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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem

pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab (Pemerintah Indonesia, 2003). Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia

dibawa masuk oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk anak-anak mereka dan

ketika kebangkitan Nasional yang diawali berdirinya Pergerakan Budi Utomo

barulah pemuda pribumi menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini.

Kesadaran ini direalisasikan dengan mendirikan Bustanul Athfal oleh persatuan

wanita Aisyiyah di Yogyakarta pada tahun 1919 terus berkembang hingga

sekarang.

Salah satu faktor utama dalam kegiatan pendidikan anak usia dini adalah

adanya seorang guru. Guru berperan membimbing dan pemberi ilmu kepada anak

usia dini juga sebagai orangtua kedua yang berada di sekolah yang mengasuh dan

membimbing anak sehingga anak mempunyai karakter baik akibat selalu

dibiasakan di dalam pendidikan anak usia dini tersebut. Salah satu faktor penentu

tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan adalah guru karena guru mempunyai

posisi strategis. Guru adalah sumber yang menempati posisi dan memegang peran

penting dalam pendidikan. Guru atau pendidik merupakan tenaga profesional

yang bekerja melaksanakan dan merencanakan proses pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai besar waktu guru ada di sekolah,

sisanya ada di rumah dan di masyarakat (Djamarah, 2013).
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Guru adalah faktor yang dominan dan penting dalam pendidikan formal dan

non formal pada umumnya karena bagi siswa guru selalu dijadikan tokoh teladan

bahkan menjadi tokoh tauladan diri. Di sekolah guru merupakan unsur yang

sangat berpengaruh dalam tercapainya tujuan pendidikan selain unsur murid dan

fasilitas lainnya. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan sangat ditentukan kesiapan

guru dalam menyiapkan siswa melalui kegiatan belajar mengajar. Namun

demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat

dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu kinerjanya.

Guru dituntut mempunyai kinerja yang mampu memberikan dan

merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum

yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam mendidik. Dalam meraih mutu

pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam menjalankan

tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk mencapai

keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu pendidikan yang baik menjadi tolok

ukur bagi keberhasilan kinerja yang ditunjukkan guru. Guru sebaiknya memiliki

kemampuan yang meliputi penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional

keguruan dan pendidikan, penguasaan cara menyesuaikan diri dan kepribadian

untuk menjalankan tugasnya, disamping itu guru harus merupakan pribadi yang

berkembang dan bersifat dinamis. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa

pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (1) menciptakan suasana

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (2)

mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan

dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (Pemerintah Indonesia,

2003).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga menyebutkan Guru

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah (Pemerintah Indonesia, 2005). Sehingga seorang guru tidak
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hanya menjadi pengajar saja melainkan sebagai seseorang yang mendidik,

membimbing hingga mengevaluasi perkembangan peserta didiknya.

Menurut UU Pasal 7 No. 14 Tahun 2005, profesi guru merupakan bidang

pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. (1)

Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. (2) Memiliki komitmen

untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

(3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan

bidang tugas. (4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. (5)

Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. (6)

Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. (7)

Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. (8) Memiliki jaminan perlindungan

hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (9) Memiliki organisasi

profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

tugas keprofesionalan guru (Pemerintah Indonesia, 2005).

Guru pendidikan anak usia dini merupakan salah satu komponen kunci

keberhasilan pendidikan, karena langsung berhadapan dengan peserta didik,

sehingga diperlukan tenaga pendidikan yang profesional yang benar-benar

memahami bagaimana cara mengajar anak usia dini. Pendidikan anak usia dini di

Kota Sukabumi sudah mulai berkembang sejak tahun 2005. Banyaknya

bermunculan pendidikan anak usia dini membantu pemerintah dalam meraih anak

pada usia dini yang tidak bisa merasakan pendidikan di lembaga formal.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD juga semakin meningkat, hal ini

dapat dilihat dengan semakin banyaknya berdiri lembaga PAUD baik di pedesaan

maupun di perkotaan. Namun, peningkatan jumlah lembaga PAUD tidak

diimbangi dengan Ketersediaan fasilitas dan jumlah lulusan S1 PG-PAUD

sehingga lembaga PAUD menggunakan fasilitas dan tenaga pengajar seadanya

untuk menyelenggarakan PAUD.

