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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Analisis Situasi 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas 

No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun 

keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD 

dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (www.wikipedia.org). 

Anak usia dini (early childhood) yang berusia 0-8 tahun merupakan usia 

emas (golden age). Istilah itu digunakan karena pada usia tersebut daya serap 

anak sangat tinggi sehingga pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat esensial. 

PAUD sangat menentukan pertumbuhan struktur dan fungsi otak anak sehingga 

dapat memberikan pengaruh yang menetap terhadap perkembangan perilaku dan 

kepribadian anak selanjutnya. Selain itu, pendidikan yang berorientasi pada 

perkembangan memungkinkan pendidik untuk merencanakan berbagai 

pengalaman yang dapat menumbuhkan minat anak usia dini dan merangsang 

keingintahuan mereka. Dengan demikian PAUD merupakan investasi yang 

sangat besar bagi keluarga dan bangsa (Suyanto, 2005: 2).  

Pembelajaran PAUD selama ini lebih menekankan pada pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal. Sementara penanaman sejak dini tentang rasa 

kebangsaan seringkali terlupakan. Padahal  PAUD merupakan sarana yang 

efektif guna membangun dan memupuk jiwa nasionalisme generasi muda sejak 

dini.  

Hal ini dapat diamati dari standar kompetensi yang terdiri atas 

pengembangan aspek-aspek sebagai berikut. (Diknas, 2007) 

a. Moral dan nilai-nilai agama 

b. Sosial, emosional, dan kemandirian 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembinaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasmani&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rohani
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c. Bahasa 

d. Kognitif 

e. Fisik/Motorik 

f. Seni 

Standar kompetensi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

berorientasi rasa kebangsaan-nasionalisme belum menjadi perhatian nasional 

sistem pendidikan PAUD. Oleh karena itu, melalui pengabdian masyarakat ini, 

tim PPM berusaha untuk membenahi tema pembelajaran agar mengandung nilai-

nilai kebangsaan Indonesia. Melalui pengenalan terhadap bangsa dan negaranya 

sejak dini, diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki, rasa bangga, dan  

rasa mencintai yang kuat terhadap bangsa dan Negara Indonesia. 

Model pendidikan berwawasan kebangsaan yang akan diterapkan oleh tim 

PPM ini adalah mengenalkan pada anak mengenai karakteristik bangsanya 

dalam berbagai aspek, baik adat, budaya, alam, maupun sejarah kepahlawanan. 

Hal yang dipertanyakan kemudian adalah bagaimana mengajarkan pendidikan 

berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini secara efektif? 

Bruner menyatakan bahwa setiap materi dapat diajarkan kepada setiap 

kelompok umur dengan cara-cara yang sesuai dengan perkembangannya. Pada 

anak usia dini, cara-cara yang paling sesuai adalah melalui berbagai permainan. 

Permainan anak sebenarnya mengacu pada kebersamaan gotong royong, 

berteman, dan mengurangi rasa ego anak.  (Andriani-Eriefa, 2010) 

Merujuk pernyataan Bruner, pengenalan anak mengenai karakter 

bangsanya perlu dikemas melalui permainan yang dipadukan dengan tema-tema 

pendidikan PAUD. Aplikasi sistem pembelajaran terpadu menjadikan 

pembelajaran tidak membutuhkan tambahan jam pelajaran. Oleh karena itu, 

perlu dipikirkan teknik pengemasan materi pembelajaran melalui aneka 

permainan menarik sehingga mudah diserap oleh anak. Dalam aplikasi 

pembelajaran tersebut, media penunjang berupa alat-alat permainan, kaset/CD, 

dan gambar-gambar juga diperlukan. Selain sebagai sarana belajar, permainan 

juga harus mampu membangun pertemanan di antara anak-anak sehingga proses 

humanisasi anak-anak terbangun dengan baik. 
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Perkembangan PAUD di Indonesia cukup pesat, termasuk di 

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  Berikut ini 

disajikan data perkembangan PAUD di kabupaten Sleman DIY tahun 2010. 

 

Tabel  1.1    Jumlah Lembaga Berdasarkan Jenis  

                     Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2010 

di Kabupaten Sleman DIY 

      

No. Kecamatan 
 Kelompok 

Bermain   

 Tempat 

Penitipan 

Anak   

 Satuan 

PAUD 

Sejenis 

*)   

 Jumlah  

1 Moyudan 6 3 18 27 

2 Minggir 7 2 9 18 

3 Seyegan 6 1 20 27 

4 Godean 12 6 21 39 

5 Gamping 12 11 12 35 

6 Mlati 11 5 12 28 

7 Depok 35 18 16 69 

8 Berbah 6 2 14 22 

9 Prambanan 4 2 31 37 

10 Kalasan 18 8 19 45 

11 Ngemplak 7 3 13 23 

12 Ngaglik 23 12 23 58 

13 Sleman 16 9 20 45 

14 Tempel 8 2 33 43 

15 Turi 6 1 21 28 

16 Pakem 5 1 24 30 

17 Cangkringan 3 1 17 21 

J u m l a h 185 87 323 595 

      Sumber:  Kabupaten Sleman DIY 

 Berdasarkan data di atas, dapat diamati bahwa jumlah sekolah PAUD di 

Kecamatan Sleman terdiri dari 16 kelompok bermain, 9 tempat penitipan anak 

dan 20 satuan PAUD sejenis sehingga total terdapat 45 lembaga PAUD. 

Lembaga PAUD yang dijadikan sasaran dalam pelaksanaan PPM ini adalah 

kelompok bermain dan penitipan anak sehingga total jumlahnya 25 lembaga 

PAUD. 
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2. Landasan Teori 

a.  Pemahaman Dasar 

1) Pengertian dan Arti Penting PAUD 

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

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. Pendidikan yang berorientasi pada 

perkembangan memungkinkan pendidik untuk merencanakan berbagai 

pengalaman yang dapat menumbuhkan minat anak usia dini dan merangsang 

keingintahuan mereka. Jadi, PAUD merupakan investasi yang besar bagi 

keluarga juga bangsa karena merekalah yang kelak membangun bangsa supaya 

tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain (Suyanta, 2005: 2).  

Pendidikan anak usia dini 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), sosio emosional (sikap 

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

tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 

ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan 

penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 

tahun. 

Ruang lingkup pendidikan anak usia dini menurut kajian tersebut adalah: 

infant (0-1 tahun), toddler (2-3 tahun), preschool/kindergarten children (3-6 

tahun), dan early primary school (SD kelas awal) (6-8 tahun) (wikipedia.org). 

 

 2) Tujuan PAUD 

Tujuan utama PAUD adalah membentuk anak Indonesia yang 

berkualitas, yaitu membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik 

fisik maupun psikis yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, 

kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian, serta seni sesuai dengan tingkat 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkembangan_fisik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosio_emosional&action=edit&redlink=1
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perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki 

pendidikan dasar dan kehidupan di masa dewasa.  

Ki Hadjar Dewantara (1957) merangkum  semua potensi anak menjadi 

cipta, rasa, dan karsa. Teori Multiple Intelligencies (Kecerdasan Ganda) dari 

Gardner  (1998) menyatakan ada sembilan tipe kecerdasan, yaitu kecerdasan 

linguistik, kecerdasan matematika-logis, kecerdasan visual-spasial, kecerdasan 

musik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

intrapersonal, kecerdasan lingkungan/naturalis, dan kecerdasan eksistensial. 

