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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah selama ini

telah berusaha mengembangkan banyak program pendidikan yang

melibatkan berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat, program

pendidikan tersebut guna menjangkau seluruh warga masyarakat dari yang

atas sampai lapisan paling bawah.

2. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang amat

mendasar dan strategi, karena masa usia dini merupakan masa emas dan

peletak dasar (fondasi dasar) bagi pertumbuhan dan perkembangan anak

selanjutnya. Lahirnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan

Nasional yang memuat pasal khusus tentang PAUD merupakan bukti

adanya komitmen nasional terhadap PAUD. Namun keberadaan PAUD

yang belum menjadi pendidikan wajib, telah memberikan kesan seakan –

akan pendidikan ini belum dianggap kebutuhan yang mendesak. Lebih –

lebih untuk PAUD non formal (Kelompok Bermain, Taman penitipan anak

– anak dan satuan PAUD lainnya yang sejenis). Gutama Direktur PAUD

(2006).

3. Dalam Pengembangan program PAUD di masyarakat dewasa ini,

partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dipandang sangat penting

artinya bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tercapainya tujuan
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secara mantap. Oleh karena itu partisipasi masyarakat selalu diusahakan

untuk dikembangkannya sejak awal pelaksanaan program, dan diharapkan

bisa berlangsung terus sampai tercapainya tujuan program.

4. Dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat khususnya

program PAUD, para tokoh masyarakat baik formal maupun non formal

sangat penting peranannya, terutama dalam mempengaruhi, memberi

contoh dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat

lingkungan guna mendukung keberhasilan program. lebih – lebih dalam

masyarakat pedesaan, peran para tokoh masyarakat tersebut sangat kuat

pengaruhnya, dan bahkan seringkali menjadi tokoh panutan dalam segala

kegiatan hidup sehari – hari warga masyarakat.

5. Sebagian besar pelaksana PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah

organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, maupun LSM,

dan hanya sebagian yang ditangani oleh pemerintah, pemerintah lebih

berperan sebagai fasilitator terhadap pelaksanaan PAUD yang ada selama

ini. Lemahnya sosialisasi tentang penyelenggaraan PAUD selama ini

berdampak negatif terhadap pelaksanaan program PAUD.

6. Peran serta masyarakat secara luas memberikan andil yang besar terutama

dalam mendukung sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya.

Peran dan partisipasi masyarakat menjadi hal  yang sangat mendasar,

namun banyak kita jumpai ketimpangan yang ada dalam pelaksanaan

PAUD. Ada yang sangat berhasil dilihat dari banyak dan lengkapnya

fasilitas yang dimiliki di pelaksanaan PAUD serta sumber daya manusia,
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yang berkualitas sebagai pengelola dan sebagai Tutor. Di lain pihak

banyak pula pengelengaraan PAUD yang tak mampu melaksanakan

program kegiatannya, bahkan sekedar memenuhi standar minimal yang

dipersyarakatkan.

7. Kemampuan implementasi manajemen suatu program merupakan landasan

utama bagi kelancaran pelaksanaana program, makna positif atau negatif

sebagai hasil implementasi manajemen terhadap program akan menjadi

pendorong atau penghambat bagi pelaksanaan suatu program.

The essence of management is to achnowledge the reality of scarcity and
then figure out how to organize sociaty ini a way that produces the most
officient use of resourses).

Inti sari dari manajemen adalah untuk mengakui adanya kenyataan

kelangkaan dan lalu memahami bagaimana caranya mengorganisir

masyarakat dengan cara yang menghasilkan penggunaan sumber dapat

paling efisien.

8. Manajemen dan partisipasi masyarakat memiliki dampak terhadap kualitas

penyelengaraan program pendidikan anak usia dini, bila manajemen dan

partisipasi masyarakat positif, akan memiliki dampak yang positif pula

terhadap pelaksanaan program PAUD, baik dalam bentuk kelompok

bermain maupun penitipan anak, sebaiknya jika manajemen pengelolaan

pendidikan anak usia dini serta partisipasi masyarakat negatif,

berpengaruh pula lemahnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

9. Dalam kaitannya dengan program PAUD non formal (Kelompok bermain)

sebagai usaha pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka
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implementasi manajemen dalam pengelolaan suatu  program, akan sangat

menentukan partisipasi masyarakat.

B. FOKUS

Penelitian ini akan menfokuskan untuk mengkaji hal – hal sebagai

berikut:

1. Bagaimana pembiayaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di

UPTD SKB Grobogan selama ini?

2. Bagaimana perencanaan biaya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di

UPTD SKB Grobogan selama ini?

3. Bagaimana pengelolaan biaya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di

UPTD SKB Grobogan selama ini?

4. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada program kegiatan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di UPTD SKB Grobogan selama ini?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini akan mengarahkan kajian secara teliti pada:

1. Dari mana sumber pembiayaan program kegiatan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) di UPTD SKB Grobogan selama ini?

2. Bagaiamana perencanaan biaya pendidikan pada Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) yang meliputi peran penyelengara, tutor dan orang tua/ wali

warga belajar di UPTD SKB Grobogan selama ini?
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3. Bagaimana pengelolaan biaya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di

UPTD SKB Grobogan selama ini?

4. Bentuk – bentuk partisipasi warga masyarakat dalam mendukung program

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang meliputi para tokoh masyarakat

(formal dan non formal), dan orang tua/ wali warga belajar selama ini?

D. DAFTAR ISTILAH

1. Kegiatan pendidikan adalah serangkaian proses pendidikan yang

dilakukan secara terencana untuk mencapai hasil belajar, sebagai

pelaksanaan dari Menu Pembelajaran.

2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang

ditujukan kepada anak sejak dini usia yang dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki

pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.

3. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi

anak usia 3 – 6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar –

dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan, yang

diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan

lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya,

sehingga siap memasuki pendidikan dasar.

4. Taman Penitipan Anak adalah wahana pendidikan dan pembinaan

kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk
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jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki

waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab

lain.

5. Partisipasi Masyarakat adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan

sebagai dukungan rakyat. Ukuran yang dipakai untuk mengukur tinggi

rendahnya partisipasi rakyat diukur dengan kemaunan rakyat ikut

menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

Pengelolaan anggaran biaya merupakan kegiatan yang dilaksanakan

pada setiap penyelengaraan program kegiatan termasuk penyelengaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pengelolaan biaya pendidikan dalam

implementasinya perlu diperhatikan kesesuaian antara perencanaan, dan

pelaksanaan yang keduanya memiliki peran yang strategis dalam rangka

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan memerlukan beberapa

pertimbangan antara lain : dari mana sumber biaya diperoleh, untuk kegiatan

apa saja biaya digunakan, siapa yang dilibatkan dalam perencanaan dan kapan

perencanaan dibuat, sedangkan pelaksanaan merupakan penjabaran

operasional dalam bentuk kegiatan  pendidikan sebagai implementasi dari

perencanaan.

