkembangan anak fisik, sosial, emosional, dan kognitif saling terkait 

satu sama lain. perkembangan anak berlangsung stimultan. Dunia sosial anak 

menjadi luas seiring dengan kemampuannya merangkak, berjalan, dan bertutur 

kata. Ini bisa berjalan manakala secara emosional anak sehat, mendapat 

dukungan emosi dan motivasi yang memadai. Bila salah satu aspek tidak 

berkembang ranah perkembangan lain juga terhambat. Implikasinya pendidik 

harus mencari strategi guna mengembangkan seluruh aspek perkembangan, 

meskipun fokus pada salah satu pada praktiknya tidak dapat dihindari.  

2. Perkembangan berlangsung dalam urutan yang relatif teratur, kecakapan, 

keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh belakangan merupakan hasil 

dari kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebulumnya. Sebuah keterampilan tentunya selalu melibatkan keterampilan dan 

kecakapan lain. komunikasi anak dengan orang lain misalnya memerlukan 

kecakapan bicara, kemampuan mengelola emosi (keberanian) dll.  

3. Pengalaman-pengalaman dini memilki efek melengkapi maupun menunda 

perkembangan sesorang anak terdapat satu periode yang sangat optimal bagi 

perkembangan dan belajar aspek-aspek tertentu. Pengalaman atau kecakapan 

yang telah dimiliki anak akan membantunya menguasai keterampilan lain, 

pengalaman positif akan melahirkan kompetensi baru. Implikasinya pendidik 

harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan lingkungan positif bagi 
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pengalaman yang baik. Pendidik juga harus memperhatikan aspek 

perkembangan apa yang paling pesat berkembang pada periode tertentu.  

4. Arah perkembangan dapat dipredisikan yakni menuju kemampuan yang lebih 

kompleks, lengkap, dan mendalam. Selaras dengan teori tugas perkembangan, 

perkembangan berlangsung dari penguasaan keterampilan sederhana ke yang 

lebih kompleks. Implikasinya pendidik tidak bisa mengharapkan anak untuk 

menguasai keteranpilan yang jauh melampaui potensi dan kemampuan aktual 

dalam periode tertentu.  

5. Perkembangan dan belajar berlangsung dalam dan dipengaruhi oleh latar 

belakang kebudayaan dan sosial yang beragam. Pengalaman dan latar belakang 

sosial anak turut mempengaruhi bagaimana anak berkembang dan belajar. 

Implikasinya pendidik harus pula memperhatikan latar belakang sosial anak 

dalam merancang program.  

6. Anak-anak dalam pembelajar yang aktif dan berdasarkan pengalaman fisik dan 

sosial dan pengetahuan yang mereka warisi dari kebudayaan mereka, anak-

anak membangun pemahaman mereka akan dunia sekeliling. Implikasi guru 

harus memperhatikan konteks pengalaman anak-anak.  

7. Bermain merupakan sarana yang sangat penting bagi perkembangan sosial, 

emosi, dan kognitif bermain sekaligus merupakan cermin dari perkembangan 

yang telah mereka capai. Bermain selalu bersifat voluntary dan joyful. Dalam 

hal ini pendidik perlu memerhatikan apakah apa yang mereka sebut permainan, 

memang benar-benar permainan.  
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8. Perkembangan akan mengalami kemajuan yang pesat manakala anak-anak 

memilki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan yang telah mereka 

peroleh, atau bila mereka mendapatkan tantangan yang sedikit melampaui 

tingkat keterampilan mereka. Kesempatan untuk mencoba keterampilan yang 

sangat baru penting disediakan. Selain itu untuk merangsang perkembangan 

anak, pendidik perlu memberikan tantangan yang sedikit melampaui 

kemampuan aktual anak.  

9. Anak-anak belajar secara secara optimal hanya dalam situasi yang di dalamnya 

mereka terpenuhi, dan secara psikologis mereka merasa nyaman. Selaras 

dengan keterkaitan antara ranah perkembangan, lingkungan juga memainkan 

peran dalam perkembangan anak. Implikasinya pendidik harus memastikan 

bahwa lingkungan fisik dan sosial anak secara positif mendukung aktivitas 

anak.  

10. Anak-anak menunjukkan cara yang berbeda-beda dalam belajar dan 

mengekspresikan apa yang mereka ketahui. Setiap individu bersifat unik dan 

khas, implikasinya program yang disusun harus memenuhi kebutuhan masing-

masing individu.  

Berdasarkan penjelasan tentang prinsip-prinsip Pendidikan Anak Usia 

Dini dapat disimpulkan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini antara lain 

kegiatan pembelajaran pada anak usia dini harus senantiasa berorientasi kepada 

kebutuhan dan minat anak secara individual maupun kelompok sementara 

pendidik dalam hal ini hanya berfungsi sebagai fasilitator saja, bahwa 

pembelajaran itu harus dilakukan dalam suasana bermain yang dilakukan secara 
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berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang 

(Piaget), melalui media bermain ini, diharapkan dapat memberi kesempatan 

kepada anak untuk bereksplorasi, menjelajah, menemukan, mengekspresikan 

perasaaan, berkreasi, dan belajar secara asik dan menyenangkan, pendidikan anak 

usia dini harus dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang yang dilakukan dari 

yang mudah ke yang kompleks dengan memperhatikan tahap perkembangan anak, 

pendidikan harus dilakukan dengan merangsang semua indera, karena 

pembelajaran itu terjadi saat anak berusaha memahami dunia disekelilingnya 

dengan menggunakan seluruh inderanya, baik indera penglihatan. Indera peraba 

dengan menyentuh obyek pembelajaran, indera pendengar dan mengenal irama, 

penciuman atau pembauan dan indera perasa.  

2.2 Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu didasarkan pada 

berbagai landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan keilmuan.  

2.2.1 Landasan Yuridis  

Dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa 

”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Dalam UU NO. 23 

Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa 

”Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasarnya sesuai dengan minat dan 

bakatnya”. 
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Dalam UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa ”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”. Sedangkan pada 

pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa ”(1) Pendidikan 

Anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) 

Pendidkan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidkan 

formal, non formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang 

sederajat, (5) Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) 

Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah.”  

2.2.2 Landasan Empiris  

Berdasrkan sensus penduduk tahun 2002, diperkirakan jumlah anak usia 

dini (0-6 tahun) di Indonesia adalah 26,17 juta jiwa, dari 13,50 juta anak usia 

0-3 yang terlayani melalui bina keluarga balita 2,53 juta (18,74%). Sedangkan 

untuk anak usia 4-6 tahu dengan jumlah 12,67 juta, yang terlayani melalui 

Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Atfhal (RA), Kelompok Bermain, dan 
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Taman Pengasuhan Anak sebanyak 4,63 juta (36,54%). Artinya baru sekitar 

7,16 juta (27,36) anak yang terlayani PAUD melalui berbagai program PAUD, 

sehingga dapat disimpulkan 19,01 juta (72,64%) anak usia dini yang belum 

terlayani PAUD. 

Rendahnya tingkat partisipasi anak mengikuti pendidikan anak usia dini 

berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut 

laporan UNDP tentang Human Development Index (HDI) pada tahun 2002 

Indonesia menempati peringkat 110 dari 173 negara. 

Rendahnya kualitas sumber daya tersebut juga mengakibatkan 

menurunnya kualitas pendidikan disegala bidang. Berdasarkan studi 

“kemampuan membaca” siswa tingkat SD yang dilaksanakan oleh 

Internasional Educational Achievement (IEA) Indonesia berada di peringkat 38 

dari 39 negara. Sedangkan penelitian dari The Third Internasional Mathematics 

and Science Study Repeat tahun 1999 kemampuan di bidang IPA indonesia 

menempati peringkat 32 dari 38 negara dan dibidang matematika menempati 

peringkat 34 dari 38 negara. 

Rendahnya kualitas pendidikan ini salah satunya dipengaruhi oleh 

rendahnya kualitas input calon siswa. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya 

perhatian kita pada pendidikan anak usia dini. Hal ini dapat dilihat dari 

rendahnya partisipasi pemerintah dan penyelenggara pendidikan terhadap 

penyelenggaraan PAUD, hal ini terbukti dengan jumlah TK yang telah berdiri 

tidak berimbang dengan jumlah anak usia dini yang seharusnya mengikuti 
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pendidikan ditingkat tersebut. Selain itu tidak ada pemerataan penyebaran TK 

di daerah perkotaan dan daerah pedesaan.  

2.2.3 Landasan Keilmuan   

Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan 

PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari 

beberapa displin ilmu, diantaranya: psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu 

pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan, dan gizi serta neuro sains 

atau ilmu tentang perkembangan otak manusia (Sujiono, 2009: 10). 

Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia 

dini merupkan masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu 

makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya memberikan kontribusi 

yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu 

dan berpengaruh besar pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitannya 

dengan perkembangan struktur otak. Dari segi empiris banyak sekali penelitian 

yang menyimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting, karena 

pada waktu manusia dilahirkan, menurut Clark (dalam Sujono, 2009) 

kelengkapan organisasi otaknya mencapai 100 – 200 milyard sel otak yang siap 

dikembangkan dan diaktualisasikan untuk mencapai tingkat perkembangan 

optimal, tetapi hasil penelitian menyatakan bahwa hanya 5% potensi otak yang 

terpakai karena kurangnya stimulasi yang berfungsi untuk mengoptimalkan 

fungsi otak.  
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2.3 Bentuk Layanan PAUD   

Bentuk layanan PAUD bagi anak usia dini merupakan lembaga PAUD yang 

memberikan layanan pendidikan bagi anak usia lahir sampai dengan enam tahun. 

Terdapat berbagai layanan PAUD yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat 

luas.  

Menurut Patmonodewo (2003: 76), pelayanan pendidikan untuk anak 

prasekolah sangat bervariasi programnya, yaitu:  

a. Day care atau Tempat Penitipan Anak (TPA)  

Day care adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya 

dilaksanakan pada saat jam kerja. Day care merupakan upaya yang 

terorganisasi untuk mengasuh anak-anak diluar rumah mereka selama 

beberapa jam dalam satu hari bilamana asuhan orang tua kurang dapat 

dilaksanakan secara lengkap.  

Tujuan Day Care untuk sarana membantu dalam hal pengasuhan anak-

anak yang ibuya bekerja. Semula sarana penitipan anak diperuntukkan bagi 

ibu dari kalangan keluarga yang kurang beruntung, sedangkan sarana 

sekarang sarana lebih banyak diminati oleh keluarga tingkat menengah dan 

atas yang umumnya disebabkan kedua orang tuannya bekerja.  

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia dikutip oleh Patmonodewo 

(2003: 77), Tempat Penitipan Anak (TPA) merupakan Lembaga Sosial yang 

memberikan pelayanan kepada anak-anak balita yang dikhawatirkan akan 

mengalami hambatan dan pertumbuhannya, karena ditinggalkan orang tua atau 
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ibunya bekerja. Pelayanan ini diberikan didalam bentuk peningkatan gizi, 

pengembangan intelektual, emosional dan sosial.  

b. Pusat Pengembangan Anak yang Terintegrasi  

Pusat ini memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan anak dengan 

cara mengkombinasikan sarana pendidikan prasekolah dengan pemberian 

gizi, kesehatan dan kadang-kadang dengan sarana-sarana yang lain dalam 

pusat tersebut.  

Di Indonesia dikenal pelayanan yang terintegrasi dikenal sebagai 

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), sarana ini memberikan pelayanan seperti 

makanan bergizi, imunisasi, penimbangan pemeriksaan kesehatan termasuk 

keluarga berencana.  

c. Pusat Kesehatan atau Gizi  

Salah satu pelayanan untuk balita adalah pelayanan yang menekankan 

pada kesehatan. Pelayanan ini meliputi kesehatan ibu yang mengandung atau 

kesehatan janin, yang berarti perkembangan anak sejak ada didalam 

kandungan. Dalam pelayanan ini kesehatan ibu khususnya wanita menjadi 

tujuan utama. Para ibu hamil mendapat perhatian melalui pemeriksaan 

berkala, khususnya pada tiga bulan terakhir.  

d. Pendidikan Ibu dengan Anak Prasekolah  

Sarana ini sebenarnya akan menjangkau anak prasekolah tetapi orang tua 

khususnya ibu sebagai subjek perantaranya. Para ibu yang memiliki anak 

balita mendapat penyuluhan sehingga pengetahuan dan keterampilan ibu 

dalam mengasuh anak akan meningkat.  
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e. Program Melalui Media Massa  

Sarana media massa sebagai bentuk alternatif bagi para peserta program 

pendidikan bagi para orang tua mengenai pendidikan balita. Pendekatan 

dengan media massa akan menjangkau peserta melalui media cetak, televisi, 

dan radio.  

f.    Program Dari Anak untuk Anak  

Umumnya program ini terdapat di sekolah-sekolah dan bekerja sama 

dengan pusat kesehatan, program peningkatan gizi, program pelayanan sosial, 

pramuka dan program dengan anak berkelainan.  

g. Kindergarten atau Taman Kanak-Kanak  

Kindergarden dari Frobel diperuntukan bagi anak yang berusia antara 3 

dan 7 tahun.  

Menurut Sujiono (2009: 22), satuan Pendidikan bagi anak usia dini 

merupakan lembaga PAUD yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 

lahir sampai dengan 6 tahun. Terdapat berbagai lembaga PAUD yang telah 

dikenal oleh masyarakat luas diantarannya:  

1. Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Atfhal (RA)  

Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 

pendidikan bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun. Sasaran Pendidikan 

TK adalah anak usai 4-6 tahun yang dibagi ke dalam dua kelompok belajar 

berdasarkan usia yaitu Kelompok A untuk usia 4-5 tahun dan Kelompok B untuk 

anak didik usia 5-6 tahun.  
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Layanan program TK dilaksanakan minimal 6 hari dalam seminggu 

dengan jam layanan minimal 2,5 jam per hari. Jumlah layanan dalam satu tahun 

minimal 160 hari atau 34 minggu.  

Persyaratan tenaga edukatif (pendidik-guru) di Taman Kanak-Kanak 

sebagai berikut:  

a. Memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik sekurang-kurangnya 

Diploma Empat (D-IV) atau memiliki Sarjana (S1) di bidang Pendidikan Anak 

Usia Dini, kependidikan lain atau psikologi dan memiliki sertifikasi profesi 

guru PAUD.  

b. Memiliki tenaga kependidikan meliputi sekurang-kurangnya minimal satu 

kepala Taman Kanak-Kanak, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan.  

c. Menyediakan tenaga kesehatan dan atau psikolog yang telah memiliki ijin 

praktik.  

Menurut Sujiono (2009: 22), Rasio antara pendidik dan anak dalam 

standar pelayanan minimal (SPM) adalah 1:25. Sedangkan rasio ideal satu orang 

pendidik melayani 10/12 anak. Persyaratan administrasi dalam Taman Kanak-

Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) antara lain:  

a. Memiliki lembaga yang berbadan hukum dan terdaftar di Dinas Sosial.  

b. Memiliki ijin penyelenggaraan dari Suku Dinas Kota Madya.  

c. Memiliki kurikulum TK dan perangkatnya.  

d. Memiliki sarana bermain, meliputi outdoor dan indoor  

e. Memiliki prasarana dan sarana sesuai dengan SPM dan SK Gubernur tentang 

penyelenggaraan PAUD.  
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f. Memiliki sumber pembiayaan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 

tahun.  

Struktur kurikulum TK dan RA memiliki dua bidang pengembangan, yaitu:   

(1)  Pembiasaan (pengembangan diri) yang terdiri dari moral dan nilai agama, 

sosial, emosional dan kemandirian.  

(2) Pengembangan kemampuan dasar, yang terdiri dari bidang pengembangan 

berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni.  

Alokasi waktu per minggu adalah 15 jam. 15 jam merupakan pertemuan 

per minggu (15x60 menit), sedangkan jumlah jam untuk pembiasaan 

(pengembangan diri) dan kemampuan dasar fleksibel tidak dapat disamakan 

dengan jumlah jam pertemuan per mata pelajaran di Sekolah Dasar.  

2. Kelompok Bermain (KB) 

Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur 

pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus 

program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun.  

Dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) mencakup pula 

pelayanan gizi dan kesehatan anak secara holistik dan mengoptimalkan tumbuh 

kembang anak sesuai dengan potensi anak, yang dilaksanakan sambil bermain. 

Secara lebih terinci tujuannya adalah pertama meningkatkan keyakinan dalam 

beragama, kedua mengembangkan budi pekerti dalam kehidupan anak, ketiga 

mengembangkan sosialisasi dan kepekaan emosional, keempat meningkatkan 

disiplin melalui kebiasaan hidup, kelima mengembangkan komunikasi dalam 

kemampuan berbahasa. Keenam meningkatkan pengetahuan atau pengalaman 
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melalui kemampuan daya pikir, ketujuh mengembangkan koordinasi motorik 

halus dan kreativitas dalam keterampilan dan seni, kedelapan meningkatkan 

kemampuan motorik kasar dalam kesehatan jasmani.  

Peserta didik di Kelompok Bermain diprioritaskan bagi anak usia 2 

sampai 4 tahun dengan jumlah anak sekurang-kurangnya 10 anak. Selain daripada 

itu anak usia 5 sampai 6 tahun yang karena sesuatu hal (terpaksa) tidak 

mendapatkan kesempatan terlayani di lembaga PAUD formal dapat dilayani di 

Kelompok Bermain dengan jumlah minimal 10 anak. Tenaga pendidik kelompok 

bermain disyaratkan memenuhi kualifikasi sebagai berikut:  

a. Berpendidikan minimal SLTA/ sederajat 

b. Sehat jasmani dan rohani  

c. Mendapatkan pelatihan pendidikan anak usia dini  

d. Memiliki kemampuan mengelola kegiatan/proses pembelajaran anak usia dini 

e. Memahami dan menyanyangi anak 

f. Memahami tahapan tumbuh kembang anak  

g. Memahami prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini  

h. Diangkat secara sah oleh Pengelola Kelompok Bermain.  

Tenaga pengelola Kelompok Bermain memiliki kualifikasi sebagai berikut:  

a. Pendidikan minimal SLTA/sederajat.  

b. Memiliki kemampuan dalam mengelola program Kelompok Bermain secara 

profesional.  

c. Memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi dengan tenaga pendidik, 

instansi terkait dan masyarakat.  
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d. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan anak didik serta 

orang tuanya.  

e. Memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan dan meningkatkan 

keberlangsungan Kelompok Bermain yang dikelolanya.  

Teknis penyelenggaraan Kelompok Bermain dapat diselenggarakan tanpa 

terikat waktu, tempat, sarana dan prasarana dengan mengutamakan potensi yang 

ada dilingkungan anak usia dini serta adanya kepedulian lingkungan terhadap 

pendidikan anak usia dini usia 2-6 tahun, khususnya anak usia 2-4 tahun.  

Prosedur perijinan program Kelompok Bermain setiap pendiri atau 

penyelenggara baik perorangan, lembaga maupun organisasi ataupun lembaga 

swadaya masyarakat mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan ke Dinas 

Pendidikan  Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan anak usia dini di jalur 

pendidikan nonformal antara lain:  

a. Prosedur, setelah 6 bulan kegiatan Kelompok Bermain berjalan, 

penyelenggara/pengelola mendaftar untuk minta izin operasional Kelompok 

Bermain di Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dengan membawa laporan 

tertulis yang berisi tentang gambaran Kelompok Bermain dalam memenuhi 

syarat minimal penyelenggaraan.  

b. Penetapan, paling lambat 3 bulan setelah laporan diterima, Dinas Pendidikan 

setempat menilai kelayakan penyelenggaraan program Kelompok Bermain 

dimaksud berhak mendapat ijin pendirian.  
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3. Taman Penitipan Anak  

Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk PAUD jalur 

pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus 

pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Atau 

dengan perkataan lain, Taman Penitipan Anak (TPA) adalah wahana pendidikan 

dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga 

untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki 

waktu yamg cukup dalam mengasuh anaknya bekerja atau sebab lain, (Depdiknas, 

Program Belajar TPA, Depdiknas, Jakarta 2001).  

Bentuk TPA bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat ada 5 

pengelompokan TPA yaitu TPA Perkantoran, TPA Pasar, TPA Lingkungan 

(perumahan), TPA Perkebunan, TPA Rumah Sakit.  

Peserta didik adalah anak usia 0-4 tahun yang orang tuanya bekerja 

(prioritas), anak usia 0-6 tahun yang tidak mendapatkan layanan pendidikan anak 

usia dini, dan peserta didik yang sekurang-kurangnya berusia 3 bulan sampai 6 

tahun dan berjumlah 5 orang atau lebih (kecuali anak yang berkebutuhan khusus).  

Pendidik dengan kualifikasi dasar sebagai berikut:  

a. Memiliki kualifikasi akademik minimal SLTA sederajat.  

b. Mendapat pelatihan pendidikan anak usia dini.  

c. Memahami dan menyayangi anak.  

d. Memahami tahapan tumbuh kembang anak.  

e. Memahami prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini.  
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f. Memiliki kemampuan mengelola (merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi, membuat laporan) kegiatan/proses pembelajaran pendidikan 

anak usia dini.  

g. Diangkat secara sah oleh pengelola TPA  

h. Sehat jasmani dan rohani.  