Biasanya, seorang anak memiliki satu atau lebih kecerdasan, tetapi amat jarang 

yang memiliki secara sempurna sembilan kecerdasan tersebut. PAUD bertujuan 

membimbing dan mengembangkan potensi setiap anak agar dapat berkembang 

secara optimal sesuai tipe kecerdasannya. Oleh karena itu, guru harus memahami 

kebutuhan khusus dan kebutuhan individual anak.  

Memang disadari ada faktor-faktor pembatas, yaitu faktor-faktor yang 

sulit atau tidak dapat diubah dalam diri anak, yaitu faktor genetis. Oleh 

karenanya, PAUD diarahkan untuk memfasilitasi setiap anak dengan lingkungan 

belajar dan bimbingan belajar yang tepat agar anak dapat berkembang sesuai 

kapasitas genetisnya 

 

3)  Tahapan Perkembangan Anak Usia Dini 

Anak pada usia dini sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

baik fisik maupun mental yang sangat pesat. Sel-sel tubuh anak tumbuh dan 

berkembang amat cepat. Tahap awal perkembangan janin sangat penting untuk 

mengembangkan sel-sel otak, karena pada saat lahir jumlah sel otak tidak 

bertambah lagi. Selanjutnya, setelah lahir terjadi proses mielinasi dari sel-sel 

syaraf dan pembentukan hubungan antar sel syaraf. Dua hal tersebut sangat 

penting dalam pembentukan kecerdasan. Makanan bergizi dan seimbang serta 

stimulasi pikiran sangat diperlukan untuk mendukung proses tersebut. Selain 

pertumbuhan dan perkembangan fisik dan motorik, perkembangan moral 

(termasuk kepribadian, watak, dan akhlak), sosial, emosional, intelektual, dan 

bahasa juga berlangsung amat pesat. Oleh karena itu, usia dini (usia 0-8 tahun) 

disebut tahun emas (golden age). Oleh karena itu, pendidikan sejak dini dalam 
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rangka mengembangkan bangsa yang cerdas, beriman dan bertaqwa, berbudi 

luhur serta berwawasan kebangsaan sangat penting dan tepat. Itulah sebabnya 

negara-negara maju amat serius mengembangkan PAUD, tidak dianggap sebagai 

pelengkap, tetapi sama pentingnya dengan pendidikan SD atau sekolah 

menengah. 

Jean Piaget (1970) mengemukakan tahap-tahap perkembangan dari 

kemampuan kognitif anak. Ada empat tahap perkembangan kognitif anak 

menurut konsep Piaget, yaitu sebagai berikut.  

a)  Tahap sensorimotor, usia 0-2 tahun. 

b)  Tahap praoperasional, usia 2-4 tahun. 

c)  Tahap konkret operasional, usia 7-11 tahun. 

d)  Tahap formal operasional, usia 11-15 tahun. 

  Tahap sensorimotor disebut juga sebagai masa descriminating and 

labeling. Pada masa ini, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, 

bahasa awal, waktu sekarang dan ruang yang dekat saja. Masa praoperasional 

atau masa prakonseptual disebut juga sebagai masa intuitif dengan kemampuan 

menerima perangsang yang terbatas. Anak mulai berkembang kemampuan 

bahasanya, walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir 

abstrak, persepsi waktu dan tempat masih terbatas. Masa konkret operasional 

disebut juga masa performing operation. Pada tahap ini anak sudah mampu 

menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, 

menderetkan, melipat, dan membagi. Masa formal operasional disebut juga 

sebagai masa  proportional thinking. Pada masa ini, anak sudah mampu berfikir 

tingkat tinggi. Mereka sudah mampu berpikir secara deduktif, induktif, 

menganalisis, menyintesis, mampu berpikir abstrak, dan berpikir reflektif 

bahkan memecahkan berbagai persoalan.   

 

b.  Landasan Yuridis  

Landasan yuridis yang mendasari pelaksanaan pendidikan anak usia dini 

antara lain sebagai berikut (wikipedia.org). 

1) Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan kemerdekaan adalah  

”mencerdaskan kehidupan bangsa”. 
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2) Amandemen UUD 1945 pasal 28 C, ”setiap anak berhak mengembangkan 

diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan 

dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia.” 

3)   UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1): 

”Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakat.” 

4)   UU No 20/2003 pasal 28 

a)   Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan 

dasar. 

b)  Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan/atau informal. 

c)   Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman 

Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang 

sederajat. 

d)   Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk 

kelompok bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), atau bentuk 

lain yang sederajat. 

e)   Pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 

  

Selain berdasar landasan yuridis, PAUD juga merupakan implementasi 

dari komitmen dunia, yaitu sebagai berikut.  

1)  Komitmen Jomtien Thailand (1990): ”Pendidikan untuk semua orang, sejak 

lahir sampai menjelang ajal.” 

2) Deklarasi Dakkar (2000): ”Memperluas dan memperbaiki keseluruhan 

perawatan dan pendidikan anak usia dini secara komprehensif terutama yang 

sangat rawan dan terlantar.” 

3)  Deklarasi  ”A World Fit for Children” di New York (2002): “Penyediaan 

Pendidikan yang berkualitas.” 
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 c.  Pembelajaran PAUD 

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2007), 

pembelajaran PAUD bersifat holistik dan terpadu. Pembelajaran 

mengembangkan semua aspek perkembangan, meliputi (1) moral dan nilai-nilai 

agama, (2) sosial-emosional, (3) kognitif (intelektual), (4) bahasa, (5) fisik-

motorik, dan (6) seni. Pembelajaran bersifat terpadu artinya tidak mengajarkan 

bidang studi secara terpisah. Satu kegiatan dapat menjadi wahana belajar 

berbagai hal bagi anak. Bermain sambil belajar, yang mana esensi bermain 

menjiwai setiap kegiatan pembelajaran amat penting bagi PAUD. Esensi 

bermain meliputi perasaan senang, demokratis, aktif, tidak terpaksa, dan 

merdeka menjadi jiwa setiap kegiatan. Pembelajaran hendaknya disusun 

sedemikian rupa sehingga menyenangkan, membuat anak tertarik untuk ikut 

serta, dan tidak terpaksa. Guru memasukkan unsur-unsur edukatif dalam 

kegiatan bermain tersebut, sehingga anak secara tidak sadar telah belajar 

berbagai hal.  

Materi pembelajaran PAUD juga amat variatif. Ada pendapat yang 

menyatakan bahwa PAUD hanya mengembangkan logika berpikir, berperilaku, 

dan berkreasi.  Adapula yang menyatakan bahwa PAUD juga mempersiapkan 

anak untuk siap belajar (ready to learn); yaitu siap belajar berhitung, membaca, 

menulis. Ada pula yang menyatakan bahwa materi pembelajaran bebas, yang 

penting PAUD mengembangkan aspek moral-agama, emosional, sosial, fisik-

motorik, kemampuan berbahasa, seni, dan intelektual. PAUD membimbing anak 

yang premoral agar berkembang ke arah moral realism dan  moral relativism. 