Pengelolaan anggaran biaya pendidikan perlunya melibatkan

partisipasi warga masyarakat. Partisipasi warga masyarakat dalam kegiatan

pendidikan dan dalam pembangunan pada umumnya tidak hanya diukur

dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pendidikan dan atau

pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut

menentukan arah dan tujuan program. Ukuran lain yang dipakai dalam

mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah, ada tidaknya kemauan

rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil program.
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Permasalahan pertama yang kita hadapi di lapangan dalam usaha

melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

adalah belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat (orangtua/ wali warga

belajar) dalam memberikan dukungan. Partisipasi disini diartikan bahwa

partisipasi masyarakat adalah sebagai dukungan rakyat. Ukuran yang dipakai

untuk mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah diukur dengan

kemaunan rakyat menanggung biaya penyelenggaraan PAUD baik berupa

uang maupun tenaga. Dalam hal program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), perbedaan latar belakang sosial ekonomi dan budaya yang terdapat

pada masyarakat tiap desa akan mempengaruhi seberapa besar kamauan rakat

menanggung biaya penyelengaraan PAUD. Disisi lain kemampuan pengelola

dalam melaksanakan manajemen di program PAUD juga mempengaruhi

terjadinya partisipasi masyarakat. Pengelolaan biaya pendidikan yang

transparan dan akuntanbel akan mendorong terjadinya pengelolaan biaya

pendidikan yang efekif. Sedangkan pengelolaan yang efektif pada dasarnya

melaksanakan manajemen yang meliputi proses : perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan pengendalian

(controlling) berbagai usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber –

sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen diperlukan dan selalu ada dalam setiap organisasi baik yang

berorientasi profit  maupun non profit, di mana bisa berbentuk perusahaan

perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, rukung tetangga, dsb (Lihat

Suwarjono: Organisasi Laba & Nonlaba).
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Kemampuan pengelolaan biaya pendidikan yang efektif dilaksanakan

oleh para penyelengara program PAUD, akan mewarnai partisipasi

masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program di

lapangan.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Secara singkat kerangka pikir bagi peneliti ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Dalam hal ini program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

permasalahan pertama yang kita hadapi di lapangan pada program Pendidikan

Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) adalah belum dikelolanya biaya

pendidikan secara aktif dan belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat

(oarang tua/ wali warga belajar) dalam memberikan dukungan. Partisipasi ini

diartikan bahwa partisipasi masyarakat adalah sebagai dukungan rakyat.

Ukuran yang dipakai untuk mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat

Kegiatan Program
Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

Tujuan

Warga
Masyarakat

Fungsi pengelolaan
biaya pendidikan

positif/ negatif

Partisipasi
(dukungan/
hambatan)

Latar belakang
sosial ekonomi
dan budayanya
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adalah diukur dengan kemauan rakyat menanggung biaya penyelenggaraan

PAUD baik berupa uang maupun tenaga.

Dalam hal program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

perbedaan latar belakang sosial ekonomi dan budaya yang terdapat pada

masyarakat , dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

dalam bentuk Kelompok Bermain (play group) akan mempengaruhi seberapa

besar kemauan rakyat menanggung biaya  penyelenggaraan PAUD. Disisi lain

kemampuan pengelolaan dalam melaksanakan manajemen di program PAUD

juga mempengaruhi terjadinya partisipasi masyarakat. Manajemen adalah

proses: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan

(directing), dan pengendalian (controlling) berbagai usaha anggota organisasi

dan penggunaan sumber – sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi

yang telah ditetapkan Manajemen diperlukan dan selalu ada dalam setiap

organisasi baik yang beorientasi profit maupun nonprofit, dimana bisa

berbentuk perusahaan perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, rukun tetangga

dsb (Lihat Suwarjono: Organisasi Laba & Nonlaba).

Aspek – aspek manajemen yang dilaksanakan oleh para penyelenggara

program PAUD akan mewarnai partisipasi masyarakat dalam memberikan

dukungan terhadap pelaksanaan program PAUD di lapangan. Semakin positif

pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan di kelompok akan semakin

tinggi kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi, sebaliknya bila pengelolaan

manajemen pembiayaan pendidikan dikelompok belajar PAUD kurang positif

(negatif) mereka enggan berpartisipasi secara aktif.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. JENIS DAN SRATEGI PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang lebih

menekankan pada masalah proses dan makna (Pengelolaan biaya pendidikan

dan partisipasi), maka jenis penelitian dan strateginya yang terbaik adalah

penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini akan mampu menangkap

berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi teliti dan penuh nuansa, yang

lebih berharga daripada sekedar penyataan jumlah atau frekuensi dalam

bentuk angka. Strategi yang digunakan adalah studi kasus. Lokasi penelitian

adalah di Kelompok bermain Tunas Bangsa yang beralamat UPTD SKB

Grobogan Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya data temuan  akan

dianalisis untuk menemukan simpulan studi secara lengkap.

Selain itu, karena permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan

dalam proposal sebelum peneliti terjun dan  menggali permasalahan di

lapangan, maka jenis penelitian kasus ini secara lebih khusus bisa disebut

sebagai sudi kasus terpancang (embedded case reseach).
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B. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Bermain yang dilaksanakan

di UPTD SKB Grobogan, yaitu merupakan salah satu bentuk  Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) yang dinamakan Kelompok Bermain “Tunas

Bangsa”, di UPTD SKB Grobogan. Kelompok bermain Tunas Bangsa

beralamatkan UPTD SKB Grobogan Kabupaten Grobogan yang dipilih

sebagai lokasi penelitian ini. Terletak di Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi

dengan kharakteristik yang khas.

C. DATA DAN SUMBER DATA:

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji

dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut

akan digali dari beragam sumber data, dan jenis sumber data yang akan

dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Informan  atau nara sumber, yaitu terdiri dari Penyelenggara PAUD,

Tutor, Orangtua/ wali Warga Belajar dan tokoh masyarakat baik formal

dan informal yang berdomisili dilingkungan Kelompok Bermaian “Tunas

Bangsa” UPTD SKB Grobogan Kabupaten Grobogan.

