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Abstrak — Sertifikasi merupakan upaya pemerintah 

mewujudkan guru professional, termasuk di 

dalamnya adalah guru Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) atau Taman Kanak-Kanak (TK). Guru yang 

telah dinyatakan lulus sertifikasi berhak memperoleh 

sertifikat pendidik. Guru PAUD/TK bersertifikat 

pendidik harus memiliki empat kompetensi, salah 

satunya adalah kompetensi profesional. Guru 

PAUD/TK memiliki latar belakang pendidikan yang 

beragam. Sertifikasi seharusnya dipandang sebagai 

sarana untuk meningkatkan kompetensi, namun 

banyak yang menjadikan sertifikasi sebagai tujuan. 

Oleh karena itu keberadaan guru PAUD 

bersertifikat pendidik perlu dianalisis keberadaan 

kompetensinya. Salah satu sub kompetensi 

professional adalah kemampuan dalam 

mengembangkan materi, struktur, dan konsep 

bidang keilmuan. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 1) Berapa persen kemampuan dalam 

mengembangkan materi, struktur, dan konsep 

bidang keilmuan?, 2) Berapa persen kemampuan 

dalam menelaah konsep dasar bidang keilmuan?, 3) 

Berapa persen kemampuan dalam 

mengorganisasikan konsep dasar keilmuan?. Jenis 

penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Populasi 

penelitian 135 guru PAUD bersertifikat pendidik. 

Sampel sebanyak 35 diambil menggunakan area 

propotional random sampling. Teknik pengumpulan 

data penelitian melalui tes. Analisis data dilakukan 

dengan mencari rata-rata nilai (Mean) yang disajikan 

dalam bentuk persentase. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) Kemampuan dalam 

mengembangkan materi, struktur, dan konsep 

bidang keilmuan sebesar 61%, 2) kemampuan dalam 

menelaah konsep dasar bidang keilmuan sebesar 66 

%, 3) dan kemampuan dalam mengorganisasikan 

konsep dasar keilmuan sebesar 55 %.  

 

Kata Kunci — Kompetensi Profesional, Guru PAUD, 

Bersertifikat Pendidik.  

 

I. PENDAHULUAN  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 

pendidikan prasekolah sebelum pendidikan dasar. 

PAUD diberikan kepada anak dari rentang usia nol 

hingga enam tahun melalui pemberian rangsangan 

pendidikan yang membantu mengoptimalkan tumbuh 

kembang anak. PAUD memiliki tujuan agar anak siap 

memasuki jenjang pendidikan berikutnya, yaitu 

pendidikan dasar baik di Sekolah Dasar maupun di 

Madrasah Ibtidaiyyah. 

PAUD dapat diselenggarakan pada jalur formal 

maupun nonformal. Penyelenggaraan PAUD jalur 

formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), 

Raudhatul Athfal (RA), Busthanul Athfal (BA), maupun 
satuan lain sederajat. Pada jalur non formal dapat 

berupa Kelompok Bermasin, Taman Pengasuhan Anak, 

maupun bentuk lainnya. 

PAUD merupakan pendidikan yang penting dan 

krusial karena pada usia 0-6 tahun anak usia dini 

berada dalam masa keemasan (golden ages) mereka. 

Pada rentang usia tersebut, dasar kepribadian diri, 

kemampuan berpikir, kecerdasan, keterampilan, 

kemandirian serta kemampuan bersosialisasi mulai 

terbentuk. Disisi lain, di masa golden ages pula anak 

usia dini berada pada masa kritis dimana apabila dalam 

pemberian stimulasi pendidikan tidak sesuai dengan 

tahapan perkembangan usia akan menjadi kesalahan 

fatal yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, dibutuhkan 

guru yang handal dan profesional dalam mendidik anak 

usia dini agar semua domain perkembangan anak dapat 

berkembang dengan baik, meliputi nilai-nilai agama, 

moral, sosial, emosi, kognitif, bahasa, fisik motorik dan 

seni.  