Pembelajaran membimbing anak dari yang bersifat egosentris-individual, ke 

arah prososial, dan sosial-komunal. Pembelajaran juga melatih anak mengenal 

jati dirinya (self identity), menghargai dirinya (self esteem), dan kemampuan 

akan dirinya (self efficacy). Banyak pertanyaan dari guru dan orangtua tentang 

bolehkan mengajarkan anak berhitung, membaca, dan menulis. Bukannya tidak 

boleh mengajarkan semua itu, tetapi yang penting ialah anak sudah siap dan guru 

menggunakan cara-cara yang sesuai untuk belajar anak.    
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Untuk menyederhanakan lingkup kurikulum dan menghindari tumpang 

tindih, serta untuk memudahkan guru menyusun program pembelajaran yang 

sesuai dengan pengalaman mereka, maka aspek-aspek perkembangan tersebut 

dipadukan dalam bidang pengembangan yang utuh mencakup: bidang 

pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan bidang 

pengembangan kemampuan dasar. 

 

1)  Bidang Pengembangan Pembentukan Perilaku melalui Pembiasaan 

Pembentukan perilaku melalui pembiasaan merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak 

sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Bidang pengembangan pembentukan 

perilaku melalui pembiasaan meliputi pengembangan moral dan nilai-nilai 

agama, serta pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Dari program 

pengembangan moral dan nilai-nilai agama diharapkan akan meningkatkan 

ketaqwaan anak terhadap Tuhan yang Maha Esa dan membina sikap anak dalam 

rangka meletakkan dasar agar anak menjadi warga negara yang baik. Program 

pengembangan sosial dan kemandirian dimaksudkan untuk membina anak agar 

dapat mengendalikan emosinya secara wajar dan dapat berinteraksi dengan 

sesamanya maupun dengan orang dewasa secara baik serta dapat menolong 

dirinya sendiri dalam rangka kecakapan hidup. 

 

2)  Bidang Pengembangan Kemampuan Dasar 

Pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan 

oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap 

perkembangan anak. Pengembangan kemampuan dasar tersebut meliputi hal-hal 

berikut. 

 

a)  Kemampuan berbahasa 

Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengungkapkan 

pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi 

secara efektif, dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia. 
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b) Kognitif 

Pengembangan ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir 

anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, dapat menemukan 

bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk 

mengembangkan kemampuan logika matematiknya dan pengetahuan akan 

ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan untuk memilah-milah, serta 

mengelompokkan dan mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir 

teliti. 

 

c)  Fisik/Motorik 

Pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih 

gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol 

gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan 

cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, 

sehat, dan terampil. 

 

d)  Seni 

Pengembangan ini bertujuan agar anak dapat dan mampu 

menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan 

kepekaan, dan dapat menghargai hasil karya yang kreatif. 

 

d. Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dilakukan 

dengan berpedoman pada suatu program kegiatan yang telah disusun sehingga 

seluruh perilaku dan kemampuan dasar yang ada pada anak dapat dikembangkan 

dengan sebaik-baiknya.  

Pendekatan pembelajaran pada anak hendaknya memperhatikan beberapa 

prinsip berikut. 

 

1) Pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak, yaitu 

sebagai berikut. 
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a) Anak belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta 

merasakan aman dan tentram secara psikologis. 

b) Siklus belajar anak selalu berulang. 

c) Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak-

anak lainnya. 

d) Minat dan keingintahuan anak akan memotivasi belajarnya. 

e) Perkembangan dan belajar anak harus memperhatikan perbedaan 

individu. 

 

2)  Pembelajaran 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 baik 

perkembangan fisik maupun psikis (intelektual, bahasa, motorik, dan sosio 

emosional). Dengan demikian, berbagai jenis kegiatan pembelajaran hendaknya 

dilakukan melalui analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan berbagai aspek 

perkembangan dan kemampuan pada masing-masing anak. 

 

3)  Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. 

Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran pada anak usia dini. Upaya-upaya pendidikan yang diberikan oleh 

pendidik hendaknya dilakukan dalam situasi yang menyenangkan dengan 

menggunakan strategi, metode, materi/bahan dan media yang menarik serta 

mudah diikuti oleh anak. Melalui bermain anak diajak untuk bereksplorasi, 

menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengan anak, sehingga 

pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. Bermain bagi anak merupakan 

proses kreatif untuk bereksplorasi, dapat mempelajari keterampilan yang baru 

dan dapat menggunakan simbol untuk menggambarkan dunianya. Ketika 

bermain mereka membangun pengertian yang berkaitan dengan pengalamannya. 

Pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan bermain 

anak. 
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Sugianto (1995), secara umum mencoba menghubungkan antara bentuk 

permainan atau kegiatan dengan aspek yang dikembangkan, antara lain sebagai 

berikut. 

a) Permainan untuk perkembangan persepsi-motor (seperti lateralisasi, 

koordinasi mata dan tangan) antara: musik, ritme, lari, lompat, 

manipulasi benda, dan bermain drama. 

b) Permainan spasial (posisi, pengukuran, jarak) antara lain: balok, 

mengecat, kegiatan motorik, dan menggabungkan keeping. 

c) Permainan latar bentuk (figure-ground), visual, auditif, taktil seperti 

menyusun puzzle, mengecat, musik, dan lukisan. 

d) Permainan untuk perkembangan kemampuan memahami elemen/bagian 

dari keseluruhan dan sebaliknya (whole-part), seperti memisah dan 

menyatukan kembali. 

e) Permainan klasifikasi (mengelompokkan berdasarkan ukuran, warna, 

bentuk, dan lain-lain) seperti memilih dan memadamkan. 

f) Mengurutkan (sequence), yaitu seriasi, menduga urutan dalam ukuran, 

warna, bentuk, dan lain-lain. 

g) Permainan untuk perkembangan, kesadaran akan tanda (clue awareness), 

dan menggunakannya dalam pemecahan masalah, misalnya kegiatan 

mencari apa yang tersembunyi atau menyatukan benda-benda. 

 

4)  Pembelajaran menggunakan pendekatan tematik. 

Kegiatan pembelajaran hendaknya dirancang dengan menggunakan 

pendekatan tematik dan beranjak dari tema yang menarik minat anak. Tema 

sebagai alat/sarana atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep pada anak. 

Jika pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan tema, maka pemilihan tema 

dalam kegiatan pembelajaran hendaknya dikembangkan dari hal-hal yang paling 

dekat dengan anak, sederhana, serta menarik minat anak. Penggunaan tema 

dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan 

jelas. 
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5) Pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

Proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh 

pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin 

tahu anak, memotivasi anak untuk berfikir kritis, dan menemukan hal-hal baru. 

Selain itu, dalam pengelolaan pembelajaran hendaknya dilakukan secara 

dinamis. Artinya, anak tidak hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek 

dalam proses pembelajaran. 

 

6) Pembelajaran dalam lingkungan yang kondusif. 

Montessori berpendapat bahwa lingkungan yang paling tepat bagi anak 

adalah bermain. Melalui bermain, anak mengalami perkembangan dalam segala 

aspek kehidupannya (Anggani, 1992). Piaget dalam Suyanto (2005) 

menegaskan, seorang yang terkenal dalam bidang kognitif menyatakan bahwa 

permainan mengembangkan intelektual anak, karena dalam bermain terjadi 

tambahan pengetahuan baru dari obyek yang tidak terdapat dalam struktur 

kognitifnya. 

