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ABSTRAK 

Guru pendamping adalah guru yang berkewajiban membantu 

guru inti dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana peran guru pendamping dalam pembelajaran  anak usia 

dini selama proses pembelajaran berlangsung.  

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian studi 

kasus. Penelitian ini meggunakan triangulasi sumber dengan dua 

orang guru pendamping dan kepala sekolah di TK Mutiara Bunda 

Pesawaran sebagai sumbernya. Penelitian ini menggunakan Data 

diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data 

dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara reduksi data, 

pengkajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Tk 

Mutiara Bunda Pesawaran menunjukkan bahwa selama pembelajaran 

guru pendamping sudah melakukan tugasnya sesuai dengan indikator 

yang sudah ada didalam teori baik dalam melakukan tugasnya 

mendampingi guru kelas dan meberikan perhatian secara khusus 

kepada siswa yang memerlukan perhatian khusus, meskipun masih 

terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Salah satunya adalah 

masih disamakannya Rencana Pembelajaran Harian untuk anak yang 

memiliki kebutuhan secara khusus serta kurangnya perhatian guru 

dalam perlindungan dan pengasuhan terhadap anak.  

Kata Kunci: Guru Pendamping, Pembelajaran, Anak Usia Dini 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ABSTRACT 

Assistant teachers are teachers who are obliged to assist core 

teachers in the process of planning, implementing, and evaluating 

learning. The purpose of this study was to find out how the role of 

accompanying teachers in early childhood learning during the learning 

process takes place. 

This research was conducted using a case study research 

method. This study uses source triangulation with two accompanying 

teachers and the principal at Mutiara Bunda Pesawaran Kindergarten 

as the source. This study uses data obtained by means of observation, 

interviews, and documentation. The data were analyzed qualitatively 

by using data reduction, data analysis, and drawing conclusions. 

Based on the results of research that has been carried out at 

Mutiara Bunda Pesawaran Kindergarten, it shows that during learning 

the accompanying teacher has carried out his duties according to the 

indicators already in the theory both in carrying out his duties 

accompanying class teachers and giving special attention to students 

who need special attention, although there are still some students who 

need special attention. some obstacles in its implementation. One of 

them is the uniformity of the Daily Learning Plans for children with 

special needs and the lack of attention from teachers in protecting and 

caring for children. 

Keywords: Assistant Teacher, Learning, Early Childhood 
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MOTTO 

 

                    

       

Artinya: 1. (tuhan) yang Maha pemurah, 2. yang telah 

mengajarkan Al Quran. 3. Dia menciptakan manusia. 4. 

mengajarnya pandai berbicara. (Q.S. Ar-Rahman:1-4); 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam sebuah karya ilmiah, judul merupakan 

cerminan dari isi yang terkandung di dalamnya, dan judul 

yang penulis bahas adalah “PERAN GURU PENDAMPING 

DALAM PEMBELAJARA AUD DI TAMAN KANAK-

KANAK”  

Untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca, 

terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah yang digunakan 

dalam judul skripsi ini. Berikut uraianya:  

1. Guru pada umumnya merujuk kepada pendidik 

professional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. 

2. Guru pendamping (Shadow Teacher) adalah guru PAUD 

formal (TK, RA, dan yang sederajat lainya) dan guru 

PAUD non formal (TPA, KB, dan sederajat) yang belum 

memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi. 

3. Pembelajaran di taman kanak-kanak ialah kegiatan yang 

mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar sambil 

bermain. Secara ilmiah bermain dapat memotivasi anak 

untuk mengetahui seuatu lebih mendalam, dan secara 

spontan anak mampu mengembangkan kemampuanya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perbedaan perkembangan setiap anak usia dini, 

menuntut adanya perhatian lebih dalam proses pembelajaran 

di taman kanak-kanak, dengan adanya perhatian yang 

memadai, guru juga akan lebih memahami perkembangan 

setiap anak dan mempermudah dalam proses pengumpulan 

informasi atau data yang digunakan untuk membuat keputusan 

tentang pembelajaran dan evaluasi. Evaluasi secara umum 

dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan 
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nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, 

dan yang lain) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian.
1
 

Pendidikan dalam perspektif Undang-undang 

Sisdiknas No 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa Pendidikan 

itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya dan masyarakat.
2
 

Pendidikan dijelaskan dalam Al-qur‟an bahwasannya 

pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting dan suatu 

kewajiban bagi umat manusia. Allah swt meninggikan derajat 

manusia jika ia mencari ilmu. Sesuai dengan dalil Al-qur‟an 

(Qs. Al-Mujadalah, ayat 11). 

 

                      

                         

                         

Arti: Hai orang-orang beriman apabila kamu 

dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", 

Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

                                                             
1
 Dimyati. Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2009) hal.191 
2
 Setiadi Susilo. Pedoman Penyelenggaran PAUD, (Jakarta: Bee 

Media Pustaka, 2016) hl 77 
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Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya adalah 

pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh 

aspek kepribadian anak.
3
  

Pada prinsipnya tujuan pendidikan anak usia dini 

adalah untuk mengembangkan potensi anak sejak dini sebagai 

persiapan dalam hidup dan dapat menyesuakan diri dengan 

lingkunganya. 

Pendidik merupakan tenaga professional yang betugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
4
 Sedangkan 

dalam kamus umum bahasa Indonesia guru diartikan sebagai 

seorang yang pekerjaannya mengajar dan dimaknai sebagai 

sebuah profesi.  

Disebutkan pula bahwa pendidik pada pendidikan 

anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan 

guru pendamping muda (Permendikbud Nomor 137, 2014). 

Di mana kualifikasi akademik yang diperoleh untuk menjadi 

guru adalah melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) 

atau program diploma empat (D-IV) dalam bidang pendidikan 

anak usia dini atau psikologi, sedangkan kualifikasi akademik 

yang diperoleh untuk menjadi guru pendamping adalah 

memiliki ijazah SMA/program diploma dua (D-II) PGTK atau 

memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari 

lembaga pemerintah yang kompeten.
5
 

  

                                                             
3
Ibid. 79   

4
 Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003) 
5
 Lusiana Eka Putri, Hapidin, Sri Wulan, “Kompetensi Guru 

Pendamping Muda Dalam Pembelajaran 4.0 Di Lembaga Paud”, Konfrensi 

Pendidikan Nasioan I, (2020) 
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Guru inti PAUD adalah guru yang dipilih melalui 

seleksi dan di tetapkan oleh pejabat yang berwenang pada 

dinas Pendidikan kabupaten/ kota yang sesuai dengan kriteria 

tertentu, yang terdiri dari guru TK/ KB/ TPA, dan SPS untuk 

melaksanakan fungsi fasilitator dan motivator dalam kerangka 

peningkatan kompetensi bagi guru-guru lainya.
6
  

Guru pendamping atau yang sering dikenal dengan 

istilah shadow teacher, adalah seorang pendamping di bidang 

Pendidikan pra-sekolah (Pendidikan usia dini) yang bekerja 

secara langsung dengan seorang anak paud selama masa 

tahun-tahun pra-sekolah. Salah satu kriteria seorang guru 

pendamping adalah memahami karakteristik dan 

keanekaragaman dari anak-anak dengan kondisi kekhususan 

dan bagaimana menanganinya dengan baik dan benar.
7
 

  

Tabel 1.1 Indikator Guru Pendamping 

Lingkup Indikator 

Guru Pendamping  1. Membantu dan mendampingi 

guru kelas (inti) 

2. Mendampingi siswa yang 

memiliki kebutuhan khusus.  

 

Perbedaan antara guru, guru pendamping dan 

pengasuh di Lembaga paud sebagai berikut, sebutan guru 

ditujukkan kepada pendidik paud yang memenuhi kualifikasi 

Pendidikan minimal D-IV bidang PAUD atau psikologi dalam 

program studi yang terakreditasi. Guru pendamping memiliki 

ijazah D-II PGTK dari perguruan tinggi yang terakreditas atau 

                                                             
6 Bernawati Marpaung, Rahmah, Nopa Wilyanita, “Peran Guru 

Pendamping Dalam Membantu Proses Pembelajaran Di Taman Kanak-Kanak 

Al-Ulum Kecamantan Tampan Pekanbaru” Talenta Journal: Journal Of 

Early Childhood Education, Vol. 10, No. 1 (2019), 23 
7 Mimpira Haryono, Desi Effawati, “ Peran Guru Pendamping 

Dalam Membantu Pembelajaran Paud Di Gugus Mawar Kec. Sukaraja Kab. 

Seluma”, GENTA MULYA, Vol. XI, No, 2, (Juli 2020), H. 244 
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memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau sederajat 

dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus paud yang 

terakreditas.
8
  

Guru pendamping berperan penting dalam 

pembelajaran Pendidikan anak usia dini dan setara dengan 

guru inti terutama di bidang kompetensi pedagogik 

sebagimana yang dijelaskan dalam permendikbud nomor 137 

tahun 2014, hal-hal yang harud dilakukan yaitu:
9
 

1. Merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, 

dan perlindungan, indikator tersebut meliputi:  

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan, semeter, 

bulanan, mingguan, dan harian. 

b. Menetapkan kegiatan bermain yang mendukung 

tingkat pencapaian pekembangan anak. 

c. Merencanakan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan 

perlindungan yang disusun berdasarkan kelompok 

usia. 

2. Melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan dan 

perlindungan anak, indikator tersebut meliputi:  

a. Mengelola kegiatan sesuai dengan rencana yang 

disusun berdasrkan kelompok usia. 

b. Menggunakan metode pembelajaran melalui bermain 

sesuai dengan karakteristik anak. 

c. Memilih dan menggnakan media yang sesuai dengan 

kegiatan egiatan dan kondidi anak. 

d. Memberikan motivasi untuk meningkatkan 

keterlibatan anak dalam kegiatan. 

e. Memberikan bimbingan sesui dengan kebutuhan anak. 