Pengelola dengan kualifikasi dasar sebagai berikut:  

a. Lulusan SLTA atau sederajat  

b. Sehat jasmani dan rohani  

c. Memiliki keterampilan tentang dasar-dasar manajemen 

d. Memiliki wawasan tentang pendidikan anak usia dini 

e. Memiliki pengalaman dalam mengelola suatu lembaga  

f. Diangkat secara sah oleh Pengurusan Yayasan dan atau pemilik TPA.  

Rasio Pendidik/pengasuh: peserta didik yang tergabung dalam TPA 

dibagi menurut usia yaitu:  

a. 0-12 bulan = 1 orang : 2 bayi  

b. 13-36 bulan = 1 orang : 4 anak  

c. 37-60 bulan = 1 orang : 8 anak  

d. 61-72 bulan = 1 orang : 10 anak  

4. POS PAUD, Sebagai salah satu Satuan PAUD Sejenis  

Peserta didik, di Pos PAUD adalah anak usia 0-6 tahun yang tidak 

terlayani PAUD lainnya. Orang tua wajib memeprhatikan kegiatan anak selama di 

Pos PAUD agar dapat melanjutkan di rumah.  
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Pos PAUD dapat diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK, Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB)/(BPKB), atau lembaga lainnya. Setiap penyelenggaraan 

bertanggung jawab membina Pos PAUD yang menjadi binaannya. Tugas 

penyelenggara menyusun rencana pembentukan Pos PAUD, Menentukan lokasi 

Pos PAUD, Melakukan sosialisasi manfaat Pos PAUD, Membina kegiatan Pos 

PAUD, Mengajukan Proposal pembentukan Pos PAUD dalam hal membantu 

kepada instansi pemberi dana dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan 

Kab/Kota dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat.  

Pembinaan Pos PAUD yang diintegrasikan dengan kegiatan BKB dan 

posyandu dilakukan secara terpadu oleh jajaran Dinas Pendidikan, BKKBN, dan 

Dinas Kesehatan. Secara operasional pembinaan teknis Pos PAUD dilaksanakan 

oleh penilik PAUD/PLS. Petugas lapangan atau Keluarga Berencana (PLKB), dan 

jajaran Dinas Kesehatan. Dalam hal penyelenggaraan Pos PAUD dilakukan oleh 

lembaga penyelenggara (PKK, BPKB/SKB, atau organisasi lainnya), maka 

penyelenggara turut bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan Pos PAUD 

binaannya.  

Indikator keberhasilan Pos PAUD dapat diukur berdasarkan kondisi 

tempat, kader, peserta didik, frekuensi kegiatan, orang tua yang membayar iuran, 

kehadiran orang tua.  

Jenis-jenis PAUD menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

pada bagian tujuh pasal 28 ayat 2 pendidikan anak usia dini dapat dibedakan 

menjadi (Hariwijaya (2009; 17):  
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1. Pendidikana formal (TK dan RA)  

2. Pendidikan Nonformal (Kelompok Belajar, Taman Pendidikan Anak dan 

sederajat)  

3. Pendidikan Informal (pendidikan dalam keluarga dan lingkungan)  

Menurut  Hariwijaya (2009: 18) dalam kelembagaannya dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu PAUD formal atau TK dan PAUD non formal (Kelompok 

Bermain, Taman Pendidikan Anak dan sederajat).  

1. Taman Kanak-Kanak (TK)  

Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 

pendidikan bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun. Sasaran Pendidikan 

Taman Kanak-kanak adalah usia 4-6 tahun, yang dibagi ke dalam dua kelompok 

belajar berdasarkan usia yaitu kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan 

Kelompok B untuk anak didik 5-6 tahun.  

2. Taman Penitipan Anak (TPA)  

Taman Penitipan Anak merupakan salah satu bentuk satuan PAUD pada 

jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, 

pengasuhan anak, dan pendidikan anak sejak lahir sampai berusia enam tahun. 

Peserta didik pada Taman Penitipan Anak adalah anak usia lahir 6 tahun.  

3. Kelompok Bermain (KB)  

Kelompok Bermain merupakan suatu wadah untuk mengembangkan 

kreativitas anak dalam batas usia tertentu dalam suatu kegiatan yang 

mengasyikan. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur 
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pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus 

program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Sasaran 

Kelompok Bermain adalah usia 2-4 tahun dan anak usia 4-6 tahun yang tidak 

dapat dilayani TK.  

4. Satuan PAUD Sejenis  

Satuan PAUD Sejenis dapat dikelompok antara lain Satuan PAUD 

Sejenis itu sendiri, Taman bermain, Taman Balita, Taman Pendidikan Anak 

Sholeh. Satuan PAUD sejenis merupakan suatu program layanan pendidikan yang 

dipadukan dengan BKB (Bina Keluarga dan Balita) dan posyandu. Sedangkan 

Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah layanan minimal yang hanya dilakukan 1-2 

kali/minggu atau layanan PAUD yang dipadukan dengan program layanan lain. 

peserta didik pada SPS adalah anak usia 2-4 tahun. Taman Bermain merupakan 

sebuah kelompok bermain yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang 

menyenangkan sehingga dapat menampung segala kreativitas dan tingkah laku 

anak.   

Taman Balita adalah suatu kelompok bermain yang menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan menyenangkan dengan batas usia bayi dibawah lima tahun. 

Taman Pendidikan Anak Sholeh memang hanya diperuntukkan kepada anak yang 

mempunyai agama Islam. Biasanya dalam Taman Pendidikan ini anak dibekali 

dengan segala yang berhubungan dengan rutinitas keagamaan.  

Berdasarkan bentuk layanan PAUD yang telah dipapar diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa bentuk layanan PAUD antara lain; Taman Kanak-kanak 

(TK/RA) merupakan jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di 
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bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal. Kurikulum TK ditekankan pada 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut dan tujuan TK/RA Tujuan TK adalah meningkatkan daya 

cipta anak-anak dan memacunya untuk belajar mengenal berbagai macam ilmu 

pengetahuan melalui pendekatan nilai budi bahasa, agama, sosial, emosional, 

fisik, motorik, kognitif, bahasa, seni, dan kemandirian. Semua dirancang sebagai 

upaya mengembangkan daya pikir dan peranan anak dalam hidupnya. kegiatan 

belajar ini dikemas dalam model belajar sambil bermain; Kelompok Bermain 

(KB) adalah tingkat pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak 

usia 2 sampai 4 tahun. Daycare/Tempat Penitipan anak adalah sarana pengasuhan 

anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja. Daycare 

merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah 

mereka selama beberapa jam dalam satu hari bilamana asuhan orang tua kurang 

dapat dilaksanakan secara lengkap. 

2.4 Kebijakan Pengembangan Layanan PAUD  

2.4.1 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU 

Sisdiknas amat mendasar dalam memberikan landasan filosofis serta berbagai 

prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan, seperti filosofi pendidikan nasional 

berdasarkan filsafat Pancasila, paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia 

seutuhnya, paradigma pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, 

paradigma pendidikan untuk semua yang inklusif, dan Paradigma Pendidikan 
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untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan 

(PuP3B atau Education for Sustainable Development).  

1. Pendidikan Nasional Berdasarkan Filsafat Pancasila 

Secara mendasar landasan filsafat Pancasila menyiratkan bahwa sistem 

pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan 

oleh Tuhan dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin pembangunan 

kehidupan yang berharkat dan bermartabat, sebagai makhluk yang mampu 

menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Oleh karena 

itu, pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk 

berkembang menjadi manusia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan 

memegang dengan teguh norma-norma agama dalam kehidupan sehari-hari, baik 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk 

sosial. Pendidikan nasional merupakan upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia 

dan proses pembudayaan nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam diri peserta 

didik menuju terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. 

2. Paradigma Pendidikan dan Pemberdayaan Manusia Seutuhnya 

Paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya yang 

memperlakukan anak sebagai subyek merupakan penghargaan terhadap anak 

sebagai manusia yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya 

secara maksimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan 

kinestetik. Guru sebagai fasilitator membantu anak untuk menemukan bakatnya 

serta menolongnya agar mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya 
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sehingga dapat bertumbuh dengan wajar dan mampu mengintegrasikan berbagai 

pengetahuan yang ia miliki. 

3. Paradigma Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik 

Paradigma pembelajaran sepanjang hayat berarti bahwa pembelajaran 

merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir 

hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. 

Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, 

nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak 

dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu.  

4. Paradigma Pendidikan untuk Semua yang Inklusif 

Paradigma pendidikan untuk semua merupakan upaya pemenuhan akan 

kebutuhan pendidikan sebagai hak asasi manusia minimal pada tingkat pendidikan 

dasar. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu 

merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan 

sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk 

mendukung pembangunan bangsa. Paradigma ini merupakan salah satu paradigma 

dan prinsip penjaminan mutu pendidikan nasional. Konsekuensi dari paradigma 

ini adalah bahwa setiap individu berhak dan wajib mengikuti dan menyelesaikan 

pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar dan pemerintah harus 

membiayainya, karena pendidikan tingkat ini merupakan kunci awal dari 

pembelajaran sepanjang hayat.  
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5. Paradigma Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau 

Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B) 

PuP3B yang merupakan terjemahan dari Education for Sustainable 

Development (EfSD) merupakan paradigma pendidikan baru yang diprakarsai 

oleh PBB melalui UNESCO dengan tujuan agar pendidikan menghasilkan 

manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia 

seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi 

saat ini dan generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional).  

2.4.2 Pilar-pilar Strategis  

Pilar-pilar strategis dari landasan filosofis pendidikan nasional mengacu 

pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam 

penjelasan umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut:  

1. Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia 

Pendidikan agama merupakan pilar utama dalam pembentukan akhlak 

mulia, budi pekerti luhur, dan kepribadian, karakter, atau watak yang unggul. UU 

Sisdiknas menetapkan pendidikan agama merupakan hak setiap peserta didik dan 

harus diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pendidikan agama dan keagamaan 

yang berkualitas dilaksanakan dengan memenuhi 8 standar dalam Standar 

Nasional Pendidikan. 

2. Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis 

Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis mencakup 

pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran kontekstual, dan 

pengembangan organisasi pembelajaran (learning organization). Pembelajaran 
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berpusat pada peserta didik berarti bahwa peserta didik pelaku utama dalam 

kegiatan produksi kompetensi, sedangkan sumber belajar terutama pendidik lebih 

banyak berperan sebagai pembantu, fasilitator, dan motivator. Konsep 

pembelajaran kontekstual mengacu pada pemaknaan terhadap kondisi dan potensi 

peserta didik yang menitikberatkan pada pengembangan minat, bakat, dan 

kompetensi, serta potensi sumber daya di lingkungan masyarakat yang menjadi 

faktor penentu sarana, proses, dan tujuan pembelajaran. Konsep pengembangan 

organisasi pembelajaran (learning organization) berarti bahwa tugas utama satuan 

pendidikan adalah mengembangkan kemampuan untuk mengakuisisi, bersilang 

bagi, dan menciptakan pengetahuan baru. Fokus kegiatan utamanya adalah pada 

pengembangan kemampuan belajar untuk belajar (learn to learn).  

3. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan 

Proses evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi perlu dilakukan dalam rangka 

pengendalian mutu pendidikan agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 

Evaluasi dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik dan kinerja satuan 

pendidikan; akreditasi dilakukan terhadap program dan/atau satuan pendidikan; 

dan sertifikasi dilakukan terhadap kompetensi pendidik, peserta didik dan/atau 

satuan pendidikan. Tujuan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi adalah untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang memberdayakan peserta didik oleh satuan 

pendididkan.  

4. Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

menyelenggarakan layanan pendidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan Standar 
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Nasional Pendidikan. Sebagai suatu profesi, kualifikasi pendidik perlu 

ditingkatkan minimum berijazah sarjana (S-1/D-4) untuk guru, dan magister (S-2) 

atau doktor (S-3) untuk dosen. Tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan 

pengawas perlu mendapat pendidikan khusus dalam bidang manajemen 

pendidikan, di samping bidang studi yang diampunya sewaktu menjadi guru. 

Untuk menjaga agar profesi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kuat dan 

bermartabat, perlu disusun kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang didukung 

dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 

5. Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik 

Penyediaan sarana pendidikan berdasarkan Standar Nasional 

Pendidikan merupakan persyaratan bagi terselengaranya layanan pendidikan yang 

mendidik sesuai dengan prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik, teori 

pembelajaran konstruktif, dan proses pembelajaran kontekstual. Penyediaan 

sarana belajar yang mendidik diperlukan oleh pendidik untuk membantu peserta 

didik dalam pembelajaran yang produktif. Kebijakan penyediaan sarana belajar 

yang mendidik mencakup pengadaan dan rehabilitasi ruang belajar, laboratorium, 

perpustakaan, dan sarana multimedia yang diperlukan untuk membantu peserta 

didik dan pendidikan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang produktif 

dan efektif. 

6. Pembiayaan Pendidikan sesuai Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan 

Pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah dilakukan sebagai upaya 

untuk meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan yang berkeadilan, 

agar peserta didik tidak terhambat mengakses pendidikan karena tidak mampu 
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secara ekonomis. Peserta didik yang kurang mampu secara ekonomis perlu 

mendapat bantuan pendidikan, sedangkan yang berprestasi tinggi perlu mendapat 

beasiswa. Satuan pendidikan perlu mendapatkan dana kompensasi pembiayaan 

bagi penyelenggaraan kegiatan remedial untuk meningkatkan prestasi belajar 

hingga mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau bertaraf internasional. 

Pembiayaan yang berkeadilan dimaksudkan agar tidak terjadi masyarakat yang 

tidak mampu justru menyubsidi pendidikan masyarakat yang mampu sebagai 

akibat dari kebijakan penyamarataan pola subsidi pembiayaan pendidikan untuk 

semua lapisan masyarakat. 

7. Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata 

Penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dan merata adalah untuk 

memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, termasuk 

layanan pendidikan sepanjang hayat (life long education). Pendidikan yang 

terbuka juga berarti bahwa layanan pendidikan tidak hanya diselenggarakan 

sebagai pendidikan formal secara tatap muka, tetapi dapat dilakukan secara jarak 

jauh dengan menggunakan kaidah teknologi infomasi dan komunkasi. Kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dan merata melalui jalur formal, 

nonformal, dan informal merupakan perwujudan dari visi pendidikan nasional 

sebagai pranata sosial serta menghindari terjadinya under investment dalam 

pendidikan. 

8. Pelaksanaan Wajib Belajar 

Pandangan filosofis bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia 

merupakan dasar bagi penyelenggaraan program wajib belajar yang harus diikuti 
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oleh semua warga negara Indonesia. UUD 1945 dan UU Sisdiknas menetapkan 

setiap warga negara Indonesia wajib menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun dan 

biayanya ditanggung oleh Pemerintah. 

9. Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan 

Kebijakan otonomi satuan pendidikan merupakan strategi demokratisasi 

dalam pengelolaan pendidikan yang menekankan pada desentralisasi otoritas 

kepada satuan pendidikan. Otonomi satuan pendidikan bertujuan untuk 

mendudukkan satuan pendidikan beserta pendidik, tenaga kependidikan, dan 

peserta didiknya menjadi subyek yang mandiri, akuntabel, kreatif, inovatif, dan 

berkewirausahaan. Hanya satuan pendidikan seperti itulah yang mampu 

melaksanakan pendidikan kreatif. 

10. Pemberdayaan Peran Masyarakat 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh peran 

serta masyarakat dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan 

upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga secara sinergi dapat membantu 

dalam pengendalian mutu dan pengawasan pendidikan. Di samping itu, 

masyarakat perlu diberdayakan untuk mampu menunjang pembiayaan pendidikan 

sesuai dengan kemampuannya.  

Kebijakan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan diwujudkan dalam bentuk pengaturan dan bantuan 

terhadap pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu pendidikan yang 

diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat yang dikenal sebagai sekolah 

swasta. Adapun pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu 



44 
 

dan pengawasan pendidikan diwujudkan dalam pembentukan dewan pendidikan 

di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, serta komite sekolah/madrasah.  

11. Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat 

Pendidikan sebagai pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat 

merupakan perwujudan dari konsep pendidikan sebagai investasi modal manusia 

(human capita investment) untuk mendukung PuP3B. Kebijakan menjadikan 

pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat mengacu pada 

penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

12. Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus 

dilakukan karena pertimbangan akuntabilitas, antisipasi perubahan, dan 

kompleksitas kegiatan organisasi. Semua unsur pelaksana misi organisasi dituntut 

akuntabilitas atas kinerjanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Perubahan lingkungan organisasi perlu disikapi dengan penyesuaian strategi. 

Organisasi yang besar mempunyai kompleksitas tujuan, program, dan kegiatan. 

Sistem pengawasan perlu dikembangkan agar organisasi dapat mempertahankan 

dan meneruskan suatu rencana atau tujuan (objective), melakukan penyesuaian 

sesuai perubahan kondisi lingkungan organisasi, dan menjamin bahwa tugas-tugas 

secara normal dikerjakan dan terus maju ke arah penyelesaian atau perbaikan. 

2.4.3 Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional 

(Pendidikan Anak Usia Dini)  

Perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan 

gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan melalui: 
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a) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD bermutu yang merata 

antar provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB 

bermutu; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD nonformal 

bermutu; pelaksanaan diklat bidang TK bermutu; dan penyediaan tenaga 

kependidikan TK/TKLB bermutu yang merata antar provinsi, kabupaten, dan 

kota.  

b) Perluasan dan pemerataan akses TK/TKLB bermutu dan berkesetaraan gender 

di semua provinsi, kabupaten, dan kota. 

c) Keluasan dan kemerataan akses PAUD nonformal bermutu dan berkesetaraan 

gender di semua provinsi, kabupaten, dan kota.  

d) ketersediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar 

mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD.  

2.5 Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan  

2.5.1 Manajemen Pendidikan  

          Manajemen pendidikan mengandung dua pokok pemikiran, yaitu 

manajemen dan pendidikan. Menurut Kadarman dan Udaya (1995) dikutip oleh 

Mukminin (2009: 1), manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu 

merencanakan (planning), mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan 

mengendalikan (controlling).  

Sedangkan menurut  Satori (1980) dalam Mukminin (2009: 2), memberikan 

pengertian manajemen pendidikan dengan menggunakan istilah administrasi 

pendidikan yang diartikan sebagai “keseluruhan proses kerjasama dengan 
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memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien”.  

Dapat disimpulkan manajemen merupakan suatu proses kerjasama yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu organisasi  untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efesien.  

Menurut Mukminin (2009: 4), manajemen pendidikan dapat diartikan 

sebagai pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan, dengan mendayagunakan 

sumber-sumber yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya 

lainnya berupa material demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan 

efesien.  

Menurut Marthan (2007: 7) dalam Mukminin (2009: 4), manajemen 

pendidikan sebagai upaya seseorang untuk mengarahkan dan memberi 

kesempatan pada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan 

menerima pertanggungjawaban pribadi untuk mencapi pengukuran hasil yang 

ditetapkan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu 

kegiatan yang memanfaatkan berbagai sumber daya dan manajemen pendidikan 

berupaya untuk mencapai tujuan tertentu.  
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2.5.2 Fungsi Manajemen Pendidikan 

Fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan, antara 

lain:  

1. Perencanaan (Planning) 

 Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan 

dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Handoko 

dan Mulyono (1996) dalam Mukminin (2009: 7), mengemukakan langkah-

langkah pokok dalam perencanaan, yaitu:  

a. Penentuan misi dan tujuan, yang mencakup pernyataan umum tentang misi, 

falsafah dan tujuan.  

b. Perumusan misi dan tujuan ini merupakan tanggung jawab kunci manajer 

puncak. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan 

manajer. Nilai-nilai ini dapat mencakup masalah-masalah sosial dan etika, 

atau masalah-masalah umum seperti macam produk atau jasa yang akan 

diproduksi atau cara pengoperasian perusahaan.  

c. Pengembangan profil perusahaan, yang mencerminkan kondisi internal dan 

kemampuan perusahaan dan merupakan hasil analisis internal untuk 

mengidentifikasikan tujuan dan strategi sekarang, serta memerinci kuantitas 

dan kualitas sumber daya perusahaan yang tersedia.  

d. Analisis eksternal, dengan maksud untuk mengidentifikasikan cara-cara 

dan dalam apa perubahan-perubahan lingkungan dapat mempengaruhi 

organisasi.  
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e. Organisasi, para pesaing, pasar tenaga kerja dan lembaga-lembaga 

keuangan, dimana kekuatan-kekuatan ini akan mempengaruhi secara 

langsung operasi perusahaan.  

2. Pengorganisasian (Organizing)  

Menurut Nawawi (1992) dikutip oleh Mukminin (2009: 10), 

mengemukakan beberapa asas dalam organisasi diantaranya dalah:  

a. Organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan  

b. Pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja  

c. Organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab  

d. Organisasi harus mengandung kesatuan perintah  

e. Organisasi harus fleksibel dan seimbang.  

3. Pelaksanaan (actuating)  

Pelaksanaan merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi 

kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap 

karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, 

tugas dan tanggung jawabnya.  