Menyoal guru PAUD di lapangan, masih ditemukan 

banyak persoalan hingga bermuara pada diragukannya 

profesionalisme mereka. Sebabnya, suatu pekerjaan 

yang bersifat profesional hanya dapat dilakukan oleh 

mereka yang dipersiapkan secara khusus untuk itu, 

sementara di lapangan sebagian guru PAUD berasal 

dari latar belakang yang sama sekali bukan bidangnya 

(non-PAUD). Sebagian mereka menjadi guru PAUD 

karena tidak memperoleh pekerjaan lain sesuai bidang 

mereka. Fakta ini memunculkan tanda tanya besar di 

pendidikan PAUD dan profesionalitas guru PAUD.  

Terlepas dari fakta latar belakang guru PAUD yang 

tidak sesuai bidangnya, namun kemampuan dan kualitas 

guru yang terlibat dalam proses pembelajaran dan 

pendidikan PAUD harus profesional. Mengingat guru 

merupakan salah satu faktor penentu kualitas hasil 

pendidikan dan kunci utama keberhasilan proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan, guru perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk mencapai taraf 

profesional dan kompeten (memiliki kemampuan, 

pengetahuan, dan keterampilan). Profesionalisme dan 

kompetensi guru tersebut harus dapat diandalkan dan 

mendukung suasana pembelajaran di ruang kelas. 

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam 

mewujudkan guru PAUD profesional dengan 

menyelenggarakan program sertifikasi guru. Program 

sertifikasi memiliki bentuk penyelenggaraan yang 

beragam, mulai dari portofolio, Pendidikan dan Latihan 

Profesi Guru (PLPG), hingga Program Profesi Guru 
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(PPG), baik prajabatan maupun dalam jabatan. Semua 

bentuk penyelenggaraan tersebut mengarah pada satu 

titik, yaitu terwujudkan guru PAUD profesional.  

Program sertifikasi perlu dipandang sebagai sarana 

atau instrumen untuk meningkatkan kualitas 

kompetensi guru sehingga sertifikasi bukan sebagai 

tujuan melainkan sarana untuk mencapai suatu tujuan 

(yakni menghasilkan guru berkualitas). Kegagalan dalam 

mencapai tujuan tersebut seringkali dikarenakan 

sertifikasi dititikberatkan sebagai tujuan itu sendiri dan 

bukan sebagai sarana menuju tercapainya tujuan. 

Guru yang telah lulus program sertifikasi dinyatakan 

sebagai guru bersertifikat pendidik. Guru bersertifikat 

pendidik, secara formal merupakan guru professional.  

Taufik Saleh (2015) menyimpulkan bahwa dengan 

adanya sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai tenaga pendidik.  

Guru bersertifikat pendidik memiliki 4 kompetensi, 

yaitu kompetensi profesional, kompetensi sosial, 

kompetensi pedagogik, dan kompetensi kepribadian. 

Dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3 

butir c dikemukakan bahwa kompetensi profesional 

adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkan mereka 

membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan. 

Sesuai dengan Permendikbud RI No. 137 tahun 

2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini, pada bagian lampiran dikemukakan bahwa 

kompetensi profesional guru PAUD mengandung tiga 

unsur. Ketiga unsur dimaksud yaitu: 1) 

Mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang 

keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan 

kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini; 

2) Merancang berbagai kegiatan pengembangan secara 

kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia 

dini; dan 3) Mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 

Unsur kompetensi pertama dijabarkan ke dalam dua 

sub-kompetensi, yaitu: 1) Menelaah konsep dasar 

keilmuan bidang matematika, sains, bahasa, studi sosial, 

seni dan agama yang sesuai dengan kebutuhan, tahapan 

perkembangan dan psikomotorik anak usia dini; dan 2) 

Mengorganisasikan konsep dasar keilmuan sebagai alat, 

aktivitas dan konten dalam pengembangan anak usia 

dini. 

Terkait sub-kompetensi pertama, hal ini sesuai 

dengan penjelasan pada Florida Early Learning and 

Developmental Standars edisi 2011. Menurut dokumen 

tersebut, matematika mencakup: Number Sense, 

Number and Operations, Pattern and Seriation, Geometry, 

Spatial Relation, dan Measurement. Scientific Thinking 

meliputi: Investigation and Inquiry, Physical Science, Life 

Science, Earth and Space, dan Environmental Awarreness. 