                                                             
8 Perbedaan Guru,Guru Pendamping Dan Pengasuh Di Lembaga 

Paud-Pencerahan Pendidikan Nonformal, di akses dari 

https://fauziep.com/perbedaan-guru-guru-pendamping-dan-pengasuh-di-

lembaga-paud/, diakses tanggal 2 mei 2021. 
9
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini, (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini: 2017) 58 
  

https://fauziep.com/perbedaan-guru-guru-pendamping-dan-pengasuh-di-lembaga-paud/
https://fauziep.com/perbedaan-guru-guru-pendamping-dan-pengasuh-di-lembaga-paud/
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f. Memberikan perlindungan sesuai usia dan kebutuhan 

anak. 

3. Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil 

pendidikan, pengasuhan dan perlindungan, indikator 

tersebut meliputi:  

a. Memilih cara-cara penilaian yang sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai. 

b. Melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan cara-cara 

yang telah diterapkan. 

c. Mengolah hasil penilaian. 

d. Menggunakan hasil-hasil penilaian untuk berbagai 

kepentingan pendidikan. 

e. Mendokumentasikan hasil-hasil penilaian. 

Guru pendamping dengan kata lain memegang 

peranan penting dalam membantu tidak hanya dalam 

perkembangan akademik tetapi juga dalam perkembangan non 

akademik, seperti: perkembangan sosialisasi, komunikasi, 

prilaku, motorik dan perkembangan ketrampilan hidup 

saharihari. Pelayanan seorang guru pendamping sangat 

bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas belajar anak di 

kelas secara keseluruhan. Seorang guru pendamping 

diharapkan mampu membantu anak dalam banyak hal, seperti 

konsentrasi, komunikasi, partisipasi dalam kelas, sosialisasi, 

sopan santun dan mengendalikan prilakunya. 

Tindakan guru pendamping yang kurang 

memperhatikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh guru inti saat proses pembelajaran, mengakibatkan 

sebagian guru pendamping tidak mengetahui secara 

keseluruhan tema kegiatan yang dilakukan. Guru pendamping 

hanya melakukan pendampingan di kelas, guru pendamping 

tidak melakukan pencatatan aktivitas pembelajaran untuk 

semua anak, kurangnya koordinasi antara guru pendamping 

dengan guru kelas atau guru pendamping dengan peserta didik 

itu sendiri, sehingga guru kelas cenderung harus meminta 
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tolong terlebih dahulu kepada guru pendamping untuk 

membantu mengkondisikan anak didiknya.  

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan 

pada Bulan Februari disebuah taman kanak-kanak di Tk 

Mutiara Bunda Pesawaran yang memiliki guru pendamping 

yang berperan membantu proses pembelajaran menunjukkan 

bahwa rata-rata guru pendamping merupakan lulusan sekolah 

menengah atas (SMA), dan tidak adannya batasan yang tegas 

antara peran guru pendamping dan guru kelas dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas.
10

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tugas dan profesionalisme guru pendamping saat ini 

belum maksimal. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut terkait dengan tugas dan peran guru 

pendamping dalam pembelajaran anak usia dini di Taman 

Kanak-Kanak Mutiara Bunda Pesawaran. 

C. Fokus Penelitian 

 Berdasarka latar belakang di atas penelitian ini 

memililki titik fokus penelitian pada “Peran Guru 

Pendamping dalam Pembelajaran AUD di Taman Kanak-

Kanak Mutiara Bunda Pesawaran” 

 

D. Sub Fokus Penelitian 

1. Bagaimana guru pendamping dalam membantu guru 

kelas dalam pembnelajaran anak usia dini?. 

2. Bagaimana guru pendamping dalam membantu siswa 

berkebutuhan khusus?. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu 

                                                             
10

 Hasil Wawancara Peneliti Dengan Guru Pendamping Tk Mutiara 

Bunda Pada Bulan Febr uari 2021 
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“Bagaimana Peran Guru Pendamping dalam Pembelajaran 

AUD di Taman Kanak- Mutiara Bunda Pesawaran?” 

 

F.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatasm maka tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui Peran Guru Pendamping 

Dalam Pembelajaran AUD Di Taman Kanak-Kanak Mutiara 

Bunda Pesawaran. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis   

Hasil Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

informasi tentang manfaat  peran dan fungsi  guru 

pendamping dalam membantu proses pembelajaran di 

taman kana-kanak. Dalam institusi Pendidikan atau 

Lembaga taman kanak-kanak di harapkan untuk 

menerapkan kebijakan guru pendamping dalam 

pembelajaran, menemukan system pembelajaran yang 

tepat bagi anak didik, dan meningkatkan kualitas pendidik 

dan Pendidikan dalan kegiatan pembelajaran di taman 

kanak-kanak. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan baru pada guru khusunya guru 

pendamping dalam membantu proses pembelajaran di 

taman kanak-kanak dan bagi guru pendamping bisa 

mendaptkan informasi dan pengetahuan tentang 

fungsi dan tugas sebagai guru pendamping dalam 

melaksanakn proses pembelajaran di taman kanak-

kanak.  

b. Manfaat penelitian ini bagi siswa adalah agar siswa 

memperoleh stimulus yang tepat sesuai dengan tahap 

perkembanganya. 

c. Manfaat bagi lembaga taman kanak-kanak ialah agar 

lembaga pendidikan menerapkan kebijakan guru 

pendamping dalam pembelajaran, menemukan system 
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pembelajaran yang tepat bagi anak didik, dan 

meningkatkan kualitas pendidik dan pendidikan dalan 

kegiatan pembelajaran di taman kanak-kanak.  

d. Manfaat bagi penulis sendiri ialah supaya penulis 

mampu menambah wawasan perspektif, menambah 

pengalaman dengan menerapkan teori yang telah 

dipelajari. 

   

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian ini dilakukan oleh Sofia Syfaul Azmi, Titis Ema 

Nurmaya dengan judul Peran Guru Pendamping Khusus 

Dalam Pembelajaran Terhadap Prilaku Inatensi Pada Anak 

ADHD di Sd Budi Mulya Dua Panjen Yogyakarta. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 

mengenai peran GPK dalam pembelajaran terhadap perilaku 

inatensi pada anak ADHD bahwa GPK berperan sebagai 

pribadi yang mendisiplinkan siswa, membantu memahamkan 

siswa yang mengalami kesulitan belajar, membimbing siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan ketika proses 

pembelajaran, dan menjadi pelatih yang mampu mengasah 

keterampilan siswa ADHD sesuai dengan potensi dirinya.
11

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Aip Saripudin dengan Judul 

Kompetensi Guru Pendamping Paud Dalam Memenuhi 

Standar Layanan Paud Non Formal Di Kabupaten 

Tasikmalaya. Kompetensi guru pendamping PAUD di 

Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dalam 

beberapa aspek masih tergolong rendah. Dalam hal 

menciptakan suasana kerjasama anatar guru dengan anak 

jarang dilakukan. Selain itu pemberian tugas-tugas tambahan 

bagi siswa PAUD masih sering dilakukan oleh guru. Tugas-

tugas pekerjaan rumah semestinya tidak banyak diterapkan di 

lembaga PAUD. Namun kenyataannya terdapat 42,86% guru 

                                                             
11

 Sofia Syfa Ul Azmi, Titis Ema Nurmaya, “Peran Guru 

Pendamping Khusus Dalam Pembelajaran Terhadap Prilaku Inatensi Pada 

Anak ADHD di Sd Budi Mulya Dua Panjen Yogyakarta”, jurnal saliha, Vol. 

3, No. 1, Januari 2020 
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PAUD yang masih melakukan penugasan berupa pekerjaan 

rumah kepada anak. Komptensi professional guru PAUD juga 

masih tergolong rendah dalam beberapa aspek seperti 

penguasaan konsep-konsep perkembangan anak usia dini, 

pemahaman kebijakankebijakan PAUD, penguasaan 

pembelajaran tematik, pendekatan bermain dalam 

pembelajaran serta pendekatan bermain dalam pembelajaran 

calistung. Beberapa guru mengatakan konsep calistung 

diberikan secara langsung kepada anak tanpa menggunakan 

pendekatan bermain. Sebesar 4,76% guru PAUD tidak 

menggunakan pendekatan bermain dalam pembelajaran 

calistung. Hal ini tentunya bertentangan dengan konsep 

Development Apropriate Practice yang mengatakan bahwa 

pembelajaran harus sesuai dengan usia perkembangannya dan 

dikembangkan melalui pendekatan bermain. Dalam beberapa 

aspek memang kompetensi social guru PAUD sudah 

memenuhi standar layanan. Namuan masih ada beberapa 

aspek dalam kompetensi social guru PAUD yang perlu 

diperhatikan dan perlu banyak pembelajaran. Aspek 

bekerjasama dengan orangtua mutlak harus diperhatikan. 

Masih ada beberapa guru yang enggan komunikasi intensif 

dengan orang tua, sehingga menimbulkan miskomunikasi 

anatara guru dengan orang tua. Pentingnya komunikasi 

intensif guru dengan orangtua juga penting dalam 

mengkomunikasikan perkmebangan anak serta hal-hal baik 

yang telah diajarkan di sekolah. Kunci sukses dalam 

meningkatkan kompetensi guru pendamping PAUD yakni 

adanya keterlibatan dan peran serta pemerintah dalam 

mensosialisasikan mutu guru PAUD. Pembinaan yang 

dilakukan dapat berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat formal 

maupun informal. Kerjasama pemerintah dengan berbagai 

asosiasi pendidik PAUD dari tingkat pusat hingga tingkat 

kecamatan juga sangat penting, mengingat guru PAUD rata-

rata aktif dalam kegiatan-kegiatan gugus PAUD. Sehingga 
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informasi-informasi yang bersifat kebijakan pengembangan 

dapat tersosialisasikan dengan baik.
12

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Luh Ayu Tirtayani dengan judul 

Upaya Pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus Pada 

Lembaga-Lembaga Paud Di Singaraja Bali. Berdasarkan hasil 

penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses 

pendampingan belajar secara khusus (individual) belum 

mampu diterapkan oleh pendidik PAUD di Kota Singaraja, 

Bali. Pendidik belum mengakomodasi kebutuhan belajar anak 

secara individual di seting kelas reguler. Adanya persepsi 

negatif (bersumber dari rendahnya pemahaman pendidik 

mengenai anak dengan kebutuhan khusus dan penafsiran 

secara terbatas akan nilai-nilai budaya) melemahkan upaya-

upaya pendampingan bagi anak didik berkebutuhan khusus 

ini. Persepsi negatif melemahkan kemampuan pendidik dalam 

monitoring peran, sehingga pembelajaran efektif belum 

mampu diwujudkan di dalam kelas. Pengalaman dari tidak 

tercapainya target-target pembelajaran oleh anak didik 

berkebutuhan khusus, memunculkan penilaian peran dari 

pendidik akan tidak maksimalnya pelaksanaan peran 

pendampingan yang telah dilaksanakan selama ini (tidak 

mampu melaksanakan „dharma‟). Pendidik juga menyadari 

rendahnya kemampuan diri terkait anak berkebutuhan khusus. 