Lingkungan pembelajaran harus diciptakan sedemikian menarik dan 

menyenangkan sehingga anak selalu betah dalam lingkungan sekolah baik di 

dalam maupun di luar ruangan. Lingkungan fisik hendaknya memperhatikan 

keamanan dan kenyamanan anak dalam bermain. Penataan ruang harus 

disesuaikan dengan ruang gerak anak dalam bermain sehingga dalam interaksi 

baik dengan pendidik maupun dengan temannya dapat dilakukan secara 

demokratis. Selain itu, dalam pembelajaran hendaknya memberdayakan 

lingkungan sebagai sumber belajar dengan memberi kesempatan kepada anak 

untuk mengekspresikan kemampuan interpersonalnya sehingga anak merasa 

senang walaupun antar mereka berbeda (perbedaan individual). Lingkungan 

hendaknya tidak memisahkan anak dari nilai-nilai budayanya, yaitu dengan tidak 

membedakan nilai-nilai yang dipelajari di rumah dan di sekolah ataupun di 

lingkungan sekitar. Pendidik harus peka terhadap karakteristik budaya masing-

masing anak. 
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7)  Pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup. 

Proses pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan kecakapan 

hidup. Pengembangan konsep kecakapan hidup didasarkan atas pembiasaan 

yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan menolong diri sendiri, 

disiplin, dan sosialisasi serta memperoleh keterampilan dasar yang berguna 

untuk kelangsungan hidupnya. 

 

e.  Penilaian Pembelajaran 

Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui 

pengamatan dan pencatatan anekdot. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan dan sikap anak yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku 

anak dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus, sedangkan pencatatan 

anekdot merupakan sekumpulan catatan tentang sikap dan perilaku anak dalam 

situasi tertentu. 

Berbagai alat penilaian yang dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran perkembangan kemampuan dan perilaku anak, yaitu sebagai berikut. 

1) Portofolio yaitu penilaian berdasarkan kumpulan hasil kerja anak yang dapat 

menggambarkan sejauhmana keterampilan anak berkembang. 

2) Unjuk kerja (performance) merupakan penilaian yang menuntut anak untuk 

melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, misalnya praktek 

menyanyi, olahraga, dan memperagakan sesuatu. 

3) Penugasan (project) merupakan tugas yang harus dikerjakan anak yang 

memerlukan waktu yang relatif lama dalam pengerjaannya. Misalnya, 

melakukan percobaan menanam biji. 

4)   Hasil karya (product) merupakan hasil kerja anak setelah melakukan suatu 

kegiatan. 

 

f.  Komponen-Komponen Pendukung Pembelajaran PAUD 

Tercapainya tujuan pembelajaan dalam PAUD didukung oleh beberapa 

komponen, di antaranya kurikulum bahan ajar, SDM terutama tenaga pendidik 

dan pengasuh (Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 2007). 
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1)  Kurikulum PAUD  

Kurikulum PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak 

(the whole child) agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai 

kultur, budaya, dan falsafah suatu bangsa. Anak dapat dipandang sebagai 

individu yang baru mulai mengenal dunia. Ia belum mengetahui tatakrama, 

sopan-santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal tentang dunia. Ia juga 

sedang belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami orang 

lain. Anak perlu dibimbing agar mampu memahami berbagai hal tentang dunia 

dan isinya. Ia juga perlu dibimbing agar memahami berbagai fenomena alam dan 

dapat melakukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di 

masyarakat. Interaksi anak dengan benda dan orang lain diperlukan untuk belajar 

agar anak mampu mengembangkan kepribadian, watak, dan akhlak yang mulia. 

Usia dini merupakan saat yang amat berharga untuk menanamkan nilai-nilai 

nasionalisme, kebangsaan, agama, etika, moral, dan sosial yang berguna untuk 

kehidupannya dan strategis bagi pengembangan suatu bangsa.  

  

2) Bahan Ajar 

Tema-tema (subtema-subtema) kegiatan pembelajaran merupakan materi 

(bahan ajar) yang disampaikan kepada anak-anak. Materi (bahan ajar) terpadu 

dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dirancang dengan konsep belajar 

sambil bermain sehingga anak-anak tidak merasa diceramahi secara langsung. 

Agar konsep belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar terwujud, 

berbagai metode pembelajaran digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini, 

seperti eksperimen (uji coba), bermain peran, ceritera, tanya-jawab, percakapan, 

serta penugasan (mengerjakan Lembar Kerja Anak, menggambar, melipat, 

mengecap (membatik), dan menempel). 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi/substansi pelajaran yang 

disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Dewey, 

pendidikan yang benar hanya akan muncul dengan menggali keunggulan-

keunggulan anak yang timbul dari tuntutan situasi sosial di mana dia 

menemukan dirinya sendiri.  
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Bahan ajar yang efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut:             

a) ketepatan kognitif, b) tingkat berpikir siswa, c) biaya, d) ketersediaan bahan, 

dan e) mutu teknis. Romiszowski (1986) menyatakan bahwa dalam pembuatan 

bahan ajar hendaknya mempertimbangkan empat aspek, yaitu a) aspek 

akademik, b) aspek social, c) aspek rekreasi, dan d) aspek pengembangan 

pribadi.  

Beberapa pandangan Dewey tentang pendidikan dapat dirangkum 

sebagai berikut.  

a) Insting dan potensi-potensi anak menjadi titik tolak untuk semua 

pendidikan.  

b)  Pendidikan adalah proses hidup itu sendiri dan bukan persiapan untuk 

hidup.  

c) Sebagai lembaga sosial, sekolah harus menyajikan kehidupan nyata dan 

penting bagi anak sebagaimana yang terdapat di dalam rumah, di 

lingkungan sekitar, atau di lingkungan masyarakat luas (Dewey dalam 

Krogh, 1994). 

Dalam penyusunan bahan ajar menurut Dewey hendaknya 

memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: a) bahan ajar hendaknya kongkrit, 

dipilih yang betul-betul berguna dan dibutuhkan, dipersiapkan secara sistematis 

dan mendetil, b) pengetahuan yang telah diperoleh sebagai hasil belajar, 

hendaknya ditempatkan dalam kedudukan yang berarti yang memungkinkan 

dilaksanakannya kegiatan baru dan kegiatan yang lebih menyeluruh.   

Bahan ajar harus berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji serta 

minat-minat dan kebutuhan-kebutuhan anak. Hal yang terakhir memberikan 

implikasi bahwa sekolah perlu membuat kurikulum darurat untuk memenuhi 

minat dan kebutuhan anak. Bahan-bahan pelajaran bagi anak didik tidak bisa 

semata-mata diambil dari buku-buku pelajaran yang diklasifikasikan dalam 

bentuk disiplin ilmu yang ketat, akan tetapi harus bersifat interdisipliner, 

berisikan kemungkinan-kemungkinan, harus mendorong anak untuk bergiat dan 

berbuat, dan memberikan rangsangan kepada anak untuk bereksperimen. Bahan 

pelajaran harus merupakan kegiatan yang berkenaan dengan sesuatu masalah 

(problem).  
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Khusus di TK, bahan ajar yang dimaksud adalah tema. Tema merupakan 

pusat pembelajaran. Tema merupakan alat/sarana atau wadah untuk 

mengenalkan berbagai konsep kepada anak-anak. Tema diberikan dengan tujuan 

(1) menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh dan (2) jika 

pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan tema, pemilihan tema dalam 

kegiatan pembelajaran hendaknya dikembangkan melalui hal-hal yang paling 

dekat dengan anak, sederhana, serta menarik minat anak. Penggunaan tema 

dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan 

jelas (Kurikulum TK dan RA, 2004). 