Bahasa meliputi: Listening and understanding, speaking, 

vocabulary, sentences and structure, conversation, 

emergent reading, dan emergent writing. Studi Sosial 

meliputi: Individual Development and Identity; People, 

Places, and Environments; Technology and Our World; 

serta Civic Ideals and Practices. Seni mencakup: Visual 

Art, Music, Creative Movement and Dance, dan Dramatic 

Play and Theatre. Konsep-konsep terkait dengan bidang 

ilmu tersebut harus dikuasai oleh guru PAUD.  

Selain itu, guru PAUD juga harus dapat memahami 

tahapan perkembangan fisik dan motorik anak menurut 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia 

Dini sebagaimana tercantum dalam Standar PAUD 

2014. Dengan dipenuhinya prasyarat tersebut, guru 

dapat memilih materi sesuai dengan kebutuhan anak 

sekaligus perkembangan mereka.  

Sub kompetensi kedua mengharuskan guru dapat 

mengorganisasikan konsep-konsep bidang ilmu dalam 

pengembangan anak. Materi bidang ilmu yang telah 

dipilih sesuai dengan kebutuhan anak selanjutnya 

diorganisir ke dalam kegiatan pengembangan anak. 

Sementara itu pendekatan pembelajaran anak usia dini 

menggunakan tema. Oleh karenanya guru harus dapat 

membingkai materi terpilih menjadi tema-tema 

pembelajaran untuk kepentingan pengembangan anak. 

Tema yang dipilih harus memenuhi prinsip-prinsip 

berikut: kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan, dan 

keinsidentalan (Pedoman Pengembangan Tema 

Pembelajaran AUD, Dit. Pembinaan PAUD 2015) 

  

II. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kuantitatif.  Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang benar-benar hanya memaparkan apa yang 

terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, 

atau wilayah tertentu. Penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian yang datanya berupa angka atau diangkakan 

dan diolah dengan menggunakan statistik. Data 

kompetensi profesional guru PAUD bersertifikat 

pendidik berupa angka, dan dianalisis dengan teknik 

statistik. Kondisi kompetensi profesional guru PAUD 

bersertifikat pendidik di Kota Salatiga itu yang akan 

dipaparkan dalam penelitian ini 

Menurut Sugiyono (2013:80) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh guru PAUD bersertifikat pendidik di 

kota Salatiga, sebagian berada di bawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 

sebagian lain berada di bawah Kementerian Agama 

(Kemenag). Seluruh guru PAUD yang diteliti berjumah 

135 orang. Komposisi mereka dapat dilihat pada tabel 

1. 
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Tabel 1 
Komposisi guru PAUD bersertifikat Pendidikan 

Di Kota Salatiga 

No Kecamatan Depdik
bud 

Kemenag 

1 Sidorejo 36 12 

2 Argomulyo 16      12 

3 Sidomulyo 11       10 

4 Tingkir 28      10 

     Jumlah         91       44 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kemenag Salatiga  

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Area 

Propotional Random Sampling. Setiap area kecamatan 

diambil sampel secara acak namun tetap 

mempertimbangkan unsur proporsional. Jumlah sampel 

sebanyak 35 orang. 

Data kemampuan guru PAUD bersertifikat pendidik 

dalam mengembangkan materi, struktur, dan konsep 

bidang keilmuan, diperoleh melalui tes yang 

dikembangkan dari tiap sub kompetensi yang ada dalam 

bentuk soal berjumlah 20 item dengan tipe true or false. 

Instrumen diujicobakan terlebih dahulu kepada anggota 

populasi di luar sampel. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitasnya sebelum 

digunakan untuk pengumpulan data.  

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan 

analisis mean dan prosentase. Pertama, dilakukan 

skoring dengan memberikan angka satu untuk jawaban 

benar, dan skore nol untuk jawaban yang salah. Kedua, 

skore setiap individu dijumlah, selanjutnya dicari rata-

rata skore dan rata-rata prosentase unsur 

kompetensinya. Ketiga, skore unsur kompetensi ini 

dipisahkan ke dalam dua sub kompetensi, dicari rata-

rata dan prosentasenya. Dengan demikian bisa 

diketahui prosenstasi setiap unsur kompetensinya.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Untuk mengetahui seberapa besar prosentase 

kemampuan guru PAUD bersertifikat pendidik, perlu  

diajukan 20 item soal yang dikembangkan dari unsur 

kompetensi professional pertama dengan dua sub 

kompetensinya menurut Permendikbud No. 137 

Tahun 2014. Hasil penelitian dapat ditunjukkan dalam 
tabel 2. 

