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Abstrack 

 

KEYWORDS:TEAC HER ASSISTANCE, LEARNING QUALITY In kindergarten education there are 

Core Teachers and Counseling Teachers. The obligation of the accompanying teacher is to set an 

example for the formation of the child's character, assist the teacher in preparing the learning plan, 

help manage play activities in accordance with the stages and development of the child, assist in 

conducting an assessment of the stages of the child's development. The general objective of this 

study was to determine whether the effectiveness of the role of the accompanying teacher in 

improving the quality of learning in kindergarten in harun al-rasyid kendari . And specifically aims to 

determine whether the role of the teacher assistant in the learning planning process, implementation 

of learning, and the quality of learning outcomes in kindergarten. The formulation of the problem in 

writing this thesis is (1) How effective is the role of the accompanying teacher in improving the quality 

of the learning process in kindergarten in harun al- rasyid kendari ? (2) How effective is the role of 

the accompanying teacher in improving the quality of learning outcomes in kindergartens at harun ai- 

rasyid kendari ?. The purpose of this research is to find out the effectiveness of the role of the 

accompanying teacher in improving the quality of learning in kindergarten in harun al- tasyid . This 

research uses a quantitative approach. Data collection uses observation and documentation 

methods. Observation and questionnaire methods to determine the effectiveness of the role of the 

accompanying teacher in improving the quality of learning and documentation are used to find 

information on data about the population, samples, facilities, infrastructure and documents in the 

institution. The test used in this study was the independent T-Test. The results showed that there 

was an effective role of the accompanying teacher in improving the quality of learning with an 

independent test sig 0.00 <0.05 so that ha could be accepted. The results of the discusson and 

analyisis carried out in can by concluded that the average vaule of the effectivess of the role of the 

assistan teacher in helping is 82,3 in the very effective category, so it can by concluded that the role 

of the assistant teacher is fery effective in the kulity of learning in kindergarten Harun al-rasyid 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Pendidikan Pendidikan 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 keterampilan 

yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat. Secara  

 
 
“pedagogi”, yaitu kata “paid” yang artinya anak 

dan “agogos” yang berarti membimbing. 

Sehingga istilah pedagogi dapat diartikan 

sebagai “ilmu dan seni mengajar anak (the art 

science of teaching children)”. 
 

Pendidikan merupakan satuan 

pendidikan yang menuntut terjadinya belajar 

dan perkembangan. Pendidikan meupakan 

proses interaksi yang mendorong terjadinya 



belajar. Dengan adanya belajar terjadilah 

perkembangan jasamani dan mental siswa. 



Sehingga diperlukan suatu pendidikan 

sebagai pondasi setiap manusia. 
 

Pendidikan perlu dimulai sejak usia 

dini, agar setiap individu memiliki kesiapan 

untuk mengejar ketertinggalan kita dalam 

memasuki era globalisasi, terutama masalah 

kualitas sumber daya manusia. Pendidikan 

anak usia dini adalah upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian stimulus 

pendidikan agar membantu perkembangan, 

pertumbuhan baik jasmani maupun rohani 

sehingga anak memiliki kesiapan memasuki 

pendidikan yang lebih lanjut. 
 

Melalui pendidikan anak usia dini, 

diharapkan mampu mencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas, sehingga mampu 

bersaing di era globalisasi ini dan juga 

diharapkan mampu bersaing dengan 

sumber daya manusia dari negara lain. 

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan 

sebelum jenjang pendidikan dasar yang 

dapat diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan formal, nonformal, dan atau 

informal. Salah satu bentuk pendidikan anak 

usia dini pada jalur pendidikan formal adalah 

Taman Kanak-kanak (TK). 
 

Pendidikan Taman Kanak-kanak 

(TK) merupakan pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan formal yang bertujuan 

membantu anak didik mengembangkan 

berbagai potensi baik psikis dan fisik yang 

meliputi moral, agama, sosial, emosional, 

kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik 

dan seni untuk kesiapan memasuki sekolah 

dasar, dimana pendidikan formal adalah 

pendidikan yang diselenggarakan melalui 

prasarana terlembaga seperti sekolah, 

akademik, universitas. 
 

Pendidikan ini dilaksanakan secara 

berurut, meskipun belum tentuberjenjang. 

Keberhasilan dalam menjalani pendidikan ini 

pada tahap-tahap tertentu dilambangkan dengan 

pemberian ijazah. Taman Kanak-kanak 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

anak usia dini pada jalur formal yang 

menyelenggarakan program pendidikan 

bagi anak usia empat sampai enam tahun. 
 

Pendidikan Taman Kanak-kanak yang 

merupakan sub sistem pendidikan yang 

memiliki peran penting dan strategis dalam 

meletakkan dasar pendidikan bagi generasi 

mendatang, karena merupakan tahapan awal 

dari proses pendidikan yang diselenggarakan 

secara terstruktur dalam upaya pembentukan 

bangsa yang handal sehingga dapat mandiri 

dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa 

lain di era globalisasi. Sehingga diperlukan 

suatu upaya pembinaanyang ditujukan kepada 
 
anak yang dilakukan melalui 

pemberianrangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 
 

Dapat disimpulkan bahwa setiap 

program kegiatan belajar di Taman Kanak-

kanak harus mencakup fungsi yang 

bermanfaat dalam mengembangkan seluruh 

kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan 

tahapan perkembangan masing-masing anak, 

dalam kegiatan di Taman Kanak-kanak, anak 

dapat mengenal dunia sekitar, melatih anak 

untuk bersosialisasi, mengenalkan anak 

dengan peraturan-peraturan dan penanaman 

nilai kedisiplinan pada anak tanpa 

meninggalkan masa-masa bermainnya. Dalam 

upaya pemberian rangsangan yang ditujukan 

kepada anak di Taman Kanak-kanak, 

diperlukan seorang pendidik atau guru yang 

berkompeten dan mampu memahami 

tahapan-tahapan perkembangan anak. Anak 

akan memperkaya pengalaman sesuai 

dengan tahapan perkembangannya. Seorang 

guru atau pendidik haruslah mengetahui dan 

memahami urutan perkembangan anak 

sehingga dapat memberikan rangsangan dan 

pengalaman-pengalaman bagi anak yang 

sesuai dengan tahapperkembangan. 