Selanjutnya, ada upaya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

pengayaan diri. Namun, hasil yang diperoleh belum sesuai 

harapan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu 

pelibatan lebih dari satu lembaga PAUD dan jenis kebutuhan 

khusus yang dikaji cukup beragam. Hasilnya peneliti tidak 

menggambarkan dinamika pendampingan anak sesuai jenis 

kebutuhan khususnya secara utuh. Pada penelitian ini, peneliti 

tidak melakukan upaya konfirmasi mengenai ketercapaian 

kemampuan belajar anak dengan penilaian terhadap anak. 

Data penelitian didasarkan pada laporan hasil belajar a         

                                                             
12

 Arip Saripudin “Kompetensi Guru Pendamping Paud Dalam 

Memenuhi Standar Layanan Paud NonFormal Di Kabupaten Tasikmalaya” 

Awlady: Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 5, No. 2, September 2019. Hal 75 



12 

nak didik dan penjelasan guru serta orangtua. Demi 

mengetahui secara objektif capaian-capaian kemampuan anak, 

maka pada penelitian selanjutnya disarankan untuk 

melaksanakan asesmen langsung kepada anak didik seiring 

proses pembelajaran.
13

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Lailiyah, Farah Jihan, 

dengan judul Peran Guru Kelas Dan Guru Pendamping 

Khusus Dalam Memberikan Bimbingan Belajar Pada Siswa 

Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif di Mi Sekolah 

Alam Indramayu. Kesimpulannya bahwa guru kelas dan guru 

pendamping memiliki tugas masing-masing dalam 

membimbing anak berkebutuhan khusus. Sedangkan metode 

pemberian bimbingan belajar oleh guru pendamping khusus 

kepada anak berkutuhan khusus di MI Sekolah Alam yaitu: a. 

Materi dibedakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

setiap anak, b. Siswa berkebutuhan khusus didampingi guru 

pendamping ketika melaksanakan pembelajaran bersama 

siswa regular, c. Guru kelas dan guru pendamping 

melaksanakan bimbingan belajar melihat situasi dan mood 

dari siswa berkebutuhan khusus.
14

 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu jenis pendekatan kualitatif. Menurut Jhon W. 

Creswell bahwasannya penelitian kualitatif ini adalah 

suatu metode-metode untuk mengapresiasi serta 

memahami makna dari sejumlah individua tau 

kelompok orang yang di anggap berasal dari masalah-

                                                             
13

 Luh Ayu Tirtayani, “Upaya Pendampingan Anak Berkebutuhan 

Khusus Pada Lembaga-Lembaga Paud Di Singaraja Bali” Proyeksi, Vol. 12, 

No. 2, 2017. Hal 32 
14 Nur Lailiya, “Peran Guru Kelas Dan Guru Pendamping Khusus 

Dalam Memberikan Bimbingan Belajar Pada Siswa Berkebutuhan Khusus Di 

Sekolah Alam Indramayu” 
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masalah sosial dan kemanusiaan.
15

 Dan Creswell juga 

mengemukakan bahwa ada beberapa macam yang 

dapat di gunakan dalam sebuah penelitian kualitatif 

yaitu groundad theory, naratif, fenomologo, etnorogi, 

dan studi kasus.
16

 Oleh karenanya di dalam penelitian 

ini menggunakan salah satunya adalah studi kasus, 

karena dalam studi kasus ada bagian dari jenis 

penelitian kualitatif. 

Studi kasus menurut Creswell adalah salah 

satu strategi dalam penelitian yang dimana 

didalamnya peneliti menyelidiki secara seksama suatu 

program, peristiwa, proses, aktivitas, atau sekelompok 

individu, dan peneliti mengumpulkan informasi 

secara lengkap dengan menggunakan berbagai 

prosedur salah satunya dengan menggunakan tehnik 

pengumpulan data yang berdarkan wakru yang telah 

di tentukan.  

Menurut Sagadin dan Starman berpendapat 

bahwa studi kasus adalah sebuah studi yang 

digunakan saat kita menganlisa dan menggambarkan, 

misalnya setiap orang secara individu, aktivitasnya, 

kebutuhan khusus, situasi kehidupan, riwayat hidup, 

dan lain sebagainya. Berdasarkan pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pendekatan studi kasus 

merupakan bagian dari metodologi penelitian 

kualitatif, yang menekankan pada perspektif peneliti 

yaitu pandangan subyektif peneliti pada situasi 

                                                             
15 John W. Craswell, Reserch Design Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 4 
16 Yossi Srianita, Ma‟ruf Akbar, Sri Martini Meilanie, Pembentukan 

Karakter Dalam Pendidikan Makan (Studi Kasus Di Raudatul Atfal Istiqlal 

Jakarta), Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 4, No. 1 (2020), Hal .155 
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tertentu, menganalisa, dan menggambarkan tentang 

subjek penelitian.
17

 

Menurut Robert K. Yin mengatakan bahwa 

terdapat dua desain dalam penelitian studi kausu 

tunggal (the-case) dan multikasus. Didalam penelitian 

ini peneliti menggunakan desain studi kasus tunggal 

atau single-case. Dalam single-case dapat dibedakan 

menjadi kasus terperancang dan kasus holistik, 

sedangkan penelitian ini menggunakan kasus holistic 

yaitu penelitian yang menempatkan sebuah kasus 

sebagai fokus dari penelitian.
18

 

Penelitian kualitatif ini melibatkan suatu 

proses pengumpulan data, interprestasi, dan pelaporan 

hasil secara serentak dan bersama-sama. Penelitian ini 

melibatkan pengumpulan data yang terbuka, dengan 

pertanyaan umum, analisis informasi dari partisipan. 

Dalam analisis jenis penelitian kualitatif, dapat 

diperolehkan dalam buku-buku ilmiah serta artikel-

artikel jurnal yang sering kali menjadi model Analisa 

dalam pengumpulan data kualitatif. 
19

 

Desain penelitian studi kasus menurut Yin, 

dalam studi kasus dapat berupa single atau multiple 

case, dimana multiple case dapat dilakukan dengan 

mereplikasi kasus. Dan dalam penelitian ini 

menggunakan desain penggunaan studi kasus tunggal 

yang mana dapat dilakukan ketika kasus mewakili 

dalam kasus kritis, kasusu yang tidak biasa atau unik, 

kasusu umum, kasus yang sebelumnya tidak dapat 

diakses, ataupun kasus longtudional.  

                                                             
17

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Pernada Media 

Group) Hal. 240-241  
18

 Creswell, John. W, Op Cit,Hal, 275 
19

Unika Prihatsanti,  Supryanto,Dan Wiwin Hendriani, 

Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi, Bulletin 

Psikologi, Vol 26, No. 2 (2018), Hal. 130  
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Dengan demikian penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh gambaran di lapangan tentang 

bagaimana peran guru pendamping dalam membantu 

proses pembelajaran di Tk Mutiara Bunda Pesawaran 

. Maka peneliti ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif studi kasus.     

2. Subjek dan Objek Penelitian  

Dalam penelitian ini subjek subjek 

penelitianya adalah guru pendamping di taman kanak-

kanak Mutiara Bunda Pesawaran yang berjumlah 2 

orang, sedangkan objek penelitian ini adalah masalah 

yang diteliti yaitu peran guru dalam pembelajaran. 

 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam hal ini peneliti memilih melakukan 

penelitian Di Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda 

Pesawaran. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian perlu dilakukan 

prosedur pengumpulan data. Untuk mengetahuinya 

maka data harus sesuai dengan tujuan penelitian yang 

objektif, maka penulis menggunakan sebuah metode 

observasi, metode wawancara, dan juga metode 

dokumentasi. 

a. Observasi  

Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui tentang tugas dan peran guru 

pendamping dalam membantu proses 

pembelajaran di taman kanak-kanak.  

Metode observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang secara sistematis melalui 

sebuah pengamatan dan juga pencatatan terhadap 

sesuatu yang detail. Dengan demikian metode 

observasi merupakan cara pengumpulan dan 

melalui pengamatan secara langsung terhadap 
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sebuah objek yang akan diteliti. Dalam hal ini 

metode observasi dibagi menjadi dua yaitu, 

observasi berperan dan observasi non partisipan.  

Dalam pengumpulan data dengan 

observasi digunakan apabila penelitian yang 

berhubungan dengan prilaku manusia, proses 

kerja, yang secara langsung dilakukan oleh 

peneliti. Jadi, dalam sebuah penelitian observasi 

dilakukan dengan langsung kepada sebuah subjek 

penelitian.  

Observasi tanpa partisipan tidak terlibat 

langsung dengan aktivitas objek yang sedang 

diamatitetapi hanya sebagai pengamat. Sehingga 

dalam penelitian ini peneliti dapat menganalisis 

juga dan juga bisa membuat kesimpulan.
20

 

b. Metode Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan kepala 

sekolah, guru inti serta guru pendamping yang 

berada di taman kanak-kanak guna mengetahui 

peran apa saja yang dilakukan guru pendamping 

dalam membantu proses pembelajaran di taman 

kanak-kanak. 