2. Tempat peristiwa/ aktivitas yang terjadi di kelompok bermain, di UPTD

SKB Grobogan Kabupaten Grobogan serta lingkungan kerja penduduk,

dan lingkungan rumah tangga para orang tua warga belajar.

3. Arsip dan dokumen resmi mengenai pelaksanaan kegiatan di Kelompok

Bermain “Tunas Bangsa” UPTD SKB Grobogan Kabupaten Grobogan.
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D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data

yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara mendalam (in-depth interviewing)

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka tidak terstrktur

ketat, tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan secara berulang pada

informan yang sama (Patton, 1980). Pertanyaan yang diajukan bisa

semakin terfokus sehingga informasi yang bisa dikumpulkan semakin rinci

dan mendalam. Kelonggaran dan kelenturan cara ini akan mampu

mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang

sebanarnya, terutama yang berkaitan dengan perasaan sikap, dan

pandangan mereka terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Teknik wawancara ini akan dilakukan pada semua informan.

2. Observasi langsung.

Observasi ini dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai

observasi berperan pasif (Spradley, 1980). Observasi langsung ini akan

dilakukan dengan cara formal dan informal, untuk mengamati berbagai

kegiatan dan peristiwa yang terjadi di Kelompok Bermain (Play Group),

juga kegiatan  para tutornya dalam melaksanakan kegiatannya di

lingkungan kerjanya.
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3. Mencatat dokumen (content analysis)

Teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang

bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat di Kelompok Bermaian

(Play Group), di UPTD SKB Grobogan.

E. TEKNIK CUPLIKAN (SAMPLING)

Dalam penelitian kualitatif, teknik cuplikan yang digunakan bukanlah

cuplikan statistik atau biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian

kualitatif cenderung menggunakan teknik cuplikan yang bersifat selektif

dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang

keingintahuan pribadi peneliti lebih bersifat “purposive sampling”,  atau lebih

tepat disebut sebagai cuplikan dnegan “criterion-based selection” (Goetsz &

LeCampte, 1984) dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang

dipandang paling tahu, sehingga kemungkinan pilihan informan dapat

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dlam

memperoleh data  (Patton, 1980). Cuplikan semacam ini lebih cenderung

sebagai “Internal Sampling”.
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F. TEKNIK ANALISA DATA

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) dalam bentuk layanan pendidikan “Kelompok Bermain”. Dalam

model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data (data

reduction), sajian data (data disply) dan penarikan simpulan atau

verifikasinya, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses

pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam melaksanakan proses ini

peneliti aktivitasnya tetap bergerak di antara komponen analisis dengan

pengumpulan datanya selama proses pengumpulan data masih berlangsung.

Kemudian selanjutnya peneliti hanya beegerak diantara tiga komponen

analisis tersebut sesudah pengumpulan data selesai pada setiap unitnya dengan

menggunakan waktu yang masih tersisa dalam penelitian ini.

Untuk lebih jelasnya, proses analisis interaktif dapat digambarkan

dengan skema sebagai berikut:

Pengumpulan
Data

Sajian data

Reduksi data

Penarikan simpulan/
verifikasi
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G. VALIDITAS DATA/ KEABSAHAN DATA

Guna menjamin dana mengembangkan validitas data yang akan

dikumpulkan dalam penelitian ini, teknik pengembangan validitas yang

digunakan adalah teknik trianggulasi. Dari empat macam teknik trianggulasi

yang ada (Patton, 1980), hanya akan digunakan (1) trianggulasi data (sumber)

yaitu pengumpulan data sejenis dari sumber data yang berbeda, misalnya

mengenai kegiatan program digali dari sumber data yang berupa infoman,

arsip, peristiwa, demikian juga data kegiatan keterlibatannya. Selain itu data

base ini akan dikembangkan dan disimpan agar sewaktu – waktu dapat

ditelusuri kembali bila dikehendaki adanya verifikasi.
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BAB IV

PENYAJIAN  DATA

A. PENYAJIAN DATA

1. Gambaran Umum Tentang Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) Tunas Bangsa UPTD SKB Grobogan.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bagian VII

Pasal 258 ayat 1 – 6, bentuk layanan PAUD diselenggarakan melalui tiga

jalur pendidikan yaitu formal, non formal dan atau informal.

Jalur formal berbentuk TK, RA atau lainnya yang sejenis, jalur non

formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), TPA atau SPS, jalur informal

berbentuk Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB), TPA atau SPS.

Dengan dasar tersebut maka kelompok bermain adalah salah satu

bentuk layanan PAUD khusunya usia 3 – 6 tahun (sampai dengan

mamasuki sekolah dasar). Kegiatan Kelompok Bermain Tunas Bangsa

UPTD SKB Grobogan hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh

pemerintah, selebihnya adalah lembaga – lembaga yang lain seperti LSM,

Muslimat, Aisyiyah dll.

Program yang dilaksanakan Kelompok Bermain Tunas Bangsa

didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang diharapkan menjadi program

percontohan. Untuk mendukuing terlaksananya program – program

tersebut didukung ketenagaan meliputi penyelenggaraan dan tenaga

fungsional (pemong belajar) yang profesional sesuai dengan keahliannya.
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2. Analisis Situasi Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tunas Bangsa di UPTD SKB Grobogan.

a. Kondisi ketenagaan

1) Pamong belajar

Pendidikan
L P Jml

S2 S1 D SLTA SLTP
Jml Ket

2 1 3 - 3 - - - 3 PNS

- - - - - - - - - -

2) Keterampilan yang dimiliki Pamong Belajar

No Nama pamong belajar Ketrampilan yang dimiliki

1

2

3

Rini Wahyuningsih,S.Pd.

Hari Purwanto,S.Pd.