Dari tabel 2 nampak bahwa unsur kompetensi  dalam 

mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang 

keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan 

kebutuhan dan tahapan perkembangan anak mencapai 

61%, termasuk dalam kategori cukup. Sub kompetensi 

dalam menelaah konsep dasar keilmuan bidang studi 

matematika, sains, bahasa, studi sosial, sains, dan agama 

mencapai 66%, termasuk dalam kategori cukup. 

Sedangkan sub kompetensi dalam mengorganisasikan 

konsep dasar keilmuan sebagai alat, aktivitas dan 

konten dalam mengembangkan anak usia dini mencapai 

55%, termasuk dalam kategori kurang baik. 

Kategori cukup pada sub kompetensi pertama bukan 

berarti sama dengan sub kompetensi kedua sekalipun 

memiliki kondisi/nilai yang sama pada semua aspek 

yang diungkap. Pada sub kompetensi pertama diungkap 

dengan 12 soal, sementara sub kompetensi kedua 

diungkap dengan 8 soal. Sub kompetensi pertama 

dibagi menjadi dua yaitu: 1) penguasaan konsep dasar 

keilmuan, dan 2) memahami kebutuhan, tahap 

perkembangan dan motorik anak. Kedua aspek pada 

sub kompetensi pertama menunjukkan hasil yang 

berbeda. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3. 

 
Tabel 2 

Skor unsur dan sub kompetensi Profesional Guru PAUD 
Bersertifikat Pendidik 

 

No Unsur dan Sub Kompetensi Skor 

Ideal 

Mean  % % Skor 

Aktual 

1 Unsur Kompetensi 
mengembangkan materi, 
struktur, dan konsep bidang 

keilmuan yang mendukung 
serta sejalan dengan 

kebutuhan dan tahapan 
perkembangan anak usia 

dini. 

20 12,23 61 61,13 

2 Sub Kompetensi: Menelaah 

konsep dasar keilmuan 
bidang matematika, sains, 
Bahasa, studi sosial, sains 

dan agama yang sesuai 
dengan kebutuhan, tahapan 

perkembangan dan 
psikomotirk anak usia dini. 

12 7,86 66 

 

 
64,38 

3 Sub Kompetensi: 
Mengorganisasikan konsep 

dasar keilmuan sebagai alat, 
aktivitas dan konten dalam 
pengembangan anak usia 

dini. 

8 4,37 55 

 
 

54,29 

 
 

Tabel 3 

Kemampuan Menelaah Konsep dasar Keilmuan  

 

 
Dari tabel 3 tampak bahwa kemampuan guru dalam 

memahami menguasai konsep dasar keilmuan sekitar 

70.6 persen, dalam arti masih ada kekurangan. Konsep 

dasar keilmuan ini terkait dengan materi yang nanti 

akan dialirkan ke anak, penyediaan lingkungan main 

untuk menstimulasi, serta tindakan/perilaku guru saat 

mengajar.  Materi yang tidak dipahami dengan benar 

oleh guru, sementara materi tersebut akan diajarkan 

pada anak saat pembelajaran, dapat mengakibatkan 

tertanamnya pengetahuan keliru pada anak.  

Sebagai contoh ketidakpahaman guru tentang konsep 

‘buah’. Saat anak bertanya pada guru tentang makna 

buah, guru mungkin menjawab: “Buah adalah hasil 

tanaman yang bisa langsung dimakan”. Jawaban ini 

tentu kurang tepat, mengingat ada bagian tanaman lain 

No Aspek-aspek Skor 
Ideal 

Skor 
Aktual 

Mean % 

1. Penguasaaan Konsep dasar 

keilmuan bidang 
matematika, sains, Bahasa, 
studi sosial, seni, dan 

agama 

245 173 24,7 

 

 
70.6 

2. Pemahaman kebutuhan, 
tahap perkembangan, dan 
psikomotorik anak 175 102 20.4 

 
 

58 
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yang bisa langsung dimakan, tetapi itu bukan bukan 

buah.  

