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Abstract
Pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting bagi anak karena
pada usia tersebut mereka mengalami masa keemasan. Simak artikel fullteks pada halaman
selanjutnya.
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Absiract: Early Childhood Educatior Prosram (ECEP)

inportant cducational step for childreD
progam
needs to be poperly prepared to
because ihey are on the golden age. TlErefore, this €ducational
increas€ their strdy faciliries. This research obj ective is to evaluate ihe socialization for Stardadization of
Early Childhood Prograr!1 based on National Educational Minist y Regulation number 58 year 2009 applied
in 43 orga,]izations Kindergarten, ECEP, and Study Grcup under 'Aisyiyah Bustanul Athfal management
which located in 33 Districts in whole Malang Regency. Coveied aims are: participants have the same
perception towards Aisyiyah District Clairmrn policy relaied with ECEP standardization and have the
ability to develop the weekly Activiry Plan (wAP) and make an example ofDaily Activiry Plan (DAP). This
program wo*r well, it is showr ftomthe evaluation, and almost all participants declare it io be usetul Part
ofthe participant feel helped to undentand the National Educ4rion Ministry Regularion number 58 year
is the most

2009 which has not specifically being socialized before. They realized this program increaling knowledge
and technical skill for developing WAP and DAP wilh relatively the same pattem in each ECEP organization
anal( usia dini EAuD)merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting bagi snal(
karenapada us;atclsebut mereka mengalami masakeemssan. Oleh karena itu, pendidik PAUD j uga perlu
disiapkan dergan baik agar dapat meiingkaikan dalam hal memlasilitasi belajar anak usi dini Penelii,n ini
dimaksudkan untuk mengcvaluasi kegiatan sosialisasi Peratoran Menleri Pendidikan Nasional nomor 58
tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini yang dilakukan pada 43 lembaga TK, PALTD,

Abstrak: Pendidikan

dan

KB di balvah 'Aisyiyah Blstanul Athfal yang tersebar di

33 Kecama.an se-Kabupaten

Malang. Tujuan

yang hendak dicapai yaitu: peserla memiliki persepsi yang sama lerhadap kebijakaD PDA tent ng standarjsasi
PAUD dan memiliki kemampuan mengembangkan Rencana Kegiatan Mjnggmn (RKM) dan membuat

contoh Renca.a Kegiaran Harian (RKH). Hasil kegialan ini rerlaksana dengan baik, hal ini tampak dari
evaluasi yang dihasilkan yaihr hampir semua peserta menyatakan sangat bennanfaat. Sebagian peserta
terbantu dalam memslami Permendiknas nomor 5I tahun 2009 yans selama ini bclun pemah disosialisasikan
secara khusus. Peserta menyadari bahwa kegiatan ini nenamhh lvawasan dan ketrampilar se€ara teknh
mengembangan RKM dan RKH dengan pola yang relatifsama pada masing-masjng lembaga P UD.

Kata Kunci: pendidikan anak

usia

dini

fisik (koordinasi motorik halus
dan kasar), kcccrdasan (daya pikir, daya cipta,

Undang-undang Sistcm Pendidikan Nasional nomor
20 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa

dan perkembangan

pendjdikan anak usia dini adalah suatu upaya
pembinaan yang djtujukan kepada anak sejak lahir

kccerdasan, emosi, kecerdasan spiritual), sosio emo-

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
rncmbintu penunbLrlrrn dan perkembangdn jasmani

sional (sikap dan periiaku serta agama), baliasadan
kommikasi, sesuai dengan tahaptahap perkembangan

anakusiadini.
Sesuaj dengan Peraturan Mente pendjdikan
Nasional nomor 8 rahun 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Direklorat Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Oll< PMPTK),

dan rohani agar aoak memiliki kesiapan memasuki
pendidikan lebfi lanjut. PAIJD merupakan salah satu
benluk penyelenggaraan pendidikan yang menitikbc.atkan pada pcleiakan dasar ke arah pertumb uhan