Ki Hajar Dewantara (2009) mengatakan bahwa pelajaran kebangsaan 

yang memang kodrati pada taman anak harus mengajarkan: a) permainan dan 

olah raga dengan nyanyian anak-anak dan tari (pemeliharaan badan secara 

ritmis), b) nyanyian-nyanyian daerah, menggambar corak dan warna, 

keterampilan (menganyam, merangkai bunga) dengan menggunakan bahan-

bahan lokal, misal: daun pisang, janur, dan lain-lain Sebagai latihan untuk 

kesempurnaan pancaindera dihubungkan dengan rasa; (c) ceritera yang berwujud 

dongeng (ceritera daerah) yang dihubungkan dengan pelajaran bahasa dan lagu, 

(d) pelajaran mengenal keadaan tempat kelilingnya si anak untuk mem-

persiapkan pengetahuan IPA, IPS, dan Ilmu Kenegaraan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, perlu adanya buku 

panduan dan penuntun alat permainan yang mempermudah dan membantu guru 

dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan kepada anak TK.  

  

3)  Pendidik dan Pengasuh 

Setiap anak bersifat unik, tidak ada dua anak yang sama sekalipun 

kembar siam. Setiap anak terlahir dengan potensi yang berbeda-beda; memiliki 

kelebihan, bakat dan minat sendiri. Ada anak yang berbakat menyanyi, ada pula 

yang berbakat menari, matematika, bahasa, dan ada pula yang berbakat olah 

raga. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap anak tidak sama, ada yang sangat 

cerdas, ada yang biasa saja, dan ada yang kurang cerdas. Perilaku anak juga 

beragam, demikian pula langgam belajarnya. Oleh karena itu, para pendidik 

anak usia dini perlu mengenal pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan 
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khusus. Dengan memahami kebutuhan khusus setiap anak, para guru diharapkan 

mampu mengembangkan potensi anak dengan baik.   

Peranan pendidik menurut pragmatisme bukanlah sebagai instruktur yang 

mendominasi kegiatan pembelajaran, akan tetapi sebagai fasilitator. Secara rinci, 

peranan pendidik menurut pragmatisme adalah sebagai berikut.  

a)  Pendidik tidak boleh memaksakan suatu ide atau pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik.  

b)  Pendidik hendaknya menciptakan suatu situasi, sehingga anak 

merasakan adanya suatu masalah yang ia hadapi, sehingga  timbul minat 

untukmemecahkan masalah tersebut,  

c)  Untuk membangkitkan minat anak, hendaknya guru mengenal 

kemampuan serta minat masing-masing atau peserta didik.  

d)  Pendidik hendaknya dapat menciptakan siatusi yang menimbulkan kerja 

sama dalam belajar, antara murid dengan murid begitu pula antara guru 

dengan murid.  

Bertolak dari pernyataan di atas, maka peran guru adalah memberikan 

dorongan kepada peserta didik untuk bekerja bersama-sama, menyelidiki dan 

mengamati sendiri, berpikir dan menarik kesimpulan sendiri sesuai dengan minat 

yang ada pada dirinya. Melalui cara ini anak akan belajar dengan bekerja. 

Lembaga pendidikan merupakan suatu lingkungan khusus, bagian dari 

lingkungan manusia yang mempunyai peranan dan fungsi khusus sebagai 

berikut. 

 

4)  Seting Lingkungan Belajar  

Untuk membelajarkan anak, lingkungan perlu ditata agar kondusif untuk 

belajar. Penataan lingkungan belajar dan  fasilitas belajar untuk anak usia dini 

amat penting untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Di 

rumah, anak-anak  memerlukan mainan yang tidak perlu mahal tetapi baik dan 

aman untuk belajar anak. Di sekolah anak-anak juga perlu mainan yang aman 

dan baik untuk belajar. Berbagai alat permainan dan fungsinya bagi PAUD perlu 

dipahami dan digunakan dengan cara yang benar. Para guru perlu memahami 

peranan “Pojok Belajar” (Learning Center dan Learning Area), bagaimana cara 
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menyusunnya, apa saja isinya, dan bagaimana penggunaannya. Penataan kelas 

juga amat penting. Di TK dan SD awal anak-anak belajar dalam kelas dan di luar 

kelas.  Penataan kelas, isi kelas, dan fungsinya sangat mempengaruhi kegiatan 

belajar anak.  

Halaman sekolah didisain dengan baik agar berfungsi sebagai tempat 

bermain dan belajar anak. Berbagai jenis alat permainan yang mengembangkan 

motorik kasar atau otot-otot besar yang diperlukan untuk membentuk fisik anak  

agar tumbuh dengan baik.  Alat permainan untuk mengembangkan kemampuan 

dasar anak seperti kekuatan, ketahanan, keseimbangan, kecekatan/ketangkasan, 

dan koordinasi sangat diperlukan. Lingkungan belajar juga harus memberi 

pengalaman belajar yang menarik dan kaya ragam bagi anak. Mengamati 

perkembangan anak ayam, kucing, atau hewan yang lain amat menarik bagi 

anak. Demikian pula pengalaman menanam, menyirami, dan memupuk tanaman. 

Akuarium dan terarium sama menariknya bagi anak dengan pasel dan game. 

Untuk itu guru dan orangtua perlu memahami seting lingkungan belajar anak 

usia dini.   

 

5)  Asesmen Otentik  

Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar anak usia dini 

digunakan Asesmen Otentik. Melalui pemantauan secara terus menerus, dalam 

berbagai konteks, dan berdasarkan apa yang dapat dikerjakan dan dihasilkan 

anak,  guru dan orangtua dapat memberi bantuan belajar yang pas sehingga anak 

dapat belajar secara optimal. Oleh karena itu, asesmen otentik dilakukan secara 

terus menerus bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Hasil karya anak, hasil 

pengamatan guru, dan informasi dari orangtua diperlukan untuk memotret 

perkembangan belajar anak. Berbagai teknik dan instrumen asesmen, seperti 

catatan anekdot (anecdotal record), catatan naratif (narrative record), catatan 

cepat (running record), sampel kegiatan (event sampling), dan dengan portofolio 

digunakan untuk memantau perkembangan anak.  
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f.  Wawasan Kebangsaan Bagi Anak Usia Dini 

1)  Hakikat Wawasan Kebangsaan Indonesia 

Paham kebangsaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu paham yang 

menyatukan pelbagai suku bangsa dan pelbagai keturunan bangsa asing dalam 

wadah kesatuan Negara Republik Indonesia. Dalam konsep ini, berarti 

tinjauannya adalah formal, yaitu kesatuan dalam arti kesatuan rakyat yang 

menjadi warga Negara Indonesia, yang disebut juga nasionalisme Indonesia. 

Oleh karena rakyat Indonesia berpancasila, maka nasionalisme Indonesia disebut 

juga dengan nasionalisme Pancasila, yaitu paham kebangsaan yang berdasar 

nilai-nilai Pancasila (Bakry, 1994: 173). 

Kebangsaan Indonesia menurut Bakry (1994: 109) secara sistemik 

mengacu pada sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Kesatuan dalam 

sebuah negara diartikan dengan mempunyai cita-cita yang sama menjadi satu 

kesatuan sebagai warga negara. Kesatuan dalam satu negara ini bukan secara 

alami, tetapi satu kesatuan yang dibentuk jadi kebangsaannya secara buatan atau 

kebangsaan negara yang lebih popular dengan istilah nasionalisme. Istilah ini 

digunakan untuk membedakan kebangsaan secara alami. Nasionalisme inilah 

yang dituju oleh persatuan. Jadi, persatuan meupakan suatu proses, sedangkan 

tujuannya adalah nasionalisme (kesatuan dalam negara). 