4. Pengawasan (Controlling)  

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan 

standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem 

informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk 
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menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara 

paling efektif dan efesien dalam pencapain tujuan-tujuan perusahaan.  

2.5.3 Bidang Kegiatan Manajemen Pendidikan  

Beberapa pandangan dari para ahli tentang bidang-bidang kegiatan yang 

menjadi wilayah garapan manajemen pendidikan. Menurut Purwanto (1986) 

dalam Mukminin (2009: 13), mengelompokkannya ke dalam tiga bidang garapan 

yaitu:  

1. Administrasi material, yaitu kegiatan yang menyangkut bidang-bidang 

materi/benda-benda, seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, 

gedung dan alat-alat perlengkapan sekolah dan lain-lain.  

2. Administarasi personal, mencakup didalamnya administrasi personal guru dan 

pegawai sekolah, juga administrasi murid.  

3. Administrasi kurikulum, seperti tugas mengajar guru-guru, penyusunan silabus 

atau rencana pengajaran tahunan, persiapan harian dan mingguan dan 

sebagainya.  

2.5.4 Prinsip-prinsip Manajemen  

Menurut Mukminin (2009: 14), agar dapat mencapai tujuan sekolah yang 

baik, maka pengelolaan sekolah perlu mendasarkan pada prinsip-prinsip:  

1. Prinsip efesiensi, yakni dengan penggunaan modal yang sedikit dapat 

mengahasilkan hasil yang optimal. 

2. Prinsip efektifitas, yakini ketercapaian sasaran sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  
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3. Prinsip pengelolaan, yakni seorang manajer harus melakuakan pengelolaan 

sumber-sumber daya yang ada.  

4. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yakni seorang manajer harus 

mengutamakan tugas-tugas pokoknya. 

5. Prinsip kerjasama, yakini seorang manajer hendaknya dapat membangun 

kerjasama yang baik secara vertikal maupun horisontal. 

6. Prinsip kepimpinan yang efektif, yakni bagaimana seorang manajer dapat 

memberi pengaruh, ajakan pada orang lain untuk pencapaian tujuan bersama.  

2.6 Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  

2.6.1 Kelembagaan  

Menurut Asmani (2009: 94), dalam menata PAUD adanya Perencanaan 

(planning), Pengorganisasian (organizing), Pelaksanaan (actuating), dan 

Pengendalian (controlling).  

Menurut Linatussophy (2008) dalam Asmani (2009: 95), manajemen umum 

lembaga atau satuan PAUD sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan anak 

usia dini ada pada jalur pendidikan nonformal yang mengutamakan kegiatan 

bermain sambil belajar. Setiap pemyelenggaraan program PAUD, baik lembaga 

maupun perorangan, harus memperoleh ijin pendirian dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota atau Instansi lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 

setempat.  

Menurut Linatussophy (2008) dalam Asmani (2009: 95), syarat-syarat yang 

harus dipenuhi dalam pengajuan ijin penyelenggaraan PAUD, adalah sebagai 

berikut:  
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1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Cq KaBid 

PLSPO yang diketahui oleh Lurah, Camat, dan Penilik PLS Kecamatan.  

2. Akta notaries pendirian yayasan.  

3. Bentuk dan nama lembaga.  

4. Visi dan misi lembaga.  

5. Program kegiatan mengajar.  

6. Sarana dan prasarana.  

7. Data keterangan yang berisi:  

1) Data pengelola, pendidik, pengasuh (fotokopi SK pengangkatan, ijazah 

terakhir, dan jumlah jam mengajar).  

2) Data peserta didik. 

3) Denah lokasi.  

4) Surat keterangan kepemilikikan bangunan.  

5) Surat izin lingkungan diketahui RT/Kadus/Lurah.  

6) Struktur Organisasi. 

Menurut Asmani (2009: 96), dalam pengelolaan lembaga ada empat 

komponen, yaitu pengelolaan tenaga kerja, pendidik dan tenaga kependidikan; 

peserta didik; sarana prasarana; dan pengelolaan keuangan. 

1. Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Menurut Supriadi (1999: 176) dalam Asmani (2009: 97), menyatakan 

bahwa tenaga pendidik PAUD semestinya disiapkan secara profesional, 

dimana seorang profesional paling tidak mempunyai tiga unsur utama yaitu:  
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1) Pendidik yang memadai, disiapkan secara khusus melalui lembaga 

pendidikan dengan kualifikasi tertentu.  

2) Keahlian dalam bidangnya.  

3) Komitmen dalam tugas.  

2. Pengelolaan peserta didik  

Menurut Soetomo dan Soemanto (1982) dalam Asmani (2009: 98), 

pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala 

aktivitas yang berkaitan dengan pesrta didik, yaitu mulai masuknya peserta 

didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau 

suatu lembaga.  

3. Manajemen sarana dan prasarana  

Menurut Asmani (2009: 98), prasarana pendidikan adalah bangunan 

sekolah dan alat perabot sekolah yang berperan dalam proses belajar mengajar 

walaupun secara tidak langsung. Manajemen sarana prasarana meliputi hal-hal:  

1) Penentuan kebutuhan  

Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas yang lain lebih dahulu 

harus melihat kekayaan yang ada, baru bisa menentukan sarana apa yang 

diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah tersebut.  

2) Proses pengadaan  

Dalam upaya proses pengadaan sarana pendidikan, dapat diperoleh dengan 

beberapa jalan yang bisa ditempuh.  

(1) Pembelian dengan biaya dari pemerintah.  

(2) Pembelian dengan biaya SPP . 
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(3) Bantuan dari BP3 atau komite sekolah. 

(4) Bantuan dari masyarakat lain. 

3) Pemakain  

Penggunaan barang habis pakai harus digunakan secara maksimal dan 

dipertanggungjawabkan pada tiap triwulan. Sedangkan penggunaan barang 

tidak habis pakai atau barang tetap dipertanggungjawabkan satu tahun 

sekali sehingga diperlukan adanya pemeliharaan dan barang-barang 

tersebut disebut barang inventasi.  

4) Pencatatan atau pengurusan  

Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan disediakan instrument 

administrasi berupa buku inventaris, buku pembelian, buku penghapusan, 

kartu barang, pertanggungjawaban.  

4. Manajemen keuangan  

Menurut Asmani (2009: 100), sumber keuangan pendidikan berasal dari:  

1) Anggaran Negara, antara lain:  

(1) Anggaran rutin  

(2) Anggaran pembangunan  

2) Dana Masyarakat  

(1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)  

(2) Iuran BP3/Komite Sekolah  

(3) Bantuan atau hibah dan lainnya yang sah menurut aturan yang ada.  
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2.6.2 Kurikulum  

Menurut Asmani (2009: 156), Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.  

1. Komponen Kurikulum  

1) Anak  

Sasaran layanan pendidikan anak usia dini adalah anak yang berada 

pada rentang usia 0-6 tahun. Pengelompokan anak berdasarkan pada usia 

sebagai berikut:  

(1) 0-1 tahun  

(2) 1-2 tahun  

(3) 2-3 tahun  

(4) 3-4 tahun  

(5) 4-5 tahun  

(6) 5-6 tahun  

2) Pendidik   

Kompetensi pendidik anak usia dini memiliki kualifikasi akademik 

sekurang-kurangnya Diploma (D-IV), atau Sarjana (S1) dibidang 

pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan memiliki 

sertifikasi profesi guru PAUD atau sekurang-kurangnya telah mendapat 

pelatihan pendidikan anak usia dini. Adapu rasio pendidik dan anak adalah 

sebagai berikut:  
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(1) Usia 0-1 tahun rasio 1:3 anak  

(2) Usia 1-3 tahun rasio 1:6 anak  

(3) Usia 3-4 tahun rasio 1:8 anak  

(4) Usia 4-6 tahun rasio 1:10/12 anak  

3) Pembelajaran  

Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapakan 

oleh pendidik dengan menyiapkan materi dan proses belajar. Materi belajar 

bagi anak usia dini dibagi dalam dua kelompok usia.  

(1) Materi usia lahir sampai 3 tahun meliputi:  

a. Pengenalan diri sendiri (perkembangan konsep diri)  

b. Pengenalan perasaan (perkembangan emosi)  

c. Pengenalan tentang orang lain (perkembangan sosial)   

d. Pengenalan berbagai gerak (perkembangan fisik)  

e. Mengembangkan komunikasi (perkembangan bahasa)  

f. Keterampilan berpikir (perkembangan kognitif)  

(2) Materi untu anak usia 3-6 tahun, meliputi :  

a. Keaksaraan, mancakup peningkatan kosakata dan bahasa, kesadaran 

fonologi, wawasan pengetahuan, percakapan.  

b. Konsep matematika, mencakup pengenalan angka-angka, pola-pola 

da hubungan geometri pengukuran.  

c. Pengetahuan alam lebih menenkankan pada objek fisik, kehidupan, 

bumi dan lingkungan. 
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d. Pengetahuan social, mencakup hidup orang banyak, bekerja, 

berinteraksi dengan yang lain.  

e. Seni,mencakup menari, bermusik, bermain peran, menggambar dan 

melukis.  

f. Teknologi, mencakup alat-alat dan penggunaan opersi dasar.  

g. Keterampilan proses, mencakup pengamatan dan eksplorasi; 

eksperimen; pemecahan masalah; dan koneksi.  

4) Penilaian (assessment)  

Menurut Asmani (2009: 160), Assessment adalah proses pengumplan 

data, dokumentasi belajar, dan perkembangan anak. Assessment dilakukan 

melalui observasi, konferensi dengan para guru, survei, wawancara dengan 

orang tua, hasil kerja anak, dan unjuk kerja.  

5) Pengelolaan pembelajaran  

Lembaga pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai satuan 

pendidikan masing-masing. Jumlah hari dan jam layanan antara lain sebagai 

berikut:  

(1) Taman Penitipan Anak (TPA)  

Dilaksanakan 3-5 hari dengan jam layanan 6 jam minimal layanan 

dalam satu tahun 144-160 hari atau 32-34 minggu.  

(2) Kelompok Bermain (KB)  

Dilaksanakan setiap hari atau minimal 3 kali dalam seminggu dengan 

jumlah jam minimal 3 jam. Minimal layanan dalam satu tahun 144 hari 

atau 32-34 minggu.  
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(3) Satuan PAUD sejenis (SPS)  

Dilaksanakan minimal satu minggu sekali dengan jam layanan minimal 

2 jam. Jumlah layanan keseluruhan setara dengan 144 hari dalam satu 

tahun.   

(4) Taman Kanak-kanak (TK)  

Dilaksanakan minimal 5 hari setiap minggu dengan jam layanan 

minimal 2,5 jam. Layanan dalam satu tahun 160 hari atau 34 minggu.  

2. Penilaian Kurikulum  

Menurut Asmani (2009: 162), evaluasi atau penilaian adalah suatu analisis 

yang sistematis untuk melihat efektivitas program yang diberikan dan pengaruh 

program tersebut terhadap anak. Penilaian kurikulum dilakukan secara berkala 

dan berkesinambungan oleh pemerintah pusat maupun daerah.  

Penilaian kurikulum dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

kurikulum dilaksanakan dan kesesuainnya dengan kerangka dasar fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan yang 

terjadi di masyarakat.  
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BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong 2006:4). 

Penelitian ini menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan 

kenyataan lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau 

membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan 

dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang Studi 

perbandingan pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Brebes dan di 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, sehingga dari data primer maupun data 

sekunder diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas. 

Sebagai langkah awal, peneliti juga melakukan observasi pasif terhadap subyek 

penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan UPTD 

Pendidikan Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba,  IGTKI Kecamatan 

Brebes dan kecamatan Bulakamba, IGRA Kecamatan Brebes dan Kecamatan 

Bulakamba dan  HIMPAUDI Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba.  
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3.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun 

lembaga (organisasi) . Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai 

kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian ini sebagai berikut:  

Tabel.1 Jumlah Subjek Penelitian 

No. Instansi/ Orang Jumlah 
1.  UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes  1 
2.  IGTKI Kecamatan Brebes  1 
3.  IGRA Kecamatan Brebes  1 
4.  HIMPAUDI Kecamatan Brebes  1 
5.  UPTD Pendidikan Kecamatan Bulakamba  1 
6.  IGTKI Kecamatan Bulakamba  1 
7.  IGRA Kecamatan Bulakamba  1 
8.  HIMPAUDI Kecamatan Bulakamba  1 

Jumlah 8 
  

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 8 orang forum PAUD. 

Informan ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan data yang valid, sehingga 

informan harus merupakan orang yang dapat menjelaskan dan menerangkan 

tentang masalah yang akan diteliti. Pengambilan data pada informan ini dilakukan 

melalui wawancara. Kemudian peneliti membuat koding pada semua informan 

yang akan disajikan pada tabel di bawah ini.  

Tabel 2. Koding Informan 

No. NAMA KODE L/P KETERANGAN 
1. Slamet Sugiarto, SH W.PPBBS L Penilik PNFI di 

UPTD Kecamatan 
Brebes.  

2. Umroni, S.Pd W.ITKBBS P Ketua IGTKI 
Kecamatan Brebes  

3. Susi Dian Safitri, S.Pd.I W.IRABBS P Ketua IGRA 
Kecamatan Brebes  

4. Hariyani  W.HPBBS P Ketua HIMPAUDI 
Kecamatan Brebes  
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5. Moh. Ma’mur. S.Pd. 
SH.M.Pd 

W.KUBLK L Kepala UPTD 
Pendidikan 
Kecamatan 
Bulakamba  

6. Nurnangisih, S.Pd W.ITKBLK P Wakil Ketua IGTKI 
Kecamatan 
Bulakamba  

7. Khusnul Khotimah, S.Pd.I W.IRABLK P Ketua IGRA 
Kecamatan Brebes  

8. Fatonah  W.HPBLK P Ketua Kecamatan 
Bulakamba 

 

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian  

Patton dalam Poerwandari (2001:58), menguraikan pedoman pengambilan 

sampel pada penelitian kualitatif, yang harus disesuaikan dengan masalah dan 

tujuan penelitian:  

1. Pengambilan sampel extrim atau menyimpang: pendekatan ini memfokuskan 

pada kasus-kasus yang kaya dengan informasi, karena mereka berbeda atau 

menampilkan karakteristik khusus dalam aspek-aspek tertentu. Kasus yang 

‘tidak biasa’ atau kasus dianggap menampilkan cirri-ciri extrrim.  

2. Pengambilan sampel berfokus pada intensitas: logika yang dipakai di sini 

sama dengan pengambilan kasus extrim, yakni untuk memperoleh data yang 

kaya mengenai suatu fenomena tetentu.  

3. Pengambilan sampel dengan variasi maksimum: pengambilan sampel ini 

dilakukan bila subyek atau target penelitian menampilkan banyak variasi, dan 

penelitian pertujuan menangkap dan menjelaskan tema-tema sentral yang 

tertampil sebagai akibat keluasaan cakupan partisipan peneliti.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel 

extrim atau menyimpang. Karena dilihat dari jumlah besar dan kecil APK di 17 
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Kecamatan di Kabupaten Brebes. Dimana APK Kabupaten Brebes sebesar 

49,03%. Kecamatan Brebes sebesar 13% dan Kecamatan Bulakamba sebesar 

5,1%. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kecamatan Brebes 

dan di Kecamatan Bulakamba. Waktu pelaksanaan kurang lebih adalah 2 bulan 

dimulai dari bulan Juli-September 2012.  

3.4 Sumber Data Penelitian/Responden  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland 

dalam Moleong, 2006:157).  

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Data primer  

Data primer adalah pencatatan utama yang diperoleh melalui wawancara 

atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar dan bertanya. Data utama tersebut dapat berupa kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati dan dicatat melalui perekaman video/audio 

tape, pengambilan foto atau film (Moleong, 2005: 157).  

Data primer akan diambil dari hasil wawancara dengan informan (Kepala 

UPTD Pendidikan, Ketua IGTKI, Ketua IGRA, Ketua HIMPAUDI) dengan 

merekam audio saat wawancara berlangsung.  

3.4.2 Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tindakan atau data itu 

diperoleh dari sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan 
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yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah 

ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi (Moleong, 2005: 

159).  

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari arsip yang diperoleh 

dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, UPTD Pendidikan, Ketua Forum 

PAUD sebagai dokumen yang menunjang dalam penelitian ini.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang dilakukan adalah:  

(1) Wawancara 

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu” (Moleong 2006:186).  

Dalam tahap ini wawancara dilakukan terhadap responden yaitu Penilik 

PNFI Kecamatan Brebes dan Kepala UPTD Pendidikan, Ketua IGTKI Kecamatan 

Brebes dan Ketua IGTKI Kecamatan Bulakamba, Ketua IGRA Kecamatan Brebes 

dan Ketua IGRA Kecamatan Bulakamba, Ketua HIMPAUDI Kecamatan Brebes 

dan Ketua HIMPAUDI Kecamatan Bulakamba tentang studi perbandingan 

pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Brebes dan di Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes, dan bagaimana pengembangan layanan PAUD di 

Kecamatan Brebes dan di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.  
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(2) Observasi  

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam 

penelitian terlebih dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengamatan atau 

observasi dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba 

dan Lincoln (1981:191-193) dalam Moleong (2006:174) bahwa:  

Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. 

a. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya. 

b. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang 

berkaitan dengan pengetahuan proporsisional maupun pengetahuan yang 

langsung diperoleh dari data. 

c. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang 

dijaringnya ada yang keliru atau biasa.   

d. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi 

yang rumit.  

e. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak 

dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. 

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap  UPTD Pendidikan,  IGTKI, IGRA, HIMPAUDI dalam 

pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Brebes dan di Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes.  
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(3) Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melalui 

benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan, gambar, notulen rapat, serta 

catatan harian.  

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara atau metode dimana 

peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di UPTD 

Pendidikan, IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI.  

3.6 Keabsahan Data  

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil 

lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan 

dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong 2006: 330). 

Denzin dalam Moleong (2006:330) membedakan 4 (empat) triangulasi 

yaitu: 

1. Triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331). Hal ini dapat dicapai 

dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 
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c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.    

2. Triangulasi metode, menurut Patton (1987:329) terdapat 2 (dua) strategi, yaitu: 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan data.   

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama.  

3. Triangulasi penyidik, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat 

lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

Pemanfaatan pengamatan lainnya membantu mengurangi kemelencengan 

dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian 

dapat direalisasikan dilihat dari segi teknik ini. Cara lain ialah membandingkan 

hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya. 

4. Triangulasi teori, menurut Lincoln dan Guba (1981:307), berdasarkan 

anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan 

satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton (1987:327) berpendapat lain, yaitu 

bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding 

(rival explanation). 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber yang digunakan untuk membandingkan tidak keseluruhan, akan tetapi 

peneliti hanya menggunakan perbandingan, yaitu: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data-data 

primer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengan 

demikian peneliti akan membandingkan antara data observasi lapangan dengan 

data studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya 

dan meyakinkan.  

Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat 

dipercaya keabsahannya. Karena triangulasi data di atas sesuai dengan penelitian 

yang bersifat kualitatif sebagaimana skripsi ini. 

Berdasarkan pada teori yang sudah ada setelah melakukan pendekatan 

personal, peneliti melakukan wawancara dengan Penilik PNFI, Kepala UPTD 

Pendidikan, Ketua IGTKI, Ketua  IGRA, dan Ketua HIMPAUDI dengan 

mengunakan catatan kecil (tape recorder) yang membantu peneliti dalam 

mendokumentasikan hasil wawancara dan memudahkan bagi peneliti untuk 

mengkonseptualisasikan hasil wawancara dengan responden. Setelah itu adanya 

pengecekan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen seperti: 

buku, majalah, gambar, notulen rapat, serta catatan harian, data-data yang tertulis 

di dua Kecamatan tersebut.  
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3.7 Metode Analisis Data  

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong 2007:248). 

Analisis data penelitian menggunakan data kualitatif model interaktif yang 

berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan. Menurut Miles dan Huberman 

dalam Bungin (2007:144), analisis model interaktif melalui berbagai alur kegiatan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada 

di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara kepada UPTD Pendidikan, 

IGTKI, IGRA dan HIMPAUDI mengenai studi perbandingan pengembangan 

layanan PAUD di Kecamatan Brebes dan di Kecamatan Bulakamba  Kabupaten 

Brebes, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: mengurus surat ijin 

penelitian, melakukan penelitian, penelitian di lapangan, mendapatkan hasil 

wawancara, dan dokumentasi. 

2. Penyajian data  

Adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan dapat menarik suatu 

simpulan dalam pengambilan suatu tindakan. Dalam penyajian data peneliti 

menggunakan tipologi masalah yang ada dalam penyajian data dari hasil 

penelitian agar lebih mudah dalam mendeskripsi pada penyajian pembahasan 
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karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun carannya yaitu 

dengan menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. 

3. Menarik simpulan (verifikasi) 

Menarik simpulan yaitu suatu kegiatan yang utuh, simpulan yang 

diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul 

sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan 

catatan yang ada di lapangan, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang 

digunakan untuk catatan penelitian.  
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BAB  4 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 
 

4.1 HASIL PENELITIAN  
Pada bab ini, disajikan hasil penelitian dan berikut pembahasan sesuai 

dengan rumasan masalah penelitian yakni; (1) Profil pengembangan layanan 

PAUD di Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba; (2) Hambatan yang 

dihadapi di Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba dalam 

mengembangkan layanan PAUD dan, (3) Langkah-langkah yang diambil 

Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba dalam mengembangkan layanan 

PAUD.  

