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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan sebuah upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak usia 0 – 6 tahun yang dilakukan dengan memberikan stimulasi 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani 

agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan lanjut (Permendikbud 

No 146, 2014). Anak merupakan individu yang sangat unik dan spesial  pada tahap 

perkembangannya karena ia memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda baik aspek 

kognitif, afektif, psikomotik, maupun sosio emosional. Pandangan di era modern ini 

menyatakan pendekatan untuk perkembangan anak diidentifikasi secara berbeda – beda 

sesuai dengan keterampilan anak dalam melaksanakan sebuah tugas tertentu untuk 

mempersiapkan dirinya masuk dalam tahap selanjutnya (Santrock, 2007). Oleh karena itu 

terdapat beberapa hal – hal yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan 

pendidikan bagi anak.  

 Sejak Indonesia merdeka, telah terjadi beberapa kali perubahan dalam kurikulum 

yaitu sekitar 11 kali, yakni 8 kali perubahan sebelum era otonomi daerah dan 3 kali 

setelah era otonomi daerah. Perubahan kurikulum yang telah terjadi dilakukan dengan 

tujuan penyempurnaan dimulai dari perencanaan pembelajaran, materi pembelajaran, 

kompetensi yang ingin dicapai hingga sistem pelaksanaan pembelajaran (Widyastono, 

2015). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termuat dalam UU No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28. Kementerian dan Kebudayaan telah 

merancang sebuah arah pembangunan pendidikan yang dibagi kedalam 5 tahapan yaitu :  

1. Tahapan perluasan layanan dari tahun 2002 – 2011 

2. Tahapan pemantapan mutu dari tahun 2011 – 2015  

3. Tahapan standarisasi mutu internasional tahun 2025 – 2035 

4. Tahapan layanan paripurna tahun 2035 – 2045  

Melalui serangkaian tahapan ini diharapkan pada usia kemerdekaan yang ke 100 

tahun, anak Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang cerdas 

komprehensif. Tahun 2015 merupakan tahapan kedua dalam pembangunan yaitu pada 

pemantapan mutu. Banyak persiapan yang telah dilakukan salah satunya adalah 

implementasi Kurikulum 2013 pada PAUD. Seluruh rancangan program pembinaan yang 
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ingin diberikan untuk mencapai mimpi Indonesia tersebut telah disusun dan 

dikembangkan sedemikian rupa dalam Kurikulum 2013. Melalui kurikulum ini, 

diharapkan anak dapat mencapai perkembangan potensi diri yang maksimal dan dapat 

menjadi manusia berkualitas di masa yang akan datang (Direktorat Pembinaan PAUD, 

2015).  

Ketika kurikulum berganti terdapat banyak hal yang harus diganti dan dipersiapkan 

pula. Masa transisi kurikulum lama menuju kurikulum baru merupakan suatu proses yang 

tidak sederhana. Kompetensi Kurikulum 2013 PAUD yang diharapkan adalah kompetensi 

pengetahuan dan keterampilan secara holistik integratif karena masa usia dini merupakan 

masa keemasan (golden age) yang mudah untuk diberikan stimulasi. Pada masa keemasan 

ini sel – sel otak anak berkembang sangat pesat sekitar 40% ketika usia 4 tahun 

(Permendikbud No 146, 2014). Oleh karena itu guru membutuhkan sebuah strategi 

pembelajaran agar tujuan kurikulum yang diingin dicapai dalam suatu pembelajaran dapat 

tercapai secara efektif. Strategi dalam kegiatan pembelajaran sangat penting untuk 

memperhatikan beberapa aspek baik anak maupun suasana kelas secara rinci karena 

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki banyak latar belakang suku 

budaya yang berbeda. Bahkan tidak jarang dalam beberapa lembaga PAUD terdapat 

siswa – siswi yang merupakan warga negara asing pada era globalisasi ini. Namun 

dengan keadaan seperti ini lembaga PAUD masih kurang peka dalam menanggapi 

permasalahan ini. Masih terdapat banyak lembaga PAUD yang tidak memahami makna 

inklusif di tengah keberagaman yang ada.  

Sebuah jurnal karya Lee dan Recchia (2013) mengatakan bahwa “Inclusion is about 

creating a space where individuals make meaningful social and emotional connections 

with each other and where children have a sense of belonging and being valued, 

inclusion  takes place within a living classroom community that continually changes, 

according to its members, their interests, and their needs.” Inklusi merupakan sebuah 

keadaan yang diciptakan untuk mendukung anak dalam membangun hubungan sosial atau 

relasi sehingga anak memiliki sebuah rasa saling memiliki dan menghargai walaupun 

dengan keadaan yang beragam. Namun terdapat sebuah pandangan dan pemahaman yang 

berbeda dengan pernyataan Lee dan Recchia, menurut salah seorang pendidik pada 

sebuah lembaga PAUD di kota Salatiga yang berinisial R mengatakan “Pendidikan 

inklusi atau lembaga PAUD yang inklusi merupakan lembaga pendidikan yang 

menyatukan anak normal dengan anak berkebutuhan khusus”. Beberapa pendidik lain 

juga memberikan pernyataan yang sama dan memberikan penekanan bahwa pendidikan 
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yang inklusi yaitu pendidikan yang hanya disajikan untuk menyatukan anak – anak 

normal dengan anak berkebutuhan khusus bukan pendidikan yang disajikan untuk anak 

dengan berbagai perbedaan  misalnya suku atau kewarganegaraan.  