Permasalahan yang terjadi pada lembaga PAUD khususnya di Kota

Sukabumi diantaranya masih banyak yang menggunakan tenaga pengajar tidak

sesuai kualifikasi yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor. 14 Tahun
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2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 2 dinyatakan bahwa Guru mempunyai

kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang

diangkat dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru

sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sedangkan pada

kenyataan yang ada sekarang bahwa pendidik PAUD diambil dari lulusan SMA,

atau S1 yang tidak sesuai dengan bidangnya.

Penyebab permasalahan di atas yang dirasakan oleh guru pendidikan anak

usia dini di Kota Sukabumi di antaranya :

1. Sebagian besar pendidik PAUD belum memenuhi kualifikasi S1 PG-PAUD,

hal ini dilihat dari data yang diperoleh dari Pengurus HIMPAUDI

(Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Kota Sukabumi dari 100%

pendidik PAUD yang ada di Kota Sukabumi hanya 3,62% yang

pendidikannya yang linear dan sisanya 96,38% belum linier atau bisa

dijelaskan dari 662 jumlah pendidik PAUD hanya 24 orang saja yang sudah

linear atau S1 PAUD, dan sebanyak 189 orang sudah S1 selain PAUD,

sebanyak delapan orang sudah S2 namun bukan dari pendidikan PAUD dan

sisanya sebanyak 441 pendidik dengan latar belakang pendidikan berbeda

mulai dari D3 hingga lulusan SMA (HIMPAUDI Kota Sukabumi, 2020).

2. Minimnya gaji pendidik PAUD sehingga mereka tidak mampu melanjutkan

studinya di PG-PAUD karena rata-rata honornya berkisar Rp. 200.000,00

hingga Rp. 300.000,00 hal ini sangat jauh dengan UMK (Upah Minimum

Kota) Kota Sukabumi dengan besar Rp. 2.331.752,00 (Pemerintah Kota

Sukabumi, 2019).

Dari beberapa permasalahan guru di atas menunjukkan bahwa

profesionalisme pendidik PAUD belum memenuhi standar pendidikan anak usia

dini. Salah satu yang mendasari yaitu sebagian besar guru di Kota Sukabumi

belum memenuhi kualifikasi S1 PG-PAUD.

Profesionalisme guru terletak pada kemampuan yang dimiliki oleh seorang

guru sesuai dengan kemampuannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia

profesionalisme diartikan sebagai mutu, kualitas dan tindak tanduk yang
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merupakan ciri suatu profesi (Kemdikbud, 2019). Dalam jurnalnya Suriadi

(Suriadi, 2018) mengatakan profesional adalah menempatkan seseorang

melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang memadahi dalam

menjalankan pekerjaannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-

Baqarah ayat 233:

�ȍ̭� Ȏ̘ ҧȍߛ Ȏ̝�ȍҟȍ̶˅ȍ̋ ȑ˷Ȏȇ�ҧҟҮ
Ǫ� ȋ˶ ȑ̚

Artinya: “Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadang
kesanggupannya.”

Dan surat Al-Baqarah 286:

ȍ̶˅ȍ̋ ȑ˷Ȏȇ�ҧҟҮ
Ǫ�˅ Ȋ˸ȑ̚ȍ̭�Ȏҧ߹ ǫࠠ� Ȏ̘ ȏȐȍߛ Ȏ̽�ȍҟ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”

Merujuk pada ayat-ayat tersebut bahwa profesionalisme memang sebuah

kemampuan yang diberikan Allah sesuai dengan ilmu yang ia dapatkan untuk

menunjang profesionalismenya tersebut.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radadhiyallahu’anhu dia berkata,