4.1.1 Profil Pengembangan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di             
Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba  

 
Pada bagian ini akan disajikan profil pengembangan layanan PAUD di 

Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Profil tersebut 

mencakupi (1) perkembangan PAUD; (2) pengelolaan dan Pembinaan 

Penyelenggara PAUD; (3) peran kelompok/ ikatan profesi dalam pengembangan 

layanan PAUD.  

4.1.1.1 Profil Pengembangan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 
Kecamatan Brebes.  

 
Profil pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Brebes mencakupi (1) 

Perkembangan PAUD di Kecamatan Brebes; (2) Pengelolaan dan pembinaan 

Penyelenggara PAUD Kecamatan Brebes; (3) Peran kelompok/ikatan profesi 

dalam pengembangan layanan PAUD Kecamatan Brebes.  
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1. Perkembangan PAUD di Kecamatan Brebes  

Sesuai rencana dan strategi pendidikan khususnya dalam memacu 

perkembangan anak usia dini,  Dinas Pendidikan  Kabupaten Brebes yang telah 

melakukan intervensi program PAUD sejak tahun 2008, mulai mengadakan 

sosialisasi PAUD kepada masyarakat secara maksimal, terutama terhadap mereka 

yang memiliki anak usia dini. Keyakinan bahwa PAUD merupakan satu hal yang 

penting tampak berkembang dikalangan pelaku pendidik Kabupaten Brebes. 

Berikut gambaran petikan wawancara Peneliti.  

Hasil wawancara PPBBS pada Selasa, 10 Juli 2012 pukul 09.53WIB 

 “Komponen penting untuk membentuk karakter anak usia dini sebagai 
bekal anak memasuki sekolah lebih lanjut karena masa-masa anak usia 
dini adalah masa-masa keemasan (golden age) sehingga karakter anak 
mudah untuk dibentuk.” (Tb.1.k1.b1 ) 

 
Ini juga dijelaskan oleh ITKBBS pada Senin, 9 Juli 2012 pukul 09.50 

WIB, IRABBS pada Sabtu, 28 Juli 2012 pukul 08.52, dan HPBBS pada Sabtu, 28 

Juli 2012 pukul 10.35 WIB menyatakan bahwa:  

“Sangat membantu orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, PAUD 
merupakan masa golden age yaitu dimana masa anak-anak menerima 
rangsangan baik luar maupun dalam sehingga anak mudah dalam 
menerima masukan-masukan yang baik maupun buruk, oleh karena itu 
sangatlah penting adanya PAUD untuk membentuk karakter anak.” 
(Tb.4. k1.b1)  

 
“PAUD sangat penting dilaksanakan karena untuk perkembangan anak 

mengingat kebutuhan anak lebih dominan dan orang tua pun sudah 
lebih memahami dan menyadari akan pentingnya pendidikan pra 
sekolah.” (Tb.3.k.1.b1) 

 
“Penting dilaksanakan, karena anak-anak pada usia atau masa ini 

merupakan pondasi bagi anak untuk dapat menempuh kehidupan 
selanjutnya dengan lebih baik dan tumbuh sebagai manusia seutuhnya. 
(Tb.2.k1.b1) 
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Menindak lanjuti kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes tersebut 

maka setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes mendirikan dan mengembangkan 

layanan PAUD di daerahnya. Perkembangan PAUD di Kecamatan Brebes tidak 

terlepas pula dari kepedulian pemerintah daerah setempat termasuk penggerak 

IGTKI, IGRA, dan HIMPAUDI.  

PPBBS menerangkan bahwa PAUD formal berdiri pada tahun 1945 dan 

PAUD non formal berdiri sejak tahun 2003 (Tb.1.k2.b2.b3). Namun PAUD di 

Kecamatan Brebes berkembang pesat pada tahun 2008 yang ditandai dengan 

banyak berdirinya Lembaga PAUD.   

Hal ini dipertegas oleh ITKBBS, IRABBS dan HPBBS , yang menyatakan bahwa:  

“PAUD formal TK mulai berdiri dan berkembang di Kecamatan Brebes 
sekitar tahun 1970. Baru berkembang pesat sekitar tahun 2008, Mbak.” 
(Tb.2.k2.b2, 9 Juli 2012)   

 
“Raudhatul Atfal mulai berdiri dan berkembang di Kecamatan Brebes 

tahun 2000-an. Dengan adanya IGRA di Kecamatan Brebes 
perkembangan RA Kecamatan Brebes ini sangat baik mbak.” 
(Tb.3.k2.b2, 28 Juli 2012) 

 
“PAUD non formal KB, TPA di Kecamatan Brebes ini berdiri dan 

berkembang pada tahun 2008.” (Tb.3.k2.b2, 28 Juli 2012)  
 
 

Bentuk layanan PAUD yang ada di Kecamatan Brebes antara lain: 1) 

Taman Kanak-Kanak (TK); 2) Raudhatul Atfal (RA); 3)  Kelompok Bermain 

(KB) dan; 4)  Taman Penitipan Anak (TPA). Pada saat ini jumlah lembaga PAUD 

formal dan PAUD non formal di Kecamatan Brebes mengalami peningkatan yang 

cukup baik.  
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Tabel 3. Jumlah Lembaga PAUD di Kecamatan Brebes Pada Tahun 
2010/2012-2012/2013 

 
Jenis Lembaga  Jumlah Lembaga PAUD 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Taman Penitipan Anak (TPA)  3 3 3 
Kelompok Bermain (KB) 30 34 37 
Taman Kanak-Kanak (TK) 39 39 39 
Raudhatul Atfhal (RA) 7 8 10 
Satuan PAUD Sejenis (SPS) 0 0 0 

Jumlah 79 84 89 
 

Untuk meningkatkan pengembangan layanan PAUD, dibentuklah Forum 

di tingkat Kabupaten/Kecamatan dengan di Ketuai oleh UPTD Pendidikan 

masing-masing Kecamatan. Berbagai kegiatan sosialisasi program PAUD 

dilakukan oleh Forum PAUD seperti UPTD Pendidikan, IGTKI, IGRA dan 

HIMPAUDI. 

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Forum PAUD maka 

lembaga-lembaga PAUD Formal maupun PAUD nonformal ini telah banyak anak 

usia dini mengikuti program PAUD.  

Pada tabel 4 Jumlah peseta didik PAUD Kecamatan Brebes tiga tahun ini 

meningkat terutama peserta didik di lembaga Kelompok Bermain (KB), Taman 

Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Atfhal (RA).  

Tabel 4. Jumlah Peserta didik PAUD formal di Kecamatan Brebes Pada 
Tahun 2010/2011-2012/2013 

Jenis Lembaga  Jumlah Peserta Didik PAUD 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Taman Penitipan Anak (TPA)  112 83 85 
Kelompok Bermain (KB) 916 903 1079 
Taman Kanak-Kanak (TK) 561 1343 1844 
Raudhatul Atfhal (RA) 278 331 551 
Satuan PAUD Sejenis (SPS) 0 0 0 
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Pada tabel 5 Jumlah pendidik PAUD lulusan S1 di Kecamatan Brebes 

sudah mencapai 83, 44 %, walau masih banyak pendidik yang belum sesuai 

dengan standar PAUD yang harus lulusan D-4/S1, namun ini menggimbirakan 

bagi peningkatan mutu pendidik PAUD di Kecamatan Brebes.   

Tabel 5. Jumlah Pendidik PAUD Kecamatan Brebes berdasarkan 
Tingkat Pendidikan   

No Tingkat 
Pendidikan  

Pendidik PAUD 
TK RA  KB TPA 

1. SD 0 0 1 1 
2. SLTP/Sederajat 5 1 5 2 
3. SLTA/Sederajat 36 18 69 8 
4. Diploma  52 0 14 5 
5. S1 56 20 17 4 
6. S2 0 1 0 0 

Jumlah  149 40 106 20 
 

Prosentase jumlah pendidik PAUD berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat dalam diagram sebagai berikut:  

 

 
 
 
 

Gambar 1. 
Prosentase Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK) Kecamatan Brebes 

berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Dari gambar 1 di atas ditemukan bahwa prosentase pendidik TK di 

Kecamatan Brebes berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1) 

lulusan SD sebesar 0,00%; 2) lulusan SLTP/Sederajat sebesar 7,45%; 3) lulusan 

SLTA/Sederajat sebesar 53,64%; 4) lulusan DIPLOMA sebesar 77,48%, 5) 

lulusan S1 sebesar 83,44% dan; 5) lulusan S2 sebesar 0,00%. Dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pendidikan pendidik TK di Kecamatan Brebes sudah banyak 

lulusan S1 sebesar 83,44%.  

Gambar 2.  
Prosentase Pendidik Raudhatul Atfhal (RA) Kecamatan Brebes 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan   
 

Dari gambar 2 di atas ditemukan bahwa prosentase pendidik RA 

Kecamatan Brebes berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1) 

lulusan SD sebesar 0,00%; 2) lulusan SLTP/Sederajat sebesar 0,40%; 3) lulusan 

SLTA/Sederajat sebesar 7,20%; 4) lulusan DIPLOMA sebesar 0,00%, 5) lulusan 

S1 sebesar 8% dan; 5) lulusan S2 sebesar 0,40%. Dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan pendidik RA di Kecamatan Brebes sudah banyak lulusan S1 

sebesar 8%.  
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Gambar 3. 
Prosentase Pendidik Kelompok Bermain (KB) Kecamatan Brebes 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Dari gambar 3 diatas ditemukan bahwa prosentase pendidik KB di  

Kecamatan Brebes berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1) 

lulusan SD sebesar 1,06%; 2) lulusan SLTP/Sederajat sebesar 5,30%; 3) lulusan 

SLTA/Sederajat sebesar 73,14%; 4) lulusan DIPLOMA sebesar 14,84%, 5) 

lulusan S1 sebesar 18,02% dan; 5) lulusan S2 sebesar 0,00%. Dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pendidikan pendidik KB di Kecamatan Brebes masih banyak 

pendidik KB lulusan SLTA/ Sederajat sebesar 73,14%.  

 

Gambar 4. 
Prosentase Pendidik Taman Penitipan Anak (TPA) 

Kecamatan Brebes Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Dari gambar 4. diatas ditemukan bahwa prosentase pendidik TPA di  

Kecamatan Brebes berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1) 

lulusan SD sebesar 0,20%; 2) lulusan SLTP/Sederajat sebesar 0,40%; 3) lulusan 
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SLTA/Sederajat sebesar 1,60%; 4) lulusan DIPLOMA sebesar 1%, 5) lulusan S1 

sebesar 0,80% dan; 5) lulusan S2 sebesar 0,00%. Dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan pendidik KB di Kecamatan Brebes masih banyak pendidik 

TPA lulusan SLTA/ Sederajat sebesar 1,60%.  

Layanan program TK maupun RA di Kecamatan Brebes dilaksanakan 6 

hari dalam seminggu dengan jam layanan minimal 2 jam per hari. Jumlah layanan 

dalam satu tahun minimal 160 hari atau 34 minggu. Dengan rasio antara pendidik 

dan anak dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk TK 1:45 dan untuk RA 

1:40.  

Sedangkan layanan program PAUD nonformal di Kecamatan Brebes 

dilaksanakan layanan program untuk Kelompok Bermain dilaksanakan 6 hari 

dalam seminggu dengan jam layanan minimal 2 jam per hari. Jumlah layanan 

dalam satu tahun minimal 160 hari atau 34 minggu. Rasio antara pendidik dan 

anak dalam standar pelayanan minimal (SPM) yaitu 1: 20. Layanan program 

untuk Taman Penitipan Anak dilaksanakan 6 hari dalam seminggu dengan jam 

layanan 7 jam per hari. Rasio antara pendidik dan anak dalam standar pelayanan 

minimal (SPM) yaitu 1:5.  

2. Pengelolaan dan Anggaran Penyelenggara PAUD Kecamatan Brebes  

Pada umumnya pengelolaan lembaga PAUD dilakukan oleh berbagai 

masyarakat yang peduli akan anak usia dini. mereka mengelola secara mandiri 

walau dalam berbagai kegiatan juga mendapatkan bantuan dari pihak yang terkait 

antara lain Dinas Pendidikan dan lembaga masyarakat. Persyaratan yang harus 
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dipenuhi dalam pengajuan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) dan 

Raudathul Atfhal (RA), PAUD nonformal antara lain:  

“Memiliki tempat, memiliki Kepengurusan, memiliki peserta didik dan 
pendidik, izin lingkungan, memiliki rekomendasi dari Keluruhan , dan 
memiliki izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Setempat.” 
(PPBBS, Tb.1.k.3.b.4, 10 Juli 2012) 

 
“Memiliki lembaga atau yayasan yang berbadan hukum, memiliki izin 

penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan, memiliki sarana dan prasarana 
yang menunjang kegiatan belajar mengajar, mempunyai tenaga 
kependidikan.” (ITKBBS, Tb.2.k.3.b3, 9 Juli 2012)  

 
“Memiliki peserta didik, mempunyai yayasan yang sudah berbadan 

hukum dengan adanya akta notaris, memiliki sarana meliputi outdoor 
dan indoor, memiliki kepengurusan, memiliki pendidik,  izin 
lingkungan dari Kelurahan setempat, dan memiliki izin dari 
Kementerian Agama yang melalui Pengawas RA, MI, dan Dinayah 
(RAMIDIN). (IRBBS, Tb.3.k.3.b3, 28 Juli 2012)  

 
“Memiliki tempat/gedung, adanya peserta didik, sarana dan prasarana 

untuk menarik minat orang tua memasukaan anaknya ke PAUD, 
memiliki izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan setempat.” 
(HPBBS, Tb.4.k.3.b.3, 28 Juli 2012 Pukul 10.35 WIB)  

 
Kurikulum dan metode yang digunakan dalam pembelajaran PAUD non 

formal di Kecamatan Brebes adalah BCCT (HPBBS, Tb.4.k.11.b.13). Kurikulum 

yang digunakan di TK (ITKBBS, Tb.2.k.13.b.13) Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP)  dan RA menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) (IRABBS, Tb.3.k.9.b.10) dimana RA Kurikulum RA berlandaskan pada 

Dinas Pendidikan Agama. Kurikulum yang digunakan di PAUD nonformal KB 

maupun TPA mengguanakan metode Beyond Centre Circle Time (BCCT).  

Setiap unit kerja berhubungan dengan masalah Anggaran penyelenggaran 

,demikian pula di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Soal-soal yang 

menyangkut anggaran di lembaga PAUD pada garis besarnya berkisar pada : uang 
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Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji 

serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga 

PAUD seperti perbaikan sarana dan sebagainya.  

Departemen Agama (DEPAG) Kabupaten Brebes memberikan dana 

bantuan untuk lembaga Raudhatul Atfhal (RA) sebesar Rp. 5.000.000,00 

dikeluarkan setiap tahun. Bantuan tersebut diberikan langsung Kementerian 

Agama melalui rekening Pimpinan daerah (PD) IGRA dimana bantuan ini 

dialokasikan untuk mengembangkan kegiatan.  

Untuk lembaga Raudhatul Atfhal (RA) bantuan didapatkan dari 

Departemen Agama (DEPAG) sebesar Rp.3.000.000 dikeluarkan setiap 6 bulan 

sekali selama 12 bulan. Bantuan tersebut diberikan kepada pendidik dilihat dari 

masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun.  

Tabel 6. Dana Bantuan PAUD Pemerintah Kabupaten Brebes  
Tahun 2010-2012 

Tahun  Dana APBN   Dana APBD  
2010 1.791.000.000 1.150.300.000 
2011 2.035.100.000 1.945.200.000 
2012 4.939.700.000 4.402.800.000 

 
Dari data di atas di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes ditemukan 

bahwa dana rintisan PAUD dan dana penguatan PAUD selama tiga tahun ini 

hanya bersal dari dana APBN (pusat) dan dana tersebut mengalami peningkatan 

yang cukup memadai setiap tahunnya. Dana rintisan PAUD dan dana Penguatan 

PAUD tersebut digunakan untuk: 1) pengembangan PAUD; 2) penyelenggaraan 

PAUD; 3) pengembangan sarana dan prasarana; 4) pengembangan kurikulum; 5) 

operasional PAUD; 5) kesejahteraan pendidik; 6) kualifikasi S1; 7) dan APE 

outdoor dan indoor.  
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Dari data di atas dana APBD yang diterima Dinas Pendidikan Kabupaten 

Brebes untuk dana APBD I dialokasikan untuk Sarpras, APE, HAN, Kualifikasi 

S1, Kesra, APE Indoor, APE Outdoor. Dana APBD II dialokasikan untuk 

kreatifitas TK, Penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Kurikulum PAUD, 

Rehabilitas, dan Sarpras PAUD.  

Dana bantuan rintisan dan dana bantuan penguatan kelembagaan PAUD 

formal maupun PAUD non-formal bantuan dana ini berasal dari APBN. Dana 

bantuan rintisan adalah dukungan dana bagi penyelenggara Program PAUD yang 

sedang atau akan memulai membuka layanan PAUD dalam Bentuk Taman 

Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain(KB), dan Satuan PAUD Sejenis 

(SPS) yang antara lain berbentuk: Pos PAUD, Taman Asuh Anak Muslim 

(TAAM), Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (BAMBIM), PAUD Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (PAUD-TPQ), PAUD Pembinaan Anak Kristen (PAUD-

PAK), PAUD Bina Iman Anak (PAUD-BIA), Taman Pembinaan Anak Sholih 

(TAPAS), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) lainnya  Pemanfaatan dana rintisan 

berasal dari APBN ini dialokasikan untuk Operasional PAUD, Kesejahteraan 

Guru, APE outdoor dan indoor. Dana bantuan penguatan PAUD merupakan 

bantuan biaya operasional penyelenggaraan program PAUD agar mampu 

meningkatkan mutu layanan disuatu lembaga PAUD.  

Selama tiga tahun dana rintisan PAUD bersumber dari APBN, dimana 

pada tahun 2010 dana yang dicairkan oleh Kabupaten Brebes kepada 5 lembaga 

kelompok PAUD masing-masing lembaga PAUD  sebesar Rp. 30.000.00,00, pada 

tahun 2011 dana yang dicairkan kepada 20 kelompok lembaga PAUD masing-
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masing lembaga PAUD sebesar Rp. 35.000.000,00, dan pada tahun 2012 dana 

yang dicairkan kepada 4 kelompok lembaga PAUD sebesar Rp. 35.000.000,00 

untuk masing-masing kelompok.   

Dana Penguatan PAUD pada tahun 2010 Kabupaten Brebes menerima 10 

lembaga PAUD masing-masing lembaga menerima sebesar Rp. 7.500.000,00, 

sedangkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 sudah tidah ada Dana Penguatan  

dialihkan pada BOP penyelenggaraan PAUD merupakan sumber dana dari APBN 

sebesar Rp. 4.800.000,00, dana dari APBD I sebesar Rp. 3.600.000,00 dan dana 

dari APBD II sebesar Rp. 25.000.000,00 dana ini sebagai dana aspirasi. Bantuan 

BOP ini dialokasikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana agar memelihara 

sarana dan prasarana pendidikan dan untuk tunjangan bagi pendidik.   

Dalam anggaran Lembaga PAUD di Kecamatan Brebes, sumber 

keuangan pendidikan berasal dari Anggaran Negara dimana Anggaran Negara 

yaitu terdapat anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin yang 

diberikan oleh Pemerintah menurut PPBBS pada Selasa, 10 Juli 2012  

menyatakan bahwa:  

“Anggaran rutin yang diberikan oleh Pemerintah yaitu bantuan yang 
berupa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 
dikeluarkan setiap 6 bulan selama 12 bulan sebesar Rp.300.000. 
Adapun bantuan dari Pemerintah selain APBN, Pemerintah 
memberikan bantuan seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) sebesar Rp.175.000 dikeluarkan setiap 6 bulan sekali selama 
12 bulan dan APBD II Rp.150.000 dikeluarkan setiap 6 bulan sekali 
selama 12 bulan.(Tb.1.k.11.b.15)”  
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Tabel 7. Dana Perintisan  PAUD tahun 2010-2012 yang diterima 
Kecamatan  Brebes 

 
No.  Sumber  Alokasi Dana (Rp) 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 
1.  APBN  60.000.000 70.000.000 35.000.000 
2.  APBD Kapubaten/Kota  - - - 
3.  Dana Masyarakat  - - - 

 
Pada tahun 2010 Kecamatan Brebes lembaga PAUD yang menerima 

dana perintisan ada 2 lembaga PAUD masing-masing lembaga PAUD menerima 

sebesar Rp. 30.000.000,00, pada tahun 2011 Kecamatan Brebes yang menerima 

dana perintisan ada 2 lembaga PAUD masing-masing lembaga PAUD sebesar Rp. 

35.000.000,00 dan pada tahun 2012 Kecamatan Brebes lembaga PAUD yang 

menerima dana perintisan ada 1 lembaga PAUD sebesar Rp. 35.000.000,00. Dana 

Perintisan yang bersumber dari dana APBN ini dialokasikan untuk Operasional 

PAUD, Kesejahteraan Guru, APE outdoor dan indoor.  