Ditjen PMP'IK mempunyaitrgas untuk membina
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misi Direktorat PTK-PNF, yaitu memperluas akses
pemerataan peningkatan mutu PTK-PNF dan men- pa&: kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan'

dan
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katoln mutu dan layanan terhadap pendidik PNF yang dikembanlkan harus dekat dengar kehidupan I
dalam kesehariannya
Salah satu kegiatannya melalui peningkatan ketarn_ anak. Umuriliya seorang anak
!
orang tua' kakak
kelumgatermasuk
bortemudengan
pilan pendi;ik anak usia dini terutama dalam
I
adik serta teman dan binatang kesayangarmya Pe- I
pengembangan RKM dan RKH.
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nonior Sg tatrun z6Og mencakup bidang pengem- hal ini anak cukup dikenalkan dengan apa' dimana !
suatu kejadian
bangan pembentukan perilaku dan bidang pengem_ kapan, mengapa dan bagaimana
I
pengembanCan
banlan iemampuan dasar metalui kegiatan bermain sdcara sangat sederhana Selain itu'
I
berwam.a
dan"pembiasaan. Lingkup pergembangan meliputi: tema disajikan secara menarik,.variatif'
I
pemientutan perltatu yang terdiri dari nilai-nilai dan inovatif sehingga diharapkan- anak menJadi I
dilT I
agama dan moral, sosiai emiosional, serta pemben- senangdangembira Prinsip keinsidentalan'
pada saat terjadit ik- k".n-pran d*-yang meliputi: fisikmotorilq mengembangkan tema diperlnkan
I
ga letapi anak
lerdu
yang
tidak
peristiwa
kognitil dan tahasa. Kegiatan p"rrgcmb*gansuatu nya suatu
I
I misal ny^
u.p'"k aiU.uku,t .""-u t"rpadu dengan aspekyang perlu dilibatkan Peristiwa insidenta
.
ltn
I
tang bencana alam, kepahlawanal peristiwa hari I
lain menggunakan pendekatan tematik.
l.mi"etaju.annya ailukukan dengan mengacu besarkeagarnaan, dan hari nasional Pengembangan I
tumbu!..ktpada standarisasi Proses yarigmeliputi: (l)Perenca- tema perlu dirancang sesuai dengan
I
naan benrpa Pengembanga, Rencana Pembela- bang anak, daya dukung lembaga serta keterlibatan I
pembelajaran
PAUb yang"meliputiPerencanaan Semester, dan pemn aktifomngtua sehingga-menu
_tfencanafegiatan
I
jaran
makimal
dapattersaji secara
Uingguan dafl Rcncana Kegiatan
.'Aisyial
..
I
MajelisPendidikan Pimpinan Daeran
Harian, (2) iencana kegiatan untuk anak usia 0 2
I
tahun 201]
tahun beisifat individual, (3)jadwal kegiatan dise- Kabupaten Malang sampai akhir
I
':r-ll
KB
dan
Tt!
PAUD'
dari
43
lembaga
Iebih
bina
analq
masing-masing
harian
denganjadwal
suaikan
I
(4) memperhatii<an prinsip tingkat perkembangan, dengan nama'Aisyiyah BustanulAfifalyanq,t".t*- |
Malang Keberke'butuhan, minat dankarakteristik ana! lSl meng- bar di 33 Kecamatan se Kabupaten
|
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sudah mendapatkan status terakediatasi A. Jumlah

Buru/pcngasuh sekitar 215 orang dan belum semua

rrenyelesaikan jenjang S-1 yang relevan dengan

l,idarg ilmu PAUD. Secara kelembagaan, PAUD/
TK tersebut lebih banyak dikelola berbasis amal
r1saha sehingga keluar masuk tenaga kependidikan
yang terlibat dalam mengelola cuLup tinggi. Dengan
kondisi ini, maka berbagai persoalan di lapangan
Ciupayalan untuk terus diidentifikasi melalui pertemuan guru yang tergabung dalam IGB (Ikatan Guru
Rustanul Atifal). Dari beberapa kali pertemuan
y'tng dilakukan, teridentihkasi persoalan mendasar
yaitu t elurn meratanya ketrampilan pendidik/guru
PAI-II) terutama dalarn mengembangkan RKM dan
RKU. Indikator persoalan ini tercermin adanya
perbedaan para guru ?AUD dalam memahami dan
rlengimplementasikan Permendiknas nomor 58
talun 2009 yang memuat berbagai macam standarlisasi. Oleh karenanya, dengan sosialisasi ini dihamp
i.an keberadaan guru yang tergabung dalam Ikatan

Guru 'Aisyiyah (IGB) ini dapat membantu menyauakan persepsi dalam mengembangkan RKM dan

RKH dimaksud.
Sosialisasi ini d iraharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai forum penyamaan persepsi dalam

rnemahami Permendiknas nomor 58 tahun 2009.