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

�ȍːȍ̊˅ ҧ˸ Ǫ̤�ȏ˲ȏ̇ ȍ̞ȑ̭˅ȍ̙�Ȏːȍ̭˅ȍ̪ҫҡȑǪ�ȏˑ ȍ̋ Ȑȏ̾Ȏ̀ �ǪȍǴҮ
Ǫ. َقَال:�ȍȃ ȍ˅̜�ǣ ȏ߷ �ȍȃ̸ Ȏ˷ȍǵ�ȍԹ�˅ȍȎد ȍ̉˅ ȍ̀ Ү

Ǫ� ȍ̘ ȑ̾ȍ̟:�ǪȍǴ
Ү
Ǫ

�ȍːȍ̊˅ ҧ˸ Ǫ̤�ȏ˲ȏ̇ ȍ̞ȑ̭˅ȍ̙�ȏȏࠁ ȑ̵ҫǫ�ȏȑٸȍ̎� ȍࠃ Ү
Ǫ�Ȏ˲ȑ̪ҫҡȑǪ�ȍ˰ȏ̰ ȑ˷̑Ҭǫ.

“Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat”. Dia (Abu

Hurairah) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah

itu?’ Beliau menjawab, “Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka

tunggulah kehancuran itu!” [HR. al Bukhari].

Hadis di atas menegaskan bahwa suatu pekerjaan baiknya dipegang oleh

seseorang yang profesional sehingga bisa mendapatkan manfaat bagi lainnya. Hal

itupun berlalu pada seorang guru, jika seorang guru sudah profesional maka guru

tersebut bisa memberikan manfaat ilmu bagi peserta didiknya.
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Sistem pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan ketika

wahyu diturunkan Allah untuk disampaikan kepada para sahabat dengan metode

ceramah dalam bentuk halaqah dan belum memiliki kurikulum juga silabus seperti

yang dikenal sekarang. Sedangkan sistem dan materi-materi pendidikan yang akan

disampaikan diserahkan sepenuhnya kepada Nabi SAW sebagai guru. Ketika Nabi

Muhammad SAW hijrah ke Madinah, institusi pendidikan pertama yang ia

bangun adalah mesjid. Melalui mesjid inilah Nabi Saw. menjelaskan dan

mengajarkan agama kepada para sahabat. Sehubungan dengan semakin banyaknya

umat Islam belajar agama, termasuk anak-anak, karena itu dikhawatirkan akan

mengotori mesjid, maka muncullah lembaga pendidikan Islam di samping mesjid

dengan sebutan al-Kuttab. Menurut Muspiroh dalam jurnalnya (Muspiroh, 2019)

Al-Kuttab merupakan pendidikan dasar untuk anak-anak usia dini yang

mengajarkan cara membaca dan menulis al-Qur’an. Sedangkan materi-materi dan

metode pendidikannya diserahkan sepenuhnya kepada guru-guru.

Manajemen merupakan sebuah usaha untuk mengelola sumber daya

manusia dalam suatu organisasi agar bekerja secara optimal, efektif dan efisien

untuk mewujudkan tujuan organisasi. Fungsi dalam manajemen dilaksanakan

dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan

pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya pengembangan pegawai

atau guru dalam rangka memenuhi kinerja yang diharapkan dan memenuhi

kualifikasi sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan tuntutan kualitas

baik dari internal maupun eksternal (D. O. Hamalik, 2000). Dalam perencanaan

pendidikan dan pelatihan perlu direncanakan dengan cermat agar tujuannya dapat

tercapai dan mampu menjawab permasalahan kinerja kepegawaian atau organisasi

dengan melakukan tahap evaluasi untuk mengetahui apakah pendidikan dan

pelatihan sudah memenuhi harapan atau tujuannya.