Taman Kanak-kanak adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada 

jalur formal yang menyelenggarakan program 

pendidikan bagi anak usia empat sampai enam 

tahun. 5 Pendidikan Taman Kanak-kanak yang 

merupakan sub sistem pendidikan yang memiliki 

peran penting dan strategis dalam meletakkan 

dasar pendidikan bagi generasi mendatang, 

karena merupakan tahapan awal dari proses 

pendidikan yang diselenggarakan secara 

terstruktur dalam upaya pembentukan bangsa 

yang handal sehingga dapat mandiri dan mampu 

bersaing dengan bangsabangsa lain di era 

globalisasi. Sehingga diperlukan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. 

 
Dapat disimpulkan bahwa setiap 

program kegiatan belajar di Taman Kanak-

kanak harus mencakup fungsi yang 

bermanfaat dalam mengembangkan seluruh 

kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan 

tahapan perkembangan masing-masing anak, 

dalam kegiatan di Taman Kanak-kanak, anak 

dapat mengenal dunia sekitar, melatih anak 

untuk bersosialisasi, mengenalkan anak 

dengan peraturan-peraturan dan penanaman 

nilai kedisiplinan pada anak tanpa 

meninggalkan masa-masa bermainnya. Dalam 

upaya pemberian rangsangan yang ditujukan 

kepada anak di Taman Kanak-kanak, 

diperlukan seorang pendidik atau guru yang 

berkompeten dan mampu memahami 

tahapan-tahapan perkembangan anak. Anak 

akan memperkaya pengalaman sesuai dengan 

tahapan perkembangannya. Seorang guru 

atau pendidik haruslah mengetahui dan 

memahami urutan perkembangan anak 

sehingga dapat memberikan rangsangan dan 

pengalaman-pengalaman bagi anak yang 

sesuai dengan tahap perkembangan. 

 
Pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan, serta melakukan tulisan dan 

pengabdian kepada masyarakat terutama bagi 

pendidik pada perguruan tinggi. 6 Sedangkan 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia guru 

diartikan sebagai seorang yang pekerjaannya 

mengajar dan dimaknai sebagai sebuah 

profesi. Profesi ini memerlukan keahlian 

khusus yang tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang di luar bidang kependidikan. 

Guru merupakan komponen yang paling 

berpengaruh terhadap terciptanya proses dan 

hasil pendidikan yang berkualitas dimana 

seorang guru memegang peran utama dalam 

pembangunan pendidikan, khususnya dalam 

pendidikan yang diselenggarakan secara 

formal di sekolah, seorang guru juga sangat 

menentukan keberhasilam peserta didik 

terutama dalam kaitannya dengan proses 

belajar mengajar. 
 

Guru yang efektif (effective teacher) 

adalah yang dapat menunaikan tugas dan 

fungsinya secara professional. Menurut Gary 

dan Margaret mengemukakan bahwa guru 

yang efektif dan kompeten secara professional 

memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) 

memiliki kemampuan menciptakan iklim 

belajar yangkondusif, (2) kemampuan 

mengembangkan strategi dan manajemen 

pembelajaran, (3) memiliki kemampuan 

memberikan umpan balik (feedback) dan 

penguatan (reinforcement), dan (4) memiliki 

kemampuan untuk peningkatan diri 
 

Tugas pokok dan fungsi tenaga pendidik 

atau Guru di Taman Kanak-kanak meliputi: (1) 

membimbing, membantu dan mengarahkan 

peserta didik untuk belajar mengenal diri dan 

lingkungannya dengan cara yang 

menyenangkan (mainan, seni, dan keindahan), 

(2) membimbing dan membantu siswa 

meningkatkan kemampuan komunikasi verbal 

(dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku) dan 

nonverbal (mengarah pada penggunaan bahasa 

lisan yang baik dan benar), (3) memperkenalkan. 

nama-nama benda di 



sekelilingnya kepada peserta didik, (4) 

memberikan dasar-dasar pengetahuan 

tentang agama dan akhlak mulia, (5) 

membimbing, membantu, dan mengarahkan 

peserta didik untuk dapat mengembangkan 

kemampuan-kemampuan fisik, intelektual, 

psikologis, dan sosialnya. Tugas guru pada 

acara inti selain membantu, membimbing, 

dan memberikan penguatan kepada anak, 

juga melakukan penilaian terhadap hasil 

karya anak dari masing-masing area minat 

yang mereka selesaikan. Sedangkan peran 

guru di dalam pengamatannya, sekaligus 

memberikan bantuan, bimbingan, arahan 

bagi anak yang memerlukan. Sementara itu 

bagi anak yang telah memiliki kemampuan 

untuk bekerja dan berkarya sendiri, guru 

senantiasa memberikan kata penguatan 

berupa pujian dan tanda penguat lainnya. 
 

