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KEGIATAN BIMBINGAN UNTUK GURU/TUTOR PAUD DI DESA KEMBANG
SERI KECAMATAN TALANG IV BBNGKULU UTARA DALAM MENERAPKAN

FUN EDUCATION BERBASIS PBNDEKATAN TEMATII{

. Oleh: Mona Ardina dan Gushevinalti

Abstrak

Kegiatan ini berlujuan tnemberikan pengetahuan kepada guru/tutor PAUD di Desa

Kembang Seri mengenalkan Fun Education berbasis pendekatan ternatili. Disamping

itu sebagai upaya pendarnpingan dan bimbingan aplikasi ketelampilan dalam

menerapkan Fun Education berbasis pendekatan tematik kepada guru/tutor PAUD.

Khalayak sasaran dalan-r pengabdian ir-ri adalah pala gurrr-r/tr-rtor PAUD yang ada di Desa

Kembang Seli sebanyak 16 orang berasal dari 6 PAUD. Metode yang digunakan

adalah ceramah urlullr oleh psikolog pendidikan untuk memberikan pengetahuan

kepada pesefta meugenai perkernbangan psiliologi anak dan fun eclucation berbasis

pendekatan tematik dan pelatihan mernbuat satuan pengajalary'kurikuium. Hasil

kegiatan ini adalah guru-guru/tutor PAUD di Desa Kernbang Seli mengetahui

mengenai Fun Educcttion berbasis pendekatan tematik sehingga dapat rneningkatkan

pernbelajaran terhadap ar-rak didiknya. memairami pentingnya pedoman dalarn proses

belajar mengajar yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini sehingga

perkembangan anak didiknya dapat berkembang secara optimal.. Selain itu, para tritor'

PAUD sudah mampu membuat satuan pernbelajaran belbasis tematik.

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatr-rya belajar harus

berlangsung sepanjang hayat (long ti/b

education). Untuk rlenciptakan generasi

yang berkualitas, pendidikan harus

dilakukan sejak usia dini dalam hal ini

meialui Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini adalah

suatu upaya pembinaan yallg ditu,jukan

hepada aitak sejali lahil sainpai dengan

usia 6 (cnam) teihur yang dilaltukan

melalui pemberian l'angsangan

pendidikan untuh rnembantu

perturnbuhan dan perkembangan jasmani

dan rohani agar anah memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih

lan jut.
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Berhasil tidaknya pembelajaran di

kelas ditentukan salah satunya adalah

kualitas pengajaran dari guru/tutor

PAUD yang memiliki pengetahuan

mengenai kurikulum Pendidikan

Bermain (Fun Educctlion). Kurihulum

ini menggunakan pendekatan simulasi

dan pendekatan holistik terhadap

perkembangan fi sik, kognitif/inteligensi,

emosional, dan pendidikan sosial. Di

daerah-daerah terpencil, pada Llmulltnya

guru/tutor PAUD kurang memiliki

kompetensi yang mencukupi untuh

menjadi seorang guru/tutor PAUD.

Padahal kita ketahui bahwa usia dini (3 -
5 tahun) metupakan "Llsia enlas" (golden

age) perkembangan otak bagi seseorang,

ailinya bila seseorang pada masa ittt

perkembangan otaknya tnendapat arahan

yang benar dan pendidikan yang tepat,

maka ia memperoleh kesiapan belajar

yang baik yang tnerlrpakan salah satu

kunci utama bagi keberliasilan

beiajarnya pada jeniang berik'-rtnya

(Direktorat PAUD, 2001). Oleh karena

itu PAUD sebenarnya berperan besar

mendukuug lahirnya uanusia-tr-iaur.tsia

Indonesia yang berkualitas.

Di Desa Kembang Seri Kecatnatan

Talang IV Bengkulu Utara saat ini teldapat

6 buah PAUD yaitu PAUD Ceria, PAUD

Kasih Ibu, PAUD Melati, dan PAUD

Sayang Bunda, PAUD Cendrawasih,

PAUD Pandu. PAUD Ceria memiliki 4

orang guru dan 20 orang murid, PAUD

Kasili Ibu memiliki 5 orang guru dan 20

orang murid, PAUD Melati memiliki 3

orang guru dan 12 orang mulid, dan

PAUD Sayang Burda nremiliki 6 orang

guru dan 30 orang murid. , PAUD

Cendrawasih memiliki 3 orang guru dau

10 mr.rrid, semeutara itu, PAUD Pandu

memiliki 4 orang guru dan 10 murid.