Berdasarkan uraian di atas, pendidikan berwawasan kebangsaan sebagai 

sarana integrasi bangsa berarti rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati 

sekelompok manusia berdasarkan cita-cita yang sama dalam satu ikatan 

organisasi kenegaraan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah proses untuk 

menuju terwujudnya nasionalisme Indonesia (Adriani-Ariefa, 2010).  

Wawasan kebangsaan Indonesia merupakan wawasan nusantara. 

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan 

lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 

1945, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat, 

serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan 

nasional. Wawasan nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara 

menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, cara bertingkah laku 

bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural, dengan 
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aspek astagatra (kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan serta 

ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam) (Sunarso dkk, 2008). 

Hakikat wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang 

Bhineka Tunggal Ika, yaitu berbeda ragam tetapi tetap satu jua. 

 

2) Model Pendidikan Berwawasan Kebangsaan 

Model pendidikan berwawasan kebangsaan dalam pembelajaran anak 

usia dini menggunakan pendekatan tematik. Melalui model inilah berbagai 

macam potensi anak, misalnya fisik motorik, keterampilan (motorik halus), 

kognitif, sains, bahasa, seni, sosial dan emosional, serta nilai-nilai keagamaan, 

moral, dan nilai-nilai kebangsaan secara integral-komprehensif dikembangkan. 

Jadi, melalui satu tema yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran semua 

potensi anak dapat dikembangkan. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan 

disosialisasikan dan ditransformasikan dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan secara terpadu untuk mengembangkan kemampuan sifat motorik, 

keterampilan (motorik halus), kognitif, sains, seni, bahasa, dan pembiasaan.  

 

3.  Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan pada PPM ini dirumuskan 

sebagai berikut. 

a. Bagaimana mengembangkan metode pembelajaran PAUD yang berwawasan 

kebangsaan secara efektif? 

b. Bagaimana membina dan melatih tenaga pendidik dan pengasuh PAUD 

dalam rangka pembelajaran berwawasan kebangsaan yang efektif? 

 

4. Tujuan Kegiatan PPM 

Secara umum tujuan dari program PPM ini adalah sebagai berikut. 

a. Memberi pengarahan kepada tenaga pendidik/pengasuh PAUD tentang 

metode pendidikan berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini yang efektif.  

b. Membina dan membentuk tenaga pendidik/pengasuh PAUD yang 

profesional dalam rangka pembelajaran berwawasan kebangsaan bagi anak 

usia dini.  
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5. Manfaat Kegiatan PPM 

Mengacu pada tujuan tersebut di atas, maka manfaat dari program PPM 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pendidik dan pengasuh 

PAUD dalam rangka pembelajaran berwawasan kebangsaan bagi anak usia 

dini. 

b. Membentuk lembaga PAUD yang berkualitas dan dapat mengoptimalkan 

perannya sebagai wadah kaderisasi anak bangsa. 

c. Mampu menumbuhkembangkan rasa nasionalisme anak sejak dini terhadap 

bangsa dan negara Indonesia.  
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BAB II 

METODE KEGIATAN PPM 

 

 

1.  Khalayak Sasaran Kegiatan PPM 

Pihak yang menjadi sasaran pada PPM ini adalah tenaga 

pendidik/pengasuh lembaga PAUD khususnya kelompok bermain dan tempat 

penitipan anak di wilayah Kecamatan Sleman Yogyakarta. Berdasarkan data, 

kedua lembaga PAUD tersebut berjumlah 25 buah.  

 

2.  Metode Kegiatan PPM 

Kegiatan utama yang dilakukan adalah pelatihan pembinaan tenaga 

pendidik/pengasuh dalam rangka pembelajaran PAUD berwawasan kebangsaan. 

Oleh karena itu, metode yang dianggap tepat pada pelaksanaan kegiatan PPM 

tersebut adalah pelatihan mencakup ceramah disertai diskusi dan praktek (peer 

teaching). Secara rinci, pelaksanaan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut. 

a. Mengumpulkan peserta pelatihan, kemudian memberi penjelasan mengenai 

tujuan pelaksanaan pelatihan. 

b. Menyampaikan materi secara teori tentang pendidikan berwawasan 

kebangsaan bagi anak usia dini dan pengembangannya. 

c. Menyusun contoh Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang berwawasan 

kebangsaan. 

d. Praktek mengajarkan pendidikan berwawasan kebangsaan bagi anak usia 

dini secara terintegrasi dengan tema-tema PAUD. 

e. Evaluasi hasil peer teaching mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. 
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3.  Langkah-langkah Kegiatan PPM 

Langkah-langkah kegiatan PPM ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Tim pelaksana menganalisis kurikulum beberapa TPA di wilayah Kecamatan 

Sleman. Berdasarkan kurikulum tersebut dianalisis materi kebangsaan yang 

telah diberikan oleh tenaga pengajar kepada para anak didik dan frekuensinya. 

b. Berdasarkan analisis pada langkah pertama, tim pelaksana menyusun rancangan 

mengenai pengayaan materi kebangsaan yang sebaiknya diberikan kepada para 

tenaga pendidik/pengasuh. 

c. Memberikan pelatihan pembinaan bagi tenaga pendidik/pengasuh mengenai 

pendidikan berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini secara terintegrasi 

dengan tema-tema pada kurikulum PAUD. Kegiatan ini berupa ceramah dan 

tanya jawab dari nara sumber yang berkompeten di bidangnya dengan para 

peserta. Untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan pelatihan ini, 

selanjutnya  diberikan angket evaluasi kegiatan kepada para peserta. 

d. Selanjutnya dilakukan workshop di mana peserta mendapat tugas menyusun 

contoh RKH yang berwawasan kebangsaan pada setiap tema PAUD, dilanjutkan 

dengan peer teaching. Peserta yang melakukan peer teaching akan dinilai dan 

dievaluasi penampilannya oleh tim pengamat. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM 

 

 

1.  Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Secara rinci hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan program pelatihan kepada tenaga pendidik/pengasuh TPA-KB 

mengenai pendidikan berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini telah 

berhasil dilaksanakan dengan lancar. 

b. Kegiatan pelatihan mendapat sambutan yang sangat baik berdasarkan hasil 

angket yang diisi oleh para peserta. 

c. Materi pelatihan yang disajikan oleh pembicara pada pelatihan sangat 

menarik dan hasilnya dapat diaplikasikan dan dikembangkan di TPA-KB 

kepada anak-anak didik. 

d. Kegiatan pelatihan oleh peserta dinilai sangat bermanfaat sehingga mereka 

mengharapkan adanya kegiatan lanjutan guna lebih meningkatkan wawasan 

dan keterampilan mengenai penerapan pendidikan berwawasan kebangsaan 

bagi anak usia dini.  

 

2.  Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Dalam implementasinya, kegiatan ini bekerja sama dengan HIM PAUDI 

Yogyakarta. HIM PAUDI mempermudah akses komunikasi antara tim pelaksana 

dengan para tenaga pendidik/pengasuh PAUD di wilayah Kecamatan Sleman 

Yogyakarta.  