Drs. Suseno

Anyaman

Komputer

Tata Boga

b. Fasilitas yang dimiliki

1) Kondisi tanah dan bangunan

No Nama bangunan Jumlah unit dan luas Pemanfaatan

1

2

Tanah

R. PAUD

25 m2

1 lokal PAUD

2) Kondisi fasilitas yang dimiliki

No Nama bangunan Jml dan luas Kondisi Pemanfaat

1

2

Tanah

R. PAUD

25 m2

1 lokal 20 m2

Baik

Baik PAUD
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3. Analisis Situasi Kelompok Bermain “TunasBangsa”

a. Data Situasi Kelompok Bermain “TunasBangsa”

Warga belajar kelompok bermain adalah warga masyarakat

dengan persayaratan:

1) Sehat jasmani dan rohani

2) Berusia 2 – 5 tahun

3) Belum pernah mengikuti pendidikan pra sekolah

4) Adanya kemauan dan dorongan orang tua

Tabel 1

Data Warga Belajar Kelompok Bermain

Berdasarkan Kategori Usia

Jml Warga belajar
No Tahun pembelajaran Usia

L P Jml
Prosentase

1 2007/ 2008 4 -  5 th

3 – 4 th

2 – 3 th

7

5

-

9

4

-

16

9

-

64 %

36 %

Jumlah 14 11 25 100 %

2 2008/ 2009 4 -  5 th

3 – 4 th

2 – 3 th

4

10

-

8

6

-

12

16

-

43 %

57 %

Jumlah 14 14 28 100 %
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b. Tutor

Tutor Kelompok Bermain “TunasBangsa” sejumlah 3 orang

memiliki latar belakang pendidikan D2 dan SLTA.

1) Berlatar belakang pendidikan D2 1 orang dan SLTA 2 orang.

2) Memahami psikologi perkembangan anak

3) Memahami metodologi pembelajaran khususnya penerapan konsep

bermain sambil belajar

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan anak usis 2 s/d 5

tahun dan orang tuanya.

5) Memiliki kemampuan dalam menyusun persiapan mengajar,

memiliki perkembangan anak dan membuat laporan

Data tentang Tutor Kelompok Bermain “TunasBangsa” di UPTD

SKB Grobogan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2

Tutor Kelompok Bermain TunasBangsa

No Tahun pembelajaran Nama Pendidikan Tugas Alamat

1 2007/ 2008 Liswati

Siti Muayanah

Sukesi

SMA

SMA

D2

Tutor

Tutor

Tutor

Genuksuran

Danyang

Purwodadi

2 2008/ 2009 Liswati

Siti Muayanah

Sukesi

SMA

SMA

D2

Tutor

Tutor

Tutor

Genuksuran

Danyang

Purwodadi
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c. Program Belajar

1) Kurikulum

Program belajar kelompok bermain “Tunas Bangsa” telah

diintergrasikan degan Posyandu dengan menjadikan beberapa

aspek sebagai berikut:

a) Program belajar dalam rangka pembentukan perilaku yang

antara lain meliputi: keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti,

sosial dan emosional, disiplin.

b) Program belajar dalam rangka pengembangan kemampuan

dasar yang meliputi kemampuan berbahasa, daya pikir,

ketrampilan dan seni.

c) Program belajar dalam rangka menjaga dan meningkatkan

kesehatan jasmani. Pembentukan perilaku dan pengembangan

kemampuan dasar tersebut dicapai melalui tema – tema dan

sentra – sentra yang balok, seni, persiapan, alam cair, peran

yang dikembangkan oleh pendidik.

2) Metode

Metode belajar yang digunakan adalah bermain sambil/

belajar. Dengan menggunakan metode BCCT (Beyond Centres and

Circle Times) yang dilakukan dalam bermain di sentra – sentra

dengan tema – tema dikembangkan oleh Tutor/ pendidik sesuai

dengan perkembangan anak.
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d. Sarana Belajar

1) Sarana Belajar

Dalam melaksanakan pembelajaran kelompok bermain

“Tunas Bangsa” menggunakan ruangan gedung yang berlokasi di

Jalan Kapten Rusdiyat II/No.49 UPTD SKB Grobogan sedangkan

sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam proses belajar

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Sarana dan Prasarana

Yang Digunakan Dalam Proses Belajar

Kelompok bermain “Tunas Bangsa” UPTD SKB Grobogan

No Jenis barang Jumlah Kondisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ruang kelas

Meja

Kursi

Papan tulis

Almari

APE dalam

APE luar

Alat tulis warga belajar

Alat penerangan (lampu)

Buku modal

Bacaan pelengkap

1 ruang

26 buah

44 buah

2 buah

4 buah

60 Set

11 Unit

2 set

Listrik PLN

25 set

20 judul

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik
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12

13

14

Kaset/ CD

Karpet/ tikar

TV/CD Player

10 judul

2 buah

1 set

Baik

Baik

Baik

2) Perlengkapan administrasi

a) Buku induk warga belajar

b) Buku induk sumber belajar

c) Buku Absensi warga belajar

d) Buku absensi sumber belajar

e) Buku kemajuan belajar

f) Buku daftar inventaris kelompok

g) Buku kas

h) Buku tamu

i) Buku rapot/ sertifikasi warga belajar

j) Buku bimbingan harian

k) Buku program semester/ tahunan

l) Buku catatan menu tambahan gizi

m) Buku ekspedisi keluar/ masuk

n) Buku program harian/ mingguan

o) Buku catatan pertumbuhan anak

p) Buku catatan kelulusan
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e. Prinsip Pembelajaran

1) Prinsip Edukatif

a) Program kegiatan belajar kelompok bermain merupakan

pedoman bagi para PAUD, orang tua, guru, orang dewasa

lainnya dalam rangka menstimulasi perkembangan anak agar

tercapai perkembangan yang optimal

b) Program kegiatan belajar kelompok bermain harus dipelajari

secara menyeluruh (utuh) dimana semua aspek pengembangan

yang ada merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah –

pisahkan.

c) Dalam mencapai kemampuan yang diharapkan, kegiatan

belajar dilakukan sambil bermain dengan menggunakan metode

dan teknik yang sesuai dengan prinsip – prinsip pendidikan.

d) Kemampuan yang diharapkan/ dicapai dalam pelaksanaannya

dilakukan secara bertahap dan berulang sesuai dengan

perkembangan anak.

e) Kemampuan yang diharapkan dapat dicapai melalui tema yang

disesuaikan dengan lingkuangan terdekat anak.

f) Program kegiatan belajar kelompok bermain merupakan

investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber

daya manusia karena pendidikan anak usia dini diharapkan

melahirkan anak – anak yang lebih siap belajar, lebih sehat
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yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas mereka

ketika mereka dewasa.

2) Prinsip Terpadu

Pembelajaran pendidikan kelompok bermain menggunakan

prinsip terpadu yang beranjak dari tema. Yang menarik (center of

interest) dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai

konsep. Secara mudah dan jelas, dengan memberikan banyak

waktu dan jenis main (intensitas dan densitas) yang dibutuhkan

oleh anak sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna

khususnya bagi anak umumnya pada masyarakat

f. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran dalam hal ini diartikan cara penyampaian

isi/ materi agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Cara

penyampaian isi pembelajaran paling tidak akan menyangkut tiga

aspek yaitu metode belajar, media belajar, dan kegiatan belajar.