Dari 6 PAUD peserla pelatihau, hanya

PAUD Sayang Brurda Yang sr-rdah

memiliki pedoman pengajaran dan

pembelajaran sedangkan 5 PAUD yang

lainnya belutn rnemiliki pedoman untuk

pengajaran terhadap anak didilarya' I-Iai

ini disebabkan kuralignya pengetahuan

guru/tutor mengeuai PentingnYa

kurikulum pembelajaran karena dasar

pendidikar-r guru-gt-tt'u/tutor PAUD di

Desa l(embang Seli tersebut adalah

SMA/sederajat. PAUD SaYang Bunda

rnemang telah mendapat binaatl

langsung dari pernet'intah Bengkulu

Utara. Selain itu .juga ditanrbah dengan

ir-rinimnya sarana dan prasat'ana kegiatan

belajar yang tidak begitu koirdusif

sel'ringga kegiatan bclaiar yang sudah

berjalan kurang maksimal (sumber :

.J .J



Profil Desa Kembang Seri Kecamatan

Talang IV Bengkulu Utara).

Mengingat pentingnya pengetahuan

mengenai kurikulum Pendidikan Bermain

(Fun Education) berbasis pendekatan

tematik sebagai patokan segala proses

pembelajaran anak usia dini di Desa

Kembang Seri, maka fokus pengabdian ini

adalah bimbingan untuk tutor PAUD dalarl

menerapkan Frn Education berbasis

pendekatan tematik.

B. PELAI(SANAAN I{EGIATAN

Dalam upaya memecahkan masalah,

maka digunakan teknik pelatihan dan

metode ceramah Llnlulll mengenai psikologi

perkembangan anak usia dini dan

mengenalkan Fun Education berbasis

pendekatan tematik. Setelah itu dilakukan

diskusi dan tanya jawab antara pemateri

dengan khalayak sasaran tentang materi

yang dirasa belum jelas ataupun masalah-

masalah lain yang dialan"ri atau di.juntpai

dalam meinberikan pengajaran dan

pembelajaran kepada anak didik. Para

gun-r/tutor PAUD jugu din-rinta untuk

mempraktekkan secara langsung metlbuat

daftar satuan belajar mengajar berdasarkan

Fun Educcttion berbasis pendekatan tematik

yang sudah diberikan.

Untuk memperlancar kegiatan ini,

tim pengabdian melakukan koordir-rasi

dengan pihak yang terkait dalam hal ini

kepala desa Kembang Seri dan

perwakilan dari guru-gulu/tutor PAUD

yang ada di Desa Kembang Seri

Kecamatan Talang IV Bengkulu Utara.

Setelah dilakukan beberapa kali

koordinasi akhirnya dicapai kesepakatan

balrwa acata ceramah umlln] dau

pelatihan dilakukan pada tanggal 23

Agr-rstus 2008 dan tanggal 26 Agustus

20C8 di I(antor Kepala Desa Kembang '
Seri yang sekaligus merangkap sebagai

tempat PAUD I(asih lbu. b

I(raiayak sasaran strategis dalam

kegiatan pengabdian ini adaiah guru-

gulu/tutol PAUD yang mengajar di Desa

I(embang Seri Kecamatan Talang IV

Bengkulu Utara. Berdasarkan Profil

Desa Binaan LPPM Universitas

Bengkulu, di Desa Kembang Seri

terdapat 2 buah PAUD sehingga estimasi

semula.iumlah peserta adalah 10 olang.

Akan tetapi setelah dilakukan koordinasi

dengan perwakilan glrru/tutor PAUD,

ternyerta di Desa Kembang Seri sudair

terdapat 6 buah PAUD sehingga jumlah

peserta bertar-nbah * 20 orang. Hal ini

dikarenakan Tutol PAUD sangat

rnembutuhkan pelatihan yang sifatnya

memberi ketelampilan, sehingga peserta

tidal< hanya melingkupi Desa Kembang

.)+



Seri namun se- Kecamatan. Seperti dari desa

Nakau, Jayakarta, Tengah Padang.

C.MBTODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian

ini adalah sebagai berikut :

1. Ceramah umufil mengenai psikologi

perkembangan anak usia dini dan

nrengenalkan Fun Education

berbasis pendekatan tematik.

Kegiatan ini dilaksar-rakau pada

pertemuan pefiama pada tanggal 23

Agustus 2008. Pada kegiatan ini

dimulai dengan cerailah serta

diskusi antala narasumber seorang

psikolog yaitu Mona Aldina, S.Psi,

M,Si.