Demikian juga mungkin guru akan mengalami 

kebimbangan menjawab saat ditanya anak, “Tomat itu 

buah atau sayur?” Ketidakmampuan guru memahami 

konsep buah dan sayur dapat menimbulkan kesalahan 

pemahaman pada anak, yang susah dibetulkan oleh 

orang lain di kemudian hari. Hal ini disebabkan anak 

memiliki kelekatan yang cukup kuat pada guru.  

Guru PAUD merupakan guru pertama yang dikenal 

oleh anak. Apa yang diberikan guru pada anak akan 

dipikirkan oleh anak. Sementara jika proses berpikir 

berhenti, maka informasi tersebut akan menjadi jejak 

memori. Jejak memori ini akan berpengaruh pada 

perilaku mendatang si anak terkait dengan memorinya.  

Koffka (dalam Hergenhahn, 2017) menyatakan 

bahwa jejak memori akan mempengaruhi dan 

menjadikan proses sama/setara dengan proses yang 

diproduksi oleh jejak tersebut. Jika guru 

menyampaikan informasi yang salah tentang sesuatu, 

maka saat anak ditanya sesuatu hal tersebut, anak akan 

menjawab sesuai dengan informasi yang lekat padanya. 

Pemahaman konsep keilmuan juga terkait dengan 

penyediaan lingkungan main. Pemahaman yang tidak 

tepat tentang konsep sain, memungkinkan guru hanya 

menyediakan alat main yang sebenarnya itu hanya main 

sensori motor. Demikian pula jika pemahaman guru 

tentang konsep sain tidak tepat memungkinkan guru 

saat anak bermain hanya berperilaku dengan 

mengeksplorasi pada ranah yang lain, misalnya 

mengekplorasi kemampuan matematik atau 

mengeksplorasi kemampuan motorik. Penyediaan 

lingkungan main  yang didasarkan pada bermain dalam 

pendidikan anak usia dini  telah dinyatakan oleh Cutter 

(2013) dengan model pedagogis untuk berfikir tentang 

pendidikan lingkungan dalam pendidikan anak usia dini 

dengan adanya kombinasi interaktif antara open-ended 

play, modeled play, dan teacher/child interaction. 

Pemahaman terhadap kebutuhan anak yang masih 

rendah, berarti kemampuan guru untuk mengenal 

kebutuhan juga rendah. Padahal pembelajaran anak 

usia dini untuk memenuhi kebutuhan anak (Dit PAUD, 

2015). Oleh karenanya sejak dalam pembuatan 

perencanaan pembelajaran harus mendasarkan pada 

kebutuhan anak. Jika dalam mengukur kebutuhan (need 

assessment) tidak tepat maka program yang dibuat juga 

tidak tepat, akibatnya pembelajaran tidak  berhasil.  

Pemahaman terhadap perkembangan anak sangat 

diperlukan bagi guru dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran maupun dalam menentukan status 

perkembangan anak. Hanya dengan memahami 

perkembangan anak, guru dapat melaksanakan praktek 

pembelajaran yang sesuai dengan anak. Dalam 

merencanakan pembelajaran, seorang guru yang tidak 

memahami perkembangan salah satu bidang 

pengembangan yang akan dicapai anak, sangat 

memungkinkan guru salah dalam menyediakan media 

untuk menstimulasi perkembangan anak.  

Sebagai contoh, untuk anak Taman Kanak Kanak 

(TK) kelompok B, dimana salah satu perkembangan 

kognisi dalam sub berfikir logis adalah anak diharapkan 

mampu mengklasifikasi benda ke dalam bentuk, warna, 

dan ukuran. Hal ini mengundang konsekuensi pada 

guru untuk menyediakan media bermain yang 

memungkinkan anak mengklasifikasi benda ke dalam 

tiga variabel. Namun karena guru tidak memahami 

perkembangan anak, guru hanya menyediakan media 

main yang hanya bisa dikelompokkan ke dalam satu 

atau dua variabel saja. Oleh karenanya, anak hanya 

bermain mengelompokkan ke dalam dua variabel atau 

bahkan satu saja. Saat guru melakukan pencatatan 

penampilan anak, dan ketika dikonfirmasi dengan 

standar tingkat pencapaian perkembangan, penampilan 

dimaksud bukan untuk TK kelompok B namun untuk 

kelompok A. Di situ, guru memberikan status bahwa 

anak belum mencapai perkembangan standar tersebut; 

ini jelas kesalahan fatal.  