Mengacu pada tujuan dan muatan materi maka arah pembelajaran

mencakup:

1) Proses belajar berkenan dengan pengetahuan dan ketrampilan.

Untuk pengetahuan penerapannya baru bersifat pengenalan,

adapun bentuk pelaksanaannya ditentukan pada:

a) Pengembangan moral dan nilai – nilai agama

b) Pengembangan fisik

c) Pengembangan bahasa
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d) Pengembangan kognitif (pengetahuan)

e) Pengembangan sosial emosional

f) Pengembangan seni

Dan materi yang sifatnya disesuaikan dengan usia anak

sedangkan untuk keterampilan lebih ditekankan pada keterampilan

cara memainkan, menggunakan Alat Permainan Edukatif (APE)

baik APE yang digunakan didalam kelas maupun di luar kelas

(halaman). Metode belajarnya yang dilaksanakan lebih banyak

memberikan peluang pada kebutuhan warga  belajar untuk

berpartisipasi dalam proses belajar. Dengan menggunakan metode

BCCT (Beyond Centres and Circle Times ).

Kegiatan belajar yang digunakan lebih banyak bersifat

permainan atau belajar sambil bermain dengan dibimbing oleh

Tutor/ Fasilitator.

Bentuk media yang digunakan terdiri dari:

a) Alat Permainan Edukatif (APE) baik yang ada di dalam

maupun diluar ruangan

b) Gambar – gambar berupa poster, Bokklet, leaflet

c) Buku – buku cerita

d) Alat permainan di sentra – sentra

2) Proses pertumbuhan motivasi, penalaran, analisis dalam rangka

pengembangan kepribadian cara penyampaiannya lebih bersifat

tauladan. Tutor lebih banyak memberikan contoh yang diterapkan
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dalam setiap pemberian materi dengan pendekatan secara individu,

kelompok maupun secara umum atau bersama – sama satu kelas.

Tabel 4

Susunan Panitia Penyelenggara Kelompok Bermain

“Tunas Bangsa” Di UPTD SKB Grobogan

No Nama
Jabatan dalam

kepanitiaan

Jabatan dalam

kedinasan

1

2

3

4

5

Drs. Bambang Rusminto,M,M

Dwi Armiati, S.Pd.

Rini Wahyuningsih,S.Pd.

Hari Purwanto,S.Pd.

Drs. Suseno

Penasehat

Penanggung jawab

Penyelenggara

Anggota

Anggota

Ka Dinas Pendidikan

Kepala SKB

Pamong Belajar

Pamong Belajar

Pamong Belajar

g. Biaya penyelenggaraan

Penyelenggaraan kelompok bermain “Tunas Bangsa” di UPTD

SKB Grobogan  Kabupaten Grobogan Tahun 2009 dibiayai oleh:

1) Dana pembinaan dari APBD dengan rincian penggunaan sebagai

berikut

a) Transport penyelenggara

b) Transport Tutor

c) Pengadaan APE warga belajar

d) Pengadaan sarana/ prasarana
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2) Dana swadaya partisipasi dari orang tua/ wali warga belajar dengan

rincian sebagai berikut

a) Insentif sumber belajar

b) Pengadaan APE warga belajar

c) Tambahan gizi warga belajar

d) ATK warga belajar

B. TEMUAN PENELITIAN

Bagaimana pembiayaan direncanakan, dan dikelola pendidikan, dari

hasil analisis data wawancara penulis mendapatkan gambaran bagaimana

pembiayaan pendidikan di kelompok bermain Tunas Bangsa dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengalokasiannya:

1. Bahwa pembiayaan diperoleh dan digunakan melalui mekanisme

musyawarah antara pihak penyelenggara sebagai induk organisasi dan

orang tua/ wali warga belajar yang dilakukan tidak hanya pada awal tahun

pelajaran, akan tetapi dilakukan setiap kali ada kepentingan yang berkaitan

dengan pembelajaran.

2. Keterlibatan warga masyarakat khususnya orangtua/ wali warga belajar

tidak terbatas pada penentuan besarnya sumbangan SPP, akan tetapi

meliputi kegiatan di luar kelas, seperti bina lingkungan, pembelajaran

renang, maupun karnaval dalam rangka HUT kemerdekaan yang

kesemuanya terkait degan biaya tambahan yang harus dibebankan bersama

antara sekolah dan masyarakat.
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3. Keterikatan masyarakat yang merupakan partisipasi aktif orang tua/ wali

mencakup lebih luas, tidak terbatas masalah biaya, lebih luas lagi

menyangkut kegiatan pendampingan, pendampingan disini adalah

orangtua akan selalu mendampingi dan mengamati putra – putrinya pada

saat proses pembelajaran berlangsung. Setiap proses pembelajaran yang

dilakukan oleh pendidik/ tutor peran orang tua menjadi ganda, pertama

orang tua/ wali warga belajar menjadi motivator bagi anak untuk lebih

gairah dan muncul keberaniannya berinteraksi dengan teman – temannya

dan lingkungan sosialnya. Keterlibatan in menjadi hal penting dan

mendasar, manakala warga belajar berada pada tahap penyesuaian awal

4. Manajemen dengan pendekatan partisipasi, terasa kental sekali dilakukan

oleh penyelenggara dan tutor, semua kegiatan menyangkut pembelajran

baik yang sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas serta kegiatan baru akan

selalu di konsultasikan dan dimusyawarahkan dengan orang tua/ wali

warga belajar.

5. tingkat sosial ekonomi orang tua/ wali yang umumnya kelas menengah

keatas membuat para penyelengara maupun tutor untuk lebih cepat

tanggap dalam menyikapi setiap masalah yang muncul, sikap proaktif

terhadap pemecahan masalah yang muncul merupakan salah satu kunci

keberihasilan meningkatkan partisipasi masyarakat.

6. Bentuk pertangung jawaban pengelolaan biaya pendidikan khususnya

menyangkut kegiatan yang sifatnya ensidental diselesaikan secepatnya

setelah kegiatan berlangsung, bentuk pertanggung jawaban tidak berupa
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laporan yang terinci namun cukup dengan beberapa keterangan yang

diperlukan. Hal ini dapat diterima oleh masyarakat dikarenakan kecepatan

dan ketepatan pemberian informasi atau penjelasan ikut memberikan andil

bahwa masyarakat dapat pertangung jawaban penggunaan biaya

7. Kendala internal yang muncul justru dari kalangan pendidik, yang kurang

mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

dikarenakan basik pendidikan mereka berasal dari D2 dan SLTA serta

status kepegawaian mereka yang masih tenaga honorer dan belum menjadi

pegawai tetap

Biaya pendidikan merupakan issu yang menarik dan kontoversial untuk

didiskusikan, bahwa setiap pelaksanaan pendidikan tidak akan lepas dengan

kebutuhan akan biaya. Pengelolaan biaya yang efektif akan berdampak pada

kelancaran dan peningkatan kinerja dari komponen pendidikan itu sendiri.