Guru inti memegang kewajiban yang 

lebih besar dibandingkan guru pendamping 

dalam proses belajar mengajar di Taman 

Kanak-Kanak Kewajiban guru pendamping 

adalah menjadi teladan bagi pembentukan 

karakter anak, membantu guru dalam 

menyusun rencana pembelajaran, 

membantu mengelola kegiatan bermain 

sesuai dengan tahapan dan perkembangan 

anak, membantu dalam melakukan 

penilaian tahapan perkembangan anak. 
 

Guru Pendamping adalah 

Guru PAUD Formal (TK, RA, dan yang 

sederajat) dan Guru PAUD non Formal (TPA, 

KB, dan sederajat) yang belum memenuhi 

kualifikasi akademik dan kompetensi. 12 

Kualifikasi akademik dan kompetensi Guru 

Pendamping: (1) kualifikasi Akademik,lulusan 

D-II PGTK, (2) kompetensi, memiliki 

kompetensi Kepribadian, memiliki kompetensi 

Profesional, Memiliki kompetensi Pedagogik, 

memiliki kompetensi Sosial, (3) kewajiban, 

menjadi teladan bagi pembentukan karakter 

anak, membantu guru dalam menyusun 

rencana pembelajaran, membantu mengelola 

kegiatan bermain sesuai dengan tahapan dan 

perkembangan anak, membantu dalam 

melakukan penilaian tahapan 

perkembangan anak. 
 

Tentang standar pendidikan anak usia 

dini, disebutkan bahwa salah satu kompetensi 

seorang guru pendamping adalah memahami 

pertumbuhan dan perkembangan anak, 

diantaranya: (1) memahami aspekaspek 

perkembangan fisik-motorik, kognitif, bahasa, 

sosial, emosi, dan moral agama, (2) 

Memahami faktor-faktor yang menghambat 

dan mendukung aspek-aspek perkembangan, 
 
(3) Memahami tanda-tanda kelainan pada 

tiap aspek perkembangan anak, (4) 

Mengenal kebutuhan gizi anak sesuai 

dengan usia,(5) Memahami cara memantau 

nutrisi, kesehatan, dan keselamatan anak, 

(6) Mengenal keunikan anak. 
 

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 (focus), 

komunikasi, partisipasi dalam kelas, sosilisasi, 

bersopan santun dan mengendalikan 

perilakunya. Meskipun guru kelas atau guru inti 

mampu melayani dan mengajar dengan baik dan 

dengan tujuan yang jelas, namun guru 

pedamping juga diperlukan dalam penguasaan 

dan pengkondisian kelas saat guru inti 

menyampaikan materinya, serta membantu guru 

inti dalam melakukan proses evaluasi. 

 
Selaras dengan hal tersebut maka, 

antara kegiatan layanan terhadap anak 

akan sejalan dengan memahami mutu 

tindakan-tindakan yang dijalankannya 

secara menyeluruh dan terpadu. 

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah 

dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional TK 

memiliki kewenangan untuk merancang 

sistem pembelajaran yang sesuai dengan 

keadaan lingkungan, peserta didik atau 

perbedaan individu dan cara mengajar. 



Perbedaan perkembangan setiap anak 

usia dini menuntut adanya perhatian lebih dalam 

proses pembelajaran di Tamak 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 atau evaluasi. Evaluasi secara 

umum dapat diartikan sebagai proses sistematis 

untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, 

kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, 

objek, dan yang lain) berdasarkan kriteria 

tertentu melalui penilaian. 

 
Bukti-bukti yang digunakan dalam 

proses evaluasi ini tidak selalu diperoleh 

melalui tes saja, tetapi juga bisa dikumpulkan 

melalui pengamatan atau laporan diri. Untuk 

itu diperlukan pendidik yang tidak hanya 1 

orang saja yang melakukan pengajaran. 

Diperlukan seorang guru pendamping yang 

bertujuan agar dapat membantu guru utama 

atau guru kelas dalam proses pembelajaran, 

agar pembelajaran lebih efektif dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

anak. Ketika pendidik-pendidik di taman 

kanak-kanak dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik, dengan pelaksanaan yang tepat 

maka proses pembelajaran di Taman Kanak-

kanak akan berjalan secara efektif dan efisien. 

Efisien adalah proses penghematan 

sumberdaya dengan melakukan pekerjaan 

dengan benar (do things right), sedangkan 

efektivitas adalah tingkat keberhasilan 

pencapaian tujuan dengan cara melakukan 

pekerjaan yang benar (do the right things). 
 

Dapat disimpulkan bahwa tugas guru 

pada acara inti selain membantu, 

membimbing, dan memberikan penguatan 

kepada anak, juga melakukan penilaian 

terhadap hasil karya anak dari masing-masing 

area minat yang mereka selesaikan. 

Profesional kinerja guru di Taman Kanakkanak 

mempunyai tujuan agar pembelajaran yang 

berlangsung di dalam kelas 

berjalan dengan efektif, efisien dan dapat 

mencapai tujuan dalam pembelajaran. 
 

Pembelajaran merupakan bagian dari 

pendidikan, pembelajaran yang berkualitas 

sangat mempengaruhi kualitas pendidikan pula. 

Kunci dalam pembelajaran yang berkualitas 

terletak pada guru yang profesional, karena guru 

profesional sangat memahami hakikat dan 

tujuan pendidikan itu sendiri. Selain guru yang 

profesional, metode pembelajaran merupakan 

faktor pendukung untuk mencapai pembelajaran 

yang berkualitas. Prestasi siswa akan tercapai 

dengan baik jika pembelajaran berlangsung 

dengan metode yang menarik sehingga dapat 

menjadi jembatan untuk mencapai kompetensi. 