Kegiatan ini diawali dengan rapat koordinasi tim pelaksana. Pada rapat 

tersebut, tim pelaksana menganalisis rencana kegiatan pembelajaran pada TPA dan 

KB di wilayah Kecamatan Sleman Yogyakarta. Dari hasil analisis, pendidikan 

berwawasan kebangsaan yang diberikan pada pembelajaran anak usia dini hanya 

terbatas pada tema-tema khusus yang bernuansa kebangsaan, seperti Negaraku, Hari 

Kartini, dan Hari Kemerdekaan sehingga dalam setiap tahun ajaran frekuensi 

pendidikan yang berwawasan kebangsaan masih sangat sedikit. Selain itu, materi 

pembelajaran umumnya juga terbatas pada menyanyikan beberapa lagu nasional dan 

memakai baju-baju daerah. Sementara pengetahuan tentang Indonesia secara luas 
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dengan segala keanekaragaman adat istiadat, seni, budaya, potensi alam, dan 

karakteristik lainnya jarang disampaikan kepada anak didik. Padahal agar 

pendidikan anak dapat efektif, pendidikan tersebut perlu diberikan secara berulang-

ulang dan berkesinambungan. Oleh karena itu, tim pelaksana berinisiatif agar 

pendidikan berwawasan kebangsaan diberikan kepada anak secara terintegrasi 

dengan tema-tema yang ada di PAUD. Efektivitas dari metode terintegrasi adalah 

tidak membutuhkan tambahan waktu khusus dan dapat diberikan secara kontinyu 

sehingga harapannya tujuan pembelajaran lebih bisa optimal. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut, tim pelaksana selanjutnya menyusun tema yang lebih spesifik 

untuk disampaikan oleh nara sumber pada saat pelatihan berlangsung. 

Pelatihan pembinaan tenaga pendidik/pengajar dengan tema pendidikan yang 

berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 

17 Juli 2011. Pelatihan diadakan di TPA Plus An-Nuur yang beralamat di Jalan 

Magelang KM 13 Kecamatan Sleman Yogyakarta dengan alasan akses para 

peserta ke lokasi lebih cepat dan mudah. Pelatihan ini dihadiri oleh 30 peserta dari 

TPA dan KB yang terdapat di Kecamatan Sleman DIY. TPA dan KB yang  

berpartisipasi dalam pelatihan tersebut antara lain: KB Edu Kidz, TPA Plus An-

Nuur, KB Al-Aziz Nurul Huda, PAUD Mutiara Hati, KB Al-Firdaus, KB/TPA 

Aisyiyah Al-Amin, KB Permata Ibu, PGTK Keluarga Ceria, KBIT Bakti Insani, 

KB Kuncup Mekar, KB Salsabila, KBIT Al-Barokah, KB Al-Amin, KB An-

Nuur, KB Al-Amin Ihtiari, TPA/KB Putera Sembada I, KB Salsabila, KBIT 

Yasmin Mu’adz bin Jabal. 

Pelatihan dimulai dari pukul 7.00 WIB sampai 15.00 WIB. Kegiatan 

pelatihan berupa ceramah dan diskusi antara nara sumber yang berkompeten 

dalam PAUD dengan para peserta. Terdapat 3 sesi tema dalam pelatihan 

tersebut, yaitu implementasi unsur budaya dan lingkungan dalam pendidikan 

berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini, implementasi permainan-

permainan tradisional dalam pembelajaran aspek motorik anak serta role playing 

mengenai cerita-cerita rakyat dan perjuangan pahlawan dalam pendidikan 

berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini, dan pengelolaan lingkungan 

sekolah dan metode pembelajaran (media dan alat-alat permainan yang 

menunjang pendidikan berwawasan kebangsaan bagi anak-anak usia dini). 

Materi pertama disampaikan oleh Bapak Joko Pamungkas, M.Pd., materi kedua 
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disampaikan oleh Ibu Sudaryanti, M.Pd., dan materi ketiga disampaikan oleh Ibu 

Nur Cholimah, M.Pd. Setiap sesi disampaikan kira-kira 2 jam dengan waktu 

diskusi (tanya jawab) sekitar 30 menit. Pada akhir pertemuan, tim pelaksana 

memberikan angket kepuasan kepada para peserta berkaitan dengan penyajian 

para nara sumber.  

Berikut ini adalah hasil rangkuman angket respon yang telah diberikan 

pada peserta pelatihan terhadap masing-masing pemateri pelatihan. 

 

Tabel 3.1  Angket Penilaian Pemateri pada Pelatihan 

 

 

 

No. 

 

 

 

Unsur yang Dinilai 

Penilaian 

Sangat 

Baik 

Baik Cukup Buruk 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

1 Penguasaan materi 25 20 28 5 10 2       

2 Sistematika 

penyajian 

7 16 25 23 14 5       

3 Kemampuan 

menyajikan 

26 23 28 4 7 2       

4 Relevansi materi 

dengan topik tataran 

24 20 29 6 10 1       

5 Penggunaan metode 

diklat dan sarana 

diklat 

22 17 20 8 13 10       

6 Penggunaan bahasa 24 22 27 6 8 3       

7 Nada dan suara 12 12 20 18 18 10       

8 Cara menjawab 

pertanyaan peserta 

18 13 24 12 17 6       

9 Gaya/sikap perilaku 20 10 26 10 20 4       

10 Pemberian motivasi 

kepada peserta 

27 16 29 3 14 1       

11 Kualitas bahan diklat 20 15 27 10 15 3       

12 Kerapihan 

berpakaian 

13 24 28 17 6 2       

13 Disiplin kehadiran 6 6 8 24 24 22       

14 Pemaparan 

pembelajaran PAUD 

berwawasan 

kebangsaan secara 

terintegrasi 

24 9 28 6 21 2       

Keterangan: P1 = Bapak Joko Pamungkas, M.Pd.; P2 = Ibu Sudaryanti, M.Pd.;  

                    P3 = Ibu Nur Cholimah, M.Pd. 
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Berdasarkan hasil angket tersebut, secara umum para peserta merasa puas 

dengan pelatihan ini, mereka termotivasi dan berminat untuk 

mengimplementasikan pendidikan berwawasan kebangsaan secara terintegrasi 

kepada anak-anak didiknya. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 di 

TPA Plus An-Nuur. Pertemuan kedua berupa workshop yang dimulai dari pukul 

07.00 WIB hingga 15.00 WIB. Workshop tersebut dihadiri oleh 20 peserta dari 

tenaga pendidik/pengajar. Berkurangnya jumlah peserta dari pertemuan pertama 

karena adanya kegiatan lain dari pihak TPA dan KB pada waktu yang 

bersamaan. Pada workshop tersebut, para peserta diberi tugas untuk menyusun 

Rencana Kegiatan Harian (RKH). Tugas dikerjakan secara berkelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Selanjutnya, perwakilan masing-

masing kelompok melakukan peer teaching di depan kelas sementara peserta 

lain bertindak sebagai anak didik. Penampilan peserta tersebut akan dinilai dan 

dievaluasi oleh 2 orang pengamat yang berkompeten, Kedua pengamat tersebut 

adalah Ibu Nur Cholimah M.Pd. dan Ibu Sri Lestari Ningsih, S.Pd.  

Berikut ini adalah rangkuman hasil penilaian evaluator terhadap 

penampilan para peserta pada saat peer teaching yang terbagi menjadi 5 

kelompok. 