Dengan adanya persepsi yang sama terhadap
Permendiknas no 58 tahun 2009 diharapkan dapat
mergurangi kesenjangan dalam men)rusun menu
gtllcdk yang d i*,ujudkan dalam penyusunan RKM
lau R KI. Selain itu, diharapkan lidat teiadi kesenlangan dalam menyrsun menu generik yang diwujudkan dalam pen).usunan RKM dan RKH.

MtrTODE
Berdasarkan latar belakang masalah yanB t€rkait dengan upaya peningkatan ketrampilan guru
PAUD yang dibina olehMajelis Pendidikan'Aisyiyai
Kabupaten Malang dalam hal pengembangan RKM

RKH, maka dapat digarnbarkan dalam kerangka
peflecahan sebagaimana gambar 1.

dnn

Khalayak sasaran yang akan mnndapatkan
sosialisasi kebijakan PDA dalam implementasi
Permendiknas nomor 58 tahun 2009 ini adalah euru
PAUD/'IKAB bioaan Majelis Pendid:kan PDA
Kabupaten Malang. Kelembagaan PAUD/IKABA

se-Kabupaten Malang yang tersebar di 33 kecamatan terdapat lebih dari 42 lembaga. Dengan
asxrnsiliap lembagamemiliki 5 orang guru dan kepala sekol ah, maka potcnsi jumlah peserta sebanyak

Gambarl. Upaya Peningkatan Ketrtmpilan Guru
PAfID

210 orang. Mengingat keterbatasan pendanaan,
maka pesertayang direncanakan mengikuti sosialisasi ini sebpnyat 50% atau I 00 omng. Secara telstis
metodologis, penetapan peserta diseml <an sepenuhnya pada kebijakan Pengurus Majelis Pendidikan

PDA Kabupaten Malang.
Metode yang akan diterapkan dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah ceramah, tanya-jawab,
dan latihan membuat RKM dan RKH. Ceramah,
diterapkan pada saat penyampaian materi, dan d iteruskan dengan memberikan kesempatan pada
peserta untuk melakukan tanya-j awab. Selanjutny4
untuk meningkatkan ketrampilan dalam mengembangkan RKM dan RKH, peserta dilatih dengan
didampingi oleh narasumber
EvalDasi k€giatan sosjalisasi di lalukan melalui
evaluasi program dan evaluasi hasil. Secara tekn is,
peserta diberikan lembaran evaluasi dengan pilihan
ganda dengan cara melinglarijawaban yang memiliki rentang angka 1-5. Adapun makna angka tersebut adalah .angar kur'"urg alau rangat Iidak sesuai
jika pesertamemiljh angka I dan sangat bail( atau
sangat sesuai j ika pesefia memilih angka 5. Selanjut-

nya, pilihan jawaban peserta dianalisis dengan
prosentase.
Kegiatan pengabdian ini diawali dengan mengajukan proposal. Setelah disetujui, maka pelaksara
pengabdiaraelakukan koordioasi dengan Pengurus
Majelis Pendidikan PDA Kabupaten Malang
dengair tahapan yaitu: (l) merancangisi materi, (2)
,nenentukan tcmpat dan wal,fir kegiatan, (3) meranca[gjumlah peserta, (4) mengundang peserta, (5)
melaksanakan kegiatan sosialisasi.
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Kegiatan pengabdian ini dievaluasi
peserta beralasarkan asp"L-*p"t

dari pon

t".itrut.il

Padatabel3 terlihat bahwa narasumber dalam
h'l
alnr materi sebanvak 4'080% peserta
'istem'dka
menyatakan cul':up' sebanyak 9'18% menyatakan