 
 

Pembelajaran yang bermedium 

teknologi mampu meningkatkan pemahaman 

siswa-siswi dan meningkatkan interaksi siswa-

siswi dalam pembelajaran. Medium teknologi 

juga memiliki sisi negatif yaitu dapat 

memungkinkan pelajar mengalami frustasi, 

cemas dan kebingungan atau mengurangi 

minat terhadap pelajaran. 
 

Pembelajaran yang berkualitas tidak 

hanya terletak pada guru profesional ataupun 

metode yang digunakan, penggunaan media 

pembelajaran dapat menarik perhatian 

peserta didik terhadap pelajaran yang sedang 
 
berlangsung. Media pembelajaran 

menghindarkan kebosanan dan 

kejenuhan peserta didik untuk belajar, 

serta dapat menciptakan suasana didalam 

kelas menjadi menyenangkan. 
 

Proses pembelajaran dikelas anak usia 

dini tidak terlepas dari bagaimana peran guru 

dalam menciptakan suasana belajar, strategi 

pembelajaran, media, model pembelajaran yang 

digunakan (Yamin, 2013: 21). Belajar 

merupakan tindakan dari perilaku siswa yang 

kompleks (Mudjiono, 2009:7). Sebagai suatu 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa 

sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau 

tidak terjadinya proses belajar. Proses 



belajar terjadi berkat siswa memperoleh 

sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. 
 

Proses pembelajaran bagi anak 

usia dini adalah proses interaksi antara 

anak, sumber belajar, dan pendidik dalam 

suatu lingkungan belajar tetentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Masitoh dalam Solehuddin, 2007). 
 

Belajar menurut Gagne (dalam 

Mudjiono, 2009: 10) merupakan kegiatan yang 

kompleks, hasil belajar berupa kapabilitas. 

Timbulnya kapabilitas tersebut adalah dari (1) 

stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan (2) 

proses kognitif yang dilaku kan oleh pebelajar. 

Dengan demikian belajar adalah seperangkat 

proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi 

lingkungan, melewati pengolahan informasi , 

menjadi kapabilitas baru. Dalam belajar 

ditemukan adanya hal berikut: (1) kesempatan 

terjadinya peristiwa yang menimbulkan 

respons pembelajaran, (2) respons si 

pembelajar, dan (3) konsekuensi yang bersifat 

menguatkan respons 16 tersebut. Pemerkuat 

terjadi pada stimulus yang menguatkan 

konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, 

perilaku respon si pebelajar yang baik diberi 

hadiah. Sebaliknya, perilaku respons yang 

tidak baik diberi teguran dan hukuman 
 

a. efektivitaes 

 
Pada dasarnya pengertian efektifitas 

yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya 

hasil. Senantiasa dikaitkan dengan pengertian 

efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan 

diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada 

hal yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih 

melihat pada bagaimana cara mencapai hasil 

yang dicapai itu dengan membandingkan antara 

input dan outputnya. Istilah efektife (effective) 

dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang 

saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya 

untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

 
 

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan 

dalam mencapai tujuan atau sasaran.Efektifitas 

ini sesungguhnya merupakan suatu konsep 

yang lebih luas mencakup berbagai factor 

didalam maupun diluar diri seorang. Denagn 

demikian efektivitas tiadak hanya dapat dilihat 

dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat 

dari sisi persepsi atau sikap individu 
 

Menurut Chester I Barner didalam 

kebijakan kinerja karyawan menjelaskan 

bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai 

berikut :When aspecific desired end is attained 

we shall say that the action is effective. When 

the unsought consequences of the action are 

more important than the attainment of the 

desaired end and are unimportant or trival, the 

actionisefficient. Accordingly, we shall say that 

an action is effective if it specific objective aim. 

It is efficient if it satisfies the motives of the 

aim, whatever it is effective or not. (Bila suatu 

tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita 

boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut 

adalah efektif. 
 

Tetapi bila akibat-akibat yang tidak 

dicapai dari kegiatan mempunyai nilai yang 

lebih penting dibandingkan dengan hasil 

yang dicapai, sehingga mengakibatkan 

ketidak puasan walaupun efektif, hal ini 

disebut tidak efisien.Sebaliknya bila akibat 

yang tidak dicari-cari, tidak penting atau 

remeh, maka kegiatan tersebut 

efisien.Sehubungan dengan itu, kita dapat 

mengatakan sesuatu efektif bila mencapai 

tujuan tertentu.Dikatakan efisien bila hal itu 

memuaskan sebagai pendorong mencapai 

tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak). 
 

Terdapat beberapa pendapat lain 

mengenai teori keefektifan, yakni: 
 

a. Sondang P. Siagian memberikan 

definisi sebagai berikut: Efektivitas 

adalah pemanfaatan sumber daya, 

sarana dan prasaran dalam jumlah 

tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atas jasa kegiatan 

yang dijalankannya. Efektifitas 

menunjukkan keberhasilan dari segi 



tercapai tidaknya sasaran yang 

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan 

semakin mendekati sasaran, berarti 

makin tinggi efektifitasnya. 
 

b. Abdurrahmat Efektifas adalah 

pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan sebelumnya 
 

untuk menghasilkan sejumlah 

pekerjaan tepat pada waktunya. 

c. Hidayat yang menjelaskan bahwa: 

Efektifitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) telah 

tercapai. Dimana makin besar 

presentase target yang dicapai, 

makin tinggi efektifitasnya.  
d. Heinz Weihrich dan Harold Koontz  

mendefinisikan efektif adalah 

pencapaian sebuah tujuan dan menurut 

Peter Drucker mendefinisikan efektif 

adalah melakukan hal yang benar. 
 

e. Prasetyo Budi Saksono adalah: 

Efektifitas adalah seberapa besar 

tingkat kelekatan output yang 

dicapai dengan output yang 

diharapkan dari sejumlah input. 
 