 

   Tabel 3.2  Lembar Penilaian Perencanaan Pembelajaran 

Keterangan: A = sangat baik; B = baik; C = cukup; D = kurang baik 

 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

A B C D 

1 Kejelasan perumusan tujuan 3 1 1  

2 Pemilihan materi ajar (sesuai dengan 

tujuan dan karakteristik peserta didik) 

 5   

3 Pengorganisasian materi ajar  4 1  

4 Pemilihan sumber/media pembelajaran  5   

5 Kejelasan skenario pembelajaran 1 4   

6 Kerincian skenario pembelajaran 3 2   

7 Kesesuaian teknik dengan tujuan 

pembelajaran 

1 4   

8 Kelengkapan instrument  3 2  
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Tabel 3.3  Lembar Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

A B C D 

I. Pra Pembelajaran     

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar 3 2   

2 Melakukan kegiatan apersepsi 2 2 1  

 

II. Kegiatan Inti Pembelajaran 

A. Penguasaan Materi Pembelajaran 

3 Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

 5   

4 Mengaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang relevan 

1 4   

5 Menyampaikan materi dengan jelas, 

sesuai dengan hierarki belajar dan 

karakteristik siswa 

3 2   

6 Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

 5   

 B.  Pendekatan/Strategi Pembelajaran     

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi yang akan dicapai 

dan karakteristik siswa 

 5   

8 Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

 3 2  

9 Menguasai kelas 2 3   

10 Melaksanakan pembelajaran yang 

bersifat kontekstual 

 5   

11 Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 

positif 

5    

12 Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu yang 

direncanakan 

 5   

C.  Pemanfaatan Sumber Belajar/Media Pembelajaran 

13 Menggunakan media secara efektif dan 

efisien 

 5   

14 Menghasilkan pesan yang menarik 2 3   

15 Melibatkan siswa dalam pemanfaaatan 

media 

 2 3  

D. Pembelajaran yang Memicu dan Memelihara Keterlibatan Siswa 

16 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran 

1 3 1  

17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa 

2 3   

18 Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa dalam belajar 

5    
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Keterangan: A = sangat baik; B = baik; C = cukup; D = kurang baik 

 

Selama mengikuti kegiatan, para peserta terlihat sangat antusias. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa para peserta mempunyai motivasi dan minat yang kuat untuk 

mengikuti kegiatan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka mempunyai minat 

yang kuat untuk maju, untuk memberikan hal yang terbaik bagi anak didiknya, serta 

sangat peduli terhadap jiwa kebangsaan generasi muda. Sifat pelatihan ini adalah 

memberi wawasan baru, sehingga harapannya dengan pelatihan ini dapat menjadi 

bekal bagi setiap peserta untuk mengimplementasikan dan mengembangkannya 

sendiri. 

Sebenarnya masih banyak materi-materi kebangsaan yang belum tercakup 

dalam pelatihan dan workshop. Hal tersebut terjadi karena memang waktu yang 

disediakan sangat terbatas dan dana yang kurang memadai untuk melaksanakan 

kegiatan ini lebih dari dua hari. Berdasarkan isian angket yang diberikan sebagai 

bentuk evaluasi akhir pelaksanaan PPM, tim pelaksana mendapat masukan antara 

lain sebagai berikut.  

a. Waktu pelatihan minimal satu minggu sehingga semakin banyak materi 

kebangsaan yang dapat dipaparkan dan setiap peserta berkesempatan melakukan 

peer teaching. 

b.  Perlunya pelatihan secara berkala, baik berupa workshop atau pendampingan 

langsung berkaitan dengan pendidikan berwawasan kebangsaan. 

c. Perlunya contoh-contoh langsung dari para pemateri tentang alat-alat permainan, 

praktek model permainan, contoh benda-benda warisan nenek moyang. 

d.  Perlunya pendampingan sampai dengan implementasi media di kelas. 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

  A B C D 

E. Penggunaan Bahasa 

19 Menggunakan bahasa lisan dan tertulis 

secara jelas, baik, dan benar 

1 4   

20 Menyampaikan pesan dengan gaya 

yang sesuai 

4 1   

 

III. Penutup 

21 Melakukan refleksi atau membuat 

rangkuman dengan melibatkan siswa 

2 3   

22 Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberi arahan kegiatan , dan tugas 

sebagai kegiatan remidi/pengayaan 

 1 4  
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e. Masih minimnya buku-buku pengetahuan tentang pendidikan berwawasan 

kebangsaan baik bagi tenaga pendidik/pengasuh maupun bagi anak-anak 

didiknya. 

 

3.  Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan 

Hal-hal yang merupakan faktor pendukung kegiatan ini antara lain sebagai 

berikut. 

a. Tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman mengenai pendidikan berwawasan kebangsaan bagi anak usia 

dini. 

b. Adanya kerjasama yang baik antara tim pengabdi dengan pihak HIM PAUDI 

Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memudahkan komunikasi antara tim 

pengabdi dengan para tenaga pendidik/pengasuh TPA-KB khususnya 

wilayah Kecamatan Sleman Yogyakarta. 

c. Tersedianya tempat pelatihan yang cukup nyaman dan mudah ditempuh oleh 

para peserta pelatihan sehingga memperlancar pelaksanaan PPM. 

 

Selain terdapat faktor pendukung, terdapat juga beberapa hal yang 

menghambat pelaksanaan kegiatan PPM ini, antara lain sebagai berikut. 

a. Waktu pelatihan yang terbatas sehingga masih banyak materi yang 

berhubungan dengan pendidikan berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini 

yang belum tersosialisasi dan tidak semua peserta berkesempatan melakukan 

peer teaching.  

b. Waktu pelaksanaan workshop yang diadakan pada tanggal 24 Juli 2011 

bersamaan  dengan acara lomba festival PAUD DIY sehingga sebagian 

peserta yang hadir pada pertemuan pertama tidak dapat hadir pada pertemuan 

ke-dua karena harus memantau dan membimbing anak didiknya pada festival 

tersebut. 

c. Wawasan dan kemampuan para peserta tidak sama sehingga pendekatannya 

juga harus dibedakan. 
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d. Terbatasnya media pembelajaran khususnya alat-alat permainan yang 

tersedia untuk membangun konsep diri anak berkaitan dengan wawasan 

kebangsaan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PPM ini, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

a. Metode pendidikan berwawasan kebangsaan secara terintegrasi dapat 

diimplementasikan guna mengembangkan metode pendidikan yang efektif 

bagi anak usia dini. 

b. Dengan pelatihan dan workshop yang diselenggarakan, para peserta 

mendapatkan wawasan dan pengalaman tentang pendidikan yang 

berwawasan kebangsaan secara terintegrasi bagi anak usia dini.  

c. Pelatihan mengenai pendidikan yang berwawasan kebangsaan bagi anak usia 

dini telah memotivasi dan membangkitkan semangat para tenaga 

pendidik/pengasuh TPA-KB untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan pada anak didiknya dalam pembelajaran keseharian. 

 

2.   Saran 

Berikut ini saran-saran untuk pelaksanaan PPM berikutnya sesuai hasil 

evaluasi. 

a. Waktu pelatihan sebaiknya lebih dari 2 hari. 

b. Perlunya pelatihan pembinaan tenaga pengajar/pendidik PAUD  secara berkala 

khususnya mengenai wawasan kebangsaan.  

c. Perlunya contoh langsung/praktek alat-alat permainan, model permainan, 

ataupun benda-benda yang merupakan karakteristik Indonesia. 

d. Perlunya pendampingan sampai dengan implementasi media di kelas. 

e. Perlunya pembuatan modul/buku-buku yang komunikatif dan lengkap 

tentang pendidikan berwawasan kebangsaan bagi anak usia dini baik untuk 

tenaga pendidik/pengasuh maupun untuk anak didiknya. 
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