Tabel 8. Dana Penguatan PAUD tahun 2010-2012 yang diterima 
Kecamatan  Brebes 

No.  Sumber  Alokasi Dana (Rp) 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1.  APBN  15.000.000 - - 
2.  APBD Kapubaten/Kota  - - - 
3.  Dana Masyarakat  - - - 

  

Pada tahun 2010 Kecamatan Brebes mendapat dana penguatan untuk 2 

lembaga PAUD masing-masing lembaga menerima sebesar Rp. 7.500.000,00 dan 

pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada dana penguatan, dana ini dialihkan pada 

BOP. Pada tahun 2011 lembaga PAUD yang menerima Bantuan Operasioanal 

Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD) ada 3 lembaga PAUD masing-masing 

lembaga PAUD menerima BOP yang berasal dari APBN sebesar Rp. 
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4.800.000,00 dan dari APBD I ada 7 lembaga PAUD setiap lembaga PAUD 

menerima sebesar Rp. 3.600.000,00 dan dana aspirasi yang berasal dari APBD II 

lembaga PAUD Kecamatan Brebes ada 3 lembaga PAUD masing-masing 

menerima sebesar Rp. 25.000.000,00.  

Pada tahun 2012 lembaga PAUD yang menerima Bantuan Operasioanal 

Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD) ada 5 lembaga PAUD masing-masing 

lembaga PAUD menerima BOP yang berasal dari APBN sebesar Rp. 

4.800.000,00 dan dari APBD I ada 11 lembaga PAUD setiap lembaga PAUD 

menerima sebesar Rp. 3.600.000,00 dan dana aspirasi yang berasal dari APBD II 

lembaga PAUD Kecamatan Brebes ada 6 lembaga PAUD masing-masing 

lembaga PAUD menerima sebesar Rp. 25.000.000,00.  

Departemen Agama (DEPAG) Kabupaten Brebes memberikan dana 

bantuan untuk lembaga Raudhatul Atfhal (RA) Kecamatan Brebes sebesar Rp. 

40.000.000,00 untuk 8 lembaga PAUD setiap lembaga PAUD menerima sebesar 

Rp. 5.000.000,00 dikeluarkan setiap tahun. Bantuan tersebut diberikan langsung 

Kementerian Agama melalui rekening Pimpinan daerah (PD) IGRA dimana 

bantuan ini dialokasikan untuk mengembangkan kegiatan.  

Untuk lembaga Raudhatul Atfhal (RA) Kecamatan Brebes  bantuan 

didapatkan dari Departemen Agama (DEPAG) sebesar Rp. 174.000.000 masing-

masing pendidik menerima sebesar Rp. 3.000.000,00 dikeluarkan setiap 6 bulan 

sekali selama 12 bulan. Bantuan tersebut diberikan kepada pendidik dilihat dari 

masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun.  
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Pencairan dana bantuan kesejahteraan guru atau transport bagi tenaga 

pendidik anak usia dini di lembaga PAUD di Kecamatan Brebes dimaksudkan 

untuk meningkatkan motivasi, kinerja dan kesejahteraan tenaga pendidik guna 

kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai guru. Besar dan kecil kisaran tingkat 

pendapatan pendidik per bulan. Menurut ITKBBS, IRABBS, HPBBS menyatakan 

bahwa:  

“Tingkat pendapatan guru untuk Taman Kanak-Kanak perbulan sebesar 
Rp 100.000,- sampai dengan Rp.300.000,-. Kisaran tingkat pendapatan 
guru per bulan didapatkan dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan 
(SPP) siswa. Bagi guru yang sudah PNS tingkat pendapatan per bulan 
berbeda dengan tingkat pendapatn guru honorarium. Tingkat 
pendapatan diberikan kepada guru sesuai dengan masa jabatan.” 
(ITKBBS, Tb.2.k.16.b.17, 9 Juli 2012) 

 
“Tingkat pendapatan guru untuk PAUD non-formal perbulan setiap guru 

mendapatkan Rp. 25.000,- sampai dengan Rp 100.000,-. pendapatan 
guru diperoleh dari uang SPP siswa. setiap bulan SPP  sekitar 
Rp.75.000,- per anak.” (HPBBS, Tb.4.k.14.b.15, 28 Juli 2012)  

 
“Gaji guru setiap bulan sebesar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 

250.000,-. Pendapatan guru diperoleh dari uang SPP siswa tiap 
bulannya.” (IRABBS Tb.3.k.13.b.14, 28 Juli 2012) 

 
Tabel 9. Tingkat Pendapatan Pendidik PAUD Kecamatan Brebes 

tiap Bulan  
 

Besaran Rp 
TK RA PAUD nonformal 

100.000-300.000 100.000-250.000 25.000-100.000 
 

3. Peran kelompok/ikatan profesi dalam pengembangan layanan PAUD 

Kecamatan Brebes  

Dalam penyelenggaran layanan PAUD tidak lepas dari peran masing-

masing kelompok atau ikatan seperti: A) Penilik TK/SD; B) Ramidin; C) IGTKI; 

D) IGRA dan; F) HIMPAUDI.  
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3.1  Peran Penilik TK/SD Kecamatan Brebes  

PPBBS menerangkan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah 

Komponen penting untuk membentuk karakter anak usia dini sebagai bekal anak 

memasuki sekolah lebih lanjut karena masa-masa anak usia dini adalah masa-

masa keemasan (golden age) sehingga karakter anak mudah untuk dibentuk 

(Tb.1.k.1.b1, 10 Juli 2012).  

Berbagai upaya untuk mensosialisasikan PAUD telah dilakukan oleh 

Penilik PNFI Kecamatan Brebes. Dalam sosialisasi PAUD, Slamet Penilik PNFI 

Kecamatan Brebes menerangkan bahwa sosialisasi PAUD dengan cara: 1) melalui 

seminar PAUD; 2) BINTEK untuk pendidik; 3) melalui PKK; 4) berbagai 

kegiatan. (Tb.1.k.4.b.5) 

PPBBS pada Selasa, 10 Juli 2012 menyatakan bahwa syarat pendirian 

lembaga PAUD yakni diantaranya: 1) harus Adanya tempat; 2) adanya 

pengurusan; 3) adanya peserta didik; 4) adanya pendidik; 5) adanya rekomendasi 

dari kelurahan; 6) adanya izin lingkungan setempat dan; 7) akte notaris. Dalam 

syarat pendirian lembaga PAUD belum semua lembaga PAUD memenuhi syarat 

pendirian, terutama untuk memenuhi akte notaris (Tb.1.k.3.b.3).  

Program jangka pendek dan program jangka panjang. PPBBS pada Selasa, 

10 Juli 2012 menyatakan bahwa, program jangka pendek antara lain: 1) pendataan 

pendidik dalam rangka pelatihan yang bertujuan untuk mengetahui pendidik yang 

sudah mengikuti pelatihan dan pendidik yang belum mengikuti pelatihan; 2) 

kesejahteraan  bagi pendidik; 3) administrasi yang berhubungan dengan buku 

tamu, buku induk, dan monitoring inventaris. Program jangka panjang yaitu 
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mengadakan kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) yang dilaksanakan setiap tahun 

bekerja sama dengan IGTKI dan HIMPAUDI. Adapun program lain yang dibuat 

dalam mengembangkan layanan PAUD antara lain: 1) pertemuan-pertemuan 

HIMPAUDI se-Kecamatan Brebes yang dilaksanakan setiap bulan; 2) pertemuan-

pertemuan IGTKI se-Kecamatan Brebes yang dilaksanakan setiap bulan dan; 3) 

mengadakan semarak Hari Anak Nasional (HAN) setiap tahun (Tb.1.k.9.b.13).  

3.2 Peran IGTKI Kecamatan Brebes   

ITKBBS pada Senin, 9 Juli 2012 Pukul 09.50 menyatakan bahwa, 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah Penting dilaksanakan karena anak-anak pada 

usia atau masa ini merupakan pondasi bagi anak untuk dapat menempuh 

kehidupan selanjutnya dengan lebih baik dan tumbuh sebagai manusia seutuhnya 

(Tb.2.k.1.b1). 

Dalam sosialisasi PAUD kepada masyarakat, ITKBBS pada hari Senin 9 

Juli 2012 menerangkan bahwa sosialisasi PAUD kepada Masyarakat dengan cara 

melalui kegiatan lomba-lomba seperti mewarnai gambar, melukis, menyanyi, 

bercerita dll serta mengadakan senam masal (Tb.2.k.5.b5). Tujuan utama dari 

kegiatan ini adalah dapat meningkatkan kesadaran orang tua, masyarakat, dan 

lembaga terhadap pentingnya pembinaan pendidikan anak usia dini. Bagi anak 

sendiri kegiatan yang dilaukan oleh IGTKI ini berguna: i) untuk menguji 

kemampuan anak dalam mengembangkan aspek kemampuan, baik motorik 

maupun psikologis; ii) pengembangan potensi serta daya kreativitas anak.  

IGTKI berperan serta dalam pendirian dan pendidikannya. Peran IGKTI 

dalam pendirian suatu lembaga PAUD di wilayhnya hanya sebatas memberikan 
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pengarahan akan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga PAUD dan 

memantau pemenuhan persyaratan yang telah dilakukan lembaga PAUD. Menurut 

hasil wawancara  ITKBBS pada hari Senin, 9 Juli 2012 menyatakan bahwa syarat 

pendirian lembaga PAUD diantaranya : i) mempunyai yayasan yang jelas; ii) 

mempunyai sumber pembiayaan yang layak; iii) mempunyai tenaga pendidik 

yang memadai atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan; 

iv) memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar; dan 

v) memiliki surat izin pendirian (Tb.2.k.3.b3).  

Untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD di Kecamatan Brebes, 

IGTKI mempunyai program yaitu program kerja jangka pendek, program kerja 

jangka panjang dan program unggulan.  

Tabel 10. Program Jangka Pendek dan Program Jangka Panjang 
IGTKI Kecamatan Brebes  

Program Jangka Pendek Program Jangka Panjang 
1. Pengadaan fasilitas pendidikan 

yang representif secara bertahap 
dan berkesinambungan  

2. Membangun kinerja guru dalam 
iklim belajar yang menyenangkan  

3. Membangun komunikasi dengan 
orang tua siswa dalam 
meningkatkan belajar mengajar  

4. Menyusun Rancangan Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara 
(RAPBN)  

5. Rapat rutin 

1. Menjadikan sekolah berprestasi 
dan bergengsi di kota Brebes.  

2.  Menjadikan setiap alumni 
sebagai kebanggaan orang tua dan 
masyarakat.  

3. Menjadikan lembaga pendidikan 
ini sebagai barometer kemajuan 
pendidikan di tingkat taman 
kanak-kanak.  

 

Tabel 11. Program Jangka Menengah dan Program Unggulan IGTKI 
Kecamatan Brebes  

Program Jangka Menengah Program Unggulan 
1. Memiliki gedung sendiri yang 

memadai sesuai dengan 
kebutuhan pembelajaran.  

2. Memiliki fasilitas pendidikan 

1. Smart Kids Competation  
Program unggulan ini 

bertujuan untuk menumbuhkan 
jiwa kompetisi yang sehat, berani 
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yang lengkap dan bermutu.  
3.  Mencetak alumni-alumni 

bermutu dan berkarakter. 

berjuang, dan tidak takut kalah. 
Program ini diselenggarakan 
setiap bulan dengan materi lomba 
yang bervariasi.  

2. Adventure Day 
Kegiatan belajar yang 

disajikan dalam warna dan nuansa 
rekreatif dengan semangat 
kebersamaan yang kental. Lewat 
program ini diharapkan dapat 
menambah wawasan anak dan 
menstimulasi rasa ingin tahunya. 
Bentuknya adalah kunjungan ke 
tempat – tempat yang disesuaikan 
dengan tema yang sedang 
dipelajari di kelas, mendatangkan 
nara sumber.  

 

3.3 Peran IGRA Kecamatan Brebes  

IRABBS pada hari  Sabtu 28 Juli 2012 menyatakan bahwa Pendidikan 

Anak Usia Dini yakni PAUD sangat penting dilaksanakan karena untuk 

perkembangan anak mengingat kebutuhan anak lebih dominan dan orang tua pun 

sudah lebih memahami dan menyadari akan pentingnya pendidikan pra sekolah 

(Tb.3.k.1.b1).  

Dalam sosialisasi PAUD kepada masyarakat, IRABBS  pada hari  Sabtu 

28 Juli 2012 menerangkan bahwa sosialisasi PAUD kepada masyarakat dengan 

cara: 1) pemasangan Spanduk-spanduk; 2) pengajian; 3) acara Wisuda anak-anak 

RA. (Tb.3.k.5.b.5) 

IGRA berperan serta dalam pendirian dan pendidikannya. Peran IGRA 

dalam pendirian suatu lembaga PAUD di wilayahnya hanya sebatas memberikan 

pengarahan akan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga PAUD dan 

memantau pemenuhan persyaratan yang telah dilakukan lembaga PAUD. Menurut 
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IRABBS 28 Juli 2012 syarat pendirian lembaga PAUD diantaranya : i) Memiliki 

peserta didik; ii) mempunyai yayasan yang sudah berbadan hukum dengan adanya 

akta notaris; iii) memiliki sarana meliputi outdoor dan indoor; iv) memiliki 

kepengurusan; v) memiliki pendidik, vi)  izin lingkungan dari Kelurahan setempa 

dan; vii) memiliki izin dari Kementerian Agama yang melalui Pengawas RA, MI, 

dan Dinayah (RAMIDIN). (Tb.3.k.3.b.3) 

Untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD di Kecamatan Brebes, IGRA 

mempunyai program yaitu program kerja jangka pendek, program kerja jangka 

panjang dan program unggulan.  

Tabel 12. Program Jangka Pendek dan Program Jangka Panjang 
IGRA Kecamatan Brebes  

Program Jangka Pendek Program Jangka Panjang 
1. Melakukan pembenahan dan 

penertiban komponen-komponen 
pendidikan antara lain:  
a. Administrasi dan manajemen 

sekolah,  
b. Sistem dan kurikulum 

pengajaran  
c. Merencanakan dan 

melaksanakan program kerja  
2. Meningkatkan mutu pendidikan 

antara lain   
a. Pelajaran agama dan akhlak 

mulia  
b. Pelajaran sosial dan 

kepribadian mulia  
c. Pembelajaran jasmani, 

olahraga dan kesehatan  
d. Melaksanakan tata tertib 

sekolah  
3. Mengembangkan potensi siswa 

sesuai minat, bakat, kreativitas 
dan kemampuan  

4. Membina dan meningkatkan 
kemampuan, kualitas dan 
kesejahteraan tenaga pengajar. 

1. Memperluas dan memperbagus 
bangunan sekolah RA di 
Kecamatan Brebes  

2. Meningkatkan dan 
mengembangkan fasilitas sekolah 
(bangunan, peralatan, dll). 
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Tabel 13. Program Unggulan IGRA Kecamatan Brebes  
Program Unggulan 

1. Tahfizdhul Quran  
Tahfizdhatul Quran merupakan kegiatan bimbingan iqra’, hafalan Juz 
Amma dan Hadist, serta doa sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan untuk 
membekali anak belajar Al Quran untuk selanjutnya.  

2. Studi Lapangan  
Kegiatan studi lapangan ini merupakan kegiatan ke tempat-tempat yang 
berkaitan dengan tema pendidikan, misalnya berkunjung ke Rumah Sakit 
dan Kantor Polisi. Dilakukan setiap bulan sekali.  

3. Pengenalan Bahasa Arab  
Pengenalan secara sederhana bahasa arab bertujuan mengenalkan bahasa 
Al Quran. Dilakukan di sela-sela kegiatan belajar mengajar.  

4. Kegiatan Manasik Haji  
Sebagai apresiasi yang tinggi pada nilai-nilai keagamaan di RA, Kegiatan 
ini dilaksanakan di halaman Islamic Center dengan sarana dan prasarana 
yang cukup memadai yang dapat membawa anak pada pemahaman 
kegiatan manasik haji dengan cukup baik. Kegitan ini dilaksanakan setiap 
satu tahun sekali dan dilaksanakan oleh semua RA di Kecamatan Brebes.   

 

3.4 Peran HIMPAUDI Kecamatan Brebes  

HPBBS pada Sabtu, 28 Juli 2012 menerangkan bahwa Pendidikan Anak 

Usia Dini  Sangat membantu orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, PAUD 

merupakan masa golden age yaitu dimana masa anak-anak menerima rangsangan 

baik luar maupun dalam sehingga anak mudah dalam menerima masukan-

masukan yang baik maupun buruk, oleh karena itu sangatlah penting adanya 

PAUD untuk membentuk karakter anak. (Tb.4.k.1.b1) 

Dalam sosialisasi PAUD kepada masyarakat, HPBBS pada hari Sabtu 28 

Juli 2012 menjelaskan bahwa sosialisasi PAUD kepada Masyarakat dengan cara: 

1) Melalui kegiatan  seperti Hari Anak Nasional (HAN); 2) HIMPAUDI 

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan melakukan pelatihan dasar bagi pendidik 
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AUD; 3) ikut serta melakukan pembinaan bagi pengelola dan pendidik/pengasuh 

PAUD dan; 4) melalui BINTEK. (Tb.4.k.5.b.5) 

HIMPAUDI berperan serta dalam pendirian dan pendidikannya. Peran 

HIMPAUDI  dalam pendirian suatu lembaga PAUD di wilayahnya hanya sebatas 

memberikan pengarahan akan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga 

PAUD dan memantau pemenuhan persyaratan yang telah dilakukan lembaga 

PAUD. Menurut HPBBS pada Sabtu, 28 Juli 2012 syarat pendirian lembaga 

PAUD diantaranya: i) Memiliki tempat/gedung; ii) adanya peserta didik; iii) 

sarana dan prasarana untuk menarik minat orang tua memasukaan anaknya ke 

PAUD, iv) memiliki izin penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan setempat. 

(Tb.4.k.3.b.3) 

Untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD di Kecamatan Brebes, 

HIMPAUDI mempunyai program yaitu program kerja jangka pendek, program 

kerja jangka panjang dan program unggulan. 

Tabel 14. Program Jangka Pendek dan Program Jangka Panjang 
HIMPAUDI Kecamatan Brebes 

Program Jangka Pendek Program Jangka Panjang 
1. Mengadakan perbaikan sarana 

dan prasarana belajar    
2. Mengadakan perbaikan 

administrasi dan manajemen 
sekolah 

3. Menyebarluaskan 
informasiPAUD non-formal 
kepada Masyarakat sekitar 

1. mendirikan sekolah yang 
menunjang pendidikan untuk 
tingkat PAUD. 

 

Tabel 15. Program Jangka Menengah dan Program Unggulan 
HIMPAUDI Kecamatan Brebes  

Program Jangka Menengah Program Unggulan 
1. Memberikan dana kesejahteraan 

bagi para pengajar dan insentif 
1. Mengembangkan sikap dan 

kompetensi keagamaan  
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prestasi bagi guru yang unggul 
dalam mengajar  

2. Menyusun anggaran untuk 
membantu peningkatan kualitas 
pendidikan para guru, 

3.  Menyelenggarakan usaha-usaha 
yang dapat meningkatkan 
pendapatan sekolah yang tidak 
bertentangan dengan peraturan 
sekolah  

4. Meningkatkan mutu pendidikan 
guru 

2. Menumbuhkan kemandirian anak 
sejak dini  

3. Hari Anak Nasional yang 
dilaksanakan setiap satu tahun 
sekali seperti kegiatan lomba-
lomba yang diikuti semua PAUD 
non-formal se-Kecamatan Brebes  

4. Kunjungan profesi yang 
dilakukan 2 kali dalam satu 
semester.  

 

4.1.1.2 Profil Pengembangan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 
Kecamatan Bulakamba.  

  
Profil pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Bulakamba 

mencakupi (1) perkembangan PAUD di Kecamatan Brebes; (2) pengelolaan dan 

pembinaan Penyelenggara PAUD Kecamatan Brebes; (3) peran kelompok/ikatan 

profesi dalam pengembangan layanan PAUD Kecamatan Brebes.  

1. Perkembangan PAUD di Kecamatan Bulakamba  

Sesuai rencana dan strategi pendidikan khususnya dalam memacu 

perkembangan anak usia dini,  Dinas Pendidikan  Kabupaten Brebes yang telah 

melakukan intervensi program PAUD sejak tahun 2008, mulai mengadakan 

sosialisasi PAUD kepada masyarakat secara maksimal, terutama terhadap mereka 

yang memiliki anak usia dini. Keyakinan bahwa PAUD merupakan satu hal yang 

penting tampak berkembang dikalangan pelaku pendidik Kabupaten Brebes. 

Berikut gambaran petikan wawancara Peneliti. 