 

Dari pengertian-pengertian 

efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 

efektifitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (Kualitas, 

kuantitas dan waktu ) yang telah dicapai 

oleh manajemen, yang mana targetnya 

tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 
 

b. Guru 

 

Pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan, serta melakukan tulisan dan 

pengabdian kepada masyarakat terutama bagi 

pendidik pada perguruan tinggi (UU Nomor 20 

Tahun 2003). Sedangkan dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia guru diartikan 

sebagai seorang yang pekerjaannya mengajar 

dan dimaknai sebagai sebuah profesi.Profesi 

ini memerlukan keahlian khusus yang tidak 

dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar 

bidang kependidikan. Guru merupakan 

komponen yang paling berpengaruh terhadap 

terciptanya proses dan hasil pendidikan yang 

berkualitas dimana seorang guru memegang 

peran utama dalam pembangunan pendidikan, 

23 khususnya dalam pendidikan yang 

diselenggarakan secara formal di sekolah, 
 
seorang guru juga sangat 

menentukankeberhasilam peserta didik 

terutama dalam kaitannya dengan proses 

belajarmengajar 
 

Pengertian guru menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia,yaitu orang yang 

pekerjaan (mata pencaharian, profesi) 

mengajar. Guru tidakhanya memiliki tugas 

mengajar, guru juga memiliki tugas untuk 

mendidik, membimbing, memotivasi, serta 

mengawasi perilaku siswa. Guru 

memilikitanggung jawab yang cukup besar 

dalam menjaga siswa saat melakukan 

kegiatandi dalam kelas maupun di luar kelas 

dan mencontohkan hal yang baik pada siswa. 
 

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 

UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, menyatakan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. 
 

Berdasarkan berbagai definisi di atas 

tentang pengertian guru, dapatdisimpulkan 

secara umum bahwa guru merupakan suatu 

pekerjaan seseorang yang memiliki tugas yaitu 

menyusun program pembelajaran, pemberi 

informasi yang benar, pemberi fasilitas belajar 

yang baik, pembimbing siswa dalam 

memperoleh informasi yang benar, bertanggung 

jawab sebagai fasilitator, motivator dan evaluator 

dalam memberikan pengajaran, pengarahan, 

bimbingan, serta ilmu pengetahuan kepada 

siswa sesuai dengan 



tujuan yang ingin dicapai dalam 

semuatingkat jenjang pendidikan (tingkat 

dasar, menengah, dan tinggi) baik dalam 

pendidikan formal maupun non-formal. 
 

Seorang guru mempunyai peran dalam 

pembelajaran, diantaranya membuat desain 

instruksional, menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar, bertindak mengajar atau 

membelajarkan, mengevaluasi hasil belajar yang 

merupakan dampak pengajaran. Peran guru 

yang penting meliputi: (1) penyusunan program 

pembelajaran, (2) pemberi informasi yang benar, 

(3) pemberi fasilitas belajar yang baik, (4) 

pembimbing siswa dalam memperoleh informasi 

yang benar, (5) penilai 
 
pemerolehan informasi. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa guru hanya merupakan 

salah satusumber pengetahuan, guru 

hanya berperan sebagai fasilitator dan 

pembimbing belajar peserta didik. 
 

Dalam lembaga sekolah, tugas utama 

guru adalah mendidik dan mengajar. Dan agar 

tugas utama tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik, ia perlu memiliki kualifikasi 

tertentu, kredibilitas moral, dedikasi dalam 

menjalankan tugas, kematangan jiwa 

(kedewasaan), dan memiliki keterampilan 

teknis mengajar sertamampu membangkitkan 

etos dan motivasi anak didik dalam belajar dan 

meraih sukses. Dengan kualifikasi tersebut, 

diharapkan guru dapat menjalankan tugasnya 

sebagai pendidik dan pengajar mulai dari 

perencanaan program pembelajaran, mampu 

memberikan keteladanan dalam banyak hal, 

kemampuan untuk menggerakkan etos anak 

didik, sampai pada evaluasi. 
 

Guru yang efektif (effective teacher) 

adalah yang dapat menunaikan tugasdan 

fungsinya secara professional. Untuk dapat 

melakukan tugas secara professional, 

diperlukan berbagai persyaratan seperti: 
 
kompetensi akademik, kompetensi 

metodologis, kematangan pribadi, sikap 

penuh dedikasi, kesejahteraan yang 

memadai, pengembangan karir, budaya 

kerja, dan suasanakerja yang kondusif 

c. Guru taman kanak-kanak 

 

stilah pendidik anak usia dini secara 

umum sama dengan pamong belajar, 

fasilitator, tutor dan lain sebagainya yang 

diidentikkan memiliki ciri atau sifat-sifat 

sebagai berikut: sosok yang memiliki 

kharisma, kemampuan merancang program 

pembelajaran, mampu menata dan mengelola 

kelas dengan efektif, efisien, sosok dewasa 

yang secara sadar dapat mendidik, mengajar, 

membimbing dan menjadikan guru sebagai 

profesi yang memerlukan keahlian khusus. 
 

Seorang pendidik atau guru di Taman 

Kanak-kanak harus benar-benarsadar dan 

meletakkan diri sebagai stimulator untuk 

menggugah berbagai potensiyang dimiliki 

anak, sebab pada masa inilah yang sangat 

menentukan bagi perkembangan dan 

pertumbuhan anak selanjutnya karena 

merupakan masa pekadan masa emas dalam 

kehidupan anak. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa semua pihak perlu memahami akan 

pentingnya masa usia dini untuk optimalisasi 

pertumbuhan dan perkembangan. 
 