Materi irri sangat penting diberikan

kepada tutur PAUD karena dalam

menerapkan funcclucation harus

memperhatikan usia, minat dan

kebiasaan anak sehingga akan

mempermudah tutor PAUD dalar-n

menerapkan .fitn cduculiort berbasis

tematik pada anak didil<nya.

Selain itu, pada akirir ceramah

terdapat diskr"rsi yang hangat antara

tutor PAUD dan narasutnber. Dalatu

diskusi tersebut banyak sekali

pei'tanyaau dan lieluhau para tutor.

Hai ini sangat dimaklumi karetta

pesefia pelatihan belum pemah

mendapatkan pelatihan seperli

ini. Disamping itu tidak ada tutor

yang memiliki latar pendidikan

taman kanak-kanak atau PAUD.

Tidak adanya kurikulum yang

digunakan dalam memberikan

pengaJaran

mempengaruhi

pengajaran dair menyebabkan

hegiatan belajar mengajar yang

terjadi tidak dapat mencakup

semua aspek perkembgngan anak

sehingga perkembangan anak

tidak optin-ral.

2. Pelatihan meilbuat daftar satuan

belajar mengajar berdasarkan

Fun Educalion berbasis

pendeliatan tematik.

I(egiatan ini melupakan

kelanjutan dari kegiatan pertama

yaitr.r plaktek membuat daftar'

satuan belajar mengajat' belbasis

tenratik untuk PAUD. tanggal26

Agustr-rs 2008. Setiap sekolah

diberikan Buku Tematik untuk

mempermudah t-nencntukan tetna

belajar. Sctiap sekoiah diberikan

kesempatan tnembuat daftar

satuan tlenurltt pengetahuan

rnereka ketnudian Pekerjaan

llll dapat

kualitas

a

B
g

c
$
*
F
T

:
i::

a

lil
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tersebut diberi masukan atas

kekurangannya. Akhir dari kegiatan

ini, peserta pelatihan mampu

membuat daftar satuan belajar

mengajar berbasis pendekatan

tematik yang akan diterapkan

berdasarkan fun educa t ion.

D. HASIL DAN PI,MBAHASAN

Peftemuan peftama kegiatan

pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 23

Agustus 2008 pada pr,rkul 10.00 WIB

bertempat di Kantor Kepala Desa Kernbang

Seri Kecamatan Talang IV Bengliulu Utara

yang sekaligus merangkap tempat kegiatan

belajar PAUD Kasih lbu yaitu disamping

ruang Kepala Desa Kembang Seri. Desa

ini juga merupakan desa binaan LppM

Universitas Bengkulu.

Khalayak sasaran yang

mengikuti kegiatan pengabdian ini

adalah para gun-r/tutor PAUD yang ada

di Desa Kembang Seri yaitu guru-

guru/tutor PAUD Ceria sebanyak 4

orang, PAUD Kasih lbu sebanyak 5

orang, PAUD Melati sebanyak 1 orang,

dan PAUD Sayang Bunda sebanyak 6 *

orang. PAUD Pandu 2 orang, PAUD

Cendrawasih 2 orang. Tim pengabdian

ini selanjutnya inenjadi penceramah

sekaligus bertindak sebagai fasilitator.

Tabel 1. PAUD Pesefta Pelatihan

PAUI) .TtrMPAT

I PAUD Ceria Nakau l.Nila Kuswati
2.Yessi Emilia
3.Ria Aprila
4.Jelita Kurnia Sari

2. PAUD Kasih Ibu Kernbang Seri l.Asmawati
2.Yulia Anclini
3.Nurbaiti
4.Muldiana
5.Ruhaina. SE

3. PAUD Melati Talang Empat 1. Mesi Erlinaini

4. PAUD Sayang Bunda Nakzru 1. Ratna Jr-rita

2.Desri Romida
3. Sulyanti

5 PAUD Pandu Jayakarta Taiang IV 1. Linda Hati
2. Sugianti

6 PAUD Cendrarvasih T. Padang Talang IV Titing Alfera Reza
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Acara pengabdian ini langsung