 Wawancara dalam sebuah penelitian ini 

merupakan sebuah pertemuan dua orang atau 

lebih untuk bertukar informasi serta ide melalui 

sebuah tanya jawab untuk bisa memperoleh 

informasi yang lebih terperinci dan bisa 

melengkapi data hasil observasi. Menurut S. 

Margono mengatakn bahwa sebuah metode 

wawancara merupakan sebuah keterangan atau 

pendirian baik secara lisan seseorang dengan 

                                                             
20 Prof.Dr.Rukaesih A.Maolani , M.Si. Metodologi Penelitian 

Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 2016) hal. 149 
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bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang 

lain.
21

  

Tekhnik wawancara yang peneliti 

gunakan dalam penlitian ini merupakan sebuah 

wawancara bebas terpimpin, yaitu sebuah proses 

yang berpedoman kepada pokok-pokok yang 

ditetapkan lebih dulu.  

c. Dokumentasi 

Menurut Suharmisi Arikunto berpendapat 

bahwa dokumtasi adalah data yang mengenai hal-

hal yang berupa variable sebuah catatan, transkip, 

bu ku, surat, agenda dan juga majalah. Jadi 

dokumentasi meupakan sebuah pencarian, 

penyelidikan, penguasaan, dan pemakaian 

penyediaan dokumentasi. Sehingga dokumentasi 

ini digunakan untuk mendapat keterangan dan 

penerangan sebuah pengetahuan serta bukti. 

Dalam hal ini dokumentasi peneliti dilakukan 

dengan cara photo. 

4. Prosedur Analisis Data  

Analisis data merupakan sebuah proses dalam 

mengorganisasikan dan menyusun kedalam sebuah 

pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat 

ditemukan dan bisa dirumuskan hipotesis kerja yang 

disarankan data.  

Menurut Rogdan dan Biklen, analisis data 

kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan 

data, memilih data menjadi satuan yang dapat 

dianalisis, menemukan hal penting dan memutuskan 

bagian mana yang akan disampaikan kepada orang 

lain.
22

   

                                                             
21

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010) hal. 158   
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Solo: Bina Karya, 2010) 

hal. 101 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yairtu 

mendeskripikan data yang diperoleh melalui sebuah 

instrument penelitian. Dijelaskan mengenai tehnik 

yang digunakan dalam mengambil data dan juga 

analisis data. Dari semua data yang diperoleh dalam 

penelitian, baik saat melakukan observasi yang 

menggunakan kisi-kisi sebagai sebuah acuan dan juga 

lembar observasi yang datanya tentang bagaimana 

proses dalam memabantu pembelajaran, dalam 

melakukan perencanaan, dan bagiamana proses 

evaluasi yang dilakukan guru pendamping di taman 

kanak-kanak. Peneliti menggunakan penelitian 

kualitatif jadi tedapat tiga Langkah yaitu: 

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan memilih hal pokok 

yang sesuai fokus penelitian kita, selanjutnya mencari 

temanya. Reduksi data adalah salah satu dari sebuah 

tehnik analisis data. Data yang telah di reduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai 

hasil pengamatan dan memperoleh dalam mencari 

jika sewaktu-waktu diperlukan. 

b. Display Data 

Display data adalah menyajikan data dalam 

sebuah bentuk wawancara sehingga dalam sebuah 

penelitian dapat mengetahui peran guru pendamping 

di Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda Pesawaran. 

 

c. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah bagian dari 

aktivitas data. Kesimpulan juga merupakan salah satu 

dari adanya tehnik-tehnik dari analisis data. Penarikan 

sebuah kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian 

kegiatan diakhir penelitian. Jadi penelitian harus 
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terjadi dalam segi kebenaran yag disepakati subjek 

dan tempat penelitin. 

 

5. Uji Keabsahan Data 

Setiapa sebuah penelitian membutuhkan uji 

keabsahan data untuk mengetahui validitas dan 

reabilitasnya dalam adanya penelitian. Untuk 

mendapatkan penelitian ini perlu mendapatkan data 

yang valid dan reliable yang akan di uji oleh validitas 

dan realibilitasnya sebuah data.  

Dapat dinyatakan data valit apabila tidak ada 

perbedaan antara yang akan dilaporkan peneliti denga 

napa yang sesungguhnya terjadi pada sebuah objek 

yang diteliti. Dalam sebuah penelitian ini 

menggunakan triangulasi data. Triangulasi ini di 

artikan sebagai pengecekan dari data berbagai macam 

sumber, dan berbagai maca cara yang akan 

berhubungan dengan waktu. Untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini perlu prosedur dalam penelitian 

sebagai berikut: 

a. Menelaah semua data keseluruhan yang berhasil 

dikumpulkan yaitu data hasil pengamatan melalui 

(observasi, wawancara, dan juga dokumentasi)  

b. Mengadakan sebuah reduksi data yaitu 

merangkum, mengumpulkan data, dan juga 

memilih data yang yang lebih relevan sehingga 

dapat diolah dan disimpilkan. 

c. Display data merupakan paparan secara 

keseluruhan guna memperoleh gambaran yang 

utuh dan juga lengkap. 

d. Dapat menyimpulkan data verifikasi dalam 

melakukan penyempurnaan dengan mencari data 

baru yang bisa diperlukan dalam mengambil 

sebuah kesimpulan.   
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J. Sistematika Penulisan 

 Agar proposal ini mudah dipahami, maka 

penulia menyusunnya menjadi beberapa BAB dengan 

sistematika penulisan proposal skripsi. Adapun 

sistematika penulisan proposal skripsi yang berjudul 

“Peran Guru Pendamping Dalam Pembelajaran AUD 

Di Tk Mutiara Bunda Pesawaran”. Terdiri dari:  

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

B. Latar Belakang 

C. Fokus Penelitian 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

H. Metode Penelitian 

I. Kerangka Teoritik 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Peran Guru  

B. Guru Pendamping 

C. Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Guru 

Pendamping 

D. Kompetensi Guru Pendamping 

E. Kualifikasi Akademik Guru Pendamping 

F. Pengertian Belajar dan Proses Pembelajaran 

G. Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umun Objek 

1. Sejarah TK Mutiara bunda 

2. Keadaan Tenaga Pendidik 

3. Sarana dan Prasaran 

4. Data Rekapitulasi Siswa 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN  

A. Temuan Penelitian 

B. Pembahasan 
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BAB V PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Peran Guru  

Guru adalah seorang sosok yang digugu dan ditiru, 

digugu artinya diindahkan atau dipercayai, sedangkan ditiru 

artinya dicontoh atau diikuti. Guru adalah salah satu tiang 

utama bangsa atau negara, guru juga menjadi tiang tombak 

dalam sebuah perubahan.
1
 Guru merupak sosok pemimpin 

juga arsitektur yang bisa membentuk jiwa serta watak peserta 

didik. Guru merupakan sosok yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik, baik 

secara individual maupun secara klasikal, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah.
2
 Guru juga merupakan semua orang 

yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing 

dan membina peserta didik, baik secara individual maupun 

klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah.
3
 

Guru menurut paradigma baru ini bukan hanya 

bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai Pendidik, 

motivator, fasilitator, pembimbing dan evaluator proses 

belajar mengajar yaitu realisasi atau aktualisasi potensi-

potensi manusia agar dapat mengimbangi kelemahan pokok 

yang dimilikinya.
4
 Sehingga hal ini berarti bahwa pekerjaan 

guru tidak dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang 

mudah dilakukan oleh sembarang orang, melainkan orang 

yang benar-benar memiliki wewenang secara akademisi, 

kompeten secara operasional dan profesional. 

                                                             
1
 Hamka Abdul aziz, karakter guru professional melahir murid 

unggul menjawab tantangan masa depan, (Jakarta Selatan: Al-Mawardi 

Prima, 2012), hl 20 
2
Syaiful Bahri Djamarah, Guru & Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif, (Jakarta: PT Rineka C ipta, 2010) hl. 32 
3
Hamzah B. Uno dan Nisa Lamatenggo, Tugas Guru dalam 

Pebelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hl.2  
4
Ismail, “Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Pai Dalam 

Pembelajaran” Jurnal Mudarrisuna, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2015, 4  
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Secara etimologi makna guru menurut rekomendasi 

konferensi pendidikan internasional di Makkah tahun 1977 

pengertian guru atau pendidik mencakup murrabi, mu’allim, 

dan mu’addib.  

Secara terminologis, guru sering diartikan sebagai 

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh 

potensi peserta didik, baik potensi kognitif, potensi afektif, 

maupun potensi psikomotorik.
5
  

Makna guru atau pendidik pada prinsipnya tidak 

hanya mereka yang memiiki kualifikasi keguruan secara 

formal diperoleh perguruan tinggi, melainkan yang terpenting 

adalah mereka yang mempunyai kompetensi keilmuan 

tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai dalam matra 

yaitu, kognitif, afektif, dan psikomototik. Matra kognitif 

menjadikan peserta didik cerdas intelektualnya, matra efektif 

menjadikan siswa mempunyai sikap dan prilaku yang sopan, 

dan mitra psikomotorik menjadikan sisa terampil dalam 

melaksanakan aktivitas secara efektif dan efisien, serta tepat 

guna.
6
 

Perbedaan antara guru, guru pendamping dan 

pengasuh di Lembaga paud sebagai berikut, sebutan guru 

ditujukkan kepada pendidik paud yang memenuhi kualifikasi 

Pendidikan minimal D-IV bidang paud atau psikologi dalam 

program studi yang terakreditasi. Guru pendamping memiliki 

ijazah D-II PGTK dari perguruan tinggi yang terakreditas atau 

memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau sederajat 

dan memiliki sertifikat pelatihan/Pendidikan/kursus paud 

yang terakreditas.  

Dari paparan di atas dapat kita tarik kesimpulan 

bahwa seorang guru adalah seorang yang berdedikasi untuk 

menanamkan atau membagikan ilmunya untuk orang lain. 