Di dalam pendidikan Taman Kanak-

kanak, berbagai hal yang dapat dilaksanakan 

oleh guru untuk mengembangkan anak agar 

dapat berkembang menjadi pribadi yang 

mandiri, guru dapat melakukan hal-hal seperti: 
 
1. membantu masing-masing anak 

berkembang pada tingkat kemandirian yang 

sesuai usiatingkat TK, 2. membantu agar 

masing-masing anak dapat merasa aman dan 

bahagia dalam lingkungan baru di sekolah, 

karena masing-masing anak di bantudalam 

menumbuhkan kemampuan saling memberi 

dan berbagi kasih saying ataudengan yang 

lain, 3. membantu mengantarkan anak 

memasuki lingkungan sekolah yang lebih luas 

daripada lingkungan keluarga untuk 

memperoleh pengalaman positif dan 

menyenangkan, serta mengembangkan cara-

cara berhubungan antar pribadi yang dapat 

menghasilkan dampak dari anak atau 
 
oranglain, 4. membantu anak untuk 

memahami bahwa setiap perbuatan itu 



mempunyai konsekuensi atau akibat. Bila anak 

memahami itu maka ia akan mendasarkan 

tingkah lakunya pada konsekuensi yang 
 
menyenangkan, 5. membimbing dan 

mendorong anak untuk mengembangkan 

bakat dan aspek-aspek kepribadiannya yang 

mengacu pada bermacam peran seseorang 

dalam masyarakat,6. merancang kegiatan 

yang dapat membantu anak untuk mengenali 
 
kondisi tubuh masin-gmasing dan 

menanamkan kebiasaan makan, menjaga 

kebersihan, dan kesehatanagar memiliki 

kondisi tubuh yang sehat, 7. membantu 

mengembangkan keterampilan motorik halus 

dan kasar melalui perencanaan pembimbingan 

danpenyediaan sarana penunjang yang 

memadai, 8. membantu mengembangkan 

kemampuan dalam kaitan pemahaman 

lingkungan fisik dan mengendalikannya 

dengan cara membangkitkan rasa ingin tau, 
 
berpikir, menalar, mengumpulkan,dan 

menggunakan informasi tentang lingkungan fisik 

yang diperoleh, 9. tiap kesempatan perlu 

dimanfaatkan oleh guru untuk membantu 

perkembangan 28 penggunaan bahasa dan 

pemahaman bicara anak atau orang lain, 10. 

membantuanak untuk merasakan pengalaman 

yang diperoleh dari lingkungan yang baik bagi 

diri mereka. Pengalaman pertama masuk TK 

sebagai pengalaman yang positif dan 

membahagiakan. Lingkungan sekolah yang 

dirasakan akan menyenangkan dan bermakna 

bagi dirinya, akan menambah dorongan anak 

agar belajar lebih giat. Dengan demikian guru 

diharapkan dapat melaksanakan tugas 

kependidikan yang tidak semua orang dapat 

melakukannya, artinya hanya seorang pendidik 

atau guru yang telah menempuh pendidikan 

khusus saja yangdapat melakukannya dan 

menjadi guru yang profesional. 

 

d. Guru pendamping 

 

Guru Pendamping adalah sebuah kalimat 

yang terdiri dari dua kata yakni guru dan 

pendamping. Antara kata guru dan 

pendamping mempunyai arti yang berbeda. 

Oleh karena itu sebelum memberi pengertian 

guru pendamping penulis kemukakan 

terlebih dahulu pengertian dari guru itu 

sendiri. Sehingga nantinya hal tersebut 

untuk memudahkan memahami lebih 

mendalam pengertian tentang guru 

pendamping itu sendiri. 
 

Guru adalah pendidik dan pengajar 

pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah 

atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini 

harus mempunyai semacam kualifikasi formal. 

Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang 

mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga 

dianggap seorang guru. Sehingga seseorang 

yang mengajarkan sesuatu terhadap orang lain 

juga bisa dianggap sebagai seorang guru karena 

sifat dari guru sendiri tidak terikat dengan 

kulifikasai pada umumnya. 

 
Guru Pendamping adalah Guru PAUD 

Formal (TK, RA, dan yang sederajat) dan 

Guru PAUD non Formal (TPA, KB, dan 

sederajat) yang belum memenuhi kualifikasi 

akademik dan kompetensi, menurut Peraturan 

Mendiknas 137 Tahun 2014.Kewajiban guru 

pendamping adalah menjadi teladan bagi 

pembentukan karakter anak, membantu guru 

dalam menyusun rencana pembelajaran, 

membantu mengelola kegiatan bermain 

sesuai dengan tahapan dan perkembangan 

anak, membantu dalam melakukan penilaian 

tahapan perkembangan anak, berkomunikasi 

secara efektif dan mampu beradaptasi dengan 

lingkungan menurut Peraturan Mendiknas 137 

Tahun 2014. 
 

Guru pendamping adalah guru yang 

mendampingi anak saat belajar di kelas. Gurtu 

bertindak srbagai jembatan dalam, 

berinteraksi anatara guru kelas, dan anak 

ysng umumnya masih sulit berkonsentrasi dan 

fokus memperhatikan guru kelas. Guru 

pendamping ini memiliki fungsi yang berbeda 

dengan baby sitter atau pengasuh, karena 

selain menjadi terapis juga membantu guru 

kelas dalam memberikan pelajaran. 