Tabel 1. Kes€suaian Materi dengan Kcbutuhan dan Kebijakan L€nbaga

Skor

Kessuaian dcnsar
0
0
0

1

2
3

89

s

9

Kebutuhan

Kesesuaian dengan Kebijakatr L€mbaga

0
0
0

90,81
9.18
r00

0
0

0
0
0
74

0

24
98

75,51
24,41
100

baik, dan sebanyak 86,73yo peserta menyatakan
sangat baik. Demikian juga dengar kemampua,l
narasumber dalam berinteraksi dengan peserta,
sebany^k 6,l2yo peserta menyatakan baik dan
93,87% peserta menyatakan sangat baik.
Dari label 4 teridentifi lasi tingkal parlisipasi
peserta dalam mengikuti sosialisasi dapat diketahui
bahwa sebanyak 4.08% mempunyai panjsipasi yang
q5.q lo.o menyaLakan mempun)ai
baik dan sebanyak
partisipasi yang sangat baik. Demikianjuga daya
tangkap peserta saat mengikuti sosialisasi, sebanyak
8,16% menyatakan daya tangkapnya baik dan

Berdasark ntabel I menuqjuklan bahwamateri
sosialisasi 90,81% dirasakan sesuai dengan kebutuhan pe,erta dan s,l80% dira'alan sangat sesuai
dengan kebutuhan. sementara itu, terdapat 75,5 1 %
menyatakan sesuai dengan kebijakan dari Majelis
Pendidikan PDA Kabupaten Malang dan terdapat
24,48yo y^nE menyat^kan sangat sesuai dengan
kebijakan dari Majelis Pendidikan PDA Kabupaten

MalangAdapun jika dilihat dari segi penguasaan materi

dan cara penyampaian narasumber dapat dilihat

padatabel2.

Tabel 2. Pcnquasaan Materi dan Cara P€ryampaian Narasumber

PenculsaanMateri
I

5

Dari tabel

2 dapat

2959

11

t\,22

70,40

78
98

'79,59

hadap materi dalam kategori sangat baik sebaryak
70.40%. Demikian pula jika dilihat dari cara penyampaian namsumber hanya 9,1 8% peserta yang

menyatakan cukup, sebanyak 1 I ,22% menyatakan
baik, dan 79,59% menyatakan sargat baik.
Tabcl3. Sjstematika Alur Materi datr Kemampuan
Berinteraksi denqan Peserta

00
lr'm
tJ

3i

9il

o

diidentifikasi bahwa peserta

sr@$h.{*viEi

0
0

0
0
9

29

yang menyatakan penguasaan narasumber terhadap
materi dalam kategori baik sebanyak 29,59%, sementara yang menyatakan penguasaao namsumber ter-

sk

Is4!!!

0
0
0

0
0

2

CaraPenyampaianNamsuDb€r

r00

sebanyak 91,83% menyatakan daya tangkap pese(a
sangat baik.
Berdasarkan tabel 5 teridentifrkasi bahwa set€lah mengikuti sosialisas i, 13 .26yo pesettarnenyah-

kan merasa cukup, 19,3 8oz-menyatakan merasa
mampu dan 61,34yo menyatakan merasa sangat
mampu dalam mengembangkan RKM. Demikian
juga dalam hal kemampuan mengembangkan RKH,
terindentifikasi bahwa sebanyak 9,1 8oZ peserta
merasa cukup,

2

1,42o2 merasa mampu, dan 69,3 870

merasa sangat mampu dalain mengembangkan

RKH.

PEMBAIIASAN
347i

Dalam Undang-Undang Nomor I 4 Tahun 2005
tentang Guru dan Doscn pada pasal 1 dijelaskan

Redieki, Pe EenbanlanrulJ'l B.rbdis Pemendik

Ta bel 4.

dsi9latun2109
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Patisipasi dar Daya Tangkap Peserta

Pird,ina\i

10000
20000
30000
444.0888,16
94
5

D.YxTatrSkaP

9591

90

91,83

:thbel5. Kemampuan Meng€mbangktn RKM dan RKH

MNgembangkrn RKM

Jumlah

M€ngembangkan

Jnmlah

"h

RXI
"/"
0
0

l

0

0
0

13

1326

0
0
9

4

19

19;8

21

21,42

5

66
98

67

34
t00

68

69,38

98

t00

1

2

0

Sahwa Guru adalah pendidik profesional yang
,.rernili(i tugas uLamd ddalah mendidik. mengajar.
mcmbimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik. Lebih lanjut, dalam
Peratrran Mente Pendidikan Nasional Republik
IndonesiaNomor 58:lhhun 2009 Tentang Stnndar
Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Pendidik anak
usiadini adalai proiesional yang bertugas merenca_
nakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan
menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
Pendidik PALID beftugas di berbagaijenis layanan
baik padajalur pendidikan fomal maupun nonfomal

seperti TK/RA, KB, TPA dan bentuk lair yarg
sederajat. Pendidik PAUD pada jalur pendidikan
fonnal rerdiri alas guru dan guru pendamping:
sedangkan pendidik PAUD padajalur pendidikan
nonformal terdiri atas guru, guru pendamping,da.
pengasuh. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengcmbangan,
pe,rgarlasdn. dan pehyanan leknis untuk menunjang
proses pendidikan pada lembaga PAUD.
Kegiatan sosialisasi ini mendapatkan rcspon
yang sangat baik dengan indikator peserta Iebih dari
50% guru yang tergabung dalam IGB. Dari hasil
cvalua-i. skor .c lelu mencapai lebih dari 80"; y,ng

menberi makra.angar baik dan men.apai tujurn
sebagaimana yang diirarapkan.
Sehagri or ganisa"i Lema\) ardkalan. Pirnpir,tn
Daerai 'Aisyi),ah (PDA) tidak diragukan dalam mengembangkan kepedulian sosial di bidang kependidikan, salah satunya adalah melalui pendidikan
anak usia dini. Kepedulian ini dinujudkan dcngan
adanya periemuan antar guru dan pcngasuh yang

9,18

terikat dengan IGB setiap dua bulan sekali. Dari
karakleristik peserta, tampak bahwa ketenagaan
pedidik 3 0% beriatar keilmuan yang belum memiliki
relevansi dengan PALID. Sebagaimana tunh.ttan yang

dituangkan dalam Pemendiknas nomor 58 tahun
2009, dengan menghadirkan narasumber dari pakar
erupakan salah satu shategi peningkatan profesio_
nalitas para pendidik PAUD yang bersangkutan.
Melalui keriasama yang disinergikan da.i kegiatan
pengabdian kepada masyaralat, sosialisasi ini bukan
hanyadalam tarrran pengualdn saccna. telapi juga
membantu memberikanpengalaman praktis bagai_
m,rna menBembangkan .eper.rngkat pembelajrr an
yang di mncang melalui RKM dan RKH karena
dilakukan dengan diskusi dan latihan.
Dari pengembangan RKM dan RKII, para pendidik dapar lebih memacu Lreariviras dan ino!asi
membangun karaker anak yang tetap berlandaskan
pada tumbuh k€mbang peseila didik.

KESIMPULAN DAN SARA.N,
Kesimpulan
isasi dapat disjmpulkan terlakalua.i5 ang
pescrta
menyatakan
dihasilkan yaitu hampir semua

Kegiatan

sos ial

sana dengan baik. hal ini tanpak dari er

sangat bermanlaat. Sebagian peserta tcrbantu
dalam memahami lemendiknas nomor 58 tahun
2009 yang selarra ini belum pemah d isosialjsasikan
secara khusus.
Pesertaj uga mengakui bahwadengan kcgiatan

sosialiasj ini, dapat menambah wawasaD dan
ketrampilan sccara tekiis mengembangan RK-M
din RKH dengan pola yang relatil sama pada
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masing-masing lembagaPAuD. Kegiatan ini

hl l41 116
sangat D

PDA

membantu kelembagaan Majelis Pendidikan
Kabupaten Malang karena dapat dijadikan altematif
model pembinaan khususnya bagi guru yang baru
bergabung dan peningkatan kemampuan akademis

pr

bagi guru laimya. Kegiatan inijuga dapat dijadikan
altemadf model pembinaan dan persamaan persepsi
P'
ketika MajelisPendidikan PDA KabBpate[ Malang

membangun kemitraan dengan kelembagaan
lainnya.

Saran
Ada b€berapa hal yang perlu mendapat

perha-

U

tian agar keberlanjutan kegiatan dapat te{aga yaitu:
frekuensi k€Siatan petemuan daPat ditingkatkan
dengan materiyang disesuaikan dengal kebutuhan
( 1)

peserta, (2) pese a berharap ada pendampingan
yaflg dilakukan oleh lembaga mitra pada lombaga

PAUD.
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