Keterlibatan segala unsur dalam penyelengaraan pendidikan anak usia dini

khususnya dilaksanakan melalui layanan kelompok bermain Tunas Bangsa

UPTD SKB Grobogan, menjadi faktor utama kelancaran pelaksanaan kegiatan

program.
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BAB V

PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN

Bagaimana Pembiayaan direncanakan dan dikelola Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) di kelompok bermain “Tunas Bangsa” UPTD SKB

Grobogan. Dari penelusuran penulis tentang pembiayaan pendidikan

disebutkan, Penelitian mengenai variabel biaya pendidikan terhadap dampak

sosial ekonomi pendidikan dilakukan oleh Ruwiyanto (1994). Hasil penelitian

itu menyimpulkan, upaya memperbaiki manajemen untuk efisiensi biaya

pendidikan akan membawa dampak pengetasan masyarakat miskin, sekaligus

akan membawa pada usaha ke arah pemerataan pendidikan. Percepatan dan

pemerataan penyediaan pendidikan formal secara kuantitatif kerap diartikan

sebagai kunci kesuksesan pembangunan ekonomi, mitos seperti inilah yang

berkembang selama ini

Teori human capital juga memberikan pandangan, bahwa manusia

bukanlah tanah, uang tunai, bangunan, atau peralatan, tetapi merupakan

peubah yang sangat esensial untuk pengembangan dan pertumbuhan manusia

dan ini telah mulai diterima pada abad ke 20. pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi juga menggiring manusia menentukan dirinya

berada dalam kerangka pengetahuan.

Manusia sebagai pengkaji, sebagai pengguna dan juga sebagai objek,

dengan demikian tidak bisa dipungkiri manusia merupakan suatu perangkat
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yang dapat dikelola untuk kepentingan kehidupan yang lebih baik atau dalam

ekonomi dapat dikatakan bahwa manusia dapat dimanipulasi untuk meraih

keuntungan. Sebaliknya semua aset selain dari manusia adalah sumber daya

bersifat statis, pasif, yang menghendaki apalikasi manusia untuk menghasilkan

harga dan nilai.

Biaya pendidikan merupakan issu yang menarik dan kotroversal untuk

didiskusikan, sebab pendidikan adalah “milik umum” (public goods) yang

direduksi dari kepentingan pribadi (privat goods). Artinya nilai balik (rate of

return) suatu pendidikan dalam bentuk kematangan berfikir, kematangan

berperilaku, kematangan berpolitik dan kematangan lainnya akan dinikmati

bersama – sama, seluruh anggota masyarakat bangsa dan negara di samping

keluarga dan pribadi.

 Oleh sebab itu kebijakan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan

selalu mendapat respon dari maasyarakat. Dapat difahami bahwa pendidikan

merupakan investasi yang membutuhkan pengorbanan, baik waktu, tenaga dan

biaya. Biaya yang dikorbankan dapat berupa fasilitas, fisik maupun biaya

operasional. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan

yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan

yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat

mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses

pendidikan terutama di sekolah tidak akan efektif.

Biaya (cost) pada pendidikan memiliki cakupan yang luas, yakni semua

jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik
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dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan

uang), misalnya, iuran siswa adalah jelas merupakan biaya, tetapi sarana fisik,

buku dan guru adalah juga biaya. Bagaimana biaya – biaya itu direncanakan,

diperoleh, dialokasikan dan dikelola merupakan kajian pembiayaan

pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang

diselenggarakan di UPTD SKB Grobogan, merupakan unit terkecil dalam

penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dalam bentuk kelompok bermain,

dalam kegiatan operasionalnya memerlukan biaya pendidikan. Pertama; biaya

pendidikan diperoleh dari DIK (daftar isian kegiatan) / dana rutin UPTD SKB

Grobogan yang diprogramkan setiap awal tahun anggaran, dengan kegunaan

meliputi pembayaran transport Tutor, transport penyelenggara dan kebutuhan

administrasi harian atau ATK habis pakai. Kedua : sumber pembiayan

diperoleh dari bantuan stimulan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan

Kabupaten dalam bentuk bantuan transport tutor, sarana belajar berupa (APE)

alat peraga edukatif), yang diperolehnya tidak dapat diprediksi setiap

tahunnya. Ketiga : Sumber utama pembiayaan berikutnya adalah dari

partispasi warga masyarakat, dalam hal ini pelibatan warga masyarakat dalam

pembiayaan pendiikan di kelompok bermain dilakukan mulai dari awal tahun

pembelajaran dengan mengadakan musyawarah untuk menyusun RABS, yang

akan mencerminkan kegiatan selama satu tahun anggaran. Hasil keputusan

antara lain tentang besarnya sumbangan SPP dari setiap bulannya, dan

kegiatan luar kelas seperti bina lingkungan, rekreasi renang dan lain – lain.
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Bentuk – bentuk keterlibatan warga masyarakat (orang tua/ wali), dalam

bentuk lain adalah “ikut program gemar menabung” yang dilakukan setiap

saat artinya bahwa menabung diperuntukkan bagi anak yangdilakukan setiap

hari yang dikelola bersama tutor dan salah satu orang tua menjadi bendahara

menampung dan mencatat hasil tabungan anak – anak setiap hari, setiap

minggu sekali uang akan disetor/ ditabung di bank terdekat sebagai langkah

keamanan. Kegunaan tabungan untuk mendukung kebutuhan - kebutuhan

yang tidak terkafer dalam kegiatann tahunan, kegunaan untuk sosial misalnya

; ada anak yang sedang sakit, atau sedang ulang tahun maka dapat digunakan

untuk sosial dengan iuran yang diambilkan dari uang tabungan tersebut.