Dalam dataran pragmatis, ada 

pergeseran peran dan istilah guru pendamping, 

pergeseran peran yang nyata bagi guru 

pendamping adalah guru pendamping membantu 

mengajar anak di kelas bersama guru kelas, 

sedangkan guru pendamping bertugas 

mendampingi anak berkebutuhan khusus yang 

ada di kelas jika di kelas tersebut terdapat anak 

berkebutuhan khusus. 

 
Guru Pendamping memiliki 

pemahaman mengenai psikologi Anak. Para 

guru pendamping harus mampu 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 . 
 

Dengan kata lain, seorang guru 

pendamping memegang peranan penting 

dalam membantu tidak hanya pada 

perkembangan akademik tetapi juga non 

akademik, seperti: perkembangan 

sosialisasi, komunikasi, perilaku, motorik 

dan perkembangan latihan keterampilan 

hidup seharihari. 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 

(focus), komunikasi, partisipasi dalam kelas, 

sosilisasi, bersopan santun dan 

mengendalikan perilakunya. 
 

e. Kajian kulitas pembelajaran 

 

Berdasarkan Undang - Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 11 ayat 1, pemerintah pusat dan daerah 

wajib menjamin terselenggaranya pendidikan 

yang bermutu (berkualitas) bagi setiap warga 

negara. Menurut Etzioni dalam Hamdani 

kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu 

atau keefektifan14 . Secara definitif, 

efektivitas/kualitas dapat dinyatakan sebagai 

tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau 

sasarannya. Sebagaimana pendapat 

Prokopenko dalam Daryanto efektivitas 

merupakan konsep yang sangat penting dalam 

pembelajaran, karena mampu memberikan 

gambaran mengenai keberhasilan seseorang 

dalam mencapai sasarannya atau tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai. 

 
Menurut Mariani, kualitas pembelajaran 

secara operasional dapat diartikan sebagai 

intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis 

antara guru, siswa, iklim pembelajaran, serta 

media pembelajaran dalam menghasilkan 

proses dan hasil belajar yang optimal sesuai 

dengan tuntutan kurikuler. Menurut Daryanto 

menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran 

adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan 

pembelajaran awal termasuk didalamnya adalah 

pembelajaran seni, dalam pencapaian tujuan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan pengembangan sikap peserta 

didik melalui proses pembelajaran dikelas. 

 

 

Belajar menurut Gagne merupakan 

kegiatanyang kompleks, hasil belajar berupa 

kapabilitas. Timbulnya kapabilitas tersebut 

adalah dari (1) stimulasi yang berasal dari 

lingkungan, dan (2) proses kognitif yang dilaku 

kan oleh pebelajar. Dengan demikian belajar 

adalah seperangkat proses kognitif yang 

mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati 

pengolahan informasi , menjadi kapabilitas 

baru Dalam belajar ditemukan adanya hal 

berikut: (1) kesempatan terjadinya peristiwa 

yang menimbulkan respons pembelajaran, (2) 

respons si pembelajar, dan 
 
(3) konsekuensi yang bersifat menguatkan 

respons tersebut. Pemerkuat terjadi pada 

stimulus yang menguatkan konsekuensi 

tersebut.Sebagai ilustrasi, perilaku respon si 

pebelajar yang baik diberi 

hadiah.Sebaliknya, perilaku respons yang 

tidak baik diberi teguran dan hukuman. 
 

Pembelajaran secara etimologi berasal 

dari kata “Belajar” yang mendapatawalan 



“pem” dan akhiran “an” yang menjadi kata 

kerja dan merujuk pada proses kegiatan. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses timbal balik 

untuk memperoleh pengetahuan, ilmu, 

pemahaman dan kepandaian 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian merupakan suatu 

kegiatan yang di lakukan untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah 

melalui prosedur yang telah ditentukan 

untuk mencari kebenaran secara sistematis 

dengan menggunakan metode ilmiah. 

Penelitian adalah merupakan proses yaitu 

suatu rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis 

guna mendapatkan pemecahan masalah 

atau mendapatkan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan tertentu. 
 

Penelitian ini menggunakan  
pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatifadalah sebuah proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa 

angka sebagai alat untuk menemukan 

keterangan mengenai apa yang ingin 

diketahui. Pendekatan ini mementingkan 

adanya variabel-variabel sebagai obyek 

penelitian dan variabel-variabel tersebut harus 

didefinisikan dalam bentuk operasional 

variabel masing-masing.Penelitian kuantitatif 

berlandaskan pada realitas/gejala/fenomena 

yang dapat diklasifikasikan, relatif tetap, 

konkrit, terukur, dan hubungan gejala bersifat 

sebab akibat. Proses penelitian bersifat 

deduktif, di mana untuk menjawab rumusan 

masalahmenggunakan konsep atau teor 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis. 

Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui 

pengumpulan data. 
 

Untuk mengumpulkan data 

menggunakan instrumen penelitian. Data yang 

terkumpul selanjutnya dianalisis secara 

kuantitatif dengan menggunakan statistik 

deskriptif, sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis yang dirumuskan terbukti atau 

tidak. Dalam penelitian ini akan diuji 

mengenai pengaruh efektifitas guru 

pendamping terhadap peningkatkan 

kualitas pembelajaran taman kanak-kanak 

di Tk Harun Al- Rasyid kota Kendari. 
 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah Penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen merupakan suatu penelitian 

dengan cara memberi perlakuan tertentu pada 

beberapa kelompok dan adanya kontrol untuk 

perbandingan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis penelitian Quasi 

Eksperimen Design.Quasi EksperimenDesign 

yaitu penelitian yang memiliki kelompok 

kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol. Variable-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Jadi 

penelitian Quasi Eksperimen Design 

merupakan penelitian yang mempunyai 

kelompok- kelompok kontrol, tetapi kelompok 

kontrol tersebut tidak digunakan sepenuhnya 

dalam pelaksanaan penelitian. 
 