dibuka dan difasilitasi oleh tim pelaksana

pengabdian. Selanjutnya acara dimulai

dengan ceramah mengenai psikologi

perkembangan anak usia dini dan

mengenalkan Fun Education berbasis

pendekatan ternatik yang diisi oleh tim

pelaksana pengabdian ini sendiri yang juga

merupakan seorang psikolog dan pengajar di

Jurusan Ihnu Pendidikan FI(IP Ur-rivcrsitas

Bengkulu. Materi celamah adalah

perkernbangan fisik, sosial, ernosi, dan

perkembangan otak anak usia prasekolair

serta kebutuhan-kebutuhan anak usia

prasekolah. Selain itu juga mengenalkan

Fun Education dan tema-tema di lingkr"rngarr

sekitar yang dapat digunakan sebagai bahan

kegiatan belajar rnengajar sesuai dengzu:r

kebutuhrn psikologis anak usia clini,

Setelah penyampaian materi selesai,

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya

jawab dan diskusi antara peserta dengan

pemateli. Peserta sangat antusias rnengikuti

sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta banyak

menanyakan mengenai pcrkenbangan

psikologis anak didik clan cara rnembuat

kurikulum atali satuan kegiatan belajat'

mengajar, Pada pertemuan pertama ini, para

peserta diberikan tugas latihan membuat

satuan kegiatan belajar mengaiar selama 1

minggu. Pesefta bebas menentukan terna

kegiatan. Karena keterbatasan waktu dan

banyak pesefia belum rnenyelesaikan

tugasnya, maka peserta diminta urtuk

menyelesaikannya di rumah. Hasil tugas

tersebut akan didiskusikan pada pertemuan

kech.ra pada tanggal tanggal 26 Agust,rs

2008.

Pada perlemuan kedua dilakul .ur

kegiatan tanya jarvab antara peserta ln
pemateri dan diskusi baik antara pesr ta

dengan pemateri maupun ,antar pesc a

sendiri. Pesefia yang PAUD-nya sud, lr

merniliki satnan ajar (kurikulum) yaii :

PAUD Sayang Bunda banyak memberikair

contoh baik yang tertulis maupun vanJ

sudah dilaksanakan di PAUD-nya

sehingga peserla yang lain dapat lebih

urudah memaharni dalam membuat satuan

kegiatan belaj al mengaj ar.

Berdasarkan pengamatan dan

evaluasi, dapat disimpulkan bahr,va

kegiatan ini clapat beijalan dengan baik

cian iancar sesuai harapan. Dali evaiuasi

dengan peseltapun banyak ditemui

kenyataan bal-rwa selatna irii pala peserta

belum pemah mendapatlian pelatihan dan

pengetahuan psikologi anak didik atau

pelatihan yang lain yang berguna untuk

menuniang kegiatan belajar mengajar

1-J/



mereka guna meningkatkan kualitas

pembelajaran di PAUD. Dari pihak

pesertapun, mereka sangat antusias apabila

di lain kesempatan mereka mendapatkan

kesempatan diberi kegiatan yang menunjang

peningkatan kualitas mereka dalam lial

pengajaran terhadap anak didik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang

dilaksanakan di Desa l(embang Seri

Kecamatan Talang IV Ber-igliulu Utara

mengenai binbingan teriradap gr-rm/tutor

PAUD dalam menerapkan Fun Education

berbasis pendekatan tematik, maka dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Guru-guru/tutor PAUD yang ada di

Desa Kembang Seri I(ecamatan

Talang IV Bengkulu Utara selama

ini belum pernah mendapatkan

pengetahuan mcngenar

perkernbangan psikologis dar-r otak

anak terutama usia prasekoiah dan

pelatihan merigenai n-icuyusLrlt satuau

kegiatan belajar mengajar,

mengingat sebagian besar dari

gurr.r/tutor yang ada adalah lulr,isan

SlvlAlsederajat dan bahkan gltrlt

yar-rg lulusan S1 pLrn tidali betlatar

belakang bidar-ig PendidikarlPLS.

2. I(urangnya pengetahuan dan

pelatihan tersebut diatas maka

guru-gum/tutor PAUD yang ada di

Desa Kembang Seri Kecamatan

Talang IV Bengkulu Utara sangat

membutuhkan pelatihan serupa

untuk meningkatkan kualitas

mcngajar merelca.

3. Belum adanya perhatian dari

pemelintah terhadap PAUD di

Kccamatan Talang IV Bengkulu

Utara terutama Desa Kembang Seri

untr.rk dapat meningkatlgan dan

rnengembangkan kualitas

guru/tutor, sarana dan prasarana

sefta pembiayaan PAUD.

2. Saran

Setelah melakukan monitoring dan

evaluasi, maka disarankan untuk :

1. Diadakannya pelatihan atau

kegiatan serupa untuk

meningkatkan liualitas beiajar

mengajar di PAUD yang ada di

Desa I(embang Seli l(ecamatan

faiang IV Bengkulu Utara.

2. Selain pelatihan dan penambahan

pengetahuan bagi parra guru./tutor

PAUD juga sangat membutuhkan

pengembangan

prasaralla.

3B

sarana dan
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