                                                             
5
Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi 

Kepribadian Guru, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2011), hl.22-23  
6
 Thoifuri, menjadi guru inisiator, (semarang: RASIL Media Grup, 

2007) hl. 3 
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Secara khusus guru bertanggung jawab penuh pada 

pembelajaran peserta didiknya.  

 

B. Guru Pendamping  

Guru pendamping atau yang sering dikenal dengan 

istilah shadow teacher, adalah seorang pendamping di bidang 

Pendidikan pra-sekolah (Pendidikan usia dini) yang bekerja 

secara langsung dengan seorang anak PAUD selama masa 

tahun-tahun pra-sekolah. Salah satu kriteria seorang guru 

pendamping adalah memahami karakteristik dan 

keanekaragaman dari anak-anak dengan kondisi kekhususan 

dan bagaimana menanganinya dengn baik dan benar.
7
   

Guru pendamping harus memiliki pemahaman 

mengenai psikologi anak, guru pendamping juga harus bisa 

memahami keinginan anak dan juga menjadi seorang guru 

juga harus bisa mendidik dan mengajar anak membentuk 

generasi masa depan yang berguna. Guru juga harus 

bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pendidikan 

di sekolah dan juga memberikan bimbingan dan pengajaran 

kepada peserta didiknya.  

Meneurut Oemar Hamalik menjelaskan bahwa 

peranan ini akan dapat dilaksanakan apabila guru memenuhi 

syarat-syarat kepribadian dan penguasaan ilmu. Guru akan 

mampu mendidik dan mengajar apabila memiliki kestabilan 

emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar guna 

memajukan anak didik, bersikap realistis, bersikap jujur serta 

bersikap terbuka dan peka terhadap perkembangan, terutama 

terhadap perkembangan inovasi.
8
     

Menurut Yuwono Joko, menjelaskan bahwa guru 

pendamping adalah adalah guru yang memiliki pengetahuan 

dan keahlian dalam bidang anak-anak kebutuhan khusus yang 

                                                             
7 Mimpira Haryono, Desi Effawati, “Peran Guru Pendamping Dalam 

Membantu Pembelajaran Paud Di Gugus Mawar Kec. Sukaraja Kab. 

Seluma”, GENTA MULIA, Vol. XI, No, 2, (Juli 2020), H. 244 
8
Oemar hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan 

Kompetensi, (Bandung: Pt Bumi Aksara, 2002), hl. 43  
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membantu atau bekerjasama dengan guru sekolah regular 

dalam menciptakan pembelajaran yang inklusi.
9
 

Guru pendamping adalah sebuah kalimat yang terdiri 

dari dua kata yakni guru dan pendamping. Antara guru dan 

pendamping memiliki arti yang bebrbeda. Oleh karena itu 

sebelum memberi pengertian guru pendamping penulis 

kemukakan dahulu pengertian dari guru itu sendiri. Guru 

adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini 

jalur sekolah atau Pendidikan formal, Pendidikan dasar, dan 

Pendidikan menengah. Guru-guru ini harus mempunyai 

semacam kualifikas formal. Dalam definisi ya ng lebih luas, 

setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru juga bisa 

di anggap seorang guru, karena sifat dari guru sendiri tidak 

terkat dengan kualifikasi pada umumnya. 

Guru pendamping adalah guru yang selalu membantu 

gutu inti baik dalam perencanaan pelaksanaan maupun 

mengevaluasi pembelajaran bagi anak. Guru pendamping juga 

harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik. 

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 137 tahun 2014 

Kewajiban guru pendamping adalah menjadi teladan bagi 

pembentukan karakter anak, membantu guru dalam Menyusun 

rencaana pembelajaran, membantu mengelola kegiatan 

bermain sesuai dengan tahapan perkembangan anak.
10

 

Guru pendamping adalah guru yang mendampingi 

anak saat belajar di kelas. Guru bertindak sebagai jembatan 

dalam berintraksi antara guru kelas, dan anak yang umumnya 

masih sulit berkomunikasi dan fokus memperhatikan guru 

kelas.
11

 Dalam dataran pragmatis, ada pergeseran peran dan 

istilah guru pendamping, pergeseran peran yang nyata bagi 

                                                             
9
 Yuwono, Pendidkan Inklusif, (Bahan ajar:  Atmajaya, 2007) 

10 Bernawati Marpaung, Rahmah, Nopa Wilyanita, “Peran Guru 

Pendamping Dalam Membantu Proses Pembelajaran Di Taman Kanak-Kanak 

Al-Ulum Kecamatan Tampan Pekanbaru” Talenta Journal: Journal Of Early 

Childhood Education, Vol. 10, No. 1 (2019), 36 
11

 Diyah. 2004. Mempersiapkan dan Membantu Anak Autis 

Mengikuti Pendidikan di Sekolah Umum. Jakarta: Yayasan Autisma 

Indonesia MANDIGA  
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guru pendamping adalah guru pendamping membantu 

mengajar anak dikelas, sedangkan guru pendamping bertugas 

mendampingi anak beerkebutuhan khusus yang ada dikelas 

jika kelas tersebut terdapat anak berkeutuhan khusus.
12

 

Guru pendamping memiliki pemahaman mengenai 

psikologi anak. Guru pendamping harus bisa memahami 

kemauan anak, pola mengajar yang perlu dikembangkan 

adalah pola seimbang dari keduanya, yaitu guru yang bersikap 

demokratis dan menempatkan dirinya sebagai fasilitator 

sebagai hasil pendidikan adalah peserta didik kreatif, cepat 

mandiri, serta taat kepada orang tua, berakhlak, cerdik pandai 

dan bijak bestari.
13

 Kebutuhan guru pendamping ini sangat 

mutlak, satu guru pendaming hanya melayani satu peserta 

didik. Jadi benar-benar konsentrasi dalam membantu tumbuh 

kembang anak, kebutuhan guru pendamping ini sangat 

fleksibel.  

Guru pendamping dengan kata lain memegang 

peranan penting dalam membantu tidak hanya dalam 

perkembangan akademik tetapi juga dalam perkembangan non 

akademik, seperti: perkembangan sosialisasi, kominikasi, 

prilaku, motorik dan perkembangan ketrampilan hidup sehari-

hari. Pelayanan seorang guru pendamping sangat bermanfaat 

dan dapat meningkatkan kualitas belajar anak dikelas secara 

keseluruhan. Guru pendamping diharapkan mampu membantu 

anak dalam banyak hal, seperti konsentrasi, komunikasi, 

partisipasi dalam kelas, sosialisasi, sopan santun dan 

mengendalikan prilakunya. 

 

C. Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Guru Pendamping 

 Guru pendamping merupakan tenaga pendidik dan 

pengajar yang membantu guru kelas dalam menyampaikan 

materi didalam kelas. Adapun beberapa kegiatan pokok guru 

                                                             
12

 Joko Yuwono. Pendidikan Inklusif. (Bahan Ajar: Atmajaya, 2007) 

hal. 124-125 
13

 Sandyawan Sunardi, Melawan Stigma Melalui Pendidikan 

Alternatif, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal.99 
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pendamping menurut Skjorten dkk, dalam pengantar 

Pendidikan inklusif (2003) yaitu:
14

 

1. Mendampingi guru kelas dalam menyiapkan kegiatan 

yang berkaitan dengan materi belajar. 

2. Mendampingi anak berkebutuhan khusus (special needs 

children) dalam menyelesaikan tugasnya dengan 

pemberian intruksi yang singkat dan jelas. 

3. Memilih dan melibatkan teman seumur untuk kegiatan 

sosialisasinya. 

4. Menyusun kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

5. Mempersiapkan anak berkebutuhan khusus (special needs 

children) pada kondisi rutinitas yang berubah posotif. 

6. Menekankan keberhasilan anak berkebutuhan khusus 

(special needs children) dan pemberian reward yang 

sesuai dan pemberian konsekuensi terhadap prilaku yang 

tidak sesuai. 

7. Meminimalisasi kegagalan anak berkebutuhan khusus 

(special needs children). 

8. Memberikan pengajaran yang menyenangkan kepada 

anak berkebutuhan khusus (special needs children). 

9. Menjalankan individual program pembelajaran yang 

terindividualkan.  

 Selain tugas dan fungsinya guru pendamping juga 

harus berperan dalam pembelajaran pada anak usia dini. 

Adapun peranan guru pendamping adalah sebagai berikut:  

a. Guru pendamping sebagai fasilitator 

 Guru sebagai fasilitator adalah guru yang berperan 

dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan peserta 

didik dalam proses pembelajran.
15

 Guru berkewajiban 

memberikan pelayanan dan menyediakan fasilitas kepada 

                                                             
14

 Tugas dan Peran Guru Pendamping-Anak Hebat Mandiri, di akses 

dari https://anakabk.wordpress.com/2013/03/20/tugas-dan-peran-guru-

pendamping/amp/, tanggal 2 mei 2021. 
15

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hl. 28.  

https://anakabk.wordpress.com/2013/03/20/tugas-dan-peran-guru-pendamping/amp/
https://anakabk.wordpress.com/2013/03/20/tugas-dan-peran-guru-pendamping/amp/
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peserta didik sehingga proses pembelajaran berjalan dengan 

lancar dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan 

anak.  

b. Guru sebagai inspirator 

 Guru sebagai inspirator, guru haris bis memberikan 

ilham yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. 

Persoalan belajar ialah masalah utaman peserta didik, guru 

diharapkan bisa memberikan inspirasi bagaimana cara belajar 

yang baik.
16

 Jadi guru pendamping heus memberikan 

pengetahuan yang baik pada saat anak yang tidak konsntrasi 

dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.  

c. Guru sebagai informator  

  Guru harus memberikan informasi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi yang baik dan 

efektif diperlukan dari guru.
17

 Oleh karena itu guru 

pendamping harus berperan lebih daripada guru kelas itu 

sendiri, karena guru pendamping yang paling berpengaruh 

terhadap anak yang tidak fokus dalam belajar.  

 Jadi guru pendamping memiliki tanggung jawab atas 

segala tingkah laku, sikap dan perbuatannya, untuk membina 

jiwa dan watak anak. Dengan demikian tanggung jawab guru 

adalah membentuk dan menjadi orang yang bermoral. Guru 

pendamping juga bertanggung jawab dalam mengasuh dan 

melindungi anak dari kekeraan yang sering terjadi di zaman 

modern ini.  

 

D. Kompetensi Guru Pendamping 

Kompetensi guru pendamping mencakup kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional, sebagimana 

terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisah dari peraturan menteri ini. Peraturan menteri 

pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 

tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia 

                                                             
16

Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi 

Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis, (Jakata: Rineka Cipta, 2010), 

hl. 44  

 
17

Syaiful Bahri Djamrah  
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dini, kompetensi pendidik (guru paud, guru pendamping, guru 

pendamping muda). Guru pendamping memiliki 48 indikator 

kompetensi, diantaranya:
18

 

1. Kompetensi Pedagogik, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Merencanakan kegiatan program 

pendidikan, pengasuhan, dan 

perlindungan, meliputi: i) Menyusun 

rencana kegiatan tahunan, semeter, 

bulanan, mingguan, dan harian, (ii) 

Menetapkan kegiatan bermain yang 

mendukung tingkat pencapaian 

pekembangan anak, (iii) Merencanakan 

kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan 

perlindungan yang disusun berdasarkan 

kelompok usia. 

b. Melaksanakan proses Pendidikan 

pengasuhan dan perlindugan, 

diantaranya:  i) Mengelola kegiatan 

sesuai dengan rencana yang disusun 

berdasrkan kelompok usia, ii) 

Menggunakan metode pembelajaran 

melalui bermain sesuai dengan 

karakteristik anak, iii) Memilih dan 

menggunakan media yang sesuai 

dengan kegiatan kegiatan dan kondisi 

anak, iv) Memberikan motivasi untuk 

meningkatkan keterlibatan anak dalam 

kegiatan, v) Memberikan bimbingan 

sesui dengan kebutuhan anak, vi) 

Memberikan perlindungan sesuai usia 

dan kebutuhan anak. 

                                                             
18

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Anak Usia Dini, (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini: 2017) 

58 
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c. Melaksanakan kegiatan penilaian 

terhadap proses dan hasil Pendidikan, 

pengasuhan, dan perlindungan anak, 

indikatornya adalah: i) Memilih cara-

cara penilaian yang sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, ii) 

Melakukan kegiatan penilaian sesuai 

dengan cara-cara yang telah diterapkan, 

iii) Mengolah hasil penilaian, iv) 

Menggunakan hasil-hasil penilaian 

untuk berbagai kepentingan pendidikan, 

v) Mendokumentasikan hasil-hasil 

penilaian. 

2. Kompetensi kepribadian, diantaranya adalah 

sebagai berikkut:  

a. Bersikap dan berprilaku sesuai dengan 

kebutuhan psikologi anak, indikatornya 

adalah: i) Menyayangi anak secara 

tulus, ii) Berprilaku sabar, tenang, 

ceria, serta penuh perhatian, iii) 

Memiliki kepekaan dan responsif 

terhadap prilaku anak, iv) 

Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

dewasa, arif, dan bijaksana, v) 

Berpenampilan, bersih, rapih, dan 

sehat, vi) Berprilaku sopan santun, 

menghargai, dan melindungi anak.  

b. Bersikap dan berprilaku tepat sesuai 

dengan norma agama, budaya, dan 

keyakinan anak, indikatornya ialah: i) 

Menghargai peserta didik tanpa 

membedakan keyakinan yang dianut, 

suku, budaya, dan jender, ii) Bersikap 

tepat sesuai dengan norma agama yang 

dianut, hukum, dan norma sosial yang 

berlaku dalam masyarakat, iii) 

Mengembangkan sikapa anak didik 
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untuk menghargai agama dan budaya 

lain.  

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

berbudi pekerti luhur, indikatornya 

ialah: i) Berprilaku jujur, ii) 

Bertanggungjawab terhadap tugas, iii) 

Berprilaku sesuai teladan. 

3. Kompetensi professional, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

a. Memahami tahapan perkembangan 

anak, indikatornya ialah: i) Memahami 

kesinambungan tingkat perkembangan 

anak usia lahir 6 tahun, ii) Memahami 

standar tingkat pencapaian 

perkembangan anak, iii) Memahami 

bahwa setiap anak mempunyai tingkat 

kecepatan pencapaian perkembangan 

yang berbeda, iv) Memahami faktor 

penghambatan pendukung tingkat 

pecapaian perkembangan. 

b. Memahami pertumbungan dan 

perkembangan anak, indikatornya ialah: 

i) Memahami aspek-aspek 

perkembangan fisik motorik, kognitif, 

bahasa, sosial-emosi, moral agama, dan 

seni, ii) Memahami fktor-faktor yang 

menghambat dan mendukung aspek-

aspek perkembangan diatas, iii) 

Memahami tanda-tanda kelainan pada 

tiap aspek pertumbuhan dan 

perkembangan anak, iv) Mengenal 

kebutuhan gizi anak dan makanan yang 

aman sesuai dengan usia, v) Memahami 

cara memantau status gizi, kesehatan 

dan keselamatan anak, vi) Mengetahui 
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pola asuh yang sesuai dengan usi 

anak.megenal keunikan anak. 

c. Memahami pemberian rangsangan 

pendidikan, pengasuhan, dan 

perlindungan, indikatornya ialah: i) 

Mengenal cara-cara pemberian 

rangsangan dalam pendidikan, 

pengasuhan, dan perlindungan terhadap 

kekerasan dan diskriminasi, ii) 

Memiliki ketrampilan dalam 

melakukan pemberian rangsangan pada 

setiap aspek perkembangan, iii) 

Memiliki ketrampilan dalam 

pengasuhan dan perlindungan terhadap 

kekerasan dan diskriminasi. 

d. Membangun kerja sama dengan orang 

tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan 

perlindungan anak, indikatornya ialah: 

i) Mengenal faktor-faktor pengasuhan 

anak, sosial ekonomi keluarga, dan 

sosial kemasyarakatan yang enukung 

dan menghambat perkembangan anak, 

ii) Mengkomunikasikan program-

program paud (pengasuhan, 

pembelajaran, dan perlindungan anak) 

kepada orang tua, iii) Meningkatkan 

keterlibatan orang tua dalam program 

satuan/ program paud, iv) Menigkatkan 

kesinambungan program paud. 

4. Kompetensi sosial, diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

a. Beradaptasi dengan lingkungan, 

indikatornya ialah: i) Menyesuaikan 

diri dengan teman sejawat, ii) Menaati 

aturan Lembaga, iii) Menyesuaikan diri 

dengan masyarakat sekitar, iv) 

Akomodatif terhadap peserta didik, 
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orang tua, teman sejawat dari berbagai 

latar belakang budaya dan sosial 

ekonomi. 

b. Berkomuikasi secara efektif, 

indikatornya ialah: i) Berkomunilasi 

seacara empatik dengan orang tua 

peserta didik, ii) Berkomunikasi secara 

efektif dan empatik dengan anak didik, 

beik secara fisik, verbal maupun 

nonverbal.   

Dengan tercapainya semua kompetensi guru 

pendamping, maka guru dapat menempati posisi strategis 

dalam menciptakan suasana belajar dan bermain yang 

kondusif dan menyenangkan sehingga  peserta didik dapat 

mencapai tujuan secara optimal. 

 

E. Kualifikasi Akademik Guru Pendamping  

Kualitas Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

eksistensi anak itu sendiri, orang tua, lingkungan, kualitas 

perlakuan dan layanan (program stimulasi/ pemberian 

pengalaman) dan lainya. Dalam konteks penyelenggaraan 

PAUD terutama yang berkaitan dengan system kelembagaan, 

lebih khusus pada paud jalur formal seperti taman kanak-

kanak, keseluruhan pengembangan dan pencerdasan pada 

anak usia dini terakumulasi pada suatu proses yang dikenal 

dengan layanan atau program pembelajaran. Dalam sebuah 

program sebuah pembelajaran, seorang pendidik pendidikan 

anak usia dini harus meiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi yang mendukung dalam sebuah pembelajaran   

Kualifikasi akademik guru pendamping terdiri dari, 1) 

memiliki ijazah D-II PGTK dari program studi terakreditas, 

atau 2) memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas 

(SMA) atau sedrajat dan memiliki sertifikat 

pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari 

lembaga. 
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Dalam peraturan Menteri Pendidikan nasional nomor 

137 tahun 2014 tentang standar Pendidikan anak usia dini, di 

sebutkan bahwa salah satu kompetensi seorang guru 

pendamping dalah memahami pertumbuhan dan 

perkembangan anak, diantaranya: (1) memahami aspek-aspek 

perkembangan fifik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosi 

dan moral agama, (2) memahami faktor-faktor yang 

menghambat dan mendukung aspek-aspek perkembangan 

anak, (3) memahami tanda-tanda kelainan pada aspek 

perkembangan anak, (4) mengenal kebutuhan gizi anak sesuai 

dengan usianya, (5) memahami cara memantau nutrisi, 

Kesehatan dan keselamatan anak, (6) mengetahui keunikan 

anak.
19

 

 

F. Pengertian Belajar dan Proses Pembelajaran Anak Usia 

Dini 

Belajar menunjukan aktivitas yang dilakukan oleh 

seorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini 

menunjukan pada keaktifan seseorang dalam melakukan 

aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada 

dirinya. Dengan demikian, dapat dipahami juga bahwa suatu 

kegiatan belajar dikatakan baik apabila intensitas keaktifan 

jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Sebaliknya 

meskipun seseorang dkatakan belajar, namun jika keaktifan 

jasmani dan mentalnya rendah berarti kegiatan belajar tersebut 

tidak secara nyata memahami bahwa dirinya melakukan 

kegiatan belajar.
20

 

Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi 

individu dengan lingkunganya. Lingkungan dalam hal ini 

adalah obyek-obyek lain yang memungkinkan individu 

memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan baru 

maupun sesuatu yang pernah diperoleh maupun ditemukan 

                                                             
19

 Ibid. h 65 
20

Aprida Pane, Muhammad Darwis Dasopang, “Belajar dan 

Pembelajaran”, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 03, Nomor. 2, (2017), h. 

355  
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sebelumnya tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi 

individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi.
21

 

Tokoh psikologi belajar memiliki persepsi dan 

penekanan tersendiri tentang hakikat belajar dan proses kearah 

perubahan sebagai hasil belajar. Berikut ini beberapa teori 

yang memberikan pandangan khusus tentang belajar.  

a. Behaviorisme, teori ini meyakini bahwa manusia sangat 

dipengaruhi oleh kejadia-kejadian di dalam lingkunganya 

yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya. 

Behaviorisme menekankan pada apa yang dilihat, yaitu 

tingkah laku, dan kurang memperhatikan apa yang terjadi 

di dalam pikiran karna tidak dapat dilihat. 

b. Kognitivisme, merupakan salah satu teoribelajar yang 

dalam berbagai pembahasan juga sering disebut model 

kognitif. Menurut teori belajar ini tigkah laku seseorang 

ditentukan oleh persepsi atau pemahamanya tentang 

situasi yang berhubungan dengan tujuan. Oleh sebab itu, 

teori ini memandang bahwa belajar itu sebagai perubahan 

persepsi dan pemahaman. 

c. Teori Belajar Psikologi Sosial, menurut teori ini proses 

belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan 

menyendiri, akan tetapi harus melalui interaksi.  

d. Teori Belajar Gagne, yaitu teori belajar yang merupakan 

perpaduan antara behaviorisme dan kognitivisme. Belajar 

merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, akan 

tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertentu, yaitu kondisi 

internal yang merupakan kesiapan peserta didik dan 

sesuatu yang telah dipelajari, kemudian kondisi eksternal 

yang merupakan situasi belajar yang secara sengaja diatur 

oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses 

belajar.
22

  

                                                             
21

Ainurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hl.36 
22

 Ibid, hlm.  39-47  
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e. Teori Fitrah, pada dasarnya peserta didik lahir telah 

membawa bakat dan potensi-potensi yang cenderung 

kepada kebaikan dan kebenaran. Potensi-potensi tersebut 

pada hakikatnya yang akan dapat berkembang dalam diri 

seorang anak.
23

 

Dari paparan diatas, terkait dengan teori 

behaviorisme, kognitivisme, teori psikososial, teori gagne, 

serta teori fitrah yang sesuai dengan pendidikan islam maka 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku dan perubahan pemahaman, yang pada awalnya 

seorang anak tidak dibelaki dengan potensi fitrah, kemudian 

dengan terjadinya proses belajar maka seorang  anak berubah 

tingkah laku serta pemahamanya yang semakin bertambah.   

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta 

didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu 

lingkungan belajar.
24

 Secara Nasional, pembelajaran 

dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan 

komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, 

dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan 

belajar, maka yang dikatakan dengan proses pembelajaran 

adalah suatu system yang melibatkan satu kesatuan komponen 

yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai 

suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan 

yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara 

sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai produk 

interaksi berkelanjtan antara pengembangan dan pengalaman 

hidup. Pada hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa 

pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi 

                                                             
23

 Op.Cit   
24

 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 6. 
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peserta didik dengan sumber belajar lain) dengan maksud agar 

tujuannya dapat tercapai. Dari uraiannya tersebut, maka 

terlihat jelas bahwa pembelajaran itu adalah interaksi dua arah 

dari pendidik dan peserta didik, diantara keduanya terjadi 

komunikasi yang terarah menuju kepada target yang telah 

ditetapkan.
25

 

Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi 

edukatif yang terjadi, yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. 

Interaksi ini berakar dari pihak pendidik (guru) dan kegiatan 

belajar secara paedagogis pada diri peserta didik, berproses 

secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan 

berproses melalui tahapan-tahapan tertentu. Dalam 

pembelajaran, pendidik menfasilitasi peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik. Dengan adanya interaksi tersebut maka 

akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif 

sebagaimana yang telah diharapkan.
26

 

Proses pembelajaran terjadi melalui banyak cara baik 

yang sengaja maupun tidak sengaja dan berlangsung 

sepanjang waktu yang menuju pada suatu perubahan pada diri 

embelajar. Proses pembelajaran pada anak usia dini terbagi 

menjadi 3 (tiga) yaitu:  proses perencanaan pembelajaran, 

perencanaan, dan evaluasi pembelajaran.  

1. Perencanaan Proses Pembelajaran 

Proses perencanaan pembelajaran adalah proses yang 

mengikuti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang memuat identitas pembelajaran, standar 

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, 

                                                             
25 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif 

(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 19. 
26

 Muh. Sain Hanafy, Jurnal Pendidikan: Konsep Belajar dan 

Pembelajaran, Lentera Pendidikan, Vol. 17 No. 1 Juni 2014: 66-79, hlm. 74. 
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alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian hasil belajar, dan sumber pembelajaran.
27

 

Perencanaan pembelajaran bagi anak usia dini 

sebagaimana yang dimaksud di dalam permendikbud pasal 11 

bahwa perencanaan pembelajaran dilakukan dengan 

pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan, karakteristik anak, dan budaya local, dan 

perencanaan pembelajaran tersebut meliputi program 

semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, 

rencana pelaksanaan pembelajaran harian. 
28

 

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Setiap guru dalam satuan pndidikan berkewajiban 

Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap 

dan sistematis, agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inisiatif, menyenangkan, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup 

bagi Prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, mimat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik.  

Proses pembelajaran pada anak usia dini memang 

harus dirancang atau dilaksanakan dengan sebaik mungkin 

agar anak bisa memperoleh hasil belajar dengan baik dan 

sempurna. Adapun komponen-komponen dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada taman kanak-kanak yaitu, identitas mata 

pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, 

alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

3. Evaluasi Hasil Pembelajaran  

Evaluasi dengan bahasa lainya ialah penilaian. 

Penilaian merupakan proses pengumpulan data dan 

pengolahan informasi untuk mengukur capaian kegiatan 

                                                             
27

Rusman, Model-Model Pembelajaran, Mengebangkan 

Professional Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hl. 4  
28

Permendikbud 137, Tahun 2014 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini  
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belajar anak, penilaian hasil kegiatan belajar oleh pendidik 

dilakukan untuk memantau proses dan kemajuan belajar anak 

secara kesinambungan. Berdasarkan penilaian tersebut 

pendidik dan orang tua anak dapat memperoleh informasi 

tentang pencapaian perkembangan untuk menggambarkan 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki anak 

setelah melakukan kegiatan belajar. 
29

 

Penilaian merupakan proses menafsirkan berbagai 

informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan dan 

menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan 

perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalu 

kegiatan pembelajaran dan menginterpretasi informasi 

tersebut untuk membuat keputusan, terdapat tiga istilah yang 

sering digunakan dalam penilaian Pendidikan anak usia dini 

(paud) adalah pengukuran, penilaian, asesmen. Pada anak usia 

dini penilaian pelaksanaan penilaian membutuhkan kerjasama 

multidisipliner untuk mendapatkan informasi perkembangan 

dan belajar anak yang akurat sehingga dapat diberikan 

layanan yang tepat.
30

 

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penilaian pembelajaran merupakan proses penilaian guru 

terhadapat perkembangan serta pencapaian pembelajaran yang 

telah dilakukan peserta didik melalui berbagai tehnik yang 

mampu mengungkapkan dan menunjukan secara tepat bahwa 

kompetensi yang telah ditetapkan benar-benar dikuasai dan 

dicapai oleh anak.    

   

G. Prinsip-Prinsip Pembelajaran  

Menurut Hamalik (2004) William Burton seorang 

pakar pem 

belajaran di Amerika Serikat menyimpulkan uraianya yang 

cukup Panjang tentang prinsip-prinsip belajar, yaitu:  

                                                             
29

Permendikbud, Nomor 146 Tahun, Tentang Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini, Lampiran V, Pedoman Penilaian 2014, hl. 1  
30

Ifat Fatimah Zahro, Penilaian Dalam Pembelajaran Anak Usia 

Dini, vol. 1, no. 1, 2015, hl. 94   
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a. Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan 

melampaui (under going). 

b. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman 

dan mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan. 

c. Pengalaman belajar secara maksimun bermakna bagi 

kehidupan siswa. 

d. Proses belajar dan hasil belajar disyarati oleh hereditas 

(keturunan) dan lingkungan. 

e. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila 

pengalaman dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan 

dengan kematanga siswa. 

f. Proses belajar merupakan satuan fungsional dari berbagai 

prosedur. 

g. Hasil-hasil belajar secara fungsional berkaita satu sama 

lain, tetapi dapat didiskusikan secara terpisah.  

h. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian-

serangkaian pengalaman yang dapat dipersamakan dan 

dengan pertimbangan yang baik. 

i. Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi 

kepribadian dengan kecepatan yang berbeda-beda. 

j. Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat 

kompleks dan dapat berubah-ubah (adaptable), jadi tidak 

sedrhana dan statis.
31

 

Berkaitan dengan proses pembelajaran, menurut Dimyati 

& Mudjiono (2002) dan Aunurrahman (2012) guru dituntut untuk 

mampu mengembangkan potensi yang ada pada siswa secara 

optimal. Upaya dalam mendorong terwujudnya perkembangan 

siswa tidak dapat diukur dalam periode tertentu. Agar aktivitas 

yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran terarah pada 

upaya peningkatan potensi siswa secara komprehensif, maka 

pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang benar, yang bertolak dari kebutuhan internal siswa untuk 

belajar.
32
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Husamah, Yuni Pantiwati, Arina Restian, Puji Sumarsono, Belajar 

dan Pembelajaran, (Universita Muhammadiyah Malang, 2016), hl. 15 
32
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Dari paparan diatas prinsip belajar merujuk kepada hal-

hal penting yang harus dilakukan guru agar terjadi proses belajar 

sehingga hasil belajar peserta didik dapat mecapai hasil yang 

diharapakan. Prinsip-prinsip belajar memberikan arah tentang apa 

saja yang sebaiknya dilakukan oleh guru agar para siswa dapat 

berperan aktif di dalam proses pembeljaran. 
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LAMPIRAN 
  



Lembar Observasi Aktivitas Guru Pendamping 

Aspek Indikator 

Kegiatan  

Ya  Tidak  

 a. Perencanaan 

  

  

  

  

- Guru pendamping 

membantu guru kelas 

dalam perencanaan 

kegiatan belajar 

mengajar.  

  

  

  

  

  

- Guru pendamping 

membantu guru kelas 

dalam melaksanakan 

kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan 

program belajar yang di 

rencanakan. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

b. Pelaksanaan  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  Guru pendamping 

membantu guru kelas 

dalam menyiapkan 

media pembelajaran.  

  

  

  

  

  

- Guru pendamping 

membantu guru kelas 

dalam mengamati aspek 

perkembangan anak:      

1. Guru pendamping 

membantu guru 

kelas untuk 

mengembangkan 

nilai agama dan 

moral anak.      

2. Guru pendamping 

membantu guru 

kelas untuk 

mengembangkan 

fisik motoric anak.      

3. Guru pendamping 

membantu guru     



kelas untuk 

mengembangankan 

kognitf anak. 

4. Guru pendamping 

membantu guru 

kelas untuk 

mengembangan 

bahasa anak.     

5. Guru pendamping 

membantu guru 

kelas untuk 

mengembangankan 

sosial emosional 

anak.      

6. Guru pendamping 

membantu guru 

kelas untuk 

mengembangankan 

nilai seni.     

 c. Evaluasi  

-  Guru pendamping 

membantu guru kelas 

dalam mengevaluasi 

kegiatan belajar 

mengajar yang sudah di 

laksanakan.     

(sumber: Permendikbud, lampiran vii, no 137 tahun 2014 tentang 

standar Pendidikan dan tenaga kependidikan) 

 

    Bandar Lampung,  2021

    

 

        

        

    (……………………) 

 

 



Lembar Wawancara Kepala Sekolah 

Nama kepala sekolah : 

Nama Lembaga  : 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah guru pendamping 

membantu guru inti dalam 

melayani anak dengan 

baik? 

2. Bagaimana layanan 

terhadap ABK yang 

berkaitan dengan proses 

kegiatan belajar mengajar 

dikelas reguler? 

3. Bagaimana rencana 

penerapan program 

pembelajaran diterapkan 

dikelas reguler yang 

trdapat siswa abk? 

4. Apakah guru pendamping 

kompete dalam 

melaksanakan tugas 

pedagogiknya? 

5. Adakah pelatihan khusus 

yang diberikan sekolah 

kepada guru untuk 

memperoleh pengatahuan 

tentang sekolah inklusif 

 



dan bagaimana peran 

seorang guru kelas? 

6. Apakah guru pendamping 

kompeten dalam 

melaksanakn tugas 

sosialnya? 

7. Apakah guru pendamping 

terampil dalam kompetensi 

kepribadian? 

8. Apakah guru pendamping 

kompeten dalam 

melaksanakan tugas 

profesionalnya? 

9. Apakah guru pendamping 

memberikan contoh yang 

baik terhadap muridnya? 

10. Apakah sekolah 

mengadakan  pertemuan 

rutin terkait evaluasi 

program inklusif 

disekolah? 

 

   Bandar Lampung,   2021 

   Kepala Satuan Pendidikan 

TK Mutiara Bunda 

 

  

 

 

        

MARYANA YUSUF, S.Pd 

NUPTK. 14377476500300062 



Lembar Wawancara Kepala Sekolah 

 

Nama kepala sekolah : 

Nama Lembaga  : 

1. Apakah guru pendamping membantu guru inti dalam 

melayani anak dengan baik? 

Jawaban: “Iya, guru pendamping disini ditugaskan untuk 

mendampingi guru kelas, Adapun pembagian tugasnya adalah 

pembukaan di awali dengan guru kelas terlebih dahulu 

ataupun sebaliknya”. 

 

2. Bagaimana layanan terhadap ABK yang berkaitan dengan 

proses kegiatan belajar mengajar dikelas reguler? 

Jawaban: “Untuk layanan ABK di dalam kelas guru 

pendamping mendampingi anak tersebut dalamkegiatan 

pembelajaran, sedangkan untuk rencana pembelajaran harian 

(RPPH) disamakan hanya saja dalam penyampaiannya 

dikhususkan. Contohnya kegiatan menggunting, untuk anak 

berkebutuhan khusus belum bisa melakukan sendiri jadi perlu 

di tuntun untuk melakukannya”.   

 

3. Bagaimana rencana penerapan program pembelajaran 

diterapkan dikelas reguler yang terdapat siswa abk? 

Jawaban: “Untuk perencanaanya disamakan dengan yang 

lainya, mulai dari rencamna pembelejaran samapi dengan 

pelaksanaanya”.  

 



4. Apakah guru pendamping kompeten dalam melaksanakan 

tugas pedagogiknya? 

Jawaban: “Antara guru pendamping dan guru kelas 

sebenarnya sama tugas-tugasnya, akan tetapi guru kelas disini 

lebih fokus ke peserta didik karena di dalam kelas sebetulnya 

pembagianya adalah 15:1 yakni satuorang guru bertanggung 

jawab terhadap 15 anak di kelas”.  

5. Adakah pelatihan khusus yang diberikan sekolah kepada guru 

untuk memperoleh pengatahuan tentang sekolah inklusif dan 

bagaimana peran seorang guru kelas? 

Jawaban: “Belum ada, jadi pembelajarannya disamakan saja 

antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak biasa”.    

 

6. Apakah guru pendamping kompeten dalam melaksanakn 

tugas sosialnya? 

Jawaban: “Di dalam dapodik wali kelas harus memiliki gelar 

strata satu. Untuk guru pendamoing sendiri jam mengajarnya 

berkurang karena pendidikanya masih sekolah menengah atas. 

Untuk tugas sosialnya sudah menerapkan seperti guru-guru 

lainya hanya saja masih diperlukan Latihan lagi karena 

pengalamanya yang masih sedikit”.  

 

7. Apakah guru pendamping terampil dalam kompetensi 

kepribadian? 

Jawaban: “Untuk menambah wawasan tentang belajar 

mengajar, guru pendamping diharapkan mengikuti kegiatan 

seminar, webinar agar memiliki nilai tambah untuk 

kompetensi pendidikannya meskipun jenjang pendidikannya 

sekolah menengah atas. Kegiatanya ini juga bertujuan untuk 

meambah wawasan tentang bagimana cara menangani anak 



dan juga metode-metode pembelajaran yang digunakan 

didalam kelas”.   

 
8. Apakah guru pendamping kompeten dalam melaksanakan 

tugas profesionalnya? 

Jawaban: “Secara keseluruhan masih kurang, karena ada 

beberapa hal yang menjadi kendala. Akan tetapi guru 

pendamping disini bertanggung jawab akan tugasnya masing-

masing”. 

 
9. Apakah guru pendamping memberikan contoh yang baik 

terhadap muridnya? 

Jawaban: “alhamdulillah guru pendamping sudah memberikan 

contoh yang baik, akan tetapi untuk guru pendamping yang 

baru mengajar belum bisa menghadapi anak-anak secara 

maksimal masih memerlukan bantuan dari rekan kerjanya”.  

 

10. Apakah sekolah mengadakan  pertemuan rutin terkait evaluasi 

program inklusif disekolah? 

Jawaban: “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lembar Wawancara Guru Kelas 

Nama guru  : 

Nama Lembaga  : 

Aspek Indikator Jawaban 

1. Perencanaan  1. Apakah guru 

pendamping 

memahami 

perencanaan? 

 

 

 2. Adakah peran 

guru 

pendamping 

dalam 

perencanaan? 

 

 

 3. Bagaimana 

peran guru 

pendamping 

dalam kegiatan 

perencanaan 

pembelajaran? 

 

 

 4. Bagaimana guru 

pendamping 

dalam 

melakukan 

tugasnya pada 

kegiatan 

perencanaan? 

 

 

 5. Apakah dengn 

adanya guru 

pendamping 

dapat membantu 

guru inti dalam 

perencanaan 

pembelajaran? 

 

 

 



2. Pelaksanaan  1. Bagaimana 

peran guru 

pendamping 

dalam pelaksaan 

pembelajaran? 

 

 

 2. Adakah peran 

guru 

pendamping 

dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran? 

 

 

 3. Apakah guru 

pendamping 

memiliki 

pemahaman 

tentang kegiatan 

yang 

berlangsung saat 

pelaksaan 

pembelajaran? 

 

 

 4. Bagaimana guru 

pendaping 

dalam 

melakukan 

perannya dalam 

melaksanaan 

pembelajaran? 

 

 

 5. Apakah guru 

pendamping 

selalu terlibat 

dalam 

melakukan 

pelaksaan 

pembelajaran? 

 

 

3. Evaluasi  1. Apakah guru 

pendamping 

memahami 

 



evaluasi 

pembelajaran? 

 

 2. Bagaimana 

peran guru 

pendamping 

dalam evaluais 

pembelajaran? 

 

 

 3. Bagaimana 

kegiatan 

evaluasi dengan 

adanya guru 

pendamping? 

 

 

 4. Adakah peran 

guru 

pendamping 

dalam evaluasi 

pembelajaran? 

 

 

 5. Apakah guru 

pendamping 

melakukan 

kegiatan 

evaluasi sendiri 

tanpa bantuan 

guru inti? 

 

 

 

    Bandar Lampung,  2021

    

  

 

    (……………………) 
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