Inklusi juga merupakan sebuah keadaan yang selalu berubah dengan menyesuaikan 

keadaan anak dengan minat dan kebutuhan yang berbeda (Lee and Reechia, 2013). Kadir 

(2015) menyebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang dielaborasi lebih lanjut dalam 

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang” kemudian badan pemerintahan 

legislatif menentukan sebuah Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003; 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 1 ayat 1 Undang-undang itu 

menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

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

masyarakat, bangsa dan negara”. Melalui dasar visi misi ini pelaksanaan pendidikan 

paling tidak menganut sebuah prinsip yang demokratis dan tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya dengan berbagai keadaan berbeda di 

Indonesia misalnya budaya, suku, latar belakang, keagamaan, dll.  

Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara yang telah dilakukan pada beberapa guru 

dan pengelola lembaga PAUD khususnya di KB/TK Anak Terang (Bethany School) 

Salatiga, terlihat bahwa situasi pembelajaran khususnya strategi dan metode pembelajaran 

yang dilaksanakan lembaga ini masih kurang dalam memperhatikan keberagaman anak 

didik khususnya pada kelas Kindergarden A dan Kindergarden B. Di dalam kedua 

tingkatan kelas tersebut terdapat anak yang sangat beragam sebagai contoh perbedaan 

suku, perbedaan kemampuan, perbedaan kondisi anak (terdapat anak – anak yang special 

misalnya gejala autisma, anak yang memiliki permasalahan bahasa, anak yang pasif di 

dalam kelas, anak yang terlalu aktif dan dominan di dalam kelas, anak yang memiliki 

permasalahan dengan sosial emosi, dll). Para pendidik PAUD masih belum memahami 

bahwa sesungguhnya keadaan ini merupakan sebuah keadaan kelas inklusi, dimana kelas 

inklusi bukan hanya keadaan kelas atau sekolah yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

didalamnya, namun inklusi merupakan keadaan kelas atau sekolah dimana terdapat anak 

– anak yang memiliki latar belakang suku budaya yang berbeda pula. Rusyidi dan Darma 

dalam sebuah prosiding yang berjudul “Pendekatan Inklusi Dalam Pendidikan” memiliki 
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pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan para pendidik PAUD yang terdapat di kota 

Salatiga. Ia mengatakan bahwa “Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan 

dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus 

dan anak-anak pada umumnya dalam memperoleh pendidikan” Sehingga kegiatan 

pembelajaran yang diterapkan masih bersifat umum (biasa) seolah seluruh anak didik 

adalah sama dan belum mampu menjawab seluruh kebutuhan anak secara optimal bahkan 

terkadang terdapat anak yang tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. 

Misal ketika di dalam sebuah kelas terdapat seorang anak yang mengalami gangguan 

autisme, guru hanya mengajar seperti biasa dan anak tersebut cenderung asyik dengan diri 

sendiri tanpa memperhatikan guru. Contoh lain ketika di dalam sebuah kelas terdapat 

seorang anak yang sangat pendiam dan pasif,  guru hanya sekedar memanggil anak 

tersebut namun tidak ada tindak lanjut atau intervensi yang semestinya agar anak dapat 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam memberikan laporan penilaian  guru 

cenderung memberikan penilaian berdasarkan sebuah indikator tertentu yang telah 

ditetapkan oleh guru tanpa melihat proses yang dialami oleh anak serta keberagaman pada 

diri anak. Keadaan seperti ini tentunya kurang menggambarkan situasi pembelajaran yang 

inklusi karena setiap anak memiliki kemampuan dan ketercapaian proses yang berbeda – 

beda.  Beberapa contoh di atas merupakan sebuah permasalahan dalam pembelajaran 

PAUD. Setiap anak membutuhkan pembelajaran yang bersifat inklusi agar tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.  

Melalui latar belakang inilah penulis ingin meneliti dan mengembangkan sebuah 

desain strategi pembelajaran yang bernama P’LEARN dengan berbasis Kurikulum 2013 

secara inklusi dengan harapan desain penelitian yang dihasilkan layak uji di lembaga 

PAUD dan dapat dikembangkan selanjutnya sebagai sebuah produk baru untuk 

menunjang keberlangsungan PAUD yang optimal. Sehingga mimpi untuk mencapai 

Indonesia yang memiliki anak – anak cerdas berkomprehensif bukanlah menjadi sebuah 

angan – angan semata namun dapat segera terwujud untuk Indonesia yang lebih baik.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

 Apakah Desain Strategi pembelajaran P’LEARN layak uji bagi Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) dengan berbasis Kurikulum 2013 secara inklusi?  
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1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

 Untuk menemukan sebuah desain P’LEARN yang layak uji dalam implementasi 

Kurikulum 2013 bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara inklusi.  

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

1. Hasil penelitian dan pengembangan ini dapat menghasilkan sebuah desain P’LEARN 

yang layak untuk di uji cobakan pada lembaga PAUD formal maupun non – formal.  

2. Desain P’LEARN ini layak dikembangkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi 

sebuah produk baru yang dapat menunjang keberlangsungan PAUD secara lebih 

efektif.  

 


