
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hak bagi semua warga Negara Indonesia. Pada pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan memiliki peran yang sangat 

urgent dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. 

Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa 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.
 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan yang di 

tempuh sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan bagi 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 bekal untuk memasuki 

pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal dan informal. 
 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

137 tahun 2014, bahwa Kualifikasi Akademik guru PAUD; a) memiliki ijazah 

Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini 

yang diperoleh dari program studi terakreditasi, b) memiliki ijazah Diploma Empat 

(D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang 

diperoleh dari program studi terakreditasi yang memiliki sertifikat Pendidikan 

Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kompetensi 

Guru, guru harus menguasai empat kompetensi dasar: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. 

Astuti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Model Perencanaan Paud 

dengan menggunakan Model Bantu Siperran” menerangkan bahwa kompetensi guru 



di Kecamatan Getasan masih banyak pendidik yang belum menempuh S1 PAUD.  

Pendidik yang ada sekarang kebanyakan berasal dari S1 non PAUD dan bahkan 

hanya lulusan SMA. Seperti halnya di PAUD Tunas Bangsa Langensari yang terdiri 

dari 3 pendidik dengan latar belakang pendidikan 1 pendidik S1 PAUD, 1 pendidik 

S1 PGSD, 1 pendidik SMA. 

 Tahun 2004 tercatat bahwa jumlah APK-PAUD baru mencapai 12,7 juta 

(27%), tahun 2008 APK-PAUD mencapai 15,1 juta (50,6%) dan pada awal 2014 

naik menjadi 67,6 %. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah melalui Ditjen 

PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal) menargetkan APK-

PAUD sebesar 75% di tahun 2015. 

Astuti (2014) Kondisi di lapangan berkaitan dengan kurikulum PAUD, ada 

52% pendidik yang menjawab belum tahu tentang kurikulum, disisi lain 48 % 

pendidik sudah tahu tentang kurikulum setelah dianalisa, ada 23% pendidikyang 

menyatakan membuat sendiri rencana pembelajaran, sisanya 26 % pendidik 

membuat rencana pembelajaran, walaupun dalam pelaksanaannya tidak selalu 

diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian tenaga pendidik kurang memahami 

dan kurang menguasai  kurikulum, pelaksanaan evaluasi hasil belajar, pengembangan 

bahan ajar, serta ketrampilan dalam menggunakan metode dan menggunakan media 

pembelajaran. Semua itu merupakan awal berlangsungnya proses pembelajaran. 

Akibatnya banyak pendidik mengajar tanpa menggunakan RKH, sehingga guru 

dalam menstimulasi anak tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini.  

Astuti (2014) dalam bukunya yang berjudul” Buku Panduan Penggunaan 

Siperran (Sistem Perancangan Pembelajaran PAUD) mengatakan bahwa siperran 

merupakan program bantu untuk mengembangkan kurikulum PAUD, yang sifatnya 

sangat fleksibel namun sangat fital, karena didalamnya berisi tentang tingkat 

perkembangan anak usia dini. Anak usia dini memiliki tahapan-tahapan 

perkembangan yang sangat bervariasi di kelompok usianya. Bisa dikatakan fital 

karena jika stimulasi yang harusnya dilakukan pada kelompok usia tertentu 

terlewatkan maka perkembangan anak usia dini cenderung terlambat. Untuk itu 

pendidik anak usia dini harus menguasai kurikulum dan membuat kurikulum dalam 

mengajar, supaya stimulasi yang terjadi pada anak usia dini bisa tepat dan benar, 

anakpun tidak akan merasa bosan.  



Siperran dapat membantu pendidik untuk bisa membuat RPPH, sesuai dengan 

kelompok usia, sistem ini sudah dibuat sangat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan 

pendidik. Siperran juga sudah terintegrasi dengan kalender pendidikan, sehingga 

pembelajaran yang dilakukan lebih maksimal, karena Siperran bisa menghitung hari-

hari efektif.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Tenaga pendidik kurang memahami dan menguasai kurikulum 

2. Pendidik kebingungan dalam merumuskan rencana pembelajaran 

3. Pendidik kurang mempersiapkan rencana pembelajaran 

4. Kurangnya penggunaan teknologi dalam penyusunan rencana pembelajaran 

5. Belum maksimalnya pelatihan pembuatan rencana pembelajaran 

 

1.3  Pembatasan Masalah  

Melihat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada maka, penelitian ini 

dibatasi pada menguji rencana pembelajaran PAUD dengan aplikasi siperran 

(Sistem Perencanaan Pembelajaran) ditinjau dari kepraktisan pemanfaatan dalam 

meningkatkan kinerja pendidik. Penetapan Bahasan ini bertujuan untuk; (1) 

pendidik dapat membuat keputusan yang tepat mengenai rencana pembelajaran di 

lembaga PAUD; (2) Didapat rencana pembelajaran yang sesuai dengan teori 

perkembangan dan teori belajar anak usia dini. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian : Bagaimana implementasi  aplikasi 

siperran untuk meningkatkan ketrampilan pendidik PAUD dalam menyusun RPPH 

di PAUD Tunas Bangsa Langensari? 

 

1.5   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini: untuk menguji aplikasi Siperran dengan 

menggunakan metode eksperimen  dalam meningkatkan ketrampilan pendidik 

PAUD dalam menyusun RPPH. 



 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1  Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan pengetahuan dan pertimbangan dalam mengembangkan 

kurikulum PAUD 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai alternative dalam pembuatan rencana 

pembelajaran 

b. Sebagai masukan untuk memperbaiki proses pengembangan rencana 

pembelajaran supaya sesuai dengan teori perkembangan dan teori belajar 

c. Sebagai bahan rujukan pada PAUD  untuk menyediakan dan 

memanfaatkan teknologi komputer untuk pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