Hasil wawancara dengan KUBLK pada Rabu, 25 Juli 2012 pukul 13.47 WIB 

menyatakann bahwa:  
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“PAUD sangat bagus dilaksanakan karena dengan adanya keberadaan 
PAUD sebagai dasar melaksanakan atau melanjutkan anak untuk  
masuk Sekolah Dasar (SD).” (Tb.5.k.1.b.1)  

 
Ini juga dijelaskan oleh HPBLK  pada Rabu, 25 Juli 2012 pukul 10.24 

WIB, IRABLK  pada Kamis, 26 Juli 2012 pukul 08.58, dan ITKBLK  pada Rabu, 

25 Juli 2012 pukul 11.20 WIB menyatakan bahwa:  

“Sangat penting sekali dilaksanakan karena anak usia dini adalah masa 
keemasan sehingga masa-masa ini anak mudah menerima rangsangan 
sehingga dibutukan suatu layanan PAUD.” (Tb.8.k.1.b1) 

 
“Penting sekali PAUD dilaksanakan karena layanan PAUD membantu 

menstimulus perkembangan anak usia dini.” (Tb.7.k.1.b1) 
 
“Masa usia dini adalah masa golden age atau masa keemasan sehingga 

dibutuhkan pelayanan yang optimal, sehingga PAUD sangat penting 
dilaksanakan.” (Tb.6.k1.b1)  

 
Menindak lanjuti kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes tersebut 

maka setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes mendirikan dan mengembangkan 

layanan PAUD di daerahnya. Perkembangan PAUD di Kecamatan Bulakamba 

tidak terlepas pula dari kepedulian pemerintah daerah setempat termasuk 

penggerak IGTKI, IGRA, dan HIMPAUDI.  

KUBLK pada menerangkan bahwa PAUD PAUD Berdiri di Kecamatan 

Bulakamba 16 Juni 2003. (Tb.5.k.2.b2) 

Hal ini dipertegas oleh ITKBLK, IRABLK, HPBLK, bahwa:  

“PAUD formal TK mulai berdiri dan berkembang di Kecamatan 
Bulakamba Berdiri sejak 23 Mei 1950. Pada tahun 1962 TK di 
Bulakamba belum banyak yang berkembang. 10 tahun terakhir TK 
berkembang dengan baik dengan jumlah 20 Taman Kanak-kanak.” 
(Tb.6.k.2.b.2, 25 Juli 2012) 

 
“Berdiri sejak tahun 2001 namun pada tahun 2007 RA di Kecamatan 

Bulakamba mulai berkembang pesat. Pada tahun 2001 jumlah RA di 
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Kecamatan Bulakamba terdapat 7 RA dan pada tahun 2007 sampai 
sekarang terdapat 21 RA.” (Tb.7.k.2.b.2, 26 Juli 2012) 

 
“PAUD non formal KB, TPA di Kecamatan Bulakmba ini berdiri dan 

berkembang pada 16 Juni 2003 dan berkembang pada bulan Maret 
2008.” (Tb.8.k.2.b.2, 25 Juli 2012).  
 

Bentuk layanan PAUD yang ada di Kecamatan Bulakamba antara lain: 1) 

Taman Kanak-Kanak (TK); 2) Raudhatul Atfal (RA) dan; 3)  Kelompok Bermain 

(KB). Pada saat ini jumlah lembaga PAUD di Kecamatan Bulakamba mengalmi 

peningkatan yang cukup.  

Tabel 16. Jumlah Lembaga PAUD di Kecamatan Bulakamba Jumlah 
Pada Tahun 2010/2012-2012/2013 

Jenis Lembaga  Jumlah Lembaga PAUD 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Taman Penitipan Anak (TPA)  0 0 0 
Kelompok Bermain (KB) 19 19 23 
Taman Kanak-Kanak (TK) 20 20 20 
Raudhatul Atfhal (RA) 21 21 23 
Satuan PAUD Sejenis (SPS) 0 0 0 

Jumlah 60 60 66 
 

Untuk meningkatkan pengembangan layanan PAUD, dibentuklah Forum 

di tingkat Kabupaten/Kecamatan dengan di Ketuai oleh UPTD Pendidikan 

masing-masing Kecamatan. Berbagai kegiatan sosialisasi program PAUD 

dilakukan oleh Forum PAUD seperti UPTD Pendidikan, IGTKI, IGRA dan 

HIMPAUDI. 

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Forum PAUD maka 

lembaga-lembaga PAUD Formal maupun PAUD nonformal ini telah banyak anak 

usia dini mengikuti program PAUD.  
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Tabel 17. Jumlah Peserta didik PAUD formal di Kecamatan Bulakamba 
Pada Tahun 2010/2011-2012/2013 

Jenis Lembaga  Jumlah Peserta Didik PAUD 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Taman Penitipan Anak (TPA)  0 0 0 
Kelompok Bermain (KB) 725 725 861 
Taman Kanak-Kanak (TK) 554 578 658 
Raudhatul Atfhal (RA) 700 852 1036 
Satuan PAUD Sejenis (SPS) 0 0 0 

 
 

Tabel 16. Jumlah pendidik PAUD  Kecamatan Bulakamba 
berdasarkan Tingkat Pendidikan  

No Tingkat 
Pendidikan  

Pendidik PAUD 
TK RA  KB TPA 

1. SD 0 0 0 0 
2. SLTP/Sederajat 3 2 0 0 
3. SLTA/Sederajat 20 16 58 0 
4. Diploma  21 4 23 0 
5. S1 10 21 21 0 
6. S2 0 0 0 0 

Jumlah  54 43 102 0 
 

  Prosentase jumlah pendidik PAUD berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat dalam diagram sebagai berikut:  

Gambar 5. 
Prosentase Pendidik Taman Kanak-Kanak  (TK) 

Kecamatan Bulakamba Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Dari gambar 6 di atas ditemukan bahwa prosentase pendidik TK di  

Kecamatan Bulakamba berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1) 

lulusan SD sebesar 0,00%; 2) lulusan SLTP/Sederajat sebesar 1,62%; 3) lulusan 

SLTA/Sederajat sebesar 10,80%; 4) lulusan DIPLOMA sebesar 11,34%, 5) 

lulusan S1 sebesar 5,40% dan; 5) lulusan S2 sebesar 0,00%. Dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pendidikan pendidik TK di Kecamatan Bulakamba masih banyak 

pendidik TK lulusan DIPLOMA sebesar 11,34%.  

 

Gambar 6. 
Prosentase Raudhatul Atfhal  (RA) Kecamatan Bulakamba 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Dari gambar 7 di atas ditemukan bahwa prosentase pendidik RA di  

Kecamatan Bulakamba berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1) 

lulusan SD sebesar 0,00%; 2) lulusan SLTP/Sederajat sebesar 0,86%; 3) lulusan 

SLTA/Sederajat sebesar 6,88%; 4) lulusan DIPLOMA sebesar 0,72%, 5) lulusan 

S1 sebesar 9,03% dan; 5) lulusan S2 sebesar 0,00%. Dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan pendidik RA di Kecamatan Bulakamba paling tinggi lulusan 

S1sebesar 9,03%.  
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Gambar 7. 
Prosentase Pendidik Kelompok Bermain (KB) Kecamatan Bulakamba 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Dari gambar 8 di atas ditemukan bahwa prosentase pendidik KB di  

Kecamatan Bulakamba berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1) 

lulusan SD sebesar 0,00%; 2) lulusan SLTP/Sederajat sebesar 0,00%; 3) lulusan 

SLTA/Sederajat sebesar 59,16%; 4) lulusan DIPLOMA sebesar 23,46%, 5) 

lulusan S1 sebesar 21,42% dan; 5) lulusan S2 sebesar 0,00%. Dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pendidikan pendidik KB di Kecamatan Bulakamba paling tinggi 

lulusan SLTA/ Sederajat sebesar 73,14%.  

Layanan program TK maupun RA di Kecamatan Bulakamba 

dilaksanakan Layanan program TK di Kecamatan Bulakamba dilaksanakan 6 hari 

dalam seminggu dengan jam layanan minimal 2 jam per hari. Jumlah layanan 

dalam satu tahun minimal 160 hari atau 34 minggu. Rasio antara pendidik dan 

anak dalam standar pelayanan minimal (SPM) untuk TK 2:60 ini masih diluar 

rasio ideal dimana rasio ideal satu orang pendidik melayani 10/12 anak.  

Sedangkan layanan program PAUD nonformal di Kecamatan Bulakamba 

dilaksanakan 6 hari dalam seminggu dengan jam layanan minimal 2,5 jam per 

hari. Jumlah layanan dalam satu tahun minimal 160 hari atau 34 minggu. Rasio 

antara pendidik dan anak dalam standar pelayanan minimal (SPM) untuk RA 1:30 
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ini masih diluar rasio ideal dimana rasio ideal satu orang pendidik melayani 10/12 

anak. 

2. Pengelolaan dan Anggaran Penyelenggara PAUD Kecamatan Bulakamba  

Pada umumnya pengelolaan lembaga PAUD dilakukan oleh berbagai 

masyarakat yang peduli akan anak usia dini. mereka mengelola secara mandiri 

walau dalam berbagai kegiatan juga mendapatkan bantuan dari pihak yang terkait 

antara lain Dinas Pendidikan dan lembaga masyarakat. Persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam pengajuan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) dan 

Raudathul Atfhal (RA), PAUD nonformal antara lain:  

“Tempat belajar atau gedung, tenaga pendidik, peserta didik minimal 10-
20 anak, pengajuan ijin operasioanl  dari Dinas Pendidikan Kabupaten 
Brebes.” (KUBLK, Tb.5.k.3.b3,  25 Juli 2012)  
 

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin penyelenggaraan 
PAUD Formal yaitu adanya izin dari Kepala Desa, Murid untuk TK A 
berjumlah 20 dan TK B berjumlah 20, adanya pendidik, mempunyai 
sarana dan prasarana, adanya ijin dari UPTD Pendidikan setempat dan 
adanya izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.” 
(ITKBLK, Tb.6.k.3.b.3, 25 Juli 2012) 

 
“Syarat yang harus diperhatikan dalam pengajuan pendirian RA yaitu 

pengajuan proposal, mempunyai SK Yayasan, akta notaris, keterangan 
dari Desa, mempunyai Yayasan, jumlah siswa harus 15-20 siswa. Kalau 
penyelenggara RA tidak mempunyai Yayasan, maka penyelenggara 
belum bisa mendirikan RA namun penyelenggara tersebut bisa ikut di 
RA yang sudah mempunyai YayasanMemiliki tempat/gedung, adanya 
peserta didik, sarana dan prasarana untuk menarik minat orang tua 
memasukaan anaknya ke PAUD, memiliki izin penyelenggaraan dari 
Dinas Pendidikan setempat.” (IRABLK, Tb.7.k.3.b.3, 26 Juli 2012)  

 
“Ada syarat-syaratnya mba, dalam pendirian KB syarat-syaratnya yang 

harus diperhatikan oleh penyelenggara KB antara lain adanya tempat atau 
gedung, adanya peserta didik ini harus ada dahulu, adanya pendidik, 
sarana dan prasarana, mendapatkan izin dari UPTD Pendidikan 
Kecamatan Bulakamba kemudian mendapatkan izin operasional dari 
Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.” (HPBLK, Tb.8.k.3.b.3, 25 Juli 
2012) 
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Kurikulum dan metode yang digunakan dalam pembelajaran PAUD non 

formal di Kecamatan Bulakamba adalah menu generic (Tb.8.k.8.b.9), kurikulum 

yang digunakan di TK dan RA menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). (Tb.6.k.9.b11. Tb.7.k.7.b.7) dimana RA Kurikulum RA 

berlandaskan pada Dinas Pendidikan Agama. Acuan yang digunakan di PAUD 

nonformal KB menggunakan Acuan Menu Generik dari Dinas Pendidikan.  

Setiap unit kerja berhubungan dengan masalah Anggaran penyelenggaran 

,demikian pula di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Soal-soal yang 

menyangkut anggaran di lembaga PAUD pada garis besarnya berkisar pada : uang 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji 

serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga 

PAUD seperti perbaikan sarana dan sebagainya.  

Dalam anggaran Lembaga PAUD di Kecamatan Bulakamba, sumber 

keuangan pendidikan berasal dari Anggaran Negara dimana Anggaran Negara 

yaitu terdapat anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin yang 

diberikan oleh Pemerintah menurut KUBLK pada tanggal 25 Juli 2012 yang 

menyatakan bahwa:  

“Anggaran rutin yang diberikan oleh Pemerintah yaitu bantuan yang 
berupa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) , adapun bantuan 
dari Pemerintah selain APBN, Pemerintah memberikan bantuan seperti 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah I (APBD I)  dan APBD II”. 
(Tb.5.k.6.b.7)  

 
Bantuan program kelembagaan PAUD formal maupun PAUD non-

formal seperti bantuan APBN, APBD I DAN APD II dimaksudkan untuk 
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penguatan dan kemandirian lembaga PAUD dalam penyelenggaraan Pendidikan 

Anak Usia Dini yang merupakan program bantuan berkesinambungan.  

Tabel 19. Dana Perintisan  PAUD tahun 2010-2012 yang diterima 
Kecamatan  Bulakamba  

 
No.  Sumber  Alokasi Dana (Rp) 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 
4.  APBN  90.000.000 140.000.000 75.000.000 
5.  APBD Kapubaten/Kota  - - - 
6.  Dana Masyarakat  - - - 

 
Pada tahun 2010 Kecamatan Bulakamba lembaga PAUD yang menerima 

dana perintisan ada 3 lembaga PAUD masing-masing lembaga PAUD menerima 

sebesar Rp. 30.000.000,00, pada tahun 2011 Kecamatan Brebes yang menerima 

dana perintisan ada  4 lembaga PAUD masing-masing lembaga PAUD sebesar 

Rp. 35.000.000,00 dan pada tahun 2012 Kecamatan Brebes lembaga PAUD yang 

menerima dana perintisan ada 2 lembaga PAUD sebesar Rp. 35.000.000,00. Dana 

Perintisan yang bersumber dari dana APBN ini dialokasikan untuk Operasional 

PAUD, Kesejahteraan Guru, APE outdoor dan indoor. 

Tabel .20 Dana Penguatan PAUD tahun 2010-2012 yang diterima 
Kecamatan  Bulakamba 

No.  Sumber  Alokasi Dana (Rp) 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

4.  APBN  37.500.000 - - 
5.  APBD Kapubaten/Kota  - - - 
6.  Dana Masyarakat  - - - 

  

Pada tahun 2010 Kecamatan Bulakamba mendapat dana penguatan untuk 

5 lembaga PAUD masing-masing lembaga menerima sebesar Rp. 7.500.000,00 

dan pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada dana penguatan, dana ini dialihkan pada 

BOP.  
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Pada tahun 2011 lembaga PAUD Kecamatan Bulakamba yang menerima 

Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD) ada 4 lembaga 

PAUD masing-masing lembaga PAUD menerima BOP yang berasal dari APBN 

sebesar Rp. 4.800.000,00 dan dari APBD I ada  9 lembaga PAUD setiap lembaga 

PAUD menerima sebesar Rp. 3.600.000,00 dan dana aspirasi yang berasal dari 

APBD II lembaga PAUD Kecamatan Bulakamba ada 3 lembaga PAUD masing-

masing menerima sebesar Rp. 25.000.000,00.  

Pada tahun 2012 lembaga PAUD Kecamatan bulakamba  yang menerima 

Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD) ada 6 lembaga 

PAUD masing-masing lembaga PAUD menerima BOP yang berasal dari APBN 

sebesar Rp. 4.800.000,00 dan dari APBD I ada 15 lembaga PAUD setiap lembaga 

PAUD menerima sebesar Rp. 3.600.000,00 dan dana aspirasi yang berasal dari 

APBD II lembaga PAUD Kecamatan Brebes ada 7 lembaga PAUD masing-

masing lembaga PAUD menerima sebesar Rp. 25.000.000,00.  

Departemen Agama (DEPAG) Kabupaten Brebes  memberikan dana 

bantuan untuk lembaga Raudhatul Atfhal (RA) Kecamatan Bulakamba sebesar 

Rp. 50.000.000,00 untuk 10 lembaga PAUD setiap lembaga PAUD menerima 

sebesar Rp. 5.000.000,00 dikeluarkan setiap tahun. Bantuan tersebut diberikan 

langsung Kementerian Agama melalui rekening Pimpinan daerah (PD) IGRA 

dimana bantuan ini dialokasikan untuk mengembangkan kegiatan.  

Untuk lembaga Raudhatul Atfhal (RA) Kecamatan Bulakamba  bantuan 

didapatkan dari Departemen Agama (DEPAG) Kabupaten Brebes sebesar Rp. 

99.000.000 masing-masing pendidik menerima sebesar Rp. 3.000.000,00 
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dikeluarkan setiap 6 bulan sekali selama 12 bulan. Bantuan tersebut diberikan 

kepada pendidik dilihat dari masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun.  

Pencairan dana bantuan kesejahteraan guru atau transport bagi tenaga 

pendidik anak usia dini di lembaga PAUD di Kecamatan Bulakamba 

dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi, kinerja dan kesejahteraan tenaga 

pendidik guna kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai guru. Besar dan kecil 

kisaran tingkat pendapatan pendidik per bulan. Menurut ITKBLK, IRABLK, 

HPBLK Kecamatan Bulakamba menyatakan bahwa:  

“Gaji guru di Taman Kanak-Kanak perbulan sebesar Rp 150.000,- 
sampai dengan Rp.300.000,-. Kisaran tingkat pendapatan guru per 
bulan didapatkan dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa, 
dan APBN. Bagi guru yang sudah PNS gaji per bulan berbeda, mba 
dengan tingkat pendapatn guru honor. Tingkat pendapatan diberikan 
kepada guru sesuai dengan masa jabatan.” (Tb.6.k.14.b.16, 25 Juli 201) 

 
“Pendapatan guru Kelompok Bermain perbulan setiap guru mendapatkan 

Rp. 30.000,- sampai dengan Rp 100.000,-. pendapatan guru diperoleh 
dari uang SPP siswa. setiap bulan SPP, untuk honor guru kalau 
dikatakan tidak cukup lah mba, untuk kebutuhan guru setiap bulannya.” 
(Tb.8.k.11.b.12, 25 Juli 2012)  

 
“Gaji guru setiap bulan sebesar Rp 125.000,-  gaji ini dari DEPAG yang 

dikeluarkan 1 tahun sekali, tapi yang mendapat gaji dari DEPAG itu 
yang sudah mengabdi selama 2 tahun, jadi tidak semua guru RA dapat, 
mba. . untuk guru yang tidak mendapat gaji dari DEPAG, guru 
mendapat gaji dari sekolah masing-masing Rp 100.000,- sampai dengan 
Rp 300.000,- per bulannya, mba.” (Tb.7.k.10.b.11, 26 Juli 2012) 

 
Tabel. 21 Tingkat Pendapatan Pendidik PAUD Kecamatan 

Bulakamba tiap Bulan  
Besaran Rp 

TK RA PAUD nonformal 
Rp. 150.000-300.000 100.000-300.000 30.000-100.000 
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3. Peran kelompok/ikatan profesi dalam pengembangan layanan PAUD 

Kecamatan Bulakamba  

Dalam penyelenggaran layanan PAUD tidak lepas dari peran masing-

masing kelompok atau ikatan seperti: A) Penilik TK/SD; B) Ramidin; C) IGTKI; 

D) IGRA dan; F) HIMPAUDI.  

3.1 Peran Penilik TK/SD Kecamatan Bulakamba  

KUBLK pada Rabu, 25 Juli 2012 menyatakan  Pendidikan Anak Usia Dini 

sangat bagus dilaksanakan karena membantu anak untuk berkreasi dibantu 

mendapatkan stimulus agar anak tumbuh dan perkembang secara normal. 

(Tb.1.k.1.b1)  

Berbagai upaya untuk mensosialisasikan PAUD telah dilakukan oleh 

Penilik TK/SD Kecamatan Bulakamba. Dalam sosialisasi PAUD, KUBLK pada 

hari Rabu, 25 juli 2012 Pukul 13:47 WIB menerangkan bahwa sosialisasi PAUD 

dengan cara: 1) Melalui kabupaten yaitu pada rapat koordinasi; 2) sosialisasi 

melalui penilik PNFI pada saat acara HAN; 3) kerjasama antara IGTKI , IGRA 

maupun HIMPAUDI dengan PKK.  (Tb.5.k.3.b.3) 

Menurut KUBLK 25 Juli 2012 syarat pendirian lembaga PAUD yakni 

diantaranya harus 1) Tempat belajar atau gedung; 2) Tenaga pendidik; 3) Peserta 

didik minimal 10-20 anak; 4) Pengajuan ijin operasioanl  dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Brebes. Dalam syarat pendirian lembaga PAUD belum semua lembaga 

PAUD memenuhi syarat pendirian, terutama untuk memenuhi akte notaris. 