Dalam standar NAEYC tahun 2009 telah dinyatakan: 

In all aspects of their work with children, early childhood 

practitioners must consider these three areas of 

knowledge: 1). What is known about child development 

and learning, 2), What is known about each child as an 

individual, and 3) What is known about the social and 

cultural contexts in which children live. Hal ini berarti 

bahwa guru PAUD dalam praktek pembelajarannya 

juga harus memahami tentang perkembangan dan 

belajar anak pada umumnya, secara individu, maupun 

kondisi sosial budaya di mana anak tinggal agar dapat 

menyesuaikan pembelajarannya dengan perkembangan 

anak. 

Ketidakpahaman terhadap perkembangan juga 

berakibat pada ketidaklengkapan catatan guru. Saat 

guru melakukan pencatatan terhadap kegiatan anak 

yang mengurutkan kepingan geometri, dalam catatan 

guru tidak disebutkan jumlah kepingan yang diurutkan. 

Jika guru mengetahui bahwa mengurutkan benda 

berdasarkan lima seriasi ukuran atau warna, 

merupakan perkembangan anak TK kelompok A, maka 

guru akan mencatat jumlah kepingan atau benda yang 

diurutkan. Ini semua merupakan akibat 

ketidakpahaman guru terhadap perkembangan anak. 

Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitian oleh Sonja 

Cotar Konrad dan Mojca Kukanja Gabrijelcic (2015) di 

Slovenia yang menunjukkan bahwa guru prasekolah 

tidak cukup mengetahui tentang masalah terkait 

dengan anak-anak berbakat.  

Pada sub Kompetensi kedua yaitu mengorganisasikan 

konsep dasar keilmuan sebagai alat, aktivitas dan 

konten dalam pengembangan anak usia dini, hal-hal 

tersebut diungkap melalui empat elemen yaitu: 1) 

mengorganisir materi, 2) mendesain lingkungan main, 

3) mengelola dan menggunakan media pembelajaran, 

dan 4) memberikan dukungan yang tepat saat anak 

membutuhkan. Hasil masing masing elemen dapat 

dilihat pada tabel 4.  

 
Tabel 4 

Kemampuan Mengorganisir Konsep dasar keilmuan 
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Mendasarkan pada tabel 4, ternyata kemampuan 

guru dalam mengorganisir materi untuk 

mengembangkan semua bidang pengembangan sangat 

rendah, tidak sejalan dengan kemampuan guru dalam 

menguasai konsep dasar keilmuan yang mencapai 70.6 

persen. Angkat 34 persen menunjukkan bahwa dari 10 

materi yang diorganisir untuk pengembangan bidang 

pengembangan hanya 3 atau 4 saja yang tepat. Ada 6 

sampai 7 materi yang tidak dapat diorganisir dengan 

baik, dengan kata lain materi untuk pengembangan 

bidang pengembangan bersifat terpisah, atau 

berkorespondensi satu-satu. Kondisi ini tentu tidak 

sejalan dengan pembelajaran di PAUD yang 

menggunakan pendekatan tematik integratif. Dalam 

pembelajaran tematik, semua konsep dan muatan 

pembelajaran dibingkai dalam tema (Dit. Pembinaan 

PAUD 2005).  

Materi yang terlepas-lepas mengakibatkan 

pemahaman anak terhadap suatu hal tidak bersifat 

holistik. Ini akan menyulitkan anak dalam berfikir 

sesuatu secara tuntas. Hal ini sejalan dengan 

pandangan teori Gestalt yang dimotori oleh 
Wertheimer (dalam Herghahnan, 2017) yang 

menyatakan bahwa kita perlu melihat sesuatu secara 

menyeluruh dan bermakna. Stimuli perlu 

dikelompokkan bersama (diorganisasikan) ke dalam 

suatu konfigurasi yang bermakna.  

Kemampuan guru mendesain lingkungan main yang 

sesuai dengan perkembangan anak mencapai 66 

persen. Angka ini sejalan atau tidak berbeda jauh 

dengan kemampuan guru dalam penguasaan konsep 

dasar keilmuan yang mencapai 70,6 persen. Di saat 

kemampuan penguasaan konsep dasar hanya 70.6 

maka kemampuan mendesain lingkungan mainnya tidak 

jauh dari penguasaan konsep keilmuannya. 