Penelitian Quasi Eksperimen 

mengambil subyek pada peserta didik. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil dua kelas 

untuk diteliti., yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Perlakuan yang diberikan di 

kelas eksperimen adalah menyajikan materi 
 
pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining, sedangkan kelas kontrol 

menyajikan materi menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 
 

Terdapat sejumlah data yang harus 

dijaring dalam penelitian ini, data yang 

dimaksud adalah variabel-variabel dari 

model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining, proses belajar, dan hasil belajar. 

Dalam penelitian yang berjudul efektifitas 
 
guru pendaping terhadap kualitas 

pembelajaran di Tk Harun Al Rasyid kota 

Kendari. 
 

Untuk mengetahui motivasi belajar 

peserta didik menggunakan angket 



(kuesioner), sedangkan untuk mengetahui hasil 

belajar peserta didik menggunakan metode 

wawancara. Penelitian ini menggunakan 

instrumen kuesioner atau angket penelitian 
 
tentang variabel-variabel diatas, maka 

dibuatlah kisi-kisi instrumen penelitian 

untuk dijadikan landasan dalam menyusun 

butir pertanyaan atau pernyataan yang 

dapat dilihat melalui tabel berikut : 
 

Tabel I  
 

N Variab Aspek yang Indikator  

o e dinilai     

1 Guru A.  1) Menyusun 
 penda Merencanaka rencanakegiatan 
 mpi nkegi atan tahunan,semeste 
 ng programpend ran,   

  idikan  bulanan,minggu 
  ,pengasuhan an dan harian. 2) 
  Indikator Menetapkan 
  danperlindun kegiatan  
  gan  bermain  
  (perencanaan yangmendukung 
  )  tingkatpencapaia 
    nperke mbangan 
    anak.   

    3)Merencanakan 
    kegiatanyang 
    disusunberdasar 
    kan   

    kelompokusia. 
  B.  1)Mengelola 
  Melaksanaka kegiatan sesuai 
  n  dengan rencana 
  prosespendidi yangdisusun 
  kan,p  berdasarkankelo 
  engasuhan mpok  usia. 
  danperlindun 2)Menggunakan 
  ganan  metodepembelaj 
  ak(pelaksana aran   

  an)  melaluibermain 
    sesuai  dengan 
    karakteristik 
    anak.  3) 
    Memilih dan 
    menggunakan 
    mediayang 
    sesuai   

    dengankegiatan 
    dan kondisianak. 
    4)Memberikan 

    motivasi untuk 

  
  meningkatkan  
  keterlibatan anak 
  dalam kegiatan. 
  5)Memberikan  
  bimbingansesuai 
  dengan  

  kebutuhananak. 
C.  1) Memilih 
Melaksanaka caracarapenilaia 
npenil  n yang 
aianterhadap sesuaidengan  
prosesdan  tujuan yang 
hasilpendidik akandicapai, 2) 
anpen  Melakukan  

gasuhan  kegiatanpenilaia 
danperlindun n yang 
ganan ak. sesuaidengan  
(evaluasi)  cara-cara  

  yangtelah  

  ditetapkan,  

  3)Mengolah  

  hasil penilaian, 
  4) Menggunakan 
  hasilhasilpenilai 
  an untuk 
  berbagaikepenti 
  ngan   

  pendidikan, 5) 
  mendokumentasi 
  kan hasil-hasil 

  penilaian   
 

 

Pedoman Pensekoran Angket 
 

Sangat Setuju : 4 

Setuju :3 

Tidak setuju :2 

Sangat Tidak Setuju :1  
Instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam atau sosial yang diamati.Instrumen pada 

penelitian ini adalah untuk mengukur 

efektifitas guru pendamping dengan 
 
pengukuran skala interval.  

Adapaun instrumen peneliti adalah  
sebagai berikut :  
Tabel II   
Sebelum Aspek Sesudah  
Treatmen Treatment  
1 2 3 4 Kemampuan 1 2 3 4 

menguasai 
kelas 



1 2 3 4  Kemampuan   1  2 3 4 bentuk tabel. Pengolahan data yang berbentuk 
     meningkatan        tabel ini biasanya mengarah kepada analisis 

1 2 3 4 

 kualitas belajar  

1 

 

2 3 4 

kuantitatif, pengolahan data yang berbentuk 

 Hasil belajar    tabel  ini  dapat  berbentuk  tabel  distribusi 
                  

                  frekuensi  maupun  dapat  berbentuk  tabel 

  
Setelah 

 
data terkumpul, 

 
peneliti 

 silang.         
                

melakukan pengolahan dan analisis data yang  
HASIL DAN PEMBAHASAAN 

  

diperoleh   agar   dapat   digunakan   untuk 
   
            

menjawab rumusan masalah yang diajukan.    
Hasil yang diperoleh dari penelitian 

Adapun 
 

tahap-tahapnya adalah sebagai 
   

  

menghasilkan  data  yang  masih  merupakan 
berikut: 

                
                

data mentah. Data tersebut kemudian   
Pengklasifikasian 

 
data 

 
dilakukan 

 
     

dianalisis menggunakan statistik deskripsi 
dengan menggolongkan anekaragam jawaban 

 
 

yang diolah dengan menggunakan SPSS 16.0 
ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya 

 
 

for Windows. Dari data yang diperoleh dari 
lebih terbatas. 

 
Pengklasifikasian 

 
kategori 

 
   

penelitian peneliti yang akan disajