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Abstrak: Jati diri pendidikan multikultural adalah konsep pembelajaran berbasis
etnopedagogik dengan pendekatan sosial budaya. Dimensi ini menunjukkan kesadaran
akan keanekaragaman ide dan implementasinya yang dapat ditemukan dalam masyarakat
di bumi ini, bagaimana konsepsi ini dipikirkan dan dipraktikan di setiap negara serta cara
menerapkan mozaik pemikiran orang yang beragam ditinjau dari sudut budaya.
Perbedaan budaya inilah membuat kesadaran lintas budaya adalah alasan utama untuk
memahami sesama dala perspektif global. Ketika seseorang menerima sifat manusia dari
sekelompok orang, keunikan budaya atau praktiknya tidak terasa teralienasi dan pada
akhirnya menciptakan rasa saling percaya dan toleransi.
Kata kunci: Jati Diri Pendidikan Keantarbudayaan, Etnopedagogik, Toleransi

Abstract:Multicultural education identities is an ethnopedagogic - based learning concept
with a socio-cultural approach. This dimension shows the awareness of the diversity of
ideas and their implementation can be found in the human society of this earth, how it is
thought and enforced in each country and how it is thought and enforced in each country
and how the thoughts and ways of implementing the thoughts of the people are reviewed
from profitable corner. This cultural difference is why cross-cultural awareness is the main
reason for the global perspective. When one receives the human nature of a group of
people, the uniqueness of the culture or the practice of it does not feel alienated and in turn
creates a sense of tolerance.
Keywords: Multicultural Education, Ethnopedagogic, Tolerance
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PENDAHULUAN
Permasalahan yang masih muncul
dalam pelaksanaan pembelajaran
berorientasi pada kearifan lokal dan
belum optimal. Ridwan (2014: 102)
menjelaskan bahwa sejauh ini
pendidikan dan nilai kearifan lokal
belum sepenuhnya menyatu menjadi
kekuatan baru yang tangguh dalam
pendidikan Indonesia. Pengembangan
pembelajaran dengan memperhatikan
"budaya lokal" sebagai dasar untuk
pengembangan pembelajaran yang
memperhatikan pemeliharaan dan
penggunaan
lingkungan
alam
sekitarnya memberikan peluang besar
untuk mengembangkan pembelajaran
berdasarkan kearifan lokal. Tilaar
(2015: 24) menjelaskan bahwa
kearifan
lokal
memiliki
nilai
pedagogis untuk mengatur perilaku
yang bermanfaat bagi kepentingan
bersama masyarakat. Penelitian ini
sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 79 tahun 2014 pasal
2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa
muatan lokal diajarkan dengan tujuan
membekali siswa dengan sikap,
pengetahuan, dan spiritualitas dalam
daerah mereka. Tujuan lain adalah
untuk
melestarikan
dan
mengembangkan keunggulan dan
kearifan regional yang bermanfaat
bagi diri mereka sendiri dan
lingkungan mereka untuk mendukung
pembangunan nasional. Etnopedagogi
memandang
pengetahuan
lokal
(pengetahuan lokal, kearifan lokal)
sebagai
sumber
inovasi
dan
keterampilan yang dapat diberdayakan
untuk kesejahteraan masyarakat.
Etnopedagogi
adalah
praktik
pendidikan berdasarkan kearifan lokal
di berbagai bidang seperti kedokteran,
seni bela diri, lingkungan, pertanian,
ekonomi, pemerintah, sistem kencan
dan lain-lain. Kearifan lokal layak

menjadi dasar pendidikan dan budaya,
terutama dalam studi filosofis dan
praksis pendidikan.
METODE
Dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan
studi
interdisipliner
literatur. Metode studi literatur,
meskipun pada awalnya jarang
dipertimbangkan dalam metodologi
penelitian
kualitatif,
saat
ini
merupakan bagian penting dan tidak
terpisahkan dari metodologi penelitian
kualitatif. Hal ini disebabkan oleh
kesadaran dan pemahaman baru yang
berkembang pada peneliti, bahwa
banyak data disimpan dalam bentuk
literatur. Hampir semua penelitian
membutuhkan
studi
literatur.
Meskipun orang sering membedakan
antara penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan, keduanya masih
memerlukan penelitian perpustakaan.
Perbedaan utama adalah dalam tujuan,
fungsi dan atau posisi studi literatur di
masing-masing
studi.
Dalam
penelitian
lapangan,
penelitian
pustakaan
dimaksudkan sebagai
langkah pertama untuk menyiapkan
kerangka kerja penelitian atau
proposal
untuk
mendapatkan
informasi tentang penelitian serupa,
memperdalam studi teoritis atau
mempertajam metodologi. Sementara
dalam
penelitian
kepustakaan,
pencarian kepustakaan lebih dari
sekedar melayani fungsi yang
disebutkan di atas. Penelitian
perpustakaan serta memanfaatkan
sumber daya perpustakaan untuk
mendapatkan data penelitian. Teliti
penelitian perpustakaan membatasi
kegiatannya untuk bahan koleksi
perpustakaan tanpa perlu penelitian
lapangan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Jati Diri Pendidikan
Keantarbudayaan
Etnopedagogi adalah cerminan konten
lokal dalam pembelajaran atau lebih
dikenal
sebagai
pembelajaran
berdasarkan kearifan lokal. Utari,
Degeng dan Akbar (2016: 42) secara
umum, kearifan lokal memiliki
karakteristik dan fungsi 1) sebagai
penanda identitas suatu komunitas, 2)
sebagai elemen perekat kohesi sosial,
(3) sebagai elemen budaya yang
tumbuh dari bawah, ada dan
berkembang dalam masyarakat, bukan
merupakan unsur yang diterapkan dari
atas, 4) berfungsi untuk memberikan
warna kebersamaan bagi suatu
komunitas
tertentu,
5)
dapat
mengubah pola pikir dan hubungan
timbal balik individu dan kelompok
dengan menempatkan itu pada
landasan bersama, 6) mampu
mendorong
pengembangan
kebersamaan,
penghargaan
dan
mekanisme
bersama
untuk
mempertahankan
diri
dari
kemungkinan campur tangan atau
kerusakan solidaritas kelompok secara
keseluruhan dan komunitas yang
terintegrasi. Kearifan lokal yang
dikembangkan dalam pembelajaran
menggunakan prinsip empat prinsip,
yaitu
1)
kesesuaian
dengan
perkembangan siswa, 2) kebutuhan
kompetensi, 3) Jenis fleksibilitas,
bentuk, dan waktu pelaksanaan, dan 4)
kegunaan untuk kepentingan nasional
yang menghadapi tantangan global .
Upaya
untuk
menafsirkan
etnopedagogi dalam pendidikan guru
dimulai dengan mengidentifikasi
masalah yang ada di baliknya. Dalam
hal ini dilakukan analisis kritis
terhadap tayangan yang muncul dari
wacana Etnopedagogy: perhatian,
asumsi, konsepsi dan nuansa yang

diungkapkan baik secara tertulis
maupun lisan. Namun, satu hal yang
pasti
bahwa
saya
belum
mengkonfirmasi istilah etnopedagogi
ini telah menjadi daftar terbukti di
komunitas pendidikan.
Tampaknya krisis multidimensi di
Indonesia dalam dekade terakhir ini
diperlukan solusi berbasis bukti,
terutama dari disiplin ilmu humaniora,
termasuk pendidikan dan pengajaran,
menjadi latar belakang munculnya
ide-ide Etnopedagogi. Ilmu manusia
memiliki peran sentral dalam
menghayati nilai-nilai kehidupan dan
proyeksi di masa depan. Pembelajaran
yang berorientasi pada etnopedagogi
sangat penting untuk diterapkan
mengingat Indonesia adalah negara
majemuk yang terdiri dari berbagai
kelompok etnis dan etnis yang tentu
saja memiliki budaya yang berbeda.
Kedua, globalisasi dan perkembangan
teknologi
dapat
menyebabkan
perubahan budaya dalam masyarakat
Indonesia. Terkait dengan sifat
pendidikan, baik Alwasilah et al.
(2009)
juga
Sunaryo
(2010)
memandang bahwa pendidikan tidak
dapat dipisahkan dari aspek sosial dan
budaya.
Pendidikan
bersifat
musyawarah dalam arti bahwa
masyarakat mentransmisikan dan
mengabadikan gagasan kehidupan
yang baik yang berasal dari
kepercayaan
orang-orang
yang
mendasar tentang sifat dunia,
pengetahuan dan nilai-nilai (Alwasilah
et al., 2009, p16). Selain itu ada faktorfaktor lain yang berperan seperti etika,
nilai-nilai
kemanusiaan,
saling
menghormati, kepedulian terhadap
lingkungan
dan
pemuliaan
pengetahuan. Oleh karena itu, perlu
diarahkan kembali landasan ilmiah
tentang pendidikan yang disibukkan
dengan
nilai-nilai
kemanusiaan,
sesuatu yang telah terlewatkan karena
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kurangnya penelitian tentang landasan
budaya
pendidikan.
Keutamaan
pendidikan tidak boleh direduksi
menjadi hal-hal yang dangkal, seperti
yang terjadi sekarang dalam rezim
standardisasi, sehingga mengabaikan
tujuan mulia pendidikan itu sendiri,
yaitu pendidikan yang beradab.
Kemajemukan atau heterogenitas
bangsa Indonesia, yang jarang dimiliki
oleh negara-negara lain, telah menjadi
modal sosial dengan konstruksi
budaya berdasarkan kearifan lokal
(local genius). Heterogenitas bangsa
Indonesia sebagai bangsa yang
beradab tentu saja harus dijaga dan
dilestarikan sebagai harta budaya
nasional. Dalam konteks interaksi
sosial, baik secara horizontal maupun
vertikal.
Fenomena
munculnya
istilah
Etnopedagogy akan setara dengan
munculnya varian dari istilah yang
melampirkan kata pedagogi, misalnya
Ecopedagogy,
ethnophilosophis,
ethnopsychology, ethnomusicology,
ethnopolitics
dan
sebagainya
(Alwasilah et al., 2009). Bagian ini
bertujuan untuk menguji dimensi
pedagogi melalui pedagogi perspektif
sosiologis (Lingard, 2010) agar dapat
memposisikan etnopedagogi dalam
disiplin pedagogi. Diskusi dimulai
dengan keragaman konteks pedagogis
dalam berbagai bidang budaya yang
mencerminkan sifat pedagogi dan tren
studi
yang
terkait
dengan
pengembangan disiplin pedagogis.

Konsepsi Pendidikan
Keantarbudayaan

SIMPULAN
Dalam mengembangkan kerangka
Etnopedagogi dalam pendidikan, saya
mencoba memetakan prinsip dasar
membangun hubungan manusiawi
yang luhur antara pendidik dan siswa
untuk membangun pengetahuan dan
budaya
pendidikan
yang
memberdayakan. Dalam hal ini, saya
memetakan prinsip Basis menjadi dua
tingkat analisis:
1. Aspek budaya (tingkat makro)
2. Aspek pengetahuan (level mikro).
Tingkat makro terkait dengan
kepemimpinan guru yang dalam
menjaga kemitraan pendidikan guru
(aspek
program),
sedangkan
pengetahuan umum tingkat mikro
tentang kurikulum, pengajaran dan
pembelajaran dan konteks sosialbudaya pendidikan (aspek konten dan
proses). Secara filosofis dan substantif
dan logis, ini adalah pendidikan untuk
memfasilitasi siswa pengembangan
pribadi untuk menjadi warga negara
Indonesia yang religius, beradab,
semangat
persatuan
Indonesia,
demokratis dan bertanggung jawab,
dan adil, dan mampu hidup dalam
harmoni
dalam
konteks
multikulturalisme.
Etnopedagogi
memandang
pengetahuan
atau
kearifan lokal (local knowledge)
sebagai
sumber
inovasi
dan
keterampilan yang dapat diberdayakan
demi
kesejahteraan
masyarakat.
Kearifan lokal adalah kumpulan fakta,
konsep, kepercayaan, dan persepsi
masyarakat tentang dunia sekitar. Ini
termasuk cara mengamati dan
mengukur
lingkungan
alami,
menyelesaikan
masalah,
dan
memvalidasi informasi. Singkatnya,
kearifan
lokal
adalah
proses
bagaimana pengetahuan dihasilkan,
disimpan, diterapkan, dikelola, dan
diwariskan.
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Abstrak: Strategi pembangunan berkelanjutan kawasan ilmiah Laboratorium Alam
Gelologi Karangsambung (LAGK) adalah salah satu program pengelolaan lingkungan
berbasis masyarakat. Masyarkat Karangsambung sudah sejak lama mengetahui tentang
keberadaan UPT Laboratorium Alam Geologi Karangsambung. Selain sebagai tempat
mahasiswa mengadakan praktek lapangan juga sebagai tempat penelitian bagi mereka
yang tertarik pada batuan-batuan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran
pemahaman tentang karakteristik ekonomi, sosio-budaya masyarakat pedesaan dalam
kerangka ikut serta aktif memelihara lingkungan alam, keamanan masyarakat serta
memberikan masukan bagi pembuat keputusan tentang kebijakan pemerintah setempat
bagi pengembangan kawasan ilmiah dan laboratorium alam geologi Karangsambung.
Potensi Karangsambung merupakan laboratorium alam dan monumen geologi yang
sangat menarik bagi obyek penelitian maupun wisata alam. Metode yang digunakan
adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan angket. Tujuannnya untuk ikut serata
melestarikan kawasan ilmiah dan memberikan rasa aman pada masyarakat setempat/
terhindar dari banjir dan longsor, memberi masukan pada pemerintah daerah dalam
membuat kebijakan.
Kata Kunci: pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan
Abstract: The sustainable development strategy of the scientific area of the Alam Gelologi
Karangsambung Laboratory is one of the community-based environmental management
programs. Masyarkat Karangsambung has long known about the existence of the UPT
Alam Geologi Karangsambung Laboratory. Aside from being a place for students to hold
field practice as well as a place of research for those who are interested in rocks. In this
study to get an idea of the understanding of the economic, socio-cultural characteristics of
rural communities within the framework of actively participating in maintaining the
natural environment, community security and providing input for decision makers about
local government policies for the development of scientific areas and the natural geology
laboratory of Karangsambung. Potential Karangsambung is a natural laboratory and
geological monument that is very interesting for research objects and natural tourism. The
method used is observation, documentation, interviews and questionnaires. The goal is to
participate in preserving the scientific area and providing security to the local
community/avoiding flooding and landslides, giving input to local governments in making
policies.
Keywords: sustainable development, community empowerment, environment
1
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PENDAHULUAN
Keadaan
lingkungan
kita
sekarang memang memiliki berbagai
masalah yang mengglobal. Dampak
masalah-masalah lingkungan ini
dirasakan oleh masyarakat lokal
maupun nasional bahkan seluruh
dunia. Permasalah lingkungan ini
membutuhkan solusi penanganan
lebih nyata yang dapat membuat
keadaan lingkungan menjadi lebih
baik
Melihat keadaan alam di daerah
Karangsambung ini sebagian besar
tanahnya terdiri dari pegunungan,
tanah kering/ tegalan yang tidak subur
serta tanah berbatuan. Sebagian besar
masyarakat
atau
penduduk
Karangsambung mempunyai mata
pencaharian bertani dan menjadi
buruh tani, keadaan ini sangat
menyulitkan dalam meningkatkan
penghasilan dalam bidang pertanian
sehingga
tingkat
pendapatan
masyarakat menjadi rendah dan
masyarakat menjadi sulit untuk
mendapatkan lapangan kerja. Akan
tetapi dibalik keadaan alam yang
tandus itu, daerah ini mempunyai
berbagai jenis batuan yang lengkap
serta prasarana yang cukup baik
sehingga merupakan tempat ideal
untuk mempelajari proses serta gejala
ilmu kebumian. Dengan adanya
sumber daya alam ini masyarakat ada
yang
memanfaatkan
dengan
menambangnya seperti menambang
pasir, batuan-batuan, kemungkinan
juga termasuk yang dilindungi,
dapaknya
adalah
pengrusakan
lingkungan, banjir dan longsor.
Masyarkat Karangsambung sudah
sejak lama mengetahui tentang
keberadaan UPT Laboratorium Alam
Geologi Karangsambung. Selain
untuk mahasiswa mengadakan praktek
lapangan juga sebagai tempat
penelitian bagi mereka yang tertarik

pada batuan-batuan. Dengan adanya
para mahasiswa dalam waktu-waktu
tertentu datang ke lokasi ini
kebanyakan merasakan mendapat
keuntungan. Tetapi masyarakat juga
banyak yang tidak mengetahui bahwa
di daerah ini terdapat jenis-jenis
batuan yang mempunyai nilai tinggi (
Deny.R S., 9: 89)
Penelitian tentang pemahaman
masyarakat
Karangsambung
berkenaan dengan dikembangkannya
kawasan ilmiah dan laboratorium
geologi alam ini dimaksudkan
mendapatkan gambaran dan dapat
mengungkapkan data pemahaman dan
kesadaran masyarakat berperan aktif
dalam
pemeliharaan lingkungan
kawasan ini.
Hal ini akan memberikan informasi
mengenai pemahaman masyarakat
tentang keberadaan kawasan ilmiah
dan laboratorium geologi alam yang
merupakan potensi unggulan wilayah
yang dapat di kembangkan sebagai
aset nasional, sebagai data pendukung
dikembangkannya kawasan ilmiah dan
laboratorium Geologi Alam. Dan
sebagai masukan bagi pemerintah
setempat dalam upaya memberi
motivasi pada masyarakat untuk
berpartisipasi aktif memelihara daerah
tersebut
untuk
kepentingan
pendidikan, wisata dan komersial di
bidang geologi.
Sehubungan dengan hal tersebut di
atas muncul permasalahan seperti
tanah longsor pengkikisan tanah
(erosi), hal ini tidak akan terjadi bila
masyarakat
memahami
tentang
pemeliharaan lingkungan alam, ikut
berpartisipasi
aktif
memelihara
lingkungan alam apa lagi
yang
dilindungi.
Pembangunan
berkelanjutan
menurut Soemarwoto (2006:11) harus
bertumpu pada tiga pilar, yaitu pilar
ekologi,
ekonomi
dan
social.
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Menurutnya
ketiga
pilar
itu
merupakan
kekuatan
yang
menentukan
bentuk dan sifat
ekosistem Indonesia. Karena itu , ia
berpendapat bahwa pembangunan
berkelanjutan harus bersifat holistic,
yaitu mempertimbangkan ketiga pilar
tersebut sekaligus secara berimbang
dan terintegrasi.
Atas dasar permasalahan di atas,
maka
penelitian
ini
perlu
mendapatkan gambaran pemahaman
tentang karakteristik ekonomi, sosiobudaya masyarakat pedesaan dalam
kerangka ikut serta aktif memelihara
lingkungan alam, serta memberikan
masukan bagi pembuat keputusan
tentang
kebijakan
pemerintah
setempat bagi pengembangan kawasan
ilmiah dan laboratorium geologi alam
Karangsambung.
Mengingat pentingnya kesiapan
sosial budaya masyarakat dalam
rangka partisipasi aktif pelestarian
lingkungan alam, sebagai aspek yang
dikaji dalam penelitian ini, maka
kajian diharapkan menghasilkan
keluaran
berupa:
Identifikasi
karakteristik sosio-budaya masyarakat
dalam rangka partisipasi aktif
pelestarian lingkungan alam.
(1)
Hasil
kajian
tentang
pemahaman masyarakat, dinamika
sosial budaya masyarakat, dalam hal
ini berupa dukungan pengembangan
kawasan ilmiah dan laboratorium
geologi
alam
dan
pelestarian
lingkungan
untuk
keamanan
masyarakat dari ancaman banjir dan
longsor (2) Masukan bagi pembuat
keputusan
tentang
kebijakan
pemerintah
bagi
pengembangan
kawasan ilmiah.
Potensi Karangsambung
Karangsambung
merupakan
laboratorium alam dan monumen
geologi yang sangat menarik bagi

obyek penelitian maupun wisata alam.
Salah satu kecamatan di bagian utara
Kabupaten Kebumen ini disebut
laboratorium alam geologi karena
menghadirkan variasi struktur dan
jenis batuan di kawasan yang relatif
tidak luas. Nilai ilmiahnya bertambah
penting setelah lahir teori tektonik
lempeng, karena menurut para ahli
geologi daerah ini pernah menjadi
batas lempeng konvergen berupa jalur
subduksi pada jaman Kapur yang
berlanjut hingga Pegunungan Meratus,
Kalimantan. Batuan-batuan hasil
tumbukan tersebut kini terangkat ke
permukaan dan dapat diamati dalam
kondisi yang relatif indah sebagai
kawasan wisata, menarik bagi
ilmuwan
untuk
diteliti.
Oleh karena begitu pentingnya,
kawasan ini kemudian ditetapkan
sebagai Cagar Alam Geologi Nasional
yang dikelola oleh Balai Informasi dan
Konservasi
Kebumian
Karangsambung-Lembaga
Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hal ini
bertujuan agar batuan-batuan langka
yang terdapat di Karang Sambung
terlindung dari kepunahan akibat
ditambang oleh penduduk. Sebab
Karang Sambung juga menjadi bukti
teori tektonik lempeng dan menjadi
referensi dunia.
METODE
(1) Populasi: Kepala Desa. Aparat
desa, semua warga masyarakat yang
bertempat tinggal dekat dengan lokasi
batuan yang dilindungi, di Kec
Sadang,Kec. Karang Anyar dan Kec
Karangsambung. Sampel, Sebagian
warga masyarakat tersebut di atas
,tidak jauh dengan batuan yang
dilindungi. (2) Metode Pengumpulan
data.: Aspek ekonomi, sosial budaya
menjadi dasar dari kajian dalam
penelitian ini, oleh karenanya metode
dalam penelitian lebih menekankan
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pada metode penelitian yang bersifat
deskriptif
kualitatif.
Dalam
pengumpulan data berupa Observasi
disengaja, sistimatimatika tentang
fenomena sosial dan gejala-gejala
psikis,
sikap
dan
kebiasaan
masyarakat dengan jalan mengamati
dan mencatat. Dokumentasi data
demografi: Kajian demografi tentang
struktur penduduk, latar belakang
pendidikan,
pekerjaan,
tingkat
pendapatan, pertumbuhan penduduk
Wawancara pada kepala desa atau
perangkat
desa
dan
sebagian
masyarakat Angket pada sebagaian
warga dekat dengan batuan-batuan
yang dilindungi.
(3) Lokasi Penelitian, daerah
kajian mencakup kawasan ilmiah
laboratorium alam geologi yang
mencakup tiga Kabupaten, yakni
Kabupaten Kebumen, Kabupaten
Banjarnegara
dan
Kabupaten
Wonosobo, dengan penekanan pada
lokasi batuan yang di konservasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Sosial Budaya
Kondisi
sosial
budaya
merupakan bagian yang tidak mudah
untuk dilakukan analisis maupun
pengamatan. Aspek sosial budaya ini
sangat luas, meliputi pemahaman
perasaan suatu bangsa yang kopleks,
meliputi pengetahuan, kepercayaan,
adat-istiadat
(kebiasaan),
dan
pembawaan lainnya yang diperoleh
dari anggota masyarakat.
Pengetahuan masyarakat, pada
observasi awal diperoleh gambaran
pada
umumnya
pengetahuan
masyarakat tidak terlepas dari
perkembangan, pembangunan desa
sekitar. Dengan adanya pembangunan
jalan pendapatan penduduk sedikit
meningkat adanya penyerapan tenaga
kerja berarti penambah pendapatan.
Usaha transportasi meningkat karena

prosentase
perbaikan
kendaraan
menurun
(kerusakan
kendaraan
menurun) dan waktu tempuh lebih
cepat. Hasil tani dapat dengan mudah
diangkut dan di jual keluar desa.
Kepercayaan, kebanyakan adalah
memeluk agama Islam, masyarakat
yang tempat tinggalnya dekat masjid,
banyak mengikuti kegiatan -kegiatan
pengajian terutama hari-hari besar
Islan, ibu-ibu mengikuti kegiatan
pengajian rutin,(majlis Taklim) Anakanak
dapat
mengikuti
taman
pendidikan
Alquran
yang
diselenggarakan oleh DKM.
Adat-istiadat, secara historis,
Kabupaten Kebumen berada di
lingkup budaya Nagri/ Kraton, yaitu
meliputi
Swapraja
Kasultanan
Ngayogyakarto dengan masyarakat
berperilaku: Masyarakat percaya
bahwa semua tindakan dalam dirinya
sendiri tidak lepas dari tindakan
bermasyarakat. Kekuasaan yang
dipegang seyogyanya digunakan
untuk memayu hayuning bawono (
untuk
melindungi
rakyatnya),
Masyarakat dikenal karena jiwa
wiraswastanya, baik laki-laki maupun
perempuan. Umumnya menerima
usaha yang telah berkembang pada
tingkat tertentu dan sulit untuk
mengembangkan lagi agar usahanya
menjadi lebih besar.
Menurut
Max
Weber,
ketidakmerataan sosial itu bersumber
pada pemilikan tiga komponen yang
terdiri atas kemakmuran (wealth),
prestise atau status (prestige), dan
kekuasaan (power). Orang yang
berlainan taraf kemakmurannya akan
berlainan pula corak corak atau gaya
hidup
dan
cita-cita
seryta
pengharapan-pengharapannya.
Demikian pula halnya orang-orang
yang mempunyai taraf kekuasaan dan
status
yang berlainan. Ketiga
komponen tadi tidak terpisahkan satu
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sama lain, artinya orang kaya lazimnya
sekaligus memiliki kedudukan (status)
dan kekuasaan yang tinggi pula dalam
masyarakatnya.
Kelembagaan
Pembangunan.
Dalam pelaksanaan pembangunan,
koordinasi dan kerjasama antar
instansi baik ditingkat Kabupaten/
Kotamadia. Propinsi maupun tingkat
Pusat perlu lebih pemantapan dalam
rangka mencapai pembangunan yang
lebih terencana dan terpadu. Hal ini
tidak lepas dari peran serta
masyarakat, yang berfungsi sebagai
lembaga sosial dalam pembangunan
baik berbentuk suatu organisasi,
lembaga atau perorangan.
Di tingkat desa, aparat desa
sebagai
jajaran terbawah
dan
pemenrintah
Daerah,
dalam
pelaksanaan pembangunan dibantu
oleh lembaga Desa yang terdiri dari
LMD (Lembaga Musyawarah Desa).
LKMD
(Lembaga
Ketahanan
Masyarakat Desa), Dasa Wisma,
Karang Taruna, Irma, PKK, Posyandu,
dan para pemuka masyarakat, ulama
dan tokoh-tokoh Desa. Di tingkat
Kecamatan,
sebagai
lembaga
pelaksana pembangunan adalah Unsur
Muspida yang dibantu oleh semua
aparat dan instansi di Tingkat
Kecamatan.
Pola Pergerakan Masyarakat.
Pergerakan masyarakat cenderung
menuju ke tempat-tempat: lapangan
kerja, sekolah, pasar dan rekreasi.
Sehingga
secara
umum
arah
pergerakan menuju ke Pusat kota.
Untuk.kegiatan kerja, sekolah pasar
/belanja, ke arah Barat yaitu
Karanganyar dan Gombong. Yntuk
kegiatankerja (industri) juga ke arah
Barat yaitu Pejagoan, Sruweng,
Gombong dan kearah Selatan yaitu
Ayah sebagai tempat rekreasi dalam
waktu-waktu tertentu (terutama hari
libur). Disamping pergerakan di dalam

Kota pergerakan manusia cenderung
bergerak ke arah Barat Kebumen yaitu
Karanganyar, Sempor dan Gombong
untuk kegiatan sekolah kerja, belanja
dan rekreasi.
Fasilitas sosial ekonomi berupa
Infrastruktur. Infrastruktur sangat
berpengaruh terhadap penarikan dana
investasi di suatu daerah. Suatu daerah
yang telah mempunyai infrastruktur
yang memadai, maka akan sangat
mudah menarik investor. Infrastruktur
yang berkaitan dengan kegiatan Pra
Investasi meliputi jaringan jalan, jasa
pos, transportasi antar kota/ desa dan
telekomunikasi maupun fasilitas sosial
ekonomi.
Seperti: jaringan jalan, transportasi
desa/ kota, jasa telekomunikasi, sarana
pendidikan , sarana peribadatan,
kesehatan, pariwisata, perdagangan,
listrik, air minum maupun perumahan.
Kondisi Ekonomi
Kabupaten Kebumen mempunyai
potensi ekonomi di sektor pertanian
tanaman pangan (padi, polowijo,
hortikultura), Perkebunan (kelapa,
tembakau, the,kopi, kenanga, cengkeh
dll) sedangkan peternakan dan
perikanan mempunyai peluang untuk
berkembang.
Industri di Kabupaten Kebumen
tersebar hampir diseluruh Kecamatan
dan yang terbanyak berlokasi di
Kecamatan Gombong, Kebumen dan
Sruweng. Potensi yang menonjol
antara lain industri kerajinan rumah
tangga, pangan dan bahan bangunan.
Industri kecil binaan yang ada meliputi
industri makanan (tempe, gula kelapa,
krupuk dan tahu), Pande besi dan
bahan bangunan (genteng dan bata
merah)
Sektor
perdagangan
juga
mendukung perekonomian dengan
komoditi-komoditi baik manufaktur
maupun agroindustrinya yang telah
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berkembang. Bahan galian golongan C
cukup banyak dan berpotensi untuk
diusahakan, namun ada kendala
bertentangan dengan pelestarian
lingkungan, sering lahan yang
dilindungi
dikhalalkan
untuk
ditambang.
Penggalakan
pengembangan
pariwisata yang merupakan aset yang
dapat dikembangkan sebagai industri
pariwisata yang mempunyai nilai
ekonomis.
Potensi
hotikultural,
disamping buah-buahan dan sayuran.
Prasarana dan sarana sosial ekonomi.
Kondisi Lingkungan
Sosialisasi adalah sebuah proses
penanaman atau transfer kebiasaan
atau nilai dan aturan dari satu generasi
ke generasi lainnya dalam sebuah
kelompok atau masyarakat. Sejumlah
sosiolog menyebut sosialisasi sebagai
teori mengenai peranan (role theory).
Karena dalam proses sosialisasi
diajarkan peran-peran yang harus
dijalankan oleh individu.
Berdasarkan jenisnya, sosialisasi
dibagi menjadi dua: sosialisasi primer
(dalam keluarga) dan sosialisasi
sekunder
(dalam
masyarakat).
Menurut Goffman kedua proses
tersebut berlangsung dalam institusi
total, yaitu tempat tinggal dan tempat
bekerja. Dalam kedua institusi
tersebut, terdapat sejumlah individu
dalam situasi yang sama, terpisah dari
masyarakat luas dalam jangka waktu
kurun
tertentu,
bersama-sama
menjalani hidup yang terkungkung,
dan diatur secara formal.
Kesadaran masyarakat untuk tetap
menjaga kelestarian lingkungan agar
tidak terjadi banjir dan longsong
semakin meningkat dengan adanya
sosialisasi baik dari pemerintah desa
maupun dari LIPI Karangsambung.
Gerakan penghijauan dikawasan
bekas galian/ penambangan terjadi

penghijauan dengan menggerakkan
masyarakat juga sekolah-sekolah
melalui gerakan pramuka, karang
taruna. Diharapkan melalui sekolahsekolah generasi penerut meningkat
kesadaran
akan
pemeliharaan
lingkungan.
Menghentikan penambangan di
daerah yang dilindungi sebagai
kawasan ilmiah, dan sebagai kawasan
wisata geologi, meskipun belum
seluruhnya sadar, mengingat mereka
harus merubah haluan dari penambang
menjadi
petani
atau
mencari
penghidupan lain adalah memerlukan
kecakapan hidup lain dan waktu,
selain yang dijalani saat sekarang.
Kawasan yang dilestarikan adalah di
daerah
Karangsambung
sebagai
kawasan ilmiah dan Laboratorium
Alam Geologi
Pembangunan berkelanjutan tidak
saja berkonsentrasi pada isu-isu
lingkungan. Lebih luas daripada itu,
pembangunan
berkelanjutan
mencakup tiga lingkup kebijakan:
pembangunan ekonomi, pembangunan
sosial dan perlindungan lingkungan.
Dokumen-dokumen PBB, terutama
dokumen hasil World Summit 2005
menyebut ketiga hal dimensi tersebut
saling terkait dan merupakan pilar
pendorong
bagi
pembangunan
berkelanjutan.
Strategi
Pembangunan
Berkelanjutan
Konsepsi
pembangunan
berwawasan lingkungan sangat besar
pengaruhnya bagi kelahiran konsepsi
pembangunan
berkelanjutan
(sustainable development). Namun
demikian, perhatian pembangunan
berkelanjutan sudah memperluas
visinya hanya pada aspek ekonomi
dan social. Barbier, Suharto dalan Abu
Huraerah (2008: 18) menjelaskan
bahwa pembangunan berkelanjutan
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menekankan bahwa pembangunan
merupakan proses interaksi antara tiga
system
tujuan
sebagaimana
diperlihatkan
gambar
lingkaran
berkait (Gambar.2)
Lingkungan
(Environment)
merupakan kondisi atau keadaan yang
melingkupi
dan
mempengaruhi
mahluk hidup atau komunitas mahluk
hidup, termasuk manusia, atau segala
sesuatu yang berada di sekitar
kehidupan manusia. Kondisi tersebut
mencakup kondisi–kondisi fisik,
biologi dan sosial budaya. Lingkungan
Hidup menurut Undang-Undang
Republik Indonesia no. 23 tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah : kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan
mahkluk hidup termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain, termasuk di dalamnya
adalah batuan-batuan yang ada di
kawasan ilmiah Karangsambung.
Batuan-batuan yang bernilai ilmiah
tinggi ini, belum semua dibebaskan
menjadi milik negara. Dari 30 situs,
baru delapan yang telah dibebaskan
menjadi milik negara. Sisanya masih
berada di tangan masyarakat sehingga
menjadi obyek penggalian batu dan
pasir. Gunung Parang misalnya, tiap
musim kemarau selalu terkikis palu
para pencari batu untuk bahan
bangunan (gambar 1). Padahal, kalau
dibandingkan, nilai ekonominya tidak
lebih tinggi dari pada nilai ilmiahnya.
LIPI memang telah melindungi
sebagian Gunung Parang itu, terutama
struktur kolom yang mirip dengan
Devil’s Tower di Wyoming, Amerika
Serikat. Masalahnya, bagian belakang
gunung itu belum dibebaskan dan
masih terus digali. Jika penggalian
tersebut dibiarkan, maka bagian
depannya akan habis juga.

Gambar 1
Disisi lain pembangunan banyak
dilaksanakan berdasarkan kebutuhan
rakyat yang dirasakan dan dinyatakan
melalui
berbagai
tingkat
perwakilannya (Astrid S.Susanto).
Sistim nilai yang berbeda maupun
kepentingan (yang dirasakan) yang
mungkin sekali berbeda pula. Pada
masyarakat berfikir apa yang telah
dimiliki/diperolehnya tidak ingin ia
lepaskan lagi dan diusahakan untuk
dipertahankan sebanyak mungkin
untuk
dipertahankan
sebanyak
mungkin untuk menjamin masa
depannya.
Sosial, manusia yang merupakan
makhluk yang memiliki keinginan
untuk menyatu dengan sesamanya
serta alam lingkungan di sekitarnya.
Dengan menggunakan pikiran, naluri,
perasaan, keinginan dsb manusia
memberi reaksi dan melakukan
interaksi dengan lingkungannya. Pola
interaksi sosial dihasilkan oleh
hubungan yang berkesinambungan
dalam
suatu
masyarakat
(http://organisasi.org, 2011).
Pembangunan social bersifat
dinamis, yakni mendorong dan
meningkatkan proses pertumbuhan
dan perubahan. Pembangunan sosial
berusaha membuat matarantai antara
usaha-usaha pembangunan social
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dengan ekonomi. Artinya, secara
eksplisit berusaha untuk mengintegrasikan proses social dan
ekonomi.
Di
dalam
proses
pembangunan, pembangunan social
dan pembangunan ekonomi bagaikan
dua sisi dari sebuah mata uang logam.
Pembangunan social tidak akan
banyak berperan tanpa pembangunan
ekonomi, dan begitu pula sebaliknya,
pembangunan ekonomi tidak akan
berarti kecuali disertai perbaikan
kesejahteraan social bagi masyarakat
secara keseluruhan (Midgley, 1995.
dalam abu Huraerah 2008:20)
Manusia sebagai makhluk sosial
dan makhluk ekonomi pada dasarnya
selalu menghadapi masalah ekonomi.
Inti dari masalah ekonomi yang
dihadapi manusia adalah kenyataan
bahwa kebutuhan manusia jumlahnya
tidak terbatas, sedangkan alat pemuas
kebutuhan
manusia
jumlahnya
terbatas. Disamping manusia sebagai
makhluk sosial dan makhluk ekonomi
juga mempunyai hasrat memiliki
keinginan untuk menyatu dengan
sesamanya serta alam lingkungan di
sekitarnya. Dengan demikian ada
beberapa faktor yang memengaruhi
sehingga jumlah kebutuhan seseorang
berbeda dengan jumlah kebutuhan
orang lain, apabila dalam lingkup yang
jauh lebih besar misalkan suatu negara
maka
perbedaan
ini
yang
menyebabkan terjadinya perbedaan
dalam faktor lingkungan
faktor
ekonomi, faktor sosial. Hal inilah yang
menjadikan lingkungan rusak, sebagai
pemuas kebutuhan manusia.
Penggalian
batuan
juga
mengakibatkan
hilangnya
batugamping Orbitulina yang terletak
di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu,
batugamping di Jatibungkus, yang
mengandung fosil koral dan alga,
dikhawatirkan kelestariannya. Sebab
jika dipecah-pecah dan dimasukkan ke

tungku, batugamping tersebut bisa
menjadi
kapur
tohor.
Lahirnya keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral yang
mengangkat status lapangan geologi
ini menjadi cagar alam geologi
pertama di Indonesia itu diharapkan
dapat memberi kekuatan hukum untuk
menghentikan kegiatan penggalian
batu langka ini. Selain itu, diperlukan
juga kesadaran masyarakat akan
pentingnya kawasan ini bagi ilmu
geologi. Meskipun belum semuanya
mengetahui apa pentingnya perbaikan,
perlindungan
lingkungan
bagi
manusia. Jika dicermati pembangunan
dikawasan ini sudah mulai tumbuh
kesadaran
akan
pemeliharaan
lingkungan
untuk
kehidupan
mendatang lebih baik. Masyarakat
merasa tenang tidak lagi terjadi banjir
dan longsor, akibat penambangan liar.
Adanya kehidupan yang seimbang
antara
pembangunan
kehidupan
ekonomi, pembanguan sosial dan
perlindungan lingkungan.

Gambar 2 Lingkaran Berkait
Skema (Gambar. 2) ada tiga
lingkaran yang menunjukkan 3
fenomena
:
1.
Lingkungan
(environment),
2.Ekonomi
(Economic) dan 3. Sosial (Social).
Bahwa ada hubungan yang sangat erat
antara 1.lingkungan, 2. ekonomi dan 3.
sosial, dimana keeratan antara
Lingkungan dan ekonomi adalah
viable (dapat aktip), keeratan
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lingkungan dengan sosial adalah
bearable, keeratan ekonomi dengan
sosial adalah equitable (wajar) dan
keeratan dari ke tiga fenomena adalah
sustainable (berkelanjutan).
Pembangunan berkelanjutan yang
ada dikawasan ilmiah Karangsambung
ini dapat kita lihat : pada titik temu tiga
pilar tersebut, Deklarasi Universal
Keberagaman Budaya lebih jauh
menggali
konsep
pembangunan
berkelanjutan dengan menyebutkan
bahwa "...keragaman budaya penting
bagi manusia sebagaimana pentingnya
keragaman hayati bagi alam". Dengan
demikian "pembangunan tidak hanya
dipahami
sebagai
pembangunan
ekonomi, namun juga sebagai alat
untuk mencapai kepuasan intelektual,
emosional, moral, dan spiritual".
dalam pandangan ini, keragaman
budaya merupakan kebijakan keempat
dari lingkup kebijakan pembangunan
berkelanjutan.
Pembangunan Hijau pada umumnya
dibedakan
dari
pembangunan
bekelanjutan, dimana pembangunan
Hijau
lebih
mengutamakan
keberlanjutan lingkungan di atas
pertimbangan ekonomi dan budaya.
Pendukung
Pembangunan
Berkelanjutan berargumen bahwa
konsep ini menyediakan konteks bagi
keberlanjutan menyeluruh dimana
pemikiran
mutakhir
dari
Pembangunan Hijau sulit diwujudkan.
Sebagai contoh, pembangunan pabrik
dengan teknologi pengolahan limbah
mutakhir yang membutuhkan biaya
perawatan tinggi sulit untuk dapat
berkelanjutan di wilayah dengan
sumber daya keuangan yang terbatas.
Lahirnya keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral
yang mengangkat status lapangan
geologi ini menjadi cagar alam geologi
pertama di Indonesia itu diharapkan
dapat memberi kekuatan hukum untuk

menghentikan kegiatan penggalian
batu langka ini. Selain itu, diperlukan
juga kesadaran masyarakat akan
pentingnya kawasan ini bagi ilmu
geologi.
SIMPULAN
Tujuan dan sasaran pembangunan
ditetapkan sebagai arah dan prioritas
yang diambil pemerintah dalam
melaksanakan
pembangunan,
sehingga alokasi dana dan berbagai
kebijakan dapat ditetapkan untuk
mendukung
tercapainya
tujuan
pembangunan nasional. Tujuan dan
sasaran pembangunan Indonesia
adalah membangun manusia Indonesia
seutuhnya yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Usaha-usaha
pelestarian
lingkungan
hidup
merupakan
tanggung jawab kita sebagai manusia.
Dalam hal ini, usaha pelestarian
lingkungan hidup tidak hanya
merupakan
tanggung
jawab
pemerintah saja, melainkan tanggung
jawab bersama antara pemerintah
dengan
masyarakat.
Pada
pelaksanaannya, pemerintah telah
mengeluarkan beberapa kebijakan
yang dapat digunakan sebagai payung
hukum bagi aparat pemerintah dan
masyarakat dalam bertindak untuk
melestarikan lingkungan hidup.
Pembangunan yang dilakukan
sekarang
diharapkan
tidak
mengganggu
kelangsungan
pembangunan yang akan dilaksanakan
oleh
generasi
penerus.
Pola
pembangunan yang demikian disebut
dengan pembangunan berwawasan
lingkungan atau pembangunan yang
berkelanjutan.
Implementasi
pembangunan
berwawasan lingkungan
dengan
melakukan reboisasi, menanam seribu
pohon dan gerakan bersih lingkungan
tampaknya mengalami kendala yang
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berarti. Artinya, tidak seimbangnya
antara yang ditanam dan yang
dieksploitasi menjadi salah satu
penyebabnya.
Terlaksananya gerakan reboisasi
dan pemahaman tentang pelestarian
lingkungnan pada
masyarakat
Karangsambung dalam kerangka ikut
serta aktif memelihara lingkungan
alam, dapat berjalan dengan baik
(dengan tidak terjadi longsor dan
banjir) meskipun masih ada yang
belum memahami arti pentingnya
pelestarian
lingkungan.
Dengan
program pelestarian lingkungan ini
pula, dapat membantu memberikan
masukan bagi pembuat keputusan
tentang
kebijakan
pemerintah
setempat bagi pengembangan kawasan
ilmiah dan laboratorium geologi alam
Karangsambung.
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Abstrak: Kondisi ekonomi dalam keluarga dipengaruhi pendidikan. Pendidikan keluarga
berlangsung dalam lingkungan keluarga dimana orang tua berfungsi sebagai pengajar,
pendidik, pemberi contoh. Orang tua bersama-sama mempersiapkan kebutuhan fisik dan
psikis anak. Metode penelitian menggunakan studi kasus pendekatan kualitatif dengan
teknik pengumpul observasi, wawancara dan studi literature. subjek penelitian adalah 3
(tiga) keluarga yang berada dalam tingkat ekonomi berbeda-beda. Hasil penelitian
memberikan hasil bahwa kelangsungan pendidikan keluarga terjamin bila orang tua
memiliki status social tinggi, bukan dari segi ekonomi tinggi melainkan ilmu, kepribadian,
dan akhlak mulia orang tua yang baik. Orang tua diharapkan dapat menjadi tauladan bagi
anak-anaknya karena mereka adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga
Kata Kunci: pendidikan anak, keluarga, status sosial

Abstract: Economic condition in the family is influenced by education. Family education
takes place in a family environment where parents has a function as a teachers, educators,
and as a role model. Together parents prepare for the physical and psychological needs of
the child. The research method used case study of qualitative approach with observer
collecting technique, interview and literature study. The subjects of the study were 3 (three)
families who were in different economic levels. The results of the study provide the result
that the continuity of family education is assured when parents have high social status, not
in terms of high economy but the science, personality, and good morals good parents.
Parents are expected to be role models for their children because they are the first and
primary educators in the family
Keywords: child education, family, familly socioeconomic
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PENDAHULUAN
Kondisi status sosial keluarga
berkaitan
dengan
pemahaman
pendidikan dan harapan memperoleh
pendidikan bagi anggota keluarga.
Kondisi tersebut mendorong adanya
variasi atau keragaman tentang
dukungan terhadap kelangsungan
pendidikan anak. Seperti yang
diungkapkan oleh Soekanto (2006:27)
bahwa dalam negara terdapat tiga
unsur masyarakat yaitu yang kaya
sekali, menengah, dan melarat.
Kondisi seperti itu merupakan variasi
kehidupan yang ada dan harus ada.
Status sosial yang ada di
masyarakat cukup beragam dan
dipengaruhi beberapa faktor antara
lain kepandaian, kepemilikan harta,
tingkat usia, dan sifat asli dalam
anggota kerabat, begitu menurut
Soekanto (2006:43). Faktor tersebut
dapat memicu timbulnya ketimpangan
lapisan sosial dalam kehidupan
masyarakat.
Keberhasilan
proses
pendidikan salah satunya diawali dari
keluarga karena didalamnya diberikan
pendidikan dasar berkenaan dengan
moral, nilai keagamaan serta budaya.
Keluarga menjadi yang pertama bagi
manusia untuk berinteraksi, belajar
dan mengenal kehidupan sosial.
Widada (1988:157) mengatakan
apabila manusia sejak kecil tidak
dididik mengenal etika atau sopan
santun atau tidak pernah diajarkan
mengenai pengetahuan lain oleh ayah
ibunya dalam keluarga maka tentu ia
akan menjadi manusia yang tidak
memiliki moral.
Keluarga memiliki tanggung
jawab paling besar dalam mendidik
anak karena pendidikan sejak dini
seorang anak dimulai dari keluarga,

karena didalamnya ada interaksi antar
anggota keluarga dan kasih sayang
maka proses belajar, pembinaan, dan
bimbingan terhadap anak akan
terbentuk dengan baik.
TINJAUAN PUSTAKA
Pendidikan Anak
Pendidikan
merupakan
suatu
perbuatan atau tindakan yang
dilakukan dengan maksud agar
pengetahuan dan kemampuan orang
tersebut
meningkat.
Karena
pendidikan merupakan proses yang
berlangsung secara berkelanjutan,
maka proses yang terjadi di dalamnya
harus berpusat untuk memberikan
pengetahuan secara luas.
Definisi
pendidikan
menurut
Sudrajat dalam Achmad (2000:68)
merumuskan
bahwa
definisi
pendidikan harus dipandang dari segi
proses mempengaruhi yang dilakukan
oleh orang dewasa kepada mereka
yang belum siap melakukan fungsi
sosialnya.
Sasarannya
adalah
mengembangkan sejumlah kondisi
fisik, intelek dan watak sesuai tuntutan
dimana mereka hidup. Dengan begitu
pendidikan tidak lain sebagai sarana
persiapan untuk hidup bermasyarakat
yang akan bermanfaat bagi mereka
juga pada akhirnya. Ki Hajar
Dewantara
menyebutkan
tiga
lingkungan
pendidikan
yang
disebutkan oleh dirinya sebagai “Tri
Pusat Pendidikan”. Tiga lingkungan
pendidikan tersebut yaitu keluarga,
sekolah, dan masyarakat. Ketiga hal
tersebut memiliki wilayah dan
tanggung jawab masing-masing selain
itu sifat pendidikan yang diberikan
pasti akan berbeda pula.
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Perkembangan Anak
Perkembangan anak didalamnya
terdapat berbagai perubahan yang
menyangkut fisik yang umumnya
dapat dilihat, dan perubahan psikis
yang tidak dapat dilihat langsung.
Perubahan yang besifat fisik disebut
pertumbuhan sedangkan perubahan
yang bersifat psikis dikatakan sebagai
perkembangan.
Perkembangangan
dapat diartikan sebagai perubahan
yang bersifat teratur, bersistem dan
terorganisir dengan baik maka
perubahan yang bersifat psikis dalam
diri individu untuk menuju tingkat
kematangan yang berlangsung secara
sistematis,
progresif,
dan
berkesinambungan.
Sistematis berarti perubahan
dalam perkembangan yang bersifat
saling ketergantungan atau saling
mempengaruhi antara again fisik
maupun psikis yang dapat dikatakan
sebagai satu kesatuan yang harmonis.
Progresif yang berarti perubahan yang
terjadi bersifat maju, meningkat,
mendalam, dan meluas baik secara
kuantitas
maupun
kualitas.
Berkesinambungan berarti perubahan
yang terjadi secara beraturan dan
berurutan, dan tidak terjadi secara
kebetulan maupun loncat-loncat.
Ilmu
perkembangan
merupakan ilmu yang mempelajari
mengenai perilaku, menjelaskan
terkait analisa ilmiah dari perubahan
tingkah laku seseorang selama
hidupnya. Awalnya, bidang ilmu ini
hanya menggmbarkan perubahan
perilaku ketika masa anak-anak saja,
namun
kini
meluas
hingga
mempelajari tentang efek tak langsung
seseorang dari masa anak-anak pada
kehidupannya saat ini.
Hal ini mencakup kemajuan
dan perilaku manusia, mulai dari lahir
hingga meninggal. Dalam psikologi
perkembangan, banyak faktor-faktor

yang
dapat
mempengaruhi
kepribadian, kecerdasan, moralitas,
serta perilaku manusia dalam
menghadapi sebuah kondisi. Berikut
beberapa teori dalam ilmu psikologi
perkembangan.
Teori Psikodinamik
Teori
psikodinamik
dari
Sigmund Freud dan Erik Erikson
menjelaskan tentang hakikat serta
perkembangan kepribadian seseorang.
Unsur penting yang dijelaskan dalam
teori ini adalah emosi, motivasi, serta
faktor lainnya. Dalam teori ini
dijelaskan bahwa perkembangan
kepribadian disebabkan oleh beberapa
konflik yang umumnya terjadi pada
masa kanak-kanak. Freud mengatakan
bahwa
kepribadian
seseorang
dipengaruhi oleh masalah di alam
bawah sadar. Secara tak langsung,
peristiwa yang terjadi pada masa
kanak-kanak akan mempengaruhi
kehidupan di masa selanjutnya.
Sedangkan teori psikososial yang
dikembangkan oleh Erikson, beliau
menjelaskan kepribadian seseorang
terbentuk melalui seluruh tahapan
psikososial yang dialami sepanjang
hidupnya. Masing-masing tahap
tentunya terdapat perkembangan yang
khas dan mengharuskan seseorang
tersebut untuk menghadapinya.
Teori Kognitif
Teori ini menekankan pada
pikiran sadar seseorang. Teori ini
didasarkan
pada
asumsi
jika
kemampuan kognitif merupakan hal
yang fundamental serta dapat
membetuk perilaku anak. Piaget
menjelaskan teori tentang bagaimana
seorang anak dapat berdaptasi serta
menginterpretasikan hal-hal yang ada
di sekitarnya. Bagaimana anak
tersebut
dapat
mengenali,
mempelajari, serta mengelompokkan
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objek-objek yang dibahas di dalam
teori ini. Sehingga anak sendiri lah
yang memainkan peran aktif dalam
menyusun pengetahuannya mengenai
realita
lingkungan.
Sehingga
perkembangan anak akan terus
berkembang melalui tahapan yang
terus bertambah menjadi kompleks.
Teori ini lebih menekankan pada
pentingnya proses kognitif, misalnya
saja memori, seleksi perhatian,
persepsi, serta strategi kognitif. Teori
ini lebih menjelaskan proses individu
dalam memproses segala informasi
yang ada di dalam dunia mereka serta
bagaimana informasi tersebut dapat
masuk ke dalam pikiran.
Teori Kontekstual
Istilah
konteks
yang
dimaksudkan disini adalah untuk
menunjukkan suatu kondisi yang
mengelilingi sebuah proses mental
yang dapat mempengaruhi makna dan
siginifikasi. Bentuk dari teori ini ada
dua, yaitu teori etologis dan teori
ekologi. Konrad Lorenz memiliki
peran dalam teori tersebut. Teori
etologi menekankan evolusioner
perkembangan serta landasan biologis
dalam perkembangan individu. Secara
garis besar teori ini menjelaskan jika
perilaku sosial ada dalam gen. Serta
terdapat pula insting dalam setiap
individu yang digunakan untuk
mengembangkan perilakunya. Teori
Etologis memberikan pemahaman
mengenai
periode
kritis
perkembangan serta perilaku yang
melekat pada anak ketika sesudah
dilahirkan.
Jika dalam teori etologis lebih
menekankan pada hal biologis,
sebaliknya teori ekologi lebih kepada
pengaruh lingkungan yang cukup kuat
terhadap perkembangan. Hal ini lah
yang
dicetuskan
oleh
Urie
Bronfebrenner. Dalam teori ini

terdapat penjelasan mengenai sistem 5
lingkungan, mulai dari interaksi
dengan gen hingga masuknya budayabudaya dari luar. 5 sistem ini antara
lain
adalah
mikrosystem,
makrosystem,
kronosystem,
ekosystem, serta mesosytem.
Teori Perilaku (Behaviour) dan
Belajar Sosial
B.F Skinner yang merupakan pakar
behaviouris ternama, perkembangan
merupakan perilaku yang dapat
diamati serta ditentukan oleh hadiah
atau hukuman yang didapatkan dari
lingkungan.
Pada teori belajar sosial yang
dikembangkan Albert Bandura dkk,
meskipun proses kognitif sangat
penting namun lingkungan menjadi
faktor yang paling berpengaruh dalam
mempengaruhi perilaku individu.
Dalam teori ini, dijelaskan bahwa
manusia memiliki kemampuan dalam
mengendalikan perilakunya sendiri.
Tahapan Perkembangan Anak
Jean Piaget adalah seorang
psikolog yang terkenal dengan teori
bahwa anak belajar melalui tindakan
konkret. Piaget mengusulkan bahwa
pemahaman
anak
dibangun
(dikonstruksi) melalui aksi. Itulah
sebabnya teori Piaget sering disebut
teori konstruktivisme. Piaget membagi
tahapan perkembangan kognitif anak
menjadi 4 tahapan sebagai berikut. a)
Tahap Sensorimotor (usia 0-2 tahun)
Anak pada usia ini sepenuhnya
tergantung pada tindakan fisik dan
indera dalam mengenali sesuatu, b)
Tahap pra-operasional (usia 2-7 tahun)
Pada tahap ini, kemampuan anak
untuk berpikir tentang benda,
kejadian, atau orang lain mulai
berkembang. Anak sudah mulai
mengenali simbol (kata-kata, angka,
gerak tubuh, atau gambar) untuk
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mewakili benda-benda di sekitarnya.
Namun, anak tahap pra-operasional
belum mamppu
berpikir abstrak
sehingga memerlukan simbol yang
konkret saat menanamkan konsep
pada mereka. Misalnya saja saat
mengenalkan angka, anak harus
ditunjukkan objek yang jumlahnya
sesuai dengan angka tersebut. Saat
mengenalkan angka 4, tunjukkanlah 4
buah gelas, c) Tahap konkret
operasional (usia 8-12 tahun) Pada
tahap ini, anak sudah dapat
mengaitkan beberapa aspek masalah
pada saat bersamaan. Dengan contoh 2
gelas yang sama seperti di atas,
umumnya anak-anak usia 8 tahun
sudah dapat menyimpulkan bahwa
volume air di kedua gelas itu sama.
Anak sudah mulai dapat berpikir
abstrak. Anak juga mulai berpikir logis
dalam memahami dan memecahkan
masalah serta mengenali simbolsimbol.
Namun
anak
masih
membutuhkan objek konkret untuk
belajar, d) Tahap formal operasional
(usia 12 tahun-dewasa) Anak pada
tahap ini sudah mampu berpikir
abstrak dan dapat berhipotesisi. Anak
dapat menganalisis apa yang sudah
lewat dan yang akan datang. Cara
berpikir anak usia ini sudah tidak
tergantung pada objek konkret di
sekitarnya.
Karakteristik Perkembangan Anak
Pada masa ini, biasanya anak akan
memperlihatkan perilaku yang tidak
biasanya. Ada perilaku positif yang
mungkin muncul karena pengaruh
masa puber ini, yaitu anak akan
semakin mahir dalam mengatur waktu
untuk belajar dan beraktivitas. Dalam
mengambil keputusan, ia akan
semakin mampu dan baik. Sedangkan
sisi negatif dari hadirnya masa puber
ini, biasanya anak cenderung lebih
sensitif. Ia akan mudah tersinggung,

egois, dan bahkan menentang. Sebagai
akibat dari perubahan struktur fisik
dan kognitif mereka, anak pada kelas
tinggi SD berupaya untuk tampak
lebih
dewasa.
Mereka
ingin
diperlakukan sebagai orang dewasa.
Dari sisi sosial, anak sudah mampu
menunjukkan dan menyadari tentang
jenis kelaminnya, sudah mulai
berkompetisi dengan teman sebaya,
mampu mandiri, dan mampu berbagi
dengan teman-temannya, mampu
mencari sendiri penyelesaian dari
suatu permasalahan. Bila dilihat dari
sisi emosi, anak sekolah dasar sudah
mampu mengekspresikan reaksi diri
terhadap orang lain, mampu berpisah
dengan orang tua, dan mulai belajar
tentang nilai hidup, dan nilai agama.
Perkembangan
adalah
pola
perubahan yang dimulai sejak masa
pembuahan, dan terus berlanjut
sepanjang rentang kehidupan manusia,
yang melibatkan pertumbuhan dan
sudah tentu melibatkan penuaan.
Menurut
Syamsu
(2004:15)
perkembangan merupakan perubahan
yang
progresif
dan
kontinyu
(berkesinambungan)
dalam
diri
individu dari mulai lahir sampai
individu tersebut meninggal. Masa
usia sekolah dasar disebut sebagai
masa intelektual atau masa keserasian
dalam bersekolah. Pada usia kelas
tinggi
anak
mulai
mampu
mengklasifikasikan
sesuatu,
menyusun, dan mengasosiasikan
bilangan, serta mengkonservasikan
pengetahuan
tertentu.
Perilaku
intelektual yang nampak pada periode
ini adalah kemampuan berpikir secara
hipotesis,
mampu
menganalisis,
mampu mengembangkan proporsi,
dan menarik generalisasi dari berbagai
kategori objek yang beragam (Uman
Suherman, 2005:44)
Bagi anak yang berada di kelas
lima, proses dalam belajar sudah
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memasuki tahapan yang berat dengan
bertambahnya kompetensi yang harus
dimiliki, dan penugasan yang banyak.
Anak
dituntut
untuk
dapat
menyesuaikan diri dengan serangkaian
aturan, kewajiban harus saling
menghormati sesama makhluk hidup,
mampu bekerja sama dengan sesama
juga dengan lingkungan, dan mampu
menyesuaikan
diri
dengan
lingkungannya dengan baik. Pada
rentang umur 9 sampai 12 tahun, anak
mulai mampu menilai diri mereka
sendiri dengan membandingkannya
dengan orang lain. Anak-anak yang
lebih
muda
menggunakan
perbandingan sosial terutama untuk
norma sosial dan kesesuaian jenis
tingkah laku tertentu. Pada saat anak
tumbuh semakin lanjut, mereka
cenderung
menggunakan
perbandingan
sosial
untuk
mengevaluasi
dan
menilai
kemampuan mereka sendiri.
Keluarga
Keluarga bisa dikatakan sekolah
pertama yang didapatkan oleh seorang
anak karena keluarga merupakan unit
social terkecil yang memiliki fungsi,
peranan, dan tanggung jawab
tersendiri untuk perkembangan anak.
Sedangkan lingkungan tempat tinggal,
sekolah, merupakan lingkungan yang
turut serta mewarnai perkembangan
anak selanjutnya. Maka pendidikan
keluarga sangatlah penting karena
akan mempengaruhi karakter, sifat,
perilaku, dan cara bicara saat anak
sudah beranjak dewasa.
Ki Hajar Dewantara (1997) dan
Widowati (1994) dalam Achmad
Hufad memberikan rumusan bahwa
Keluarga terdiri dari kata kaula dan
warga. Kaula berarti hamba, warga
berarti anggota sehingga keluarga
diartikan sebagai sebuah kesatuan
dimana anggotanya mengidentifikasi

diri demi kepentingan dan tujuan unit
tersebut. Keluarga dapat juga berarti
kumpulan satu keturunan yang
mengerti dan berdiri sebagai sebuah
gabungan
yang
khas,
juga
berkehendak
bersama-sama
mamperteguh gabungan tersebut.
Atas dasar teori yang disebutkan
diatas diperoleh rumusan sebagai
berikut. 1) Keluarga selalu simulai
dengan perkawinan atau dengan
pertalian kekeluargaan; 2) Keluarga
berada dalam batas-batas persetujuan
masyarakat; 3) Anggota keluarga
dipersatukan
oleh
pertalian
perkawinan, darah, dan adopsi yang
sesuai dengan adat istiadat yang
berlaku dimana ia tinggal; 4) Anggota
keluarga secara khas hidup secara
bersama pada satu tempat tinggal yang
sama; 5) Interaksi dan kooperasi
dalam keluarga berpola pada norma,
peranan, dan posisi status yang
diterapkan oleh masyarakat; 6)
Identifikasi peranan dan status dari
anggota keluarga dilakukan melalui
system tatanan yang dikaitkan dengan
cara berpikir kekeluargaan; 7) Terjadi
reproduksi dalam keluarga.
Keluarga merupakan kelompok dan
system social yang terdiri dari ayah,
ibu, anak setelah melalui proses
pernikahan dengan maksud untuk
menyempurnakan
diri
melalui
hubungan yang saling mempengaruhi
satu sama lain yaitu perwujudan peran
dan fungsi sebagai orang tua dan juga
fungsi-fungsi
hubungan
dalam
keluarga yaitu hubungan antara ayah
dan ibu, hubungan ibu dengan anak,
hubungan ayah dengan anak, dan
hubungan anak dengan anak lain.
Pendidikan Anak dalam Keluarga
Pendidikan keluarga berlangsung
dalam
lingkungan
kehidupan
keluarga. Keluarga merupakan awal
kehidupan bagi seseorang. Untuk
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pertama kalinya orang tua memiliki
kedudukan sebagai guru, pendidik,
pengajar, dan sebagai pemberi contoh.
Dalam lingkungan keluarga seorang
anak juga belajar untuk memimpin dan
mendidik diri sendiri melalui macammacam kejadian yang sering memaksa
dirinya sehingga dengan sendirinya
menimbulkan sebuah pengalaman
yang berguna untuk pendidikan
pribadi.
Fungsi Keluarga
Orang tua secara bersama
mempersiapkan segala sesuatu yang
diperlukan setiap anggota keluarganya
melalui
bimbingan,
ajakan,
memberikan contoh, sanksi dan
hukuman, semua itu merupakan ciri
khas yang terjadi dan selalu ada dalam
setiap keluarga.
Soelaeman
(1994:84)
menyatakan bahwa keluarga memiliki
beberapa fungsi antara lain Fungsi
Edukasi, yang berkaitan dengan
pendidikan anak serta pembinaan
anggota keluarga. Fungsi Sosialisasi,
berfungsi
membantu
anak
mempersiapkan diri agar menjadi
pribadi yang mantap dan diharapkan
agar
dapat
menjadi
anggota
masyarakat yang baik.
Memperkenalkan anak dengan
memperkenalkan
anak
dengan
kehidupan social. Fungsi Afeksi atau
Perasaan, saat anak masih kecil
perasan memegang peranan penting.
Secara intuisi ia dapat merasakan dan
menangkap suasana perasaan orang
tuanya saat berkomunikasi. Melalui
hal tersebut secara tidak langsung
orang tua mendidik anak dengan
berbagi cerita mengenai apa yang
dialami oleh mereka. Fungsi Proteksi
atau Lindungan, pada hakikatnya
fungsi proteksi adalah melindungi
anak dari tindakan tidak baik yang
menyimpang dari norma. Fungsi ini

melindungi
anak
dari
ketidakmampuannya bergaul dengan
lingkungan pergaulan, melindungi
dari pengaruh buruk lingkungan yang
semakin kuat. Fungsi Religius, sebuah
keluarga wajib memperkenalkan dan
menyertakan anak dalam kehidupan
beragama dalam hal ini bukan berarti
anak hanya mengetahui kaidah yang
berlaku, norma dan aturan yang harus
dipatuhi tetapi juga diharapkan
mampu merealisasikannya dalam
kehidupan. Fungsi Ekonomis, meliputi
pemenuhan kebutuhan harian dengan
bekerja. Semua anggota keluarga
memiliki kewajiban dalam memenuhi
kebutuhan ekonomi agar satu sama
lain dapat saling bantu, sama-sama
bertanggung jawab dan meningkatkan
rasa kebersamaan antar anggota
keluarga. Fungsi Rekreasi, memiliki
peran penting dalam pemeliharaan
iklim sehat daam keluarga. Rekreasi
dirasakan apabila ia dapat menghayati
suasana yang tenang dan damai, jauh
dari ketegangan batin, segar dan
santai. Bagi yang bersangkutan juga
dapat emberikan perasaan bebas
terlepas
dari
ketegangan
dan
kesibukan sehari-hari. Fungsi Biologis
dan
Reproduksi,
mempegaruhi
kelanggengan
keluarga.
Dalam
kehidupan manusia memiliki berbagai
macam kebutuhan salah satunya
adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan
ini berhubungan dengan pemenuhan
perlindungan
fisik
guna
melangsungkan
kehidupannya,
menghindarkan diri dari rasa lapar dan
haus, menjaga tubuh agar tetap sehat,
melindungi diri dari sengatan panas,
kedinginan, kelelahan, dan kebutuhan
memiliki keturunan.
Pendidikan dalam keluarga
hanya dapat dilaksanakan jika terdapat
kesadaran pada pengelola keluarga
dalam hal ini orang tua untuk
memahami dimensi dan masalah yang
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terkait dengan kehidupan keluarga.
Secara konkrit pendidikan dalam
keluarga harus diartikan sebagai
tindakan dan upaya yang dilakukan
oleh orang tua sebagai pendidik utama
dalam membantu anak dengan jalan
memberikan pengaruh melalui suatu
pergaulan antara mereka, sehingga
kelak
mereka
akan
dapat
melaksanakan hidup mandiri dan
bertanggung jawab.
Keluarga sebagai Pusat Pendidikan
Keluarga
memberikan
pengaruh besar dalam pembentukan
perilaku individu serta pembentukan
vitalitas dan ketenangan dalam benak
anak karena melalui keluarga anak
akan mendapatkan bahasa, nilai, serta
kecenderungan mereka.
Keluarga bertanggungjawab
mendidik anak-anak dengan baik
dalam kriteria yang benar, jauh dari
penyimpangan. Untuk itu keluarga
memiliki tugas dan tanggung jawab.
Tugas dan kewajibannya adalah
bertanggung jawab menyelamatkan
faktor cinta kasih serta kedamaian
dalam
rumah,
menghilangkan
kekerasan, keluarga harus mengawasi
proses-proses
pendidikan,
menerapkan langkah-langkah sebagai
tugas mereka.
Menurut Fuad Ihsan fungsi
lembaga pendidikan keluarga, yaitu
keluarga merupakan pengalaman
pertama bagi anak-anak, pendidikan di
lingkungan keluarga dapat menjamin
kehidupan emosional anak untuk
tumbuh
dan
berkembang
di
lingkungan keluarga akan tumbuh
sikap tolong menolong, tenggang rasa
sehingga
tumbuhlah
kehidupan
keluarga yang damai dan sejahtera,
keluarga berperan dalam meletakkan
dasar pendidikan agama dan sosial
(2001 : 18).

Keluarga adalah lembaga
pendidikan pertama dan utama, dalam
membentuk jati diri generasi. Anakanak yang dilahirkan dalam bingkai
keluarga adalah aset utama penerus
pembangunan nasional, yang oleh
karenanya harus dicetak untuk
memiliki karakter yang kokoh dan
memiliki
jati
diri
bangsanya.
Perwarisan nilai-nilai budaya sangat
tepat dilakukan di lembaga keluarga,
karena pendidikan dalam keluarga
merupakan
modal
dasar
bagi
perkembangan kepribadian anak pada
masa dewasanya.
Para ahli pendidikan meyakini,
pada tiga tahun pertama usia anak
adalah fase pembangunan struktur
otak, sedangkan usia tujuh tahun
hampir sempurna otak dibentuk. Pada
umur-umur tersebut, anak sebagian
besar waktunya berada di rumah.
Dengan demikian keluarga sangat
memberikan
pengaruh
dalam
pembentukan
kepribadian
yang
mendasar seseorang, seiring dengan
fase perkembangan otak tersebut.
Pendidikan Anak dalam Keluarga
dipengaruhi Status Sosial Ekonomi
Masyarakat
Kelompok sosial dalam masyarakat
memiliki karakteristik yang tidak
sama.
Keadaan
ini
dipahami
mengingat masyarakat merupakan
makhluk dinamis yang selalu ingin
berubah, berkembang dan itulah yang
menyebabkan perbedaan diantara
mereka. Perbedaan sosial, budaya,
ekonomi atau agama mengakibatkan
terjadinya keanekaragaman individu
dalam masyarakat yang mendorong
timbulnya perbedaan tingkat status
sosial yang secara langsung atau tidak
terbentuk perbedaan peran dan
tanggung jawab dalam masyarakat.
Perjalanan
proses
pembangunan tak selamanya mampu
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memberikan hasil sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh masyarakat.
Pembangunan yang dilakukan di
masyarakat
akan
menimbulkan
dampak sosial dan budaya bagi
masyarakat. Dalam masyarakat dapat
dilihat bahwa ada pembeda yang
berlaku dan diterima masyarakat.
Perbedaan tidak hanya muncul dari
sisi jabatan tanggung jawab sosial saja,
namun juga akibat perbedaan ciri fisik,
keyakinan dan lain-lain. Perbedaan
ras, suku, agama, pendidikan, jenis
kelamin, usia, kemampuan, tinggi
badan, dan lainnya juga membedakan
manusia yang satu dengan yang lain.
Manusia
merupakan
sekumpulan
individu
yang
membentuk sistem sosial tertentu dan
memiliki tujuan bersama yang hendak
dicapai, hidup dalam satu wilayah
tertentu serta memiliki pemerintahan
untuk
mengatur
tujuan-tujuan
kelompoknya atau individu dalam
organisasinya.
Semakin
lama
terbentuk struktur yang jelas yaitu
terbentuknya kebiasan-kebiasan, cara,
nilai/norma, dan adat istiadat. Status
sosial atau yang sering disebut
stratifikasi sosial menunjukkan adanya
ketidakseimbangan yang sistematis
dari kesejahteraan, kekuasaan dan
prestise (gengsi) akibat dari adanya
posisi sosial (rangking sosial)
seseorang di masyarakat. Sedangkan
ketidakseimbangan
dapat
didefinisikan
sebagai
perbedaan
derajat
dalam
kesejahteraan,
kekuasaan dan hal-hal lain yang
terdapat dalam masyarakat. Adanya
perbedaan status sosial dalam hal ini
menyangkut
perbedaan
perekonomian, dapat menimbulkan
adanya
kecemburuan
sosial,
kesejahteraan yang tidak merata,
bahkan bisa menyebabkan perbuatan
yang melanggar hukum.

Faktor yang Mempengaruhi Status
Sosial Ekonomi Masyarakat
Terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi status social ekonomi
masyarakat antara lain sebagai berikut.
a) kondisi pendidikan, pencapaian
pendidikan individu dianggap sebagai
cadangan atas semua prestasi dalam
hidup, yang tercermin melalui nilai
atau
derajatnya.
Pendidikan
memberikan dorongan meningkatkan
penghasilan. Tingkat pendidikan yang
lebih tinggi berhubungan dengan hasil
ekonomi dan psikologis yang lebih
baik. b) kondisi pekerjaan, status
pekerjaan menjadi indikator untuk
posisi sosial dalam masyarakat.
Beberapa pekerjaan yang paling
bergengsi adalah dokter dan ahli
bedah, pengacara, insinyur kimia dan
biomedis, spesialis komputer, dan
komunikasi analis. Pekerjaan ini,
dianggap
dikelompokkan
dalam
klasifikasi tinggi, memberikan lebih
banyak pekerjaan menantang dan
kemampuan dan kontrol yang lebih
besar
terhadap
kondisi
kerja.
pekerjaan dengan peringkat yang lebih
rendah adalah pekerja pramusaji
makanan, petugas counter, bartender
dan pembantu, pencuci piring, tukang
sapu, pelayan dan pembantu rumah
tangga, pembersih kendaraan, dan
tukang parkir. Pekerjaan yang kurang
dihargai juga dibayar secara signifikan
kurang dan lebih melelahkan, secara
fisik berbahaya, dan memberikan
otonomi yang kurang. c) kondisi
ekonomi,
dimaksudkan
sebagai
pendapatan yang diterima sebagai
kompensasi dari pekerjaan yang telah
dilakukan, atau dari bantuan keluarga
maupun
pemerintah.
Keluarga
berpenghasilan tinggi focus pada
pemenuhan ebutuhan generasinya
dimasa mendatang, mengumpulkan
pendapatannya untuk kesejahteraan
keluarga dan turunannya kelak
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sehingga dapat pula dijadikan contoh
bagi anak cucunya. Sedangkan
keluarga berpenghasilan rendah fokus
pada pemenuhan kebutuhan yang
mendesak dan tidak menumpuk
kekayaan yang dapat diteruskan ke
generasi yang akan datang, sehingga
meningkatkan ketimpangan. Secara
teori, keluarga berpenghasilan rendah
memiliki anak yang tidak berhasil ke
tingkat anak-anak berpenghasilan
menengah, yang merasa berhak, yang
argumentatif, dan lebih siap untuk
kehidupan dewasa.
METODE
Pendekatan
penelitian
yang
digunakan
adalah
kualitatif
naturalistic yang akan menghasilkan
data deskriptif berdasarkan sebuah
wawancara atau dengan mengamati
perilaku dalam penelitian. Metode
kualitatif tidak bertujuan untuk
menguji atau membuktikan kebenaran
suatu teori. Teori dikembangkan
berdasarkan
data
yang
telah
terkumpul. Teknik pengumpulan data
yang digunakan melalui wawancara,
observasi, dan studi literature. a)
Wawancara, dilakukan dengan cara
tatap muka, komunikasi yang antara
peneliti dan objek penelitian. b)
Observasi,
digunakan
untuk
mengamati segala penyelidikan dari
dekat, melibatkan diri kedalamnya,
aktif berpartisipasi secara objektif
dalam mempertimbangkan beberapa
petunjuk umum yang mendasari
pelaksanaan observasi. c) Studi
Literatur dilakukan guna mendapatkan
informasi dengan mengumpulkan
pendapat para ahli dari sumbersumber yang ada seperti artikel,
majalah, buku, atau jurnal terkait
dengan focus penelitian yang sedang
dilaksanakan.
Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini
berlokasi di Desa Gudang Kecamatan
Tanjungsari Kabupaten Sumedang
melibatkan 3 keluarga yang anaknya
diasuh orang tuanya dan anak yang
diasuh oleh pembantu rumah tangga.
Identitas keluarga sebagai berikut.
Subjek penelitian I : (keluarga kurang
mampu) Kepala keluarga ini bernama
Asep dan istrinya Ibu Neni. Bapak
Asep bekerja sebagai guru sukarela di
SDN Tanjungsari 1 di Desa Jatisari
dengan pendapatan perbulannya Rp.
500.000,- sedangkan istrinya sebagai
ibu rumah tangga. Keluarga ini
termasuk berhasil dalam mendidik
anak-anaknya dilihat dari perilaku
santun yang diperlihatkan oleh anakanaknya
kepada
peneliti
saat
berkunjung kerumah.
Subjek penelitian II : (keluarga
mampu) Kepala keluarga bernama Aru
dan istrinya Ibu Neneng. Bapak Aru
bekerja sebagai penjahit dirumah
sendiri sebagai spesialis membuat
gendongan bayi dengan penghasilan
rata-rata Rp. 1.500.000,- perbulan.
Istrinya sebagai ibu rumah tangga.
Keluarga ini termasuk kategori yang
terbilang cukup berhasil mendidik
anak meskipun tidak sebanding
dengan keluarga dalam subjek
penelitian I.
Subjek penelitian III :
(keluarga kaya) Kepala keluarga
bernama H. Dede dan Istri Ibu Hj.
Titin. Mereka suami istri yang bekerja
sebagai pedagang kain di pasar
Cigondewah
dengan
rata-rata
penghasilan Rp. 35.000.000,- dalam
satu bulan. Keluarga ini menyerahkan
segala pemenuhan kebutuhan anak
pada pembantu, dari mulai bangun
tidur sampai tidur kembali. Waktu
bersama dengan anak sangat kurang
bahkan dalam satu bulan belum tentu
mereka memiliki waktu bersama anakanaknya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran status social ekonomi
masyarakat yang menjadi subjek
penelitian dipastikan memiliki status
social yang berbeda. tingkat ekonomi
dan budaya yang berbeda. Status
social ekonomi erat kaitannya dengan
kelangsungan pendidikan dalam
keluarga
karena
akan
sangat
berpengaruh terhadap perkembangan
kehidupan seseorang. Tingginya
pendidikan seseorang akan membuat
tinggi pula status sosialnya. Factor
pendukung pada ketiga subjek
penelitian yang paling menonjol
adalah dari tingkat pendidikannya.
Pada subjek penelitian pertama,
tingkat pendidikan orang tua cukup
tinggi yaitu tamatan S1 PGSD dan
Istrinya tamatan Madrasah Aliyah.
Dengan tingginya pendidikan, mereka
dapat membantu anak-anaknya dalam
proses belajar, bisa memberikan
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
yang
dilontarkan
menggunakan
kalimat yang tentunya mudah
dimengerti oleh anak. Mereka juga
memiliki
kemampuan
dalam
memotivasi
untuk
selalu
meningkatkan kualitas pendidikan dan
kehidupan anak, mengarahkan sesuai
kemampuan anak, bagaimana cara
menghadapi
permasalahan
yang
dialami anak, selalu berhati-hati dalam
berbicara, bagaimana mengajarkan
anak untuk dapat hidup mandiri dan
memiliki mental yang kuat.
Factor
penghambat
pada
subjek penelitian pertama adalah
tempat tinggal. Mereka tinggal
bersebelahan dengan orang tua subjek.
Mereka sering sekali ikut campur
dalam
mengarahkan
pendidikan
cucunya.
Kenapa
dikatakan
penghambat, karena pengetahuan
kakek nenek ini terbilang kurang
karena mereka sangat memanjakan

cucu, segala keinginan selalu dituruti,
selalu dimanja, sedangkan subjek
mendidik anak untuk mandiri dan agar
tidak bergantung pada orang lain
sepenuhmya.
Subjek penelitian kedua, Ayah
tamatan STM dan Istri tamatan SMP.
Beberapa
factor
yang
dapat
mendukung pendidikan anak adalah
pendidikan orang tua yang menjadi
modal dasar pendukung proses belajar
anak. Dukungan yang diberikan orang
tua terbilang cukup baik terlihat dari
komunikasi antara anak dengan orang
tua. Anak selalu membicarakan
terlebih dahulu dengan orang tua
apabila ada hal yang diinginkan atau
mengganggu pikirannya. Setiap kali
anak pulang sekolah, ibu selalu
menawarkan anaknya untuk makan
sambil bertanya “apakah ada tugas
atau tidak?”. Ketika berkumpul
bersama keluarga, mereka sering
bertukar cerita tentang apa yang dilalui
hari itu. Komunikasi anak dan orang
tua dapat dikatakan cukup baik dan
mendukung pendidikan anak.
Factor
penghambat
pada
subjek kedua, terkadang orang tua
terlalu kaku akan sanksi yang
diberikan pada anak ketika mereka
berbuat kesalahan seperti suka
mencubit dan lainnya. Pada saat ayah
mendampingi belajar dan apabila anak
sulit mengerti, sang ayah sering sekali
memperlihatkan ketidaksabarannya
terhadap anak dengan membentak atau
menyakiti secara psikis dimana jelas
akan
mempengaruhi
ketidakseimbangan emosional anak
yang berdampak anak menjadi malas
untuk bekerja lebih giat. Berbeda
dengan ibunya yang selalu bersikap
sabar dan tenang dalam menghadapi
anak.
Subjek penelitian ketiga,
seorang Ayah yang lulusan SMA dan
Ibu lulusan SMP. Dilihat dari segi
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finansial, keluarga ini termasuk
mapan. Mereka mampu membiayai
sekolah anak, memberikan apa yang
anak butuhkan. Keberadaan pembantu
rumah tangga ikut berperan dalam
rumah dimana pengasuhan dan proses
pembelajaran anak dirumah justru
dibimbing oleh seorang PRT. Namun
terkadang anak dan orang tua
bercengkrama pada malam hari tetapi
hal tersebut sangatlah jarang terjadi.
Subjek tidak merasakan sendiri
dinamika kehidupan anak secara utuh,
apa kebutuhan hariannya, masalah
yang dihadapi, dan lainnya. Anak
justru lebih dekat dengan PRT karena
kesehariannya sering bersama dan
terjadi komunikasi didalamnya.
Factor
penghambat
pada
subjek ketiga adalah kurangnya
perhatian yang diberikan subjek
kepada
anaknya
sehingga
mempengaruhi pola pendidikan anakanaknya. Orang tua tidak mencari
solusi terhadap bagaimana cara
membina anak, mengarahkan anak
dalam belajar. Mereka membiarkan
anak berkembang apa adanya tanpa
memperdulikan masa depannya.
SIMPULAN
Hasil penelitian yang dilakukan
menilai dari 3 (tiga) keluarga dilihat
dari tingkat status ekonomi yang
berbeda, hanya 1 (satu) keluarga yang
berhasil mendidik anak dengan baik.
Subjek penelitian I mampu membantu
anaknya belajar, dapat memberikan
jawaban sederhana dari pertanyaan
anak dengan bahasa yang mudah
dimengerti anak, memiliki motivasi
untuk meningkatkan kualitas anak
dengan
mengarahkannya
sesuai
kemampuan anak, hati-hati dalam
menghadapi sesuatu. Meskipun dari
segi ekonomi terbilang kurang tetapi
mereka memiliki kepribadian yang
baik. Tidak selalu mereka yang

terbilang kaya selalu memiliki
kepribadian yang baik, begitu pula
mereka yang kekurangan tidak selalu
memiliki pribadi yang buruk.
Proses pendidikan pada subjek
penelitian II dikatakan sedang tingkat
keberhasilannya karena mereka masih
dikatakan mampu berkomunikasi
dengan anak dengan baik. Waktu
berkumpul bersama keluarga masih
ada. Saling bertukar informasi
mengenai kegiatan yang dilakukan
dihari itu, dan lain sebagainya. Anak
juga
sering
menceritakan
pengalamannya diluar rumah dan
orang tua masih meresponnya dengan
baik.
Kegagalan dalam mendidik anak
terlihat pada subjek III karena jelasjelas orang tua mempercayakan
kepada pembantu rumah tangga untuk
membantu memenuhi kebutuhan
anak-anaknya, orang tua hanya
mendukung dari segi finansial saja.
Status social
ekonomi
sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan
pendidikan dalam keluarga, pengaruh
tersebut dapat dilihat dari hasil
penelitian
bahwa
kelangsungan
pendidikan dalam keluarga dapat
tercapai jika orang tua memiliki status
social tinggi dalam arti bukan hanya
dari segi finansial saja melainkan
status social yang didapatkan dari ilmu
dan kepribadian yang dimiliki
seseorang. Seseorang yang memiliki
kepribadian tinggi dan akhlak mulia
akan mampu mendidik anak sampai
berhasil berdiri sendiri secara eknomi
yang tentu dibarengi dengan perilaku
baik pula.
DAFTAR PUSTAKA
Adhim, F.M. (2003). Memenjarakan
Anak dengan Kebebasan. Balita
Cerdas com.
Adiwikarta, S. (1998). Sosiologi
Pendidikan: Isu dan Hipotesis

75 Jurnal Pendidikan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, Vol. I, No. 2 Agustus 2019
tentang Hubungan Pendidikan
dengan
Masyarakat.
Jakarta:
Dirjen Dikti.
Arikunto, S. (1998). Prosedur
Penelitian: Suatu Pendekatan
Praktis. Jakarta: Bina Aksara.
Astuti, L. (2010). Program Bimbingan
untuk Mengembangkan Kreativitas
Berpikir Anak. Tesis pada UPI
Bandung: tidak diterbitkan.
Buton, R. (2017). Dampak Perbedaan
Status Sosial Ekonomi Masyarakat
di
Indonesia. Diakses dari
http://www.academia.edu/6289563
/DAMPAK_PERBEDAAN_STAT
US_
SOSIAL_EKONOMI_MASYAR
AKAT_DI_INDONESIA
Hurlock, E. (1978). Perkembangan
Anak, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
Kartono, K. (1989). Tinjauan
Pendidikan dalam Pembangunan.
Bandung: Andira.
Nurihsan, J. (2003). Dasar-dasar
Bimbingan
dan
Konseling.
Bandung: Mutiara.
Purwanto, N. (1995). Ilmu pendidikan:
Teori dan Praktek. Bandung:
Remaja Karya.
Sabrina, R. (2017). Teori Psikologi
Perkembangan.
Diakses
dari
http://dosenpsikologi.com/teoripsikologi-perkembangan
Said Mursy, M. (2001). Seni Mendidik
Anak. Jakarta: Erlangga.
Santrock, J,W. (2007). Perkembangan
Anak. Jakarta: Erlangga.
Sintesa Network. (2014). Teori Tahap
Perkembangan Anak Menurut
Piaget. Diakses dari
https://www.satujam.com/teoritahap-perkembangan-anak-piaget/
Soelaeman, M.I. (1994). Pendidikan
dalam
Keluarga.
Bandung:
Alphabeta.
Yusuf,
S.
(2008).
Psikologi
Perkembangan Anak dan Remaja.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Zakiyah. (1974). Ketenangan dan
Kebahaiaan dalam Keluarga.
Jakarta: Bulan Bintang.

76 Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Sunda Dalam Perspektif Kurikulum 2013 PAUD

PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA SUNDA
DALAM PERSPEKTIF KURIKULUM 2013 PAUD
1

Deni Hadiansah, 2 Rani Rabiussani

denihadiansah@unbar.ac.id, ranirabiussani@gmail.com

Diterima Juni 2019

Disetujui Juli 2019

Dipublikasikan Agustus 2019

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pembelajaran muatan lokal (mulok)
bahasa Sunda dalam perspektif kurikulum 2013 PAUD. Metode penelitian yang digunakan
adalah deksriptif analisis melalui teknik kajian pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan
hasil analisis diperoleh simpulan bahwa Kurikulum 2013 PAUD Mulok Bahasa Sunda
isinya telah memuat landasan pengembangan, sebaran tema dan alokasi waktu,
pendekatan pembelajaran, strategi pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran, dan
penilaian pembelajaran. Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, praktek langsung
melatih keterampilan berbahasa Sunda pada jenjang PAUD mencakup empat aspek:
ngaregepkeun (menyimak), nyarita (berbicara), pramaca (pramembaca), dan pranulis
(pramenulis). Dengan demikian, dokumen kurikulum ini telah memenuhi kelayakan dan
kebutuhan pembelajaran muatan lokal pada jenjang PAUD.
Kata Kunci: muatan lokal (mulok), bahasa Sunda, PAUD
This study aims to describe the learning of local content in the perspective of the 2013
PAUD curriculum. The research method used is descriptive analysis through library
research techniques and documentation. Based on the results of the analysis, it was
concluded that the Sundanese PAUD Early Childhood Curriculum 2013 contained the
foundation of development, the distribution of themes and time allocation, learning
approaches, strategies for implementing learning, learning materials, and assessment of
learning. Regarding the implementation of learning, the practice of directly practicing
Sundanese language skills at the PAUD level includes four aspects: ngaregepkeun
(listening), nyarita (speaking), pramaca (pramembaca), and pranulis (pramenulis). Thus,
this curriculum document has fulfilled the feasibility and learning needs of local content at
the PAUD level.
Keywords: local content, Sundanese, PAUD
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PENDAHULUAN
Pendidikan Anak Usia Dini, yang
selanjutnya
disingkat
PAUD,
merupakan suatu upaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia 6 (enam) tahun
yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan
pendidikan
untuk
membantu
pertumbuhan
dan
perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki
pendidikan
lanjut
(Kemdikbud, 2015: 1). Di Indonesia,
PAUD memiliki keunikan dan
kekhasan tersendiri.
UNESCO menggambarkan posisi
penerapan PAUD di Indonesia
diantara negara-negara lain di dunia.
Angka partisipasi PAUD di Indonesia
berada pada urutan ke-45 dari 45
negara. Sementara itu kualitas PAUD
di Indonesia menduduki peringkat ke
44
setingkat
di
atas
India
(Kemdikbud, 2015: 5). Rendahnya
layanan PAUD di Indonesia memberi
kontribusi besar terhadap posisi hasil
belajar pada jenjang pendidikan
selanjutnya.
Sejalan
dengan
hadirnya
Kurikulum 2013, maka pada jenjang
PAUD pun dikembangkan kurikulum
serupa. Pada prosesnya, merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari
kebijakan pengembangan kurikulum
pendidikan nasional, dan memiliki
kesinambungan dengan kurikulum
2013 pada jenjang pendidikan di
atasnya,
termasuk
mengikuti
pengembangan kurikulum tingkat
daerah masing-masing.
Berkaitan dengan pengembangan
kurikulum daerah, maka pemerintah
provinsi Jawa Barat menyusun pula
Kurikulum 2013 muatan lokal Jawa
Barat, yaitu Bahasa Sunda. Kurikulum
2013 Mulok Bahasa Sunda tersebut
disusun mulai jenjang PAUD, SD,
SMP, SMA, dan SMK.

Dasar diberlakukannya adalah
Permendikbud RI No. 67, 68, 69, dan
70 Tahun 2013, Perda No. 5 Tahun
2003 tentang Pemeliharaan Bahasa,
Sastra, dan Aksara Daerah, dan Surat
Edaran Kadisdik Provinsi Jawa Barat
No. 423/2372/Set-disdik tanggal 26
Maret 2013 tentang Pembelajaran
Muatan Lokal Bahasa Daerah pada
Jenjang
SD/MI,
SMP/MTs,
SMA/SMK/MA.
Ketiga peraturan di atas, merujuk
pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No.
20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang bersumber dari UUD
1945 yang menyangkut Pendidikan
dan Kebudayaan. Selain itu, mengacu
pula pada PP No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
Secara umum, kehadiran mulok
bahasa Sunda di Jawa Barat relevan
dengan Rekomendasi UNESCO-PBB
tahun 1999 tentang pentingnya
“pemeliharaan bahasa-bahasa ibu di
dunia”.
Adapun
kaitannya
dengan
kemampuan berbahasa Sunda pada
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
secara filosofis merujuk pada
pengembangan kemampuan dasar
berbahasa anak-anak. Ketetapan
kebijakan
ini
sejalan
dengan
Permendikbud Nomor 146 Tahun
2014 tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini.
Sejalan dengan revisi kurikulum
pada
Pendidikan
Dasar
dan
Menengah, yakni perumusan materi
Muatan Lokal Bahasa dan Sastra
Sunda dalam KI-KD yang berpijak
pada Permendikbud Nomor 20, 21, 22,
23 Tahun 2016, pengembangan materi
pada PAUD pun sama. Juga
memperhatikan Permendikbud Nomor
79 Tahun 2014 tentang Kurikulum
2013 Pasal 5 (a) dan (b), yaitu materi
mata pelajaran Muatan Lokal Bahasa
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dan Sastra Sunda yang dirumuskan
dalam bentuk dokumen berupa
Kompetensi Dasar dan Silabus. Di
samping itu, materi pengembangan
berbahasa Sunda pada PAUD
didasarkan
pada
Permendikbud
Nomor 146 Tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Pendidikan Anak
Usia Dini.
Kemampuan berbahasa Sunda
adalah kemampuan berkomunikasi
melalui
bahasa
Sunda,
yakni
mengungkapkan pikiran dan perasaan
dan bermain melalui bahasa yang
sederhana secara tepat. Fungsi tersebut
diseleraskan dengan fungsi pendidikan
PAUD secara umum, yaitu (a)
mengenalkan
peraturan
dan
menanamkan disiplin pada anak, (b)
mengenalkan anak dengan dunia
sekitar, (c) menumbuhkan sikap dan
perilaku
yang
baik,
(d)
mengembangkan
kemampuan
berkomunikasi dan bersosialisasi, (e)
mengembangkan
keterampilan,
kreativitas, dan kemampuan yang
dimiliki anak, dan (f) menyiapkan
anak untuk memasuki pendidikan
dasar.
Berkaitan dengan kemampuan
berbahasa Sunda, pendidikan anak
usia dini berfungsi mengembangkan
kemampuan
berkomunikasi
dan
bersosialisasi dengan bahasa Sunda
serta menumbuhkan sikap dan
perilaku yang baik menggunakan tata
krama sunda (santun).
Meskipun telah dikembangkan
Kurikulum 2013 PAUD, tetapi
beberapa lembaga PAUD belum
melaksanakan pembelajaran mulok
bahasa Sunda. Salah satu alasannya,
kurangnya informasi berkaitan dengan
naskah
kurikulum.
Berdasarkan
masalah tersebut, penting kiranya
untuk membedah naskah kurikulum
mulok bahasa Sunda untuk PAUD.
Oleh karena itu, penelitian ini akan

mendeskripsikan hal-hal penting
berkaitan dengan dokumen Kurikulum
2013 PAUD, khususnya berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan,
tinjauan materi, dan penilaian.
METODE
Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif analisis melalui
teknik
kajian
pustaka
dan
dokumentasi. Kedudukan penelitian
dalam penelitian kualitatif sebagai
perencana, pelaksana, pengumpul
data, penganalisis, penafsir data, dan
pelapor hasil penelitian.
Penelitian
ini
merupakan
penelitian yang menganalisis data
berupa
kata,
frasa,
kalimat,
paragraf/alinea, dan wacana yang ada
dalam dokumen Kurikulum 2013
Mulok Bahasa Sunda PAUD. Artinya
penelitian ini tidak terikat tempat
dengan waktu penelitian selama tiga
bulan sejak Februari 2019 sampai
April 2019. Teknik pengumpulan data
melalui analisis dokumen dan
kepustakaan. Model analisis data
menggunakan
model
interaktif
(interactive model) Miles dan
Huberman dengan prosedur penelitian
meliputi tiga tahap, yaitu: (1)
persiapan, (2) pelaksanaan, dan (3)
penyusunan laporan dan revisi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kurikulum Mulok Bahasa Sunda
pada Jenjang PAUD
Pada kurikulum mulok Bahasa
Sunda pada jenjang PAUD dijelaskan
bahwa tujuan kurikulum PAUD
mencakup empat kompetensi, yaitu (1)
kompetensi inti sikap spiritual (KI-1),
(2) kompetensi inti sikap sosial (KI-2),
(3) kompetensi inti pengetahuan (KI3), dan (4) kompetensi inti
keterampilan (KI-4). Kompetensi
tersebut dicapai melalui proses
pembelajaran langsung dan tidak
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langsung
yang
terjadi
secara
terintegrasi dan tidak terpisah.
Pembelajaran langsung adalah
proses pembelajaran melalui interaksi
langsung antara anak dengan sumber
belajar yang dirancang dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan
(RPPM) dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran
Harian
(RPPH).
Pembelajaran langsung berkenaan
dengan pengembangan pengetahuan
dan keterampilan yang terkandung
dalam
Kompetensi
Inti-3
(pengetahuan) dan Kompetensi Inti-4
(keterampilan).
Pembelajaran tidak langsung
adalah pembelajaran yang tidak
dirancang secara khusus namun terjadi
dalam proses pembelajaran langsung.
Melalui proses pembelajaran langsung
untuk
mencapai
kompetensi
pengetahuan dan keterampilan akan
terjadi dampak pada pengembangan
nilai dan sikap yang terkandung dalam
Kompetensi Inti-1 (sikap spiritual) dan
Kompetensi Inti-2 (sikap sosial).
Rumusan kompetensi inti (KI-1)
sikap spiritual, yaitu “Menerima
ajaran agama yang dianutnya”.
Adapun rumusan kompetensi inti
sikap sosial (KI-2), yaitu “Memiliki
perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu,
kreatif dan estetis, percaya diri,
disiplin, mandiri, peduli, mampu
menghargai dan toleran kepada orang
lain, mampu menyesuaikan diri, jujur,
rendah hati dan santun dalam
berinteraksi
dengan
keluarga,
pendidik, dan teman.”
Indikator
pencapaian
perkembangan anak untuk KD pada
KI Sikap Spiritual dan KD pada KI
Sikap Sosial tidak dirumuskan secara
tersendiri.
Pembelajaran
untuk
mencapai KD-KD ini dilakukan secara
tidak langsung (indirect teaching),
tetapi melalui pembelajaran untuk
mencapai
KD-KD
pada
KI

Pengetahuan dan KI Keterampilan,
serta melalui pembiasaan dan
keteladanan.
Dengan kata lain, sikap positif
anak akan terbentuk ketika dia
memiliki
pengetahuan
dan
mewujudkan pengetahuan itu dalam
bentuk hasil karya dan/atau unjuk
kerja. Contoh sikap positif itu adalah
perilaku hidup sehat, jujur, tanggung
jawab, peduli, kreatif, kritis, percaya
diri, disiplin, mandiri, mampu bekerja
sama, mampu menyesuaikan diri, dan
santun.
Adapun kompetensi pengetahuan
dan keterampilan dirumuskan ke
dalam beberapa Kompetensi Inti (KI3) Pengetahuan dan Kompetensi Inti
(KI-4) Keterampilan.
Pengembangan
Tema
Bahasa
Sunda pada Jenjang PAUD
Tema adalah topik yang menjadi
payung untuk
mengintegrasikan
seluruh
konsep
dan
muatan
pembelajaran melalui kegiatan main
dalam mencapai kompetensi dan
tingkat
perkembangan
yang
diharapkan. Tema bukan merupakan
tujuan pembelajaran melainkan sarana
untuk mengintegrasikan keseluruhan
sikap dalam pengetahuan dan
keterampilan yanga ingin dibangun.
Pada pelaksanaan pembelajaran,
tema
dan
kompetensi
dasar
dikembangkan
menjadi
muatan
pembelajaran yang mencakup materi
pada kompetensi dasar bahasa Sunda
yang berjumlah 20 KD sebagai bahan
yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan
untuk mencapai 4 (empat) kompetensi
inti.
Berkaitan dengan sebaran tema
dan alokasi waktu per semester, dapat
dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 1. Tema dan Alokasi Semester 1
No.
1
2
3
4
5

Tema
Diri Sendiri
Lingkunganku
Kebutuhanku
Binatang
Tanaman
Jumlah

Alokasi
Waktu
3 Minggu
4 Minggu
4 Minggu
3 Minggu
3 Minggu
17 Minggu

Tabel 2. Tema dan Alokasi Semester 2
No.
1
2
3
4
5
6

Tema
Rekreasi
Pekerjaan
Air, Udara, dan Api
Alat Komunikasi

Tanah Airku
Alam Semesta
Jumlah

Alokasi
Waktu
3 Minggu
3 Minggu
2 Minggu
2 Minggu
3 Minggu
3 Minggu
17 Minggu

Pendekatan Pembelajaran Bahasa
Sunda pada Jenjang PAUD
Kegiatan pembelajaran bahasa
Sunda di PAUD dilaksanakan dengan
pendekatan bermain melalui praktek
langsung melatih empat keterampilan
berbahasa Sunda. Kegiatan ini
memiliki beberapa tujuan, yakni: (a)
Memperkenalkan ucapan kosa kata
(nama-nama benda, tempat, dll.) dan
ungkapan dalam bahasa sunda yang
ada atau terjadi di lingkungan seharihari, (b) Memperkaya pengetahuan
dan penggunaan bahasa Sunda, (c)
Membekali anak untuk banyak
menggunakan bahasa Sunda daripada
pengetahuan bahasa Sunda, (c)
Memperluas pengalaman anak dalam
berbahasa Sunda, dan (d) Memperluas
wawasan tentang budaya urang Sunda
secara sederhana pada anak.
Praktek
langsung melatih
keterampilan berbahasa Sunda pada
jenjang PAUD mencakup empat
aspek, yakni:

1. Ngaregepkeun
(mendengarkan),
yaitu mampu mengenal dan
memahami bentuk dan jenis
ucapan. Bagi anak usia dini,
mendengarkan ditekankan pada
pengenalan
dan
pengucapan
kembali bunyi-bunyi bahasa.
2. Nyarita (berbicara), yaitu mampu
mengungkapkan pesan (pikiran,
perasaan, dan keinginan) dalam
bentuk dan jenis wacana lisan di
berbagai kesempatan berbicara.
3. Pramaca (pramembaca), yaitu
mampu mengenal dan memahami
jenis dan bentuk lambang tulisan.
Bagi anak usia dini, membaca tidak
ditekankan pada membaca tulisan,
namun lebih pada kemampuan
keaksaraan yaitu peningkatan
kosakata dan bahasa, kepekaan
mendengar
dan
memahami
perbedaan bunyi, pengenalan huruf
dan kata, pengetahuan bahasa lisan
dan tulisan, pengenalan keaksaraan
sebagai
sumber
yang
menyenangkan. Selain itu, anak
dilatih untuk dapat membaca
berbagai hal yang ada hubungannya
dengan
ekspresi
(ungkapan
perasaan).
Sebagai
contoh,
membaca
gambar,
membaca
situasi, membaca ekspresi orang,
membaca cuaca, dsb.
4. Pranulis
(pramenulis),
yaitu
mampu mengungkapkan pesan
(pikiran, perasaan, dan keinginan)
dalam jenis dan bentuk tulisan.
Pada anak usia dini, menulis dapat
berupa coretan, gambar, fingerpaint
lukisan
jari
(finger
paint),
playdough, dsb.
Strategi Pelaksanaan Pembelajaran
Mulok Bahasa Sunda pada Jenjang
PAUD
Pelaksanaan pembelajaran pada
Pendidikan Anak Usia Dini terdiri
dari 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu: (1)
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Kegiatan Pembukaan, (2) Kegiatan
Inti, dan (3) Kegiatan Penutup.
1. Kegiatan Pembukaan
Penyambutan anak harus dilakukan
guru dengan mengembangkan sikap
senyum, salam, sapa, santun dan sopan
sesuai dengan budaya dan tatakrama
urang sunda yang selalu ramah dan
santun. Salam yang digunakan adalah
salam sunda yaitu kedua telapak
tangan disatukan dan rengkuh.
Adapun langkah-langkahnya antara
lain: (a) Guru berdiri di gerbang
sekolah, (b) Guru menebar senyuman
kepada setiap peserta didik dan
pengantarnya yang datang, sambil
mengucapkan salam, dilanjukan
dengan menyapa anak dan orang tua
yang mengantarnya dengan penuh
kesantunan dan kesopanan, (c)
Pastikan guru memberikan layanan
yang sama ke semua anak didik yang
dating, dan (d) Guru mengantarkan
anak masuk ke lokasi sekolah dan
memfasilitasi anak untuk memilih
permainan yang telah disiapkan
pendidik sesuai dengan minat anak.
Pada pelaksanaannya, diusahakan
guru atau pendidikan menyediakan
media pembelajaran berupa mainan
yang disediakan sebaiknya nyunda
untuk hari ini. Selain itu, selama
proses penyambutan sampai bel
berbunyi, lagu/kawih barudak Sunda
terus dilantunkan.
2. Kegiatan Inti
Pada kegiatan inti, diawali
dengan pengkondisian kelas melalui
kegiatan: (a) Menyiapkan media dan
alat bermain baik secara auditori
maupun
visual,
(b)
Mengorganisasikan
anak
secara
berkelompok agar dapat mengikuti
pembelajaran secara efektif dan
efisien, (c) Memastikan semua anak
dapat mendengar, menyimak dan

melihat
media
penunjang
pembelajaran, misalnya, gambar, CD,
benda
sebenarnya/tiruan
dan
senantiasa mengontrol konsentrasi
anak; serta (d) Mempelajari materi
pembelajaran
sehari
sebelum
pelaksanaan pembelajaran.
Selanjutnya,
alat
yang
digunakan
dalam
kegiatan
pembelajaran adalah CD Player atau
laptop, CD, atau alat lain yang sesuai
dengan kelompok usia (3-4 tahun, 4-5
tahun, 5-6 tahun), serta alat penunjang
lain.
Adapun
pada
proses
pembelajaran dilaksanakan dengan
kegiatan
sebagai
berikut,
(a)
Lantunkan kawih barudak sejak pagi
atau sejak kedatangan anak-anak di
hari basa Sunda, misalnya, Kota
Bandung setiap hari Rabu (kab/kota
lain sesuai peraturan masing-masing)
dengan
tujuan
anak
terbiasa
mendengar kawih serta musiknya
seperti kacapi suling dan ilustrasi
kesundaan lainnya, (b) Setelah bel
berbunyi, anak-anak berkumpul di
suatu tempat yang luas (sesuai
kemampuan lembaga masing-masing
bisa juga di kelas bagi yang tidak
mempunyai aula) untuk melakukan
gerak badan dan berbaris bernyanyi
bermain/kaulinan
Sunda
seperti
huhuian dan tokécang, sehingga
telinga anak terbiasa mendengar
nuansa Sunda. Hal ini dilakukan
secara rutin pada hari basa Sunda dan
diperkuat di hari-hari biasa di luar hari
basa Sunda, (c) Memasuki kegiatan
inti pembelajaran bahasa Sunda, guru
mengarahkan dan memotivasi anak
agar bersiap dengan duduk melingkar
untuk mendengarkan guru, (d) Selama
proses pembelajaran, guru mencatat
seluruh aktivitas yang dilakukan baik
keterampilan maupun perilaku anak
dalam catatan peristiwa (anecdotal
record) sebagai rekaman hasil
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pembelajaran, (e) Di akhir kegiatan,
guru secara langsung mengulang
dengan ringkas tentang pembelajaran
hari itu, dan (f) Setelah proses
pembelajaran berakhir, melantunkan
kembali kawih barudak Sunda untuk
menutup kegiatan.
3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup dilakukan
dengan memberikan penenangan pada
anak, misalnya, mengulang kawih atau
cerita yang telah didengar pada hari
itu.
Materi dan Submateri Mulok
Bahasa Sunda jenjang PAUD
Materi yang diberikan sebagai
muatan pembelajaran bahasa Sunda
dapat berupa: (a) Aktivitas anak yang
mengandung nilai-nilai
perilaku
tatakrama Sunda seperti sopan santun
wawanohan, hormat tilawat ka ibu
rama, nyaah ka sato, (b) Kaulinan
barudak
Sunda,
(c)
Kawih
murangkalih yang sesuai dengan tema
pembelajaran, (d) Dongeng/carita
Ssunda yang mengandung nilai-nilai
budaya Sunda, (e) Gambar seri; dan,
(f) Aktivitas anak seperti mewarnai,
membilang, mengarsir, dsb.
Pada
penyampaian
materi
pembelajaran, metode yang dapat
dipakai
antara
lain:
bermain,
bernyanyi, penugasan (individu dan
kelompok), bercerita, dan kerja
kelompok.
Alokasi waktu penyampaian
pembelajaran adalah satu minggu satu
kali selama 150 menit ntuk kelompok
A dan B ( 4-6 th ), 120 menit untuk
kelompok bermain usia (3-4 tahun)
dengan pembagian sbb: (1) Kegiatan
pembukaan 30 menit, (2) Inti 60 menit,
(3) istirahat makan main 30 menit dan
(4) penutup 30 menit. Untuk
Kelompok bermain kegiatan inti

hanya 45 menit istirahat main 45 menit
selebihnya sama.
Penilaian Pembelajaran Mulok
Bahasa Sunda pada Jenjang PAUD
Penilaian
merupakan
aspek
penting dalam kegiatan pembelajaran.
Pada kegiatan pembelajaran PAUD,
instrumen penilaian yang digunakan
adalah format observasi catatan
anekdot, catatan hasil karya anak, dan
catatan
unjuk kerja. Selain itu,
penilaian yang digunakan adalah
penilaian
proses
menggunakan
instrumen tersebut di atas dengan
penekanan
kemampuan
yang
ditunjukkan anak dalam berbahasa dan
berperialku nyunda.
Dengan demikian, seluruh hasil
penilaian digunakan untuk mengukur
keberhasilan pembelajaran berbahasa
Sunda sebagai acuan tindak lanjut
guru agar pembelajaran berhasil.
SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian,
dapat disimpulkan bahwa dokumen
Kurikulum 2013 Mulok Bahasa Sunda
PADU isinya meliputi landasan
pengembangan, pengembangan tema
dan alokasi waktu, pendekatan
pembelajaran, strategi pelaksanaan
pembelajaran, materi pembelajaran,
dan penilaian pembelajaran. Dengan
demikian, dokumen kurikulum ini
telah memenuhi kelayakan sesuai
kaidah pembelajaran pada jenjang
PAUD.
Penelitian
ini
hanya
mendeskripsikan hal-hal umum, oleh
karena itu perlu dilaksanakan kajian
lanjutan berkaitan dengan kurikulum
mulok bahasa Sunda jenjang PAUD.
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BPBKD. 2016. Dokumen Kurikulum
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Abstrak: Penelitian ini mengungkapkan tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan
non formal pada pusat kegiatan belajar masyarakat di kota Bandung, yang ditinjau dari
kebijakan, implementasi, dan pola pembinaan, faktor pendukung dan faktor penghambat
penyelenggaraan pembinaan, serta upaya ke depan untuk meningkatkan mutu pendidikan
non formal terhadap PKBM di kota Bandung.Penelitian ini menggunakan metode
kwalitatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan angket.
Ditinjau dari kebijakan ternyata kurang berorientasi untuk meningkatkan mutu pendidikan
non formal terhadap PKBM di kota Bandung, ditinjau dari pola pembinaan ternyata
bidang PNFI dalam hal ini termasuk penilik kesetaraan kurang melakukan pembinaan
terhadap PKBM. Ditinjau dari faktor penghambat pembinaan selain dukungan dana dari
APBN dan APBD yang minim, dan jumlah penilik kesetaraan yang terbatas, hal itu nampak
dari jumlah lima orang penilik kesetaraan yang harus membina masing-masing lima
kecamatan yang tersebar pada 31 kecamatan di kota Bandung.Sedangkan dampak
kebijakan yang kurang berorientasi meningkatkan mutu PKBM adalah rendahnya mutu
pendidikan non formal terhadap PKBM yang berimplikasi kurang nya kepercayaan
pemerintah dan masyarakat terhadap pendidikan non formal pada PKBM di kota Bandung.
Kata Kunci: manajemen, pendidikan non formal, PKBM
This study reveals about the management quality improvement of education non- formal
learning centers in the city, which in terms of policy, implementation, and patterns of
development, supporting factors and factors inhibiting the implementation of coaching, as
well as the effort forward to improve the quality of non-formal education to CLC in the
city's Bandung.Penelitian using qualitative methods. The data collection techniques such
as observation, interviews, and questionnaires. Judging from the policy turned out to be
less oriented to improve the quality of non- formal education to the CLC in the city, in terms
of pattern formation PNFI turns in this field including equality overseers less supervision
to CLC. Judging from the development inhibiting factors besides financial support from
state and local budgets are minimal, and the amount of equity overseers limited, it appears
from the number five overseers who must foster equality of each of the five districts spread
over 31 districts in the city Bandung. While impact policies that are less oriented to improve
the quality CLC is the low quality of non-formal education to the CLC that implicates his
lack of trust of government and society towards non-formal education in the CLC in the
city of Bandung.
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PENDAHULUAN
Pasal 31 ayat 1 UUD 1945
berbunyi setiap warga negara
memiliki hak yang sama untuk
mendapatkan
pendidikan.
Implementasi dari pasal tersebut
tertuang dalam UU no. 20 tahun 2003
pasal 13 ayat 1 tentang sistem
pendidikan nasional menyatakan :
jalur pendidikan terdiri atas pendidkan
formal, pendidikan non formal dan
pendidikan in formal yang dapat saling
melengkapi dan memperkaya.
Undang-Undang no. 20 tahun
2003 Pasal 26 ayat 6, manyatakan
sebagai berikut : Hasil pendidikan non
formal setara dengan pendidikan
formal, setelah melalui proses
penilaian oleh lembaga yang ditunjuk
oleh pemerintah dengan mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan.
(SNP).
Keberhasilan
pendidikan
merupakan tanggungjawab bersama
antara
lingkungan,
keluarga,
pemerintah,
dan
masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dari proses
pendidikan secara tidak langsung
menempatkan masyarakat sebagai
subjek pembangunan pendidikan
masyarakat.
PKBM yang ada di Jawa Barat
menurut data dari subdin PLS Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat
seluruhnya berjumlah 721. Sedangkan
jumlah PKBM di kota Bandung ada 94
PKBM (Data dari bidang PNFI tahun
2013).
Pemerintah
dalam
pelaksanaan pembangunan bidang
pendidikan lebih menitik beratkan
pada pendidikan formal, sedangkan
perhatian pada pendidikan non
formal sangat terbatas. Hal ini sesuai
fakta pada dinas pendidikan kota

Bandung bidang PNFI tahun 2013
dan kondisi di lapangan yang dapat
dijadikan informasi untuk penulis,
yaitu: (1) Pengelolaan pendidikan
non formal dalam hal ini PKBM
belum optimal dan belum efektif, (2)
Kesenjangan antara pendidikan
formal dan pendidikan non formal,
tentang implementasi 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan (SNP)
pada pendidikan non formal yang
belum memenuhi standar nasional
pendidikan,
(3).Pengembangan
program PKBM belum dilaksanakan
secara maksimal, implementasinya
sebagian besar warga belajar belum
mendapat keterampilan kerja untuk
bekal kehidupan di masyarakat yang
lebih baik. (4)Hasil atau lulusan dari
PKBM belum memenuhi harapan
pemerintah dan masyarakat. Maka
berdasarkan kenyataan tersebut
peneliti tertarik untuk memilih judul
tentang ”Manajemen Peningkatan
Mutu Pendidikan Non Formal Pada
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) di Kota Bandung”.
Selanjutnya
dapat
dikemukakan bahwa menurut Terry
(1986: 14) terdapat empat fungsi
manajemen, yaitu: (1) planning
(perencanaan);
(2)
organizing
(pengorganisasian); (3) actuating
(pelaksanaan); dan (4) controlling
(pengawasan). Sedangkan menurut
Fayol (1994: 14) terdapat lima fungsi
manajemen, meliputi : (1) planning
(perencanaan);
(2)
organizing
(pengorganisasian); (3) commanding
(pengaturan);
(4)
coordinating
(pengkoordinasian);
dan
(5)
controlling (pengawasan).
Untuk memahami lebih jauh
tentang fungsi-fungsi manajemen
pendidikan, di bawah akan dipaparkan
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tentang fungsi-fungsi manajemen
pendidikan
dalam
perspektif
persekolahan, dengan merujuk kepada
pemikiran Terry (1986: 14), meliputi:
(1) perencanaan (planning); (2)
pengorganisasian (organizing); (3)
pelaksanaan (actuating) dan (4)
pengawasan (controlling).
Kaitannya dengan pendidikan
non formal, menurut Kinder Vatter
(1984) merupakan suatu metoda
penerapan kebutuhan, minat orang
dewasa dan pemuda putus sekolah di
negara berkembang, membantu dan
memotivasi
mereka
untuk
mendapatkan keterampilan guna
menyesuaikan pola tingkah laku dan
aktivitas yang akan meningkatkan
produktivitas dan meningkatkan
standar hidup.
Kinder Vatter mengusulkan
tentang pendidikan non formal itu
sebagai "empowering process”.
Empowering
process
adalah
pendekatan yang bertujuan untuk
memberikan
pengertian
dan
kesadaran kepada seseorang atau
kelompok guna memahami dan
mengontrol kekuatan sosial ekonomi
dan
politik
sehingga
dapat
memperbaiki kedudukannya dalam
masyarakat.
Program pembelajaran dalam
empowering process dirancang untuk
memberi kesempatan kepada para
anak
putus
sekolah,
dengan
menganalisis keadaan kehidupan
mereka
bertujuan
untuk,
mengembangkan keterampilan yang
dikehendaki agar dapat merubah
keadaan kehidupan mereka di
masyarakat lebih baik.
Adapun PKBM merupakan
tempat belajar yang dibentuk dari
oleh dan untuk masyarakat dalam
rangka
untuk
meningkatkan
penguasaan
terhadap
ilmu

pengetahuan, keterampilan, sikap dan
bakat warga masyarakatyang bertitik
tolak dari kebermaknaan dan
kebermanfaatan program bagi peserta
didik/ warga belajar dengan menggali
dan memanfaatkan potensi sumber
daya manusia dan sumber daya alam
yang ada disekitar lingkungannya
(Sihombing: 2002).
PKBM merupakan tempat belajar di
luar sistem persekolahan, warga
belajar
mendapatkan
ilmu
pengetahuan dan keterampilan siap
kerja dengan memanfaatkan sumber
daya di sekitar lingkungannya.
Berdasarkan latar belakang di
atas, maka terdapat masalah dalam
penelitian ini, yaitu bagaimana upaya
dinas pendidikan bidang PNFI
melalui kebijakan dan program
pembinaan untuk meningkatkan
mutu pendidikan non formal terhadap
PKBM di kota Bandung.
METODE
Adapun metode penelitian ini
menggunakan metode
deskriptif
tentang “Manajemen Peningkatan
Mutu pendidikan Non Formal pada
PKBM di Kota Bandung”. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah
pendekatan Kualitatif.
Menurut
Trisnamansyah
(2009:104) pendekatan kualitatif
adalah’’ Pendekatan yang diarahkan
dalam
memahami
fenomenafenomena sosial dari sudut prespektif
partisipan.
Sedangkan
teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini
meliputi: observasi,
wawancara,
format isian (angket) dan studi
literatur. Sumber data dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut: ketua
PKBM, ketua forum PKBM, kepala
UPT Pendidikan, penilik kesetaraan,
kepala seksi PAUD dan Kesetaraan
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serta kepala bidang pendidikan non
formal in formal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan dan Program
Pembinaan Bidang PNFI
Kebijakan yang digunakan
untuk meningkatkan mutu pendidikan
non formal dengan dasar; Tugas pokok
dan fungsi serta tata kerja dinas
pendidikan kota Bandung bidang
PNFI tahun 2013, meliputi sebagai
berikut: a) Pelaksanaan penyusunan
rencana program, serta penyiapan
bahan petunjuk teknis pengelolaan
lingkup pendidikan anak usia dini dan
kesetaraan; b) Pelaksanaan program
pengumpulan dan pengolahan data
lingkup pendidikan anak usia dini dan
kesetaraan; c) Pelaksanaan kegiatan
lingkup pendidikan anak usia dini dan
kesetaraan yang meliputi pelaksanaan
penyusunan bahan kriteria pendirian,
akreditasi
dan
penyelenggaraan
kegiatan kesetaraan serta sosialisasi
kebijakan, diseminasi kurikulum
nasional/lokal, sistem pengujian dan
pembinaan pengembangan potensi
masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini dan
kesetaraan, serta peningkatan pendidik
dan
tenaga
kependidikan;
d)
Pelaksanaan monitoring, evaluasi,
pelaporan lingkup pendidikan anak
usia dini atau PAUD dan kesetaraan.
Implementasi Kebijakan
1. Struktur Pelaksana
Struktur
pelaksana
implementasi
kebijakan
untuk
meningkatkan mutu pendidikan non
formal terhadap PKBM terdiri dari :
Kepala bidang Pendidikan Non formal
Formal dan In formal, kepala seksi
Pendidikan Anak Usia Dini dan
kesetaraan, dengan staf bidang PNFI.
2. Tenaga dan Tanggung Jawab

Tenaga dan penanggungjawab
terhadap implementasi kebijakan
untuk meningkatkan mutu pendidikan
non formal, tenaga pembina sebagai
nara sumber nya bekerjasama dengan
perguruan tinggi negeri dan swasta,
Dirjen PAUDNI, Dirjen Pendidikan
Dasar dan Menengah, dan Kementrian
Agama (Kemenag). Sedangkan kepala
dinas pendidikan kota Bandung
merupakan
penanggung
jawab
terselenggaranya kegiatan pembinaan,
sebagai implementasi dari kebijakan
untuk meningkatkan mutu pendidikan
non formal..
3. Prosedur
Prosedur
implementasi
kebijakan bidang PNFI dalam
menyelenggarakan pembinaan untuk
meningkatkan mutu pendidikan non
formal terhadap PKBM, dengan
penyusunan rencana program, serta
penyiapan bahan petunjuk teknis
pengelolaan lingkup pendidikan anak
usia dini dan kesetaraan; dan
pelaksanaan program pengumpulan
dan
pengolahan
data
lingkup
pendidikan anak usia dini dan
kesetaraan.
4. Mekanisme
Mekanisme
pembinaan
diselenggarakan setiap tiga bulan
sekali atau setahun empat kali. Adapun
pihak-pihak yang terlibat dalam
program pembinaan adalah; kepala
dinas pendidikan kota Bandung,
kepala bidang PNFI, kepala seksi
PAUD dan kesetaraan. Adapun
peserta pembinaan terdiri atas para
ketua PKBM dari 31 kecamatan yang
ada di kota Bandung, sementara
pembinaan secara khusus terhadap
para tutor dan ketua PKBM dilakukan
bila mana ada program dari
pemerintah
pusat.
Sedangkan
kerjasama dalam pembinaan terhadap
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PKBM dilakukan dengan perguruan
tinggi negeri/ swasta, direktorat
jendran pendidikan anak usia dini non
formal dan in formal atau Dirjen
PAUDNI, Dirjen Pendidikan Dasar
dan Menengah atau Dikdasmen serta
Kementrian Agama atau Kemenag.
Mengikuti
pembinaan
yang
diselenggarakan
oleh
bidang
pendidikan non formal dan in formal
atau PNFI dilakukan tiga kali dalam
satu tahun, dengan waktu pelaksanaan
pembinaan antara 1 sampai 2 hari,
adapun materi pembinaan kurang
sesuai
dengan
tujuan
untuk
meningkatkan mutu PKBM, adapun
metode pembinaan dilakukan dengan
ceramah dengan variasi adanya tanya
jawab, serta penugasan-penugasan
didukung media lap top dan in focus
serta compact disk atau CD.
Masalah yang Dihadapi Bidang
PNFI
Ada beberapa masalah yang
dihadapi bidang PNFI, antara lain: (a)
terbatasnya dana untuk kegiatan
penyelenggaraan pembinaan. dan
tidak adanya insentif pemerintah bagi
penyelenggara PKBM serta tidak ada
insentif dari pemerintah untuk para
tutor; (b) terbatasnya dana yang
bersumber dari APBN pusat maupun
yang bersumber dari APBD provinsi
dan kota. Selain itu ada juga
penyelenggara PKBM dengan fasilitas
sarana bangunan dengan status
kontrak atau sewa pada pihak lain baik
jangka pendek tahunan atau per tiga
tahun sekali, juga tidak adanya tutor
atau guru tetap pada lembaga pusat
kegiatan belajar Masyarakat atau
PKBM; (c) banyak pengelola PKBM
yang bukan berlatar belakang
pendidikan, hal ini akan menyulitkan
bidang
PNFI
untuk
dapat
memberdayakan pengelola agar lebih

berorientasi untuk meningkatkan
mutu; (d) banyak tutor di lembaga
PKBM yang tidak sesuai kwalifikasi
pendidikan, hal ini akan menyulitkan
bidang
PNFI
untuk
dapat
memberdayakan tutor agar lebih
berorientasi untuk meningkatkan
mutu; (e) kurang nya perhatian dari
pemerintah baik dari pemerintah pusat,
pemerintah
provinsi
maupun
pemerintah kota Bandung; (f) kurang
nya perhatian dari pihak swasta, tokoh
masyarakat
dan
industri
atau
perusahaan terhadap pendidikan non
formal khususnya lembaga PKBM di
kota Bandung; (g). kurang nya
perhatian dari pemerintah, swasta,
tokoh masyarakat dan industri atau
perusahaan terhadap pendidikan non
formal khususnya lembaga Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat di kota
Bandung; (h) tidak sesuai kwalifikasi
pendidikan, hal ini akan menyulitkan
pengelola
untuk
dapat
lebih
memberdayakan
tutor
untuk
meningkatkan mutu; (i) terbatasnya
sarana dan pra sarana untuk
mendukung proses kegiatan belajar
mengajar; (j) tidak adanya insentif dari
pemerintah untuk tutor di PKBM
sebagai motivasi untuk mendukung
proses kegiatan belajar mengajar; (k)
kurang nya kehadiran warga belajar
untuk mengikuti proses kegiatan
belajar mengajar.
Upaya Pembinaan PKBM oleh
Bidang PNFI
Terhadap masalah di atas, ada
beberapa upaya pembinaan yang
dilakukan bidang PNFI, antara lain: a)
Dengan
mengadakan
kerjasama
melibatkan instansi dari pemerintah/
departemen yang lainnya untuk
menyelenggarakan
pembinaan
terhadap PKBM untuk meningkatkan
mutu pendidikan non formal khusunya
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PKBM; b) Dengan mengadakan
kerjasama melibatkan perusahanperusahaan swasta atau instansi lain,
dengan
harapan
memperoleh
dukungan
dana
untuk
menyelenggarakan
pembinaan
terhadap PKBM untuk meningkatkan
mutu; c) Dengan menambah penilik
atau pengawas kesetaraan, sehingga
pelaksanaan pembinaan terhadap
Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
(PKBM) dapat terlaksana dengan
efektif dan efisien Upaya perbaikan ke
depan dengan lebih memberdayakan
segala potensi personel yang ada,
sehingga pelaksanaan pembinaan
terhadap PKBM dapat terlaksana
dengan efektif dan efisien; d) Dengan
mengadakan
pembinaan
yang
berkelanjutan
dengan
dilakukan
evaluasi
terhadap
hasil
penyelenggaraan pembinaan.; e)
Dengan
lebih
meningkatkan
kerjasama dengan tokoh masyarakat,
pemuka agama, dan lembaga swa daya
masyarakat, sehingga pelaksanaan
pembinaan terhadap PKBM dapat
terlaksana secara maksimal, f) Dengan
lebih meningkatkan kerjasama dengan
ketua forum PKBM, pengelola
PKBM, dan ketua PKBM sehingga
pelaksanaan pembinaan terhadap
PKBM dapat terlaksana secara optimal
dengan hasil maksimal, g) Dengan
lebih meningkatkan kerjasama dengan
unsur media massa dan elektronik
sehingga pelaksanaan pembinaan
terhadap PKBM dapat tersosialisasi
dan terlaksana sesuai harapan.
Kekuatan dan Potensi Pembinaan
oleh Bidang PNFI terhadap PKBM
Berdasarkan
data
yang
dideskripsikan sebelumnya terdapat
beberapa aspek kekuatan dan
kelemahan pelaksanaan program
pembinaan, yaitu: a) Pelaksanaan
pembinaan oleh bidang PNFI untuk

meningkatkan mutu pendidikan non
formal terhadap PKBM telah
dilakukan; b) Anggaran untuk
penyelenggaraan
pembinaan
bersumber dari pemerintah pusat
dalam bentuk APBN dan sumber
anggaran dari pemerintah daerah
APBD; c) Implementasi pembinaan
dalam bentuk rapat-rapat, dan
pelatihan ditujukan kepada para ketua
PKBM dan para tutor sebagai tenaga
pendidik di PKBM; d) Kerjasama pada
kegiatan
pembinaan
untuk
meningkatkan mutu pendidikan non
formal terhadap PKBM oleh bidang
PNFI dilaksanakan kerjasama dengan
melibatkan unsur dari perguruan
tinggi negeri dan perguruan tinggi
swasta; e) Adanya penilik kesetaraan
yang
melaksanakan
pembinaan
langsung di lapangan kepada PKBM
untuk meningkatkan mutu pendidikan
non formal; f) Adanya ketua PKBM
dan tutor yang menjadi pendidik di
PKBM dan merupakan ujung tombak
yang langsung berhadapan dengan
warga belajar di PKBM.
Kecenderungan Ketidakberhasilan
Program Bidang PNFI
Secara
umum,
kecendrungan
kurang
berhasilnya
pembinaan
terhadap PKBM oleh bidang PNFI
dinas pendidikan kota Bandung untuk
meningkatkan mutu pendidikan non
formal, sebagai berikut:
1. Struktur Strategi Kebijakan
Kecenderungan ketidakberhasilan
berkaitan dengan stutkur strategi
kegiatan,
antara
lain:
(a)
Penyelenggaraan pembinaan oleh
dinas pendidikan bidang PNFI
terhadap PKBM belum berorientasi
untuk meningkatkan mutu pendidikan
non formal, (b) Penyelenggaraan
pembinaan oleh bidang PNFI belum
ada materi atau praktek yang sifatnya
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keterampilan kerja yang dapat di
implementasikan di PKBM, (c)
Penyelenggaraan
PKBM
belum
berorientasi pada kebutuhan pasar/
kebutuhan warga belajar setelah lulus,
(d) Belum optimalnya PKBM
menggali
potensi dari
warga
belajar, yang berhubungan dengan
kebutuhan pada dunia industri atau
dunia kerja, (e) Belum sinkronnya
perencanaan dengan kebutuhan mitra
kerja.
2. Struktur Strategi Penyelenggaraan
Kecenderungan ketidakberhasilan
selanjutnya adalah berkaitan dengan
struktur strategi penyelenggaraan,
antara lain: (a) Belum optimalnya
bidang PNFI dalam melakukan
koordinasi dan pendekatan dengan
pengelola PKBM untuk meningkatkan
mutu, (b)
Masih lemah dalam
pendekatan dengan mitra kerja yang
saling
menguntungkan
dan
mendukung terhadap program yang
dibutuhkan, (c) Kurang peka dalam
menganalisis akan kebutuhan mitra
kerja yang dapat dilakukan oleh
bidang PNFI dan PKBM, (d) Belum
dilaksanakan penyusunan program
belajar yang diintegrasikan dengan
pelatihan kerja/ kecakapan hidup
secara kemitraan, (e) PKBM belum
berorientasi pada kwalitas hasil
lulusan/ alumni
dengan mutu
belajar, sifatnya terbatas dapat
menghasilkan
lulusan
dan
memperoleh ijazah, (f) Belum
optimalnya kemampuan mengevaluasi
terhadap hasil pembinaan oleh bidang
PNFI
terhadap
PKBM
untuk
meningkatkan mutu, (g) Belum
optimalnya kemampuan mengevaluasi
terhadap hasil belajar mengajar yang
dilakukan oleh pengelola PKBM.
(h).Dukungan dana yang kurang
memadai baik dari pemerintah pusat

melalui APBN, APBD provinsi serta
APBD kota, dan tidak adanya insentif
pemerintah
bagi
penyelenggara
PKBM serta tidak ada insentif dari
pemerintah untuk para tutor.

Upaya Pengembangan PKBM
Dengan menerapkan program
pembelajaran berbasis pemberdayaan
oleh
pengelola
PKBM
dan
pemberdayaan pada bidang PNFI
untuk menyelenggarakan pembinaan
terhadap pendidikan non formal.
Program berbasis pemberdayaan
yang dimulai dari asumsi-asumsi,
prinsip-prinsip dan langkah normatif
yang penting adalah: (1) PKBM
adalah lembaga pendidikan non
formal yang spesifik yang bersifat
dari, oleh, dan untuk masyarakat; (2)
PKBM merupakan wadah bagi warga
belajar bukan kumpulan orang, kelas,
ataupun sarana mobilisasi orangorang; (3) ada tahapan-tahapan
pertumbuhan dan perkembangan
alamiah yang dilalui PKBM sampai
lembaga ini produktif dan dapat
dikenal dan diakui oleh masyarakat
dan pemerintah sehingga menjadi
lembaga yang mandiri; (3) proses
pembelajaran di PKBM dituntut
adanya pendekatan belajar siswa
aktif, berpusat pada warga belajar
dan
bersifat
partisipatif;
(4)
kemampuan mengelola terhadap diri
sendiri atau warga belajar dan
kelompok merupakan kondisi yang
harus terlebih dulu di wujudkan atau
diperhatikan, dari pada kegiatan
tentang
pembelajaran
yang
berhubungan dengan sejumlah mata
pelajaran; (5) belajar yang mandiri
dapat menjadi wahana belajar yang
efektif
untuk
pembentukan
kepribadian yang disiplin, mandiri,
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dan demokratis; (6) warga belajar
yang terlatih mengarahkan dan
mengelola
sendiri
aktivitas
belajarnya di lembaga PKBM pada
akhirnya dapat menjadi manusia yang
mandiri dan dapat mengelola
kehidupannya menjadi lebih baik; (7)
PKBM yang mandiri akan dapat
terwujud
apabila
faktor-faktor
pendukung seperti pengelola, tutor,
warga belajar, tokoh masyarakat,
pemuka agama, industri atau
lembaga
swasta,
serta
unsur
pemerintah dalam hal ini bidang
PNFI dinas pendidikan kota
Bandung,
secara
kolektif
mendukung,
membantu
dan
berpartisipasi secara aktif dan
berkelanjutan untuk mewujudkan
lembaga pendidikan non formal
dalam hal ini lembaga PKBM yang
bermutu.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di
atas, dapat disimpulakan bahwa: (a)
kebijakan dinas pendidikan kota
Bandung bidang pendidikan non
formal in formal (PNFI) untuk
meningkatkan mutu pendidikan non
formal terhadap PKBM dalam bentuk
pembinaan, sudah dilaksanakan
akan tetapi penyelenggaraan
pembinaan kurang berorientasi untuk
meningkatkan mutu PKB, (b)
implementasi kebijakan dalam bentuk
pola pembinaan yang dilakukan dinas
pendidikan kota Bandung bidang PNFI
kurang maksimal dilaksanakan, untuk
meningkatkan mutu pendidikan non
formal
pada
PKBM
dengan
implementasi mengadakan rapat atau
pelatihan serta penugasan-penugasan
bagi ketua PKBM dan tutor selaku
pendidik, hal ini dilakukan setiap
empat bulan sekali, (c) faktor
penghambat pelaksanaan pembinaan
adalah, terbatasnya dana untuk

penyelenggaraan pembinaan yang
bersumber dari dana APBN pusat,
APBD provinsi maupun dari APBD
kota Bandung, dan (d) upaya ke depan
untuk lebih efektif dan efisien
penyelenggaraan pembinaan dengan
melakukan kerjasama antara bidang
PNFI dinas pendidikan kota Bandung
dengan melibatkan pihak industri atau
swasta lainnya untuk memperoleh
dukungan dana bagi penyelenggaraan
pembinaan.
Selanjutnya,
hubungan
kebijakan
dan
implementasi
kebijakan dalam bentuk pembinaan,
ternyata menunjukkan hubungan
yang signifikan, variabel kebijakan
dalam
bentuk
pembinaan
memberikan kontribusi terhadap
variabel mutu pendidikan non formal
pada PKBM di kota Bandung.
Adapun
implikasi
dari
kebijakan yang kurang berorientasi
untuk
meningkatkan
mutu
pendidikan non formal terhadap
PKBM di kota Bandung, yaitu
rendahnya mutu pendidikan non
formal pada PKBM sehingga
berdampak kurangnya kepercayaan
pemerintah dan masyarakat terhadap
program pendidikan non formal pada
PKBM. Oleh karena itu, diharapkan
dinas pendidikan kota Bandung
bidang PNFI untuk lebih berorientasi
dalam upaya meningkatkan mutu
pendidikan non formal terhadap
PKBM.
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