(Tb.5.k.3.b.3) 
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Program jangka pendek dan program jangka panjang, menurut KUBLK 

pada hari Rabu, 25 juli 2012, program jangka pendek antara lain: sosialisasi 

tentang PAUD kepada masyarakat agar masyarakat memanfaatkan fasilitas PAUD 

yang ada di wilayahnya dan Program jangka panjang yaitu mengadakan kegiatan 

Hari Anak Nasional (HAN) yang dilaksanakan setiap tahun bekerja sama dengan 

IGTKI dan HIMPAUDI. (Tb.5.k.4.b.4) 

3.2 Peran IGTKI Kecamatan Bulakamba   

Menurut ITKBLK pada hari 25 Juli 2012, Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan Masa usia dini adalah masa golden age atau masa keemasan sehingga 

dibutuhkan pelayanan yang optimal, sehingga PAUD sangat penting 

dilaksanakan. (Tb.6.k.1.b1) 

Dalam sosialisasi PAUD kepada masyarakat, Menurut ITKBLK pada hari 

25 Juli 2012 menjelaskan bahwa sosialisasi PAUD kepada Masyarakat dengan 

cara Pertemuan formal atau pertemuan non formal seperti lewat PKK, lomba-

lomba, dan kegiatan Hari Anak Nasional (HAN). (Tb.6.k.6.b.4) 

IGTKI berperan serta dalam pendirian dan pendidikannya. Peran IGKTI 

dalam pendirian suatu lembaga PAUD di wilayahnya hanya sebatas memberikan 

pengarahan akan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga PAUD dan 

memantau pemenuhan persyaratan yang telah dilakukan lembaga PAUD. Menurut 

ITKBLK 25 Juli 2012 syarat pendirian lembaga PAUD diantaranya: 1) adanya 

izin dari Kepala Desa; 2) Peserta didik untuk TK A berjumlah 20 dan TK B 

berjumlah 20; 3) Adanya pendidik; 4) Mempunyai sarana dan prasarana; 5) 
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Adanya ijin dari UPTD Pendidikan setempat dan adanya izin operasional dari 

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. (Tb.6.k.3.b3) 

Untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD di Kecamatan Bulakamba, 

IGTKI mempunyai program yaitu program kerja jangka pendek, program kerja 

jangka panjang dan program unggulan.  

Tabel 22. Program Jangka Pendek dan Program Jangka Panjang 
IGTKI Kecamatan Bulakamba  

Program Jangka Pendek Program Jangka Panjang 
1. Mengikuti dan mengadakan 

seminar, pelatihan dan workshop  
2. Menyusun program gugus 
3. Menyusun program pembangunan 

kurikulum yang baru  
4. KKG setiap gugus. 

1. Meningkatkan profesi guru  
2.  Mengupayakan guru melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi minimal S-1 

3.  Meningkatkan kelembagaan 
dalam segi sarana dan prasarana. 

 

Tabel. 23 Program Unggulan IGTKI Kecamatan Bulakamba  
Program Unggulan 

1. Pembuatan APE dan buatan media pembelajaran yang inovatif agar dapat 
dinikmati oleh sekolah lain atau gusus lain  

2. Pengembangan wirausaha yang akan dipasarkan pada lingkungan 
sekolah.  
.   

 

3.3 Peran IGRA Kecamatan Bulakamba   

Menurut IRABLK pada hari  26 Juli 2012, Pendidikan Anaka Usia Dini 

Penting sekali dilaksanakan karena layanan PAUD membantu menstimulus 

perkembangan anak usia dini. (Tb.7.k.1.b.1) 

Dalam sosialisasi PAUD kepada masyarakat, menurut IRABLK  pada hari  

26 Juli 2012  menerangkan bahwa sosialisasi PAUD kepada masyarakat dengan 

cara: Pengawas RAMIDIN ikut mensosialisasikan lewat acara wisuada anak-anak, 

lewat jamiahan, dan pengajian dari kegiatan ini masyarakat akan tertarik dan 
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mempunyai motivasi untuk memasukkan atau menyekolahkan anaknya ke RA. 

(Tb.7.k.4.b4) 

IGRA berperan serta dalam pendirian dan pendidikannya. Peran IGRA 

dalam pendirian suatu lembaga PAUD di wilayahnya hanya sebatas memberikan 

pengarahan akan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga PAUD dan 

memantau pemenuhan persyaratan yang telah dilakukan lembaga PAUD. Menurut 

IRABLK 26 Juli 2012 syarat pendirian lembaga PAUD diantaranya : 1) 

Pengajuan proposal; 2) Mempunyai SK Yayasan; 3) akta notaris; 4) Keterangan 

dari Desa; 5) Mempunyai Yayasan, jumlah siswa harus 15-20 siswa. Kalau 

penyelenggara RA tidak mempunyai Yayasan, maka penyelenggara belum bisa 

mendirikan RA namun penyelenggara tersebut bisa ikut di RA yang sudah 

mempunyai Yayasan. (Tb.7.k.3.b.3) 

Untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD di Kecamatan Bulakamba, 

IGRA mempunyai program yaitu program kerja jangka pendek, program kerja 

jangka panjang dan program unggulan.  

Tabel. 24 Program Jangka Pendek dan Program Jangka Panjang 
IGRA Kecamatan Bulakamba  

Program Jangka Pendek Program Jangka Panjang 
1. Meningkatkan kualitas dan 

kwantitas SDM guru dan anak 
RA se PC Bulakamba  

2.  Menyelenggarakan pelatihan dan 
pembinaan untuk pendidik dan 
tenaga kependidikan RA secara 
berkala bekerja sama dengan  
instansi dan lembaga lainnya  

3. Mengoptimalisasikan penggunaan 
kurikulum yang berlaku di RA  

4. Memotivasi adanya guru dan 
anak RA yang berprestasi  

5. Memanfaatkan media cetak dan 

1. Mendirikan gedung sekolah yang 
menunjang pendidikan untuk 
tingkat RA sampai dengan 
Madrasah Aliyah  

2. Mengupayakan jamsostek bagi 
RA  

3. Mengupayakan usulan kepada 
Kementerian Agama untuk 
subsidi biaya kuliah bagi guru 
RA.  
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media elektronik dalam rangka 
memasyarakatkan RA.  

 

Tabel. 25 Program Unggulan IGRA Kecamatan Bulakamba  
Program Unggulan 

1. Mengadakan kegiatan manasik haji yang dilakukan setiap satu tahun 
sekali yang diikuti oleh RA se Kecamatan Bulakamba  

2. Kunjungan profesi sesuai dengan tema. 
 

3.4 Peran HIMPAUDI Kecamatan Bulakamba  

Menurut HPBLK pada hari 25 Juli 2012, Pendidikan Anak Usia Dini 

Sangat penting sekali dilaksanakan karena anak usia dini adalah masa keemasan 

sehingga masa-masa ini anak mudah menerima rangsangan sehingga dibutukan 

suatu layanan PAUD. (Tb.8.k.1.b.1) 

Dalam sosialisasi PAUD kepada masyarakat, menurut HPBLK pada hari 

25 Juli 2012 menjelaskan bahwa sosialisasi PAUD kepada Masyarakat dengan 

cara: 1) Rapat-rapat Kepala Desa; 2) Melalui pengajian; 4) Melaui PKK dan; 4) 

melalui Kegiatan Hari Anak Nasional.  (Tb.8.k.4.b.4) 

HIMPAUDI berperan serta dalam pendirian dan pendidikannya. Peran 

HIMPAUDI  dalam pendirian suatu lembaga PAUD di wilayahnya hanya sebatas 

memberikan pengarahan akan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga 

PAUD dan memantau pemenuhan persyaratan yang telah dilakukan lembaga 

PAUD. Menurut HPBLK pada 26 Juli 2012 syarat pendirian lembaga PAUD 

diantaranya: 1) Adanya tempat atau gedung; 2)  Adanya peserta didik ini harus 

ada dahulu; 3) Adanya pendidik; 4) sarana dan prasarana; 5) Mendapatkan izin 

dari UPTD Pendidikan Kecamatan Bulakamba; 6) Kemudian mendapatkan izin 

operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. (Tb.8.k.3.b.3) 
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Untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD di Kecamatan Bulakamba, 

HIMPAUDI mempunyai program yaitu program kerja jangka pendek, program 

kerja jangka panjang . 

Tabel. 26 Program Jangka Pendek dan Program Jangka Panjang 
HIMPAUDI Kecamatan Brebes  

Program Jangka Pendek Program Jangka Panjang 
Mengadakan pelatihan-pelatihan 
bagi pendidik KB se-Kecamatan 
Bulakamba 

 

Mengupayakn usulan kepada Dinas 
Pendidikan untuk mensubsidi biaya 
kuliah bagi pendidik KB yang belum 
Sarjana.   
 

 

4.1.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi Kecamatan Brebes dan 
Kecamatan Bulakamba dalam mengembangkan layanan PAUD  

 
4.1.2.1 Hambatan-hambatan yang dihadapi Kecamatan Brebes dalam 

mengembangkan layanan PAUD  
 Dalam pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Brebes, banyak 

mengalami suatu hambatan yang dihadapi khususnya oleh penyelenggara PAUD. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada profil pengembangan layanan PAUD di 

Kecamatan Brebes yang terjadi secara intern maupun eksternal. Sesuai dengan 

pernyataan PPBBS  pada tanggal 10 Juli 2012 sebagai berikut:  

“Hambatan yang dihadapi Kecamatan Brebes dalam pengembangan 
layanan PAUD kalau dilihat dari  menajeman keuangan ini masih kurang 
sekali seperti kurangnya kesejahteraan untuk para pendidik masih 
sangat..sangat rendah bahkan jauh dibawah Angka Upah Minimum 
Regional (UMR), kalau dilihat dari manajemen sarana dan prasarana ini 
juga masih menjadi hambatan karena masih banyak penyelenggara 
PAUD baik PAUD formal maupun PAUD non-formal masih kekurangan 
APE. Untuk kualifikasi akademik pendidik PAUD ini masih belum 
memenuhi masih banyak pendidik yang berijazah SLTA”. (Tb.1.k.6.b.8, 
Tb1.k.8.b.12, 10 Juli 2012).  

 
 

Dipertegas pula oleh Ketua IGTKI, Ketua IGRA dan Ketua HIMPAUDI 

Kecamatan Brebes  
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“Kalau kita bicara masalah hambatan, mba. Banyak sekali hambatan yang 
dihadapi khususnya untuk penyelenggara PAUD. Hambatan yang sangat 
kelihatan biasanya masalah kurangnya dana untuk biaya operasional 
sekolah, kesejahteraan guru yang masih rendah, kelengkapan APE yang 
masih belum terpenuhi.” (Tb.2.k.8.b.8. Tb.2.k.11.b.11, 9 Juli 2012)  

 
“Hambatan yang sering dihadapi di PAUD seperti kurangnya APE luar 

dan dalam, sarana prasarana seperti gedung masih ada RA yang 
menginduk di RA lain, kekurangan peserta didik, kemudian masalah 
dana, pemerolehan dana di RA berasal dari Dinas Agama (DEPAG) saja, 
Mba.” (Tb.3.k.6.b.7. Tb.3.k.8.b.9, 28 Juli 2012)   

 
“Setiap lembaga PAUD mengeluh kurangnya APE sehingga siswa-siswa 
Cuma bisa bermain dengan alat permainan seadanya dan berebutan 
mainan, honor guru yang sangat sedikit mbak” (Tb.4.k.7.b.7. 
Tb.4.k.10.b.12).  

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan 

yang dihadapi para penyelenggara PAUD di Kecamatan Brebes adalah sebagai 

berikut: 1) Kebijakan pemerintah dalam alokasi dana pendidikan sehingga 

mengakibatkan tidak lancarnya operasional sekolah; 2) kesejahteraan guru/insentif  

yang masih rendah dibawah Angka Upah Minimum Regional Kabupaten Brebes 

ini mengakibatkan  kurangnya minat masyarakat untuk menjadi guru PAUD , 3)  

sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi standar PAUD yang 

ditetapkan yang mengakibatkan kurangnya ketertarikan masyarakat untuk 

memasukkan anaknya ke PAUD.  

4.1.2.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi Kecamatan Bulakamba dalam 
mengembangkan layanan PAUD  

Dalam pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Bulakamba, banyak 

mengalami suatu hambatan yang dihadapi khususnya oleh penyelenggara PAUD. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada profil pengembangan layanan PAUD di 

Kecamatan Bulakamba yang terjadi secara intern maupun eksternal. Hambatan 



109 
 

yang dihadapi Sesuai dengan pernyataan KUBLK pada tanggal 25 Juli 2012 

sebagai berikut:  

“Untuk masalah hambatan yang sering terjadi di PAUD ini masalah 
anggaran atau masalah dana untuk operasional belum tercukupi dana 
masih jauh dari kebutuhan. Masalah kesejahteraan guru yang belum 
mendapakan upah yang layak, tidak sesuai dengan UMR Kab. Brebes, 
masih ada PAUD yang siswanya sedikit jadi belum merata.” 
(Tb.5.k.6.b.8,  25 Juli 2012) 

 
Dipertegas oleh Ketua IGTKI, Ketua IGRA, dan Ketua HIMPAUDI 

Kecamatan Bulakamba  

“Wilayah yang tidak merata atau jarak antara satu TK dengan TK yang 
lain terlalu jauh sehingga kalau ada informasi dari Dinas atau UPTD 
menjadi terhambat, pendidikan yang heterogen atau pendidikan yang 
berbeda-beda seperti penyampaian materi dalam rapat kurang cepat 
diterima, mba. Hambatan yang lain mba, seperti tahun ajaran baru TK di 
Kecamatan Bulakamba masih ada sekolahan yang kekurangan murid, 
jadi sekolahan A siswanya banyak terus sekolah B kekurangan siswa 
soalnya disekolah A lebih banyak alat permainannya daripada disekolah 
B kemudian masih ada sekolahan yang belum melaksanakan program 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan 
seperti ada sekolah yang tidak ada Rencana Kegiatan. Untuk upah para 
guru ini masih kurang sekali, mba. Saya juga kasih dengan guru yang 
belum PNS ini gaji berasal dari uang SPP siswa.” (ITKBLK, 
Tb.6.k.6.b.8. Tb.6.k.11.b.9. 25 Juli 2012 WIB)  

 
“Hambatannya seperti SDM, Dana operasional, sarpras yang masih minim 

sekali, gaji guru yang masih sedikit. SDM pendidik masih banyak yang 
SMA, dana operasional ini diperoleh dari DEPAG , mba jadi dari Dinas 
Pendidikan masih kurang sekali yang sering mendapatkan bantuan dana 
dari Dinas pendidikan yaitu TK dan PAUD jadi dana di RA diperoleh 
hanya dari DEPAG saja. Gaji guru yang sangat-sangat kecil, sarpras ini 
masih ada RA yang belum punya gedung sendiri masih pinjam di 
Madrasah atau masih pinjam di MTS.” (IRABLK, Tb.7.k.6.b.10, 26 Juli 
2012)  

 
“Iya, ada hambatan mba, hambatanya seperti dana untuk operasional 

padahal sudah mengajukan proposal utuk sarana dan prasarana tapi 
belum juga diacc dan dana tersebut belum cair sampai sekarang ini. Gaji 
guru yang memprihatinkan, banyak guru yang ngeluh kalau dicerita 
gajinya itu hanya bisa untuk beli sabun saja mba.” (HPBLK, 
Tb.8.k.5.b.6. Tb.8.k.6.b.8 25 Juli 2012) 



110 
 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan hambatan-

hambatan yang dihadapi PAUD di Kecamatan Bulakamba adalah sebagai berikut: 

1) Kebijakan pemerintah dalam alokasi dana pendidikan sehingga mengakibatkan 

tidak lancarnya operasional sekolah; 2) pendapatan guru atau kesejahteraan guru 

yang masih rendah sehingga masyarakat kurang berminat menjadi guru PAUD, 3) 

sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah yang mengakibatkan kurangnya ketertarikan masyarakat untuk 

memasukkan anaknya ke PAUD, 4) kualifikasi akademik guru yang belum 

memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan kondisi ini membuat 

merosotnya mutu pendidikan PAUD yang berimbas negatif pada bembentukan 

kualitas anak dan; 5) masih ada sekolah yang kekurangan peserta didik ini 

disebabkan karena jarak antara lembaga PAUD yang satu dengan yang lain sangat 

dekat sehingga lembaga PAUD harus bersaing. 

4.1.3 Langkah-langkah yang diambil Kecamatan Brebes dan Kecamatan 
Bulakamba dalam mengembangkan layanan PAUD  
 

4.1.3.1 Langkah-langkah yang dihadapi Kecamatan Brebes dalam 
mengembangkan layanan PAUD  

Diatas telah dijelaskan Hambatan-hambatan yang dialami Kecamatan 

Brebes dalam mengembangkan layanan PAUD. Dilihat dari setiap hambatan-

hambatan yang muncul maka ada pula langkah-langkah yang akan diambil oleh 

Kecamatan Brebes dalam mengembangkan layanan PAUD.  

Langkah-langkah yang diambil Kecamatan Brebes dalam 

mengembangakan layanan PAUD, berdasarkan wawancara dengan Penilik PNFI, 

Ketua IGTKI, Ketua IGRA, dan ketua HIMPAUDI Kecamatan Brebes.   
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“Rencana ataupun strategi-strategi yang diambil Pemerintah Kabupaten 
Brebes dalam hal ini UPTD Pendidikan dengan mengadakan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini yang 
dilakukan oleh penilik PNFI, program-program yang ditunjukan kepada 
guru guna mencapai kualitas guru yang lebih bermutu seperti 
mengadakan BIMTEK dan pelatihan-pelatihan baik ditingkat Kabupaten 
maupun Provinsi. Langkah-langkah untuk masalah kesejahteraan guru 
Pemerintah Kabupaten Brebes memberikan bantuan operasional seperti 
dan APBN dan APBD I dan APBD II. Sarpras setiap lembaga harus 
membuat proposal pengajuan dana.” (Tb.1.k.12.b.17. Tb1.k.18.18, 10 
Juli 2012)  

 
“Langkah yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan para 

penyelenggara dan guru dengan memberikan gaji yang tinggi 
(Tb.4.k9.b9.), agar setiap lembaga PAUD setiap tahunnya mendapatkan 
siswa yang banyak ini langkahnya dengan pemasangan spanduk, banner. 
Untuk guru yang mash Lulusan SMA ini langkahnya memasukan nama 
tersebut kebeasiswa Pemerintah agar guru tersebut bisa melanjutkan ke 
Sarjana.(Tb.4.k.9.b.10). Setiap bulannya HIMPAUDI mengadakan 
pertemuan rutin guna menampung dan memeberikan solusi apabila ada 
masalah disetiap lembaga yang diselenggarakan.” (Tb.4.k.4.b4. Tb.4., 28 
Juli 2012) 

 
“Mengadakan program-program pengembangan kompetensi yang 

dilakukan IGTKI bagi guru berupa pengadaan pelatihan-pelatihan, 
seminar, KKG, mengadakan BINTEK. Langkah dari pemerintah seperti 
memberikan bantuan berupa APE bagi lembaga TK yang mengajukan 
proposal, BOP bagi siswa yang kurang mampu.(Tb.2.k.7.b.8) Langkah 
dalam perekrutan pegawai baru IGTKI menetapkan persyaratan khusus 
guna menambah kualitas TK di Kecamatan Brebes minimal guru lulusan 
D2 PGTK, untuk kesejahteraan guru ini diambil dari uang SPP siswa 
setiap bulannya dan dari pemerintah bantuan dana APBN, APBD I dan 
APBD II.” (Tb.2.k.6.b.6, 9 Juli 2012)  

 
“Untuk langakah ini mba, IGRA hanya punya langkah masalah bagi 

kesejahteraan guru ini langkahnya dari bantuan DEPAG setiap tahunnya 
tiga juta, dan untuk sarpras menggunakan dana dari swadaya masyarakat 
sekitar, wali murid hanya itu saja mba.” (Tb.3.k.8.b.9, 28 Juli 2012)  

 
4.1.3.2 Langkah-langkah yang dihadapi Kecamatan Bulakamba dalam 

mengembangkan layanan PAUD  

 Diatas telah dijelaskan Hambatan-hambatan yang dialami Kecamatan 

Bulakamba dalam mengembangkan layanan PAUD. Dilihat dari setiap hambatan-
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hambatan yang muncul maka ada pula langkah-langkah yang akan diambil oleh 

Kecamatan Bulakamba dalam mengembangkan layanan PAUD.  

Langkah-langkah yang diambil Kecamatan Bulakamba dalam mengembangakan 

layanan PAUD, berdasarkan wawancara dengan Penilik PNFI, Ketua IGTKI, 

Ketua IGRA, dan ketua HIMPAUDI Kecamatan Bulakamba.  

“Langkah-langkah yang diambil, mba. Memberikan pengadaan APE luar 
atau dalam kepada masing-masing lembaga secara bergantian dengan 
syarat harus mengajukan proposal permohonan bantuan operasional 
berupa APE, langkah selanjutnya dalam meningkatakan kesejahteraan 
pendidik UPTD Pendidikan Kacamatan Bulakamba membantu untuk 
mengajukan permohonan bantuan dana dari pemerintah berupa APBN 
dan APBD saja.” (KUBLK, Tb.5.k.7.b.8, 25 Juli 2012)  
 

“Langkah yang diambil dalam meningkatkan kesejahteraan guru ini 
dengan bantuan berupa APBN dan APBD saja mba, untuk meningkatkan 
mutu pendidik IGTKI menggunakan langkah setiap pendidik mengikuti 
penataran dan Bintek dan bantuan melaksanakan KKG.” (ITKBLK, 
Tb.6.k.6.b.7, Tb.6.k.4.b.4, 25 Juli 2012) 
 

“Langkah ini jika kekurangan dana IGRA mengambil dari pengadaan 
majalah setiap eksplarnya ini masuk di Kas IGRA lalu uang ini akan 
digunakan bersama disetiap lembaga yang membutuhkan dana, dana bisa 
diperoleh dari donatur.” (IRABLK, Tb.7.k.7.b.7, 26 Juli 2012) 
 

“Jika kekurangan dana untuk APE setiap lembaga harus mengajukan 
proposal kepada UPTD setempat, dana untuk kesejahteraan guru maupun 
operasional ini dana dari APBN dan APBD I dan APBD II.peningkatan 
kualifikasi akademik guru yang belum memenuhi syarat yang ditentukan 
ini guru diajukan supaya mendapatkan beasiswa sekolah.”  (HPBLK, 
Tb.8.bk.7.b.9, 25 Juli 2012)  

 
 
 
 

4.2 PEMBAHASAN  

Pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian seperti yang telah 

dipaparkan didepan meliputi: 1) Profil pengembangan layanan PAUD di 

Kecamatan Brebes dan di Kecamatana Bulakamba; 2) Hambatan yang dihadapi 
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Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba dan; 3) Langkah-langakah yang 

dihadapi Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba.  