Kegunaan lain dapat dipakai pada saat program “wisata bermain” yang

dilaksanakan akhir tahun dengan biaya sepenuhnya dari swadaya,

mengadakan iuran untuk paket wisata bermain. Program gemar menabung

mendapatkan beragam tanggapan ada yang menganggap positif disatu pihak

dan ada yang menganggap kegiatan yang tidak begitu bermanfaat berikut

taggapan  dari orang tua/ wali sebagaimana terungkap;

“saya senang mengikuti kegiatan “Gemar menabung” yang diadakan oleh
sekolah, menurut kami hal ini dapat melatih anak-anak untuk berlatih hema,
mengenalkan uang sebagai barang yang bernilai, yang harus dikelola dan
disimpan dengan baik. Dilain itu kami tidak begitu repot mempersiapkan
kebutuhan lain yang mendesak atau  tidak terprogram sebelumnya.” ( )

“menurut saya kegiatan “Gemar menabung” tidak begitu penting bagi saya
namanya kebutuhan untuk pendidikan anak, harusnya sudah teranggarkan jadi
kalau memang sekolah membutuhkan dan terkait dengan kegiatan anak harus
dicukupi dan tidak terlalu repot untuk menambung setiap hari. Kegiatan itu
lebih banyak menyita waktu dan pikiran, hanya untuk melakukan hal-hal yang
tidak efektif” ( Sukinah ).
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Dari pendapat warga masyarakat tentang bagaimana membiayai

pendidikan ada yang mendukung penuh ada yang tidak bahkan menantang.

Bagi yang kurang mendukung sebagaimana tercermin dalam ungkapan di atas,

bahwa kegiatan tersebut cnderung tidak efektif. Kegiatan gemar menabung

cenderung menghasilkan waktu dan pikiran serta tenaga. Kegitan yang sudah

jelas kegunaan dann waktunya maka dapat diprediksi sebelumnya untuk dapat

dilaksanakan atau tidak. Model pembiayaan di kelompok bermain “Tunas

Bangsa” disusun dan dibuat dengan melibatkan dari berbagai unsur dan

sumber yang semuanya di administrasikan, keterlibatan warga masyarakat

khususnya orang tua/ wali selalu ikut mengeola  menjadi bagian dari

manajemen pengelolaan keuangan sekolah dan menjadi hal yang perlu

dilakukan. Keterlibatan pengelolaan tetap pada batas – batas kewenangan

yang tidak ditetapkan oleh manajemen sekolah. Memperbaiki manajemen

untuk efisiensi biaya pendidikan dapat dilakukan dengan keterlibatan

masyarakat secara penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Bagaimana bentuk – bentuk partisipasi masyarakat?

Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat penulis sampaikan dalam

uraian ini adalah hasil wawancara kami dengan beberapa informan, satu

diantaranya dari tutor sebagai berikut:

“menurut saudara pentingkah perlibatan masyarakat dalam hal pembiayaan
pendidikan di kelompok bermain? Jawab: sangat penting karena tanpa
partisipasi orang tua/ wali warga belajar kegiatan KBM maupun kegiatan lain
yang ada di kelompok bermain kurang dapat terlaksana dengan lancar dan
baik, karenanya partisipasi masyarakat menjadi penting demi kemajuan
kegiatan KBM di Kelompok Bermain”
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“…menurut saudara apa harapan orang tua/ wali warga belajar? Jawab : Agar
pembelajaran berhasil secara optimal diharapkan orang tua/ wali selalu
mendampingi anak saat belajar dirumah, dan diharapkan masyarkat mau
mempercayakan putra - putrinya yang usia 3 – 5 tahun untuk bermain dan
belajar di Kelompok Bermain “Tunas Bangsa”.

Perkembangan PAUD dalam bentuk kelompok bermain “Tunas Bangsa”

mengalami pasang surut yang merupakan dinamika dari suatu proses

pendidikan, kronologis perkembangan kelompok bermain Tunas Bangsa

UPTD SKB Grobogan baru mulai melibatkan mayarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2002 dengan dimulainya mengadakan

musyawarah antar orang tua/ wali warga belajar di awal tahun pembelajaran,

hal pokok yang dibahas mengenai perkembangan pembelajaran yang mulai

banyak menggunakan Anal Peraga Edukatif (APE) hal tersebut merupakan

tindak lanjut pembinaan dari dinas terkait utamanya dari P2-PNFI Regional II

Jawa Tengah selaku pembina tekniks dari Kelompok Bermain Tunas Bangsa

UPTD SKB Grobogan. Penyebab lain karena keterbatasan dana yang dimiliki

baik bersumber dari DIK (daftar isian kegiatan) UPTD SKB Grobogan

maupun dari bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten membuat prihatin para

Penyelenggara dan tutornya. Keluhan dari orang tua/ wali warga belajar

tentang minimnya sarana pembelajaran, munculah gagasan diadakanlah

musyawarah bersama jajaran pelaksana di kelompok bermain serta orang tua/

wali membahas pentingnya alat peraga bagi anak didik. Berikut pendapat dari

orang tua wali yang pernah mengikuti musyawarah.

“….menurut kami bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di
Kelompok Bermain Tunas Bangsa bisa lebih berkualitas dan memiliki nilai
tambah adalah salah satunya dilengkapi dengan alat peraga edukatif yang
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memadai, saya tahu bahwa anak akan lebih merasa nyaman dan enjoy bila
banyak alternatif mainan yang membuah gairah untuk belajar.

Perlibatan masyarakat tidak terbatas dalam hal berkaitan dengan

pembiayaan pendidikan, juga dalam keterlibatan secara berkaitan dengan

pendamping putra/ putrinya sendiri khususnya dalam kegiatan bilung (bina

lingkungan) adalah program pengenalan lingkungan sekitar degan di isi

kegiatan jalan – jalan rekreasi ke Kota Kabupaten degan naik dokar, becak,

dan lain – lain. Kegiatan yang demikian keterlibatan orang tua menjadi mutlak

diperlukan. Gambaran keterlibatan orang tua sebagaimana oleh orang tua/ wali

warga belajar sebagai berikut:

Kalau di kelompok bermain ada kegiatan saya selalu mendampingi anak saya,
terutama kegiatan diluar kelas, seperti kegiatan bina lingkungan yang
kegiatannya jalan – jalan pakai transportasi lokal, naik dokar atau becak
mengelilingi kota Purwodadi dan bermain di Alun – alun Purwodadi. Orang
tua sebenarnya juga ikut senang sambil mendampingi anak saya belajar
mengenal lingkungan, berlari kesana – kemari kami ikut mengawasi mereka
“maklum anak kecil akan selali ingin tahu hal – hal yang baru” walaupun telah
dibimbing oleh tutornya, kami selaku orang tua tetap ada kekhawatiran dan
ikut aktif memberikan pengarahan kepada anak saya.

Model pembiayaan pendiidkan di kelompok bermain “Tunas Bangsa

adalah bagaimana kemampuan pengelolaan melibatkan masyarakat seluas

luasnya keterlibatan masyarakat tidak terbatas kebutuhan pembiayaan lebih

luas lagi menyangkut kegiatan – kegiatan lainnya, keterlibatan warga

masyarakat khususnya orang tua wali selalu ikut mengelola menjadi bagian

dari manajemen pengelolaan keuangan sekolah menjadi hal penting untuk

diperhatikan dan dilaksanakan. Keterlibatan pengelolaan tetap pada batas –

batas kewenangan yang telah ditetapkan pada batas – batas kewenangan yang

telah ditetapkan oleh manajemen sekolah. Memperbaiki manajemen untuk
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efisiensi biaya pendidikan dapat dilakukan dengan perlibatan masyarakat

secara penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
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BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengelolan biaya pendidikan dalam implementasinya perlu diperhatikan

kesesuaian antara perencanaan, dan pelaksanaan yang keduanya memiliki

peran yang strategis dalam rangka tercapainya tujuan yang telah

ditetapkan. Perencanaan memerlukan beberapa pertimbangan antara lain;

dari mana sumber biaya diperoleh, untuk kegiatan apa saja biaya

digunakan.

2. Pengelolaan anggaran biaya pendidikan pada kegiatan pendidikan anak

usia dini di kelompok bermain Tunas Bangsa dikelola dengan melibatkan

berbagai unsur dan melibatkan partisipasi warga masyarakat. Partisipasi

warga masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan dalam pembangunan

peningkatan mutu pendidikan di kelompok bermain Tunas Bangsa UPTD

SKB Grobogan diukur dengan kemauan masyarakat dalam hal ini orang

tua/ wali warga belajar untuk menanggung biaya pendidikan dan atau

pembangunan.

3. Tolak ukur tingkat partisipasi adalah adanya dukungan masyarakat yang

mau menanggung biaya pendidikan yang diperlukan juga dengan ada

tidaknya hak masyarakat (orang tua/ wali) untuk ikut menentukan arah dan

tujuan program.
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4. Permasalahan pertama yang dihadapi di lapangan dalam usaha

melaksanakan program pendidikan anak usia ini (kelompok bermain)

adalah belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat (orangtua/ wali

warga belajar) dalam memberikan dukungan. Dukungan tidak hanya

bersifat finansial akan tetapi juga berupa dukungan melestarikan program

– program yang telah dan sedang berjalan terkait dengan pelaksanaan

kegiatan belajar mengajar.

5. Kemampuan pengelolaan biaya pendidikan yang efektif yang dilaksanakan

oleh para penyelenggara program PAUD, akan mewarnai partisipasi

masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program

di lapangan.

6. Bagaimana kemampuan pengelola melibatkan masyarakat seluas – luasnya

adalah dalam mendukung program kegiatan pendidikan salah satu faktor

pendukung, keterlibatan masyarakat di pendidikan anak usia dini

khususnya di kelompok bermaian Tunas Bangsa UPTD SKB Grobogan,

tidak terbatas kebutuhan pembiayaan lebih luas lagi menyangkut kegiatan

– kegiatan lainnya. Keterlibatan warga masyarakat khususnya orang tua/

wali ikut mengelola menjadi bagian dari manajemen peengelolaan

keuangan sekolah.

7. Manajemen dengan pendekatan partisipatif, terasa kental sekali dilakukan

oleh penyelenggara dan tutor, semua kegiatan menyangkut pembelajaran

baik yang sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas serta kegiatan baru akan
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selalu di konsultasikan dan dimusyawarahkan dengan orang tua/ wali

warga belajar.

B. IMPLIKASI

1. Pengelolaan biaya pendidikan akan dapat berjalan dengan efektif bila

dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait dengan

proses pendidikan usia dini (PAUD) utamanya dalam bentuk layanan

melalui kelompok bermain.

2. Bahwa kemampuan melibatkan masyarakat (orangtua/ wali) menjadi hal

yang perlu dipertimbangkan bila menginginkan partisipasi masyarakat

secara penuh.

3. Pengelolaan biaya pendidikan pada progran Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) dapat berjalan efektif apabila melibatkan orangtua/ wali menjadi

bagian dari manajemen sekolah.

4. Kemampuan dan status sosial ekonomi masyarakat menjadi perhatian dan

perlu dipertimbangkan dalam merancang biaya pendidikan yang dilakukan

dnegan musyawarah mufakat, pemaksaan kehendak akan mengakibatkan

partisipasi masyarakat menjadi berkurang dan bahkan bersikap apatis pada

kegiatan berikutnya.

5. Bagi para penyelenggara dituntut memiliki kemampuan dan kepekaan

dalam menghadapi berbagai tuntutan masyarakat, kebijakan yang arif akan

dapat mewarnai tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan

dukungan.
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C. SARAN

1. Perlunya mempertimbangkan dalam membuat program kegiatan tambahan

(Program Gemar Menabung) yang melibatkan seluruh orangtua/ wali.

Penyelenggara benar-benar dapat melihat dan merasakan apakah orang

tua/ wali secara keseluruhan dapat menerima program dimaksud, kalaupun

program tersebut tetap dilaksanakan hendaknya tidak bersifat masal dan

wajib bagi semua.

2. Bagi penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dinii (PAUD) di UPTD SKB

Grobogan untuk membuat perencanaan yang matang berdasarkan masukan

dari berbagai pihak, utamanya melibatkan masyarakat (orangtua/ wali

warga belajar) untuk ikut adil dalam memberikan masukan bagi

kepentingan perencanaan yang lebih mantab dan dapat dilaksanakan.

3. Seiring dengan perubahan paradigma dibidang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) yang diselenggarakan oleh UPTD SKB Grobogan, perlu

diimbangi dengan peningkatan kemampuan Tutor/ pengajar dalam

mensikapi tuntutan masyarakat. Peningkatan keampuan penyelenggara dan

tutor dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan – pelatihan khusus

tentang metode pembelajaran dan pengelolaan program PAUD, dan

peningkatan melalui pendidikan formal.

4. Menciptakan lingkungan belajar yang bersih, kondusif, dan alat permainan

edukatif yang mencukupi dari sisi jumlah dan cocok dengan lingkungan di

daerah akan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk menyekolahkan

anaknya di kelompok bermain Tunas Bangsa UPTD SKB Grobogan, yang
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selanjutnya akan meningkatkan pula partisipasi masyarakat dalam

mendukung program tersebut.
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