Kemampuan dalam mengelola dan menggunakan 

media pembelajaran sangat rendah, hanya 46 persen. 

Kemampuan ini mencakup merencanakan media yang 

digunakan untuk pengembangan anak, serta 

manajemen penggunaan media. Tidak semua media 

harus selalu dikeluarkan untuk pembelajaran setiap 

hari, namun media perlu diatur penggunaannya sesuai 

dengan tema. Ada kebiasaan pada lembaga PAUD 

untuk mengecat warna dinding atau lingkungan dengan 

gambar tertentu (misalnya tanaman atau taman) 

sehingga setiap saat anak hanya memandang gambar 

tersebut, padahal mungkin temanya berbeda dan anak 

perlu memandang gambar lain sesuai dengan temanya. 

Lingkungan permanen yang tidak tematik ini, mestinya 

diganti dengan lingkungan yang lebih fleksibel 

pengaturannya untuk disesuaikan dengan tema 

pembelajarannya. Jika dikaitkan dengan kemampuan 

desain yang mencapai 66 persen, maka dapat diketahui 

bahwa kemampuan mendesain lingkungan cukup baik 

namun kemampuan untuk mengelola medianya kurang 

baik. 

Kemampuan memberikan dukungan kepada anak 

saat bermain menempati prosentase tertinggi yaitu 73 

persen. Dukungan main bermakna memberikan 

bantuan agar anak memiliki pengalaman main yang 

bermutu. Angka ini berarti guru memiliki kemampuan 

yang cukup dalam memberikan bantuan main kepada 

anak. Dukungan main membantu anak mencapai tujuan 

pembelajaran sebagaimana tertulis dalam perencanaan 

pembelajaran. Tidak adanya dukungan main dari orang 

dewasa dapat mengakibatkan pengalaman main anak 

tidak bermutu. Kemampuan anak yang seharusnya 

muncul tidak dapat muncul dengan maksimal. Adanya 

dukungan main dari guru berimbas pada munculnya 

kemampuan anak secara lebih maksimal. Hal ini sejalan 

dengan konsep Zone of Proximal Development (ZPD) 

yang dikenalkan oleh Vygotsky. ZPD merupakan 

perbedaan antara ‘apa yang anak dapat lakukan tanpa 

bantuan’ dengan ‘apa yang anak tidak dapat lakukan 

tanpa bantuan’. Melalui gambaran perbedaan pada 

konsep ZPD, guru dapat mengetahui apa yang 

ditubuhkan untuk mendukung anak agar dapat 

berkembang maksimal. 
 

IV. KESIMPULAN  

Kompetensi profesional merupakan salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki guru. Salah satu sub-

kompetensi profesional guru adalah mengembangkan 

materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang 

mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan 

tahapan perkembangan anak usia dini.  

Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan guru 

PAUD bersertifikat pendidik di kota Salatiga sebagai 

berikut: 1) Kemampuan dalam mengembangkan materi 

struktur, dan konsep bidang keilmuan sebesar 61%; 2) 

Kemampuan dalam menelaah konsep dasar bidang 

keilmuan sebesar 66 %; dan 3) Kemampuan dalam 

mengorganisasikan konsep dasar keilmuan sebesar 55 

%.  

Adapun hasil penelitian secara lebih detail dapat 

digambarkan sebagai berikut: 1) Kemampuan menelaah 

konsep dasar bidang keilmuan terdiri dari penguasaan 

konsep dasar bidang keilmuan sebesar 70%, dan 

kemampuan pemahaman kebutuhan, tahap 

perkembangan dan psikomotorik anak sebesar 58%. 2) 

Kemampuan mengorganisir konsep dasar keilmuan 

terdiri dari kemampuan mengorganisir materi sebesar 

34%, mendesain lingkungan sebesar 34%, mengelola 

dan menggunakan media sebesar 46%, serta 

memberikan dukungan yang tepat sebesar 73%. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

No Aspek-aspek Skor 
Ideal 

Skor 
Aktual 

Mean % 

1. Mengorganisir materi 
70 24 12 

 
34 

2. Mendesain lingkungan 
70 46 23 

 
66 

3.  Mengelola dan 

menggunakan media 
70 32 16 

 

46 

4. Memberikan dukungan 

yang tepat 
70 51 25.5 

 

73 
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