4.2.1 Profil pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Brebes  

Pendidikan anak usia dini sangat penting dilaksanakan di Kecamatan 

Brebes, karena masa usia dini adalah masa keemasan (golden age), masa-masa 

keemasan tersebut masa yang mudah dibentuk atau masa yang mudah distimulus 

dengan adanya lembaga PAUD ini membantu dalam perkembangan anak seperti 

perkembangan sosio emosional, kecerdasan, dan perkembangan fisik dan sebagai 

bekal anak memasuki sekolah selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

(Sujiono, 2009:6) bahwa Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakkan dasar kearah 

pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio 

emosional (sikap dan perilaku serta beragama), bahasa dan komunikasi, sesuai 

dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini 

dan ini sesuai berdasarkan PP 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan, fungsi dan tujuan PAUD dalam Pasal 61 yang 

berbunyi pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk 

perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.  

Penyelenggaran PAUD di Kecamatan Brebes berdiri berdasarkan atas 

jumlah anak usia dini (0-6 tahun) di Kecamatan Brebes yang banyak, ingin 
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memberikan pembelajaran yang berbeda dengan sekolah lain,  landasan Pancasila, 

UUD 1994, Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 dan UU Nomor 20 Tahun 2003. 

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu didasarkan pada berbagai 

landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan keilmuan. Hal ini sesuai dengan 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu didasarkan pada berbagai 

landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan keilmuan. Landasan Yuridis 

tentang sistem pendidikan Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa ”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”. (UU 

Nomor 20 Tahun 2003), Landasan Empiris dan landasan Keilmuan.  

Bentuk layanan PAUD di Kecamatan Brebes ada 4 layanan PAUD yaitu 

1) Taman Kanak-Kanak (TK); 2) Raudhatul Atfal (RA); 3) Kelompok Bermain 

(KB) dan; 4) Taman Penitipan Anak (TPA). Hal ini sesuai dengan Sujiono (2009: 

22) bahwa berbagai lembaga PAUD yang dikenal oleh masyarakat luas 

diantaranya Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), Kelompok 

Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Pos PAUD, sebagai salah satu 

Satuan PAUD Sejenis.  

Lembaga PAUD di Kecamatan Brebes diantaranya: (1) Taman Kanak-

Kanak (TK) dan Raudhatul Atfal (RA) Di Kecamatan Brebes sasaran Pendidikan 

TK maupun RA di Kecamatan Brebes adalah usia 4-6 tahun dimana dibagi ke 

dalam dua kelompok belajar berdasarkan usia yaitu Kelompok A untuk usia 4-5 
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tahun dan Kelompok B untuk usia 5-6 tahun. Dilaksanakan 6 hari dalam 

seminggu dengan jam layanan 2,5 jam per hari.  Hal ini sesuai dengan Sujiono 

(2009: 22) bahwa TK merupakan salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur 

pendidikan formal; yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-

6 tahun yang dibagi kedalam dus kelompok belajar berdasarkan usia yaitu 

Kelompok A untuk usia 4-5 tahun dan Kelompok B untuk usia 5-6 tahun. 

Layanan program TK dilaksanakan minimal 6 hari dalam seminggu dengan 

jumlah layanan minimal 2,5 jam per hari. (2) Kelompok Bermain, Taman 

penitipan Anak dan SPS di Kecamatan Brebes Layanan PAUD non formal di 

Kecamatan Brebes, adalah berusia 3-4 tahun, namun ada Kelompok Bermain yang 

menerima siswa berusia dibawah 3 tahun. Layanan program untuk Kelompok 

Bermain dilaksanakan 6 hari dalam seminggu dengan jam layanan minimal 2 jam 

per hari. Hal ini sesuai dengan Sujiono (2009: 22) bahwa PAUD non-formal 

diprioritaskan bagi anak usia 2 sampai 4 tahun.   

Anggaran Lembaga PAUD di Kecamatan Brebes sangatlah penting 

karena anggaran ini menyangkut dengan berjalannya pembelajaran berlangsung 

yaitu anggaran dari pemasukkan SPP oleh anak untuk TK Rp 100.000,- per anak 

setiap bulan, untuk RA Rp 85.000,- per anak setiap bulan, untuk KB maupun TPA 

Rp. 75.000,- per anak setiap bulan. Bantuan-bantuan dari pemerintah maupun dari 

donatur ini juga sangat penting sekali membantu dalam penyelenggaraan PAUD. 

sumber keuangan pendidikan berasal dari Anggaran Negara  antara lain: anggaran 

rutin  dan anggaran pembangunan  dan dana dari masyarakat seperti sumbangan 

Pembinaan Pendidikan (SPP), Iuran BP3/Komite sekolah dan bantuan atau hibah 
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dan lainnya yang sah menurut aturan yang ada. (Jamal Ma’mur Asmani 

2009:100).   

Kurikulum  yang digunakan PAUD di Kecamatan Brebes adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dimana kurikulum merupakan 

seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, dan digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Komponen dalam kurikulum yaitu adanya anak atau peserta didik 

dimana peserta didik dikelompokan sesuai dengan usia, untuk usia 4-5 tahun dan 

5-6 tahun ini anak masuk ke TK dan RA dan usia 3-4 tahun anak masuk ke 

Kelompok Bermain dan anak usia 1-3 anak masuk ke TPA, di Kecamatan Brebes 

pembagian usianya seperti hal tersebut. Hal ini sesuai dengan Jamal Ma’mur 

Asmani (2009: 156) bahwa kurikulum sebagai pedoman kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan.  

4.2.2 Profil pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Bulakamba  

Pendidikan anak usia dini sangat penting dilaksanakan di Kecamatan 

Bulakamba, karena layanan PAUD membantu untuk menstimulus perkembangan 

anak, karena anak usia dini adalah masa keemasan (golden age) pada masa ini 

anak mudah menerima rangsangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Rahman 

2002:2) bahwa Pendidikan anak usia dini adalah upaya terencana dan sisitematis 

yang dilakukan oleh pendidik atau pengasuh anak usia 0-8 tahun dengan tujuan 

agar anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.  

Landasan Empiris PAUD dilaksanakan di Kecamatan Bulakamba karena 

kebutuhan akan pendidikan anak usia dini sehingga para penyelenggara 
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memandang perlu dengan didirikannya PAUD berarti memberikan seluas-luasnya 

kepada masyarakat untuk pendidikan anak usia dini.  

Bentuk layanan PAUD di Kecamatan Bulakamba ada 3 layanan PAUD 

yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), dan Kelompok Bermain 

(KB), (1) Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Atfal (RA) Di Kecamatan 

Bulakamba sasaran Pendidikan TK maupun RA di Kecamatan Bulakamba adalah 

usia 4-6. Dilaksanakan 6 hari dalam seminggu dengan jam layanan 2 jam per hari. 

(2) Kelompok Bermain berusia 3-4 tahun, namun ada Kelompok Bermain yang. 

layanan program untuk Kelompok Bermain dilaksanakan 6 hari dalam seminggu 

dengan jam layanan minimal 2 jam per hari. Hal ini sesuai dengan M. Hariwijaya 

(2009: 18) bahwa dalam kelembagaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu PAUD 

formal (TK atau RA) dan PAUD non formal (Kelompok Bermain, Taman 

Penitipan Anak dan sederajat). Sasaran pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah 

usia 4-6 tahun, Sasaran pendidikan Kelompok Bermain adalah usia 2-4 tahun, dan 

sasaran pendidikan Taman Penitipan Anak adalah anak sejak lahir sampai enam 

tahun.  

Berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD tidak lepas dengan suatu 

anggaran yang harus dikeluarkan oleh setiap lembaga. Dimana anggaran yang 

diperoleh lembaga PAUD sumber dana tersebut berasala dari Anggaran Negara 

sperti anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang mana anggaran yang di 

Kecamatan Bulakamba dalam mengembangkan layanan PAUD ini berasal dari 

anggaran pemerintah APBN dan APBD, selain dana dari anggaran pemerintah 

PAUD Kecamatan Bulakamba berasal dari dana masyarakat seperti uang 
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sumbangan pembinaan pendidikan yang setiap bulannya dari siswa. Hal ini sesuai 

dengan Asmani (2009: 100), bahwa sumber keuangan pendidikan berasal dari 

Anggaran Negara antara lain Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan; Dana 

dari masyrakat seperti sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), Iuran 

BP3/Komite sekolah dan bantuan atau hibah dan lainnya yang sah menurut aturan 

yang ada.  

Kurikulum  yang digunakan PAUD di Kecamatan Bulakamba adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan menggunakan pendekatan 

Menu Generik. Dimana kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai 

tujuan, isi, dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen dalam 

kurikulum yaitu adanya anak atau peserta didik dimana peserta didik 

dikelompokan sesuai dengan usia, untuk usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun ini anak 

masuk ke TK dan RA dan usia 3-4 tahun anak masuk ke Kelompok Bermain. Hal 

ini sesuai dengan Asmani (2009: 156) bahwa kurikulum sebagai pedoman 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.  

 

 

4.2.3 Hambatan-hambatan yang dihadapi Kecamatan Brebes dan 

Kecamatan Bulakamba dalam pengembangkan layanan PAUD  

Institusi anak usia dini belum merata/belum banyak ke daerah-daerah 

atau pelosok Indonesia sehingga anak usia dini berkembang hanya pada pusat-

pusat kota yang jumlahnya sangat terbatas ini, menjadi salah satu sebab 
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terhambatnya pendidikan anak usia dini di masyarakat daerah. Selain itu, jenis 

pendidikan anak usia dini yang baru dikenal masyarakat adalah Taman Kanak-

kanak, Kelompok Bermain, sedangkan Taman Pengasuhan Anak kurang diminati 

dan kurang sekali popularitasnya di mata masyarakat dan juga dibarengi dengan 

minimnya pengadaan institusinya secara fisik, begitu juga dengan bentuk-bentuk 

PAUD lainya seperti Satuan PAUD Sejenis (SPS).  

Pemerintah memegang peranan penting untuk membangun pendidikan 

anak usia dini khususnya di Kecamatan Brebes dan Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes. Sesuai dengan hak warga Negara untuk mendapatkan 

pendidikan maka pengadaan kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan ini 

harus diperluas. Karennya anggaran pembangunan untuk pengembangan layanan 

PAUD harus ditingkatkan. Dengan anggaran pembangunan yang cukup maka 

pengembangan layanan PAUD dapat ditingkatkan secara merata di seluruh 

pelosok Brebes dan Bulakamba, dan mengakibatkan meratanya pula kesempatan 

anak untuk mendapatkan layanan pendidikan PAUD.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan 

Kecamatan Bulakamba menerangkan bahwa kurang berminatnya masyarakat 

untuk menjadi guru PAUD juga karena profesi guru, termasuk guru PAUD, masih 

identik dengan pendapatan yang minim. Hanya guru di kota yang mempunyai 

kesempatan mendapatkan kesempatan yang lebih baik daripada guru di desa.  

Dari segi kualitas guru PAUD di Kecamatan Brebes dan Kecamatan 

Bulakamba masih rendah mutunya, misalnya lulusan SLTA atau SLTP mengajar 

TK/PAUD atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Kondisi ini membuat 
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merosotnya mutu pendidikan PAUD di Kecamatan Brebes dan Kecamatan 

Bulakamba berimbas negatif pada pembentukan kualitas anak. Untuk 

menghasilkan pendidikan yang bermutu tentulah dibutuhkan guru yang bermutu 

pula. Sebaliknya bila kualitas guru rendah maka kualitas anak didik pun akan 

rendah.  

Melihat kebijakan Pemerintah ini dari dua sudut yaitu alokasi dana 

pendidikan dan kebijakan Peraturan Pemerintah tentang PAUD. Alokasi dana 

pendidikan sebesar Rp. 180 juta tidak memadai untuk se-Kecamatan Brebes dan 

alokasi dana sebesar Rp. 200 juta tidak memadai untuk se-Kecamatan Bulakamba. 

Pemerintah Daerah seharusnya mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk 

pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini.  

4.2.4 Langkah-langkah yang diambil Kecamatan Brebes dalam 
mengembangkan layanan PAUD 
 

Langkah untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan kekurangan 

dana Pemerintah memberikan kesejateraan pendidik dari dana APBN, dana APBD 

I dan dana APBD II. Anggaran rutin yang diberikan oleh Pemerintah yaitu 

bantuan yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 

dikeluarkan setiap 6 bulan selama 12 bulan, dimana satu bulannya sebesar Rp. 

150.000. Adapun bantuan dari Pemerintah selain APBN, Pemerintah memberikan 

bantuan seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah I (APBD I)  dan APBD II. 

APBD I sebesar Rp.175.000 dikeluarkan setiap 6 bulan sekali selama 13 bulan 

dan APBD II Rp.150.000 dikeluarkan setiap 6 bulan sekali selama 12 bulan. 

Anggara tersebut merupakan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah unutk 
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kesejahteraan guru dan anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

lembaga. Dana BOP yang dialokasikan untuk peserta didik yang tidak mampu.  

 
4.2.5 Langkah-langkah yang diambil Kecamatan Bulakamba dalam 

mengembangkan layanan PAUD  
 

Langkah untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan kekurangan 

dana APBN, dana APBD I dan dana APBD II. Anggaran rutin yang diberikan 

oleh Pemerintah yaitu bantuan yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) yang dikeluarkan setiap 6 bulan selama 12 bulan sebesar Rp. 150.000. 

Adapun bantuan dari Pemerintah selain APBN, Pemerintah memberikan bantuan 

seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah I (APBD I)  dan APBD II. APBD I 

sebesar Rp.175.000 dikeluarkan setiap 6 bulan sekali selama 13 bulan dan APBD 

II Rp.150.000 dikeluarkan setiap 6 bulan sekali selama 12 bulan. Anggara tersebut 

merupakan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah unutk kesejahteraan guru dan 

anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan lembaga.  

Langkah yang kedua berkaitan dengan sekolah yang belum mempunyai 

gedung yaitu dengan menyewa gedung kemudian penyelenggara membuat 

proposal guna mengajukan permohonan dana pembangunan gedung tempat 

belajar ke Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes,  

 

Berkaitan dengan pendidik yang belum memenuhi kualifikasi akademik 

langkah yang diambil adalah pengajuan bantuan insentif pemerintah supaya 

pendidik yang belum memenuhi kualifikasi akademik mendapatkan beasiswa 

untuk melanjutkan. Langkah untuk mengatasi dimana sekolah tidak membuat 
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administrasi pembelajaran seperti RKM dan RKH ini dengan cara memberikan 

pelatihan-pelatihan dan seminar tentang administrasi pembelajaran kepada guru-

guru.  
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BAB 5 

PENUTUP  

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai 

studi perbandingan pengembangan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di 

Kecamatan Brebes dan di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

5.1.1 Profil pengembangan layanan PAUD di Kecamatan Brebes dan Kecamatan 

Bulakamba,  PAUD di Kecamatan Brebes jika dilihat dari bentuk layanan, 

PAUD di Kecamatan Brebes mempunyai 4 bentuk layanan PAUD yaitu 

Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Atfal, Kelompok Bermain, dan Taman 

Penitipan Anak, sedangakan bentuk layanan PAUD di Kecamatan 

Bulakamba mempunyai 3 bentuk layanan PAUD yaitu Taman Kanak-

Kanak, Raudhatul Atfal dan Kelompok Bermain, namun di dua Kecamatan 

tersebut belum berdirinya bentuk layanan PAUD seperti Satuan PAUD 

Sejenis.   Dilihat berdasarkan manajemen keuangan PAUD di Kecamatan 

Brebes dalam pengelola keuangan dana berasal dari dana pemerintah yaitu 

bantuan APBN, APBD I dan APBD II, BOP, dana dari DEPAG dan dana 

dari donatur, sedangkan PAUD di Kecamatan Bulakamba pengelolaan dana 

berdasarkan dari pemerintah yanitu APBN, APBD I dan APBD II, dana dari 

DEPAG. selanjutnya dilihat berdasarkan manajemen kurikulum jumlah 

penyelenggara PAUD di Kecamatan Brebes ada 62 penyelenggara dengan 

kualifikasi akademik antara lain untuk lulusan SLTA ada 14 orang, Diploma 
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ada 10 orang dan Sarjana ada 38 orang; jumlah pendidik di PAUD 

Kecamatan Brebes ada 276 orang dengan kualifikasi lulusan SLTA ada 107 

orang, Diploma ada 59 orang dan untuk lulusan Sarjana ada 48 orang. 

Kurikulum yang digunakan di PAUD Kecamatan Brebes menggunakan 

KTSP dengan pendekatan BCCT. Kemudian dilihat berdasarkan manajemen 

sarana dan prasarana seperti APE luar maupun dalam dan gedung tempat 

proses belajar mengajar sudah mempunyai gedung sendiri sedangkan 

jumlah penyelenggara PAUD di Kecamatan Bulakamba ada 39 orang 

dengan kualifikasi akademik lulusan SLTA ada 17, Diploma ada 23 orang, 

S1 ada 16 dan S2 ada 2 orang, Jumlah pendidik PAUD di Kecamatan 

Bulakamba 141 orang dengan kualifikasi akademik lulusan SLTA ada 58 

orang, Diploma ada 23 orang dan S1 ada 21 orang. Kurikulum yang 

digunakan PAUD di Kecamatan Bulakamba menggunakan KBK 2004. 

Manajemen sarana dan prasarana PAUD di Kecamatan Bulakamba seperti 

gedung masih banyak yang menginduk dengan sekolah lain.  

5.1.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi Kecamatan Brebes dan Kecamatan 

Bulakamba untuk PAUD di Kecamatan Brebes hambatan  yang dihadapi 

adalah masalah dana, belum terealisasikan secara baik sehingga 

mengakibatkan tidak lancarnya operasional sekolah, kesejahteraan guru 

yang masih rendah dibawah Angka Upah Minimum Regional Kabupaten 

Brebes. Sedangkan untuk PAUD di Kecamatan Bulakamba hambatan yang 

dihadapi adalah masalah dana yang masih minim, pendapatan guru atau 

kesejahteraan guru yang masih rendah, sarana dan prasarana yang belum 
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memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, kualifikasi 

akademik guru yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang 

disyaratkan, dan masih ada sekolah yang kekurangan peserta didik.  

5.1.3 Langkah-langkah yang diambil Kecamatan Brebes dan Kecamatan 

Bulakamba dalam mengembangkan layanan PAUD yaitu Pemerintah 

memberikan anggaran rutin seperti dana APBN dan dana APBD yang 

dialokasikan untuk pengembangan PAUD, penyelenggaran PAUD, 

pengembangan sarpras, pengembangan kurikulum, HAN, APE, rehabilitas, 

dan kualifikasi S1. Dana BOP yang dialokasikan untuk peserta didik yang 

tidak mampu, berkaitan dengan sekolah yang belum mempunyai gedung 

yaitu dengan menyewa gedung kemudian penyelenggara membuat proposal 

guna mengajukan permohonan dana pembangunan gedung tempat belajar ke 

Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.  

5.2 Saran  

5.2.1 Kepada Dinas Pendidikan Kabuputen Brebes dan UPTD Pendidikan, 

diharapkan dapat lebih meningkatkan sistem distributor dana pendidikan, 

yang berkaitan dengan biaya operasional PAUD agar satuan PAUD semakin 

meningkat.  

5.2.2 Sebaiknya organisasi yang telah terbentuk yaitu IGTKI, IGRA, dan 

HIMPAUDI lebih dioptimalkan lagi peran sertanya di bidang 

pengembangan layanan PAUD, sehingga wadah ini menjadi ujung tombak 

keberhasilan program pengembangan layanan PAUD yaitu dengan 

mengadakan pembinaan baik berupa pelatihan-pelatihan dan seminar bagi 
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pengelola dan tenaga pendidik agar dalam pengembangan layanan PAUD 

benar-benar dapat terkelola dan berkembang dengan optimal.  

5.3. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis mengahadapi beberapa keterbatasan yang 

dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan adapun keterbatasan 

antara lain:  

Penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelaahan penelitian, 

pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang seperti data-data untuk lampiran 

tidak biasa diperoleh.  Hal ini merupakan kendala bagi peneliti untuk melakukan 

penyusunan yang mendekati sempurna, namun demikian bukan berarti hasil 

penelitian tidak valid dan tidak reliable.  
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