Tujuan manajemen pendidikan itu sendiri adalah terwujudnya perencanaan

pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan akuntabel, meningkatnya citra

positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan. Selain itu, terwujudnya suasana

belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan efektif sehingga akan

dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta
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didik dan juga pendidik. Tidak hanya itu, segala sesuatu yang sifatnya meliputi

identifikasi kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dalam perencanaan juga

akan diidentifikasi dengan dilakukannya manajemen pendidikan. Tujuan lain

manajemen adalah terwujudnya peserta didik yang aktif dalam pengembangan

potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kecerdasan, karakter baik, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dengan

demikian, anak tersebut akan bermanfaat di masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidik PAUD di Kota Sukabumi yang tergabung dalam organisasi

HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini)

yang berdiri sejak tahun 2005 sudah menjadi mitra pemerintah dalam mendorong

lembaga PAUD menyiapkan delapan standar pendidikan anak usia dini khususnya

standar pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

HIMPAUDI yaitu menyosialisasikan pentingnya PAUD yang berkualitas kepada

semua lapisan masyarakat, melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi

secara berjenjang, menampung aspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan

anak usia dini, dan memfasilitasi pengembangan profesi pendidik dan tenaga

kependidikan anak usia dini.

Peran HIMPAUDI di Kota Sukabumi dalam membantu pemerintah dalam

peningkatan kompetensi profesional pendidik PAUD dimulai dengan mengadakan

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh HIMPAUDI juga dilaksanakan

oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau instansi lain. Baik

yang dilaksanakan di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan. Meskipun

pendidikan para pengelola dan pendidik PAUD di Kota Sukabumi belum linear

dan belum begitu mengerti akan manajemen pendidikan PAUD, namun dengan

semangat untuk memperbaiki kompetensi profesional pendidik PAUD di Kota

Sukabumi maka tujuan untuk mewujudkan kompetensi profesional pendidik

PAUD di Kota Sukabumi akan berjalan dengan lancar.

Adapun beberapa pendidikan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan dan

diikuti oleh HIMPAUDI Kota Sukabumi diantaranya Seminar Kurikulum 13

PAUD, Workshop Pengembangan Kurikulum 13 PAUD, Pendidikan dan

Pelatihan berjenjang PTK PAUD, Pelatihan Manajemen PAUD , Workshop
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Permainan Tradisional Anak Usia Dini, dan pelatihan lainnya yang bisa

menunjang peningkatan kompetensi profesional pendidik PAUD di Kota

Sukabumi.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis

Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional

Pendidik PAUD di Kota Sukabumi”

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian

ini adalah :

1. Bagaimana gambaran pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan

HIMPAUDI dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD di

Kota Sukabumi?

2. Bagaimana gambaran pendidikan dan pelatihan kompetensi profesional

pendidik PAUD di Kota Sukabumi?

3. Berapa besar pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan HIMPAUDI dalam

meningkatkan kompetensi profesional Pendidik PAUD di Kota Sukabumi?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Gambaran pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan HIMPAUDI dalam

meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD di Kota Sukabumi.

2. Gambaran kompetensi profesional tenaga Pendidik PAUD di Kota Sukabumi.

3. Pendidikan dan pelatihan kompetensi dalam meningkatkan kompetensi

profesional pendidik PAUD di Kota Sukabumi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan

HIMPAUDI dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD di

Kota Sukabumi.
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2. Untuk mengetahui gambaran kompetensi profesional Pendidik PAUD terhadap

peningkatan profesionalisme pendidik PAUD di Kota Sukabumi.

3. Untuk mengetahui besar pengaruh pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan

HIMPAUDI dalam meningkatkan kompetensi profesional Pendidik PAUD di

Kota Sukabumi

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Pendidik PAUD di

Kota Sukabumi. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khazanah

pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pendidik PAUD

Hasil penelitian Pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat

meningkatkan kompetensi profesional pendidik PAUD di Kota Sukabumi.

b. Bagi HIMPAUDI

HIMPAUDI diharapkan secara berkesinambungan dapat menfasilitasi

kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi pendidik PAUD sehingga

dapat berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi profesional pendidik

PAUD di Kota Sukabumi.

c. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi bisa memberikan

kebijakan agar seluruh pendidik PAUD di Kota Sukabumi bisa mengikuti

pendidikan dan pelatihan dengan mudah.

d. Bagi Mahasiswa

1) Dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan.

2) Dapat mengetahui apakah pendidikan dan pelatihan yang diikuti

pendidik PAUD dapat berpengaruh dalam meningkatkan kompetensi

profesional pendidik PAUD di Kota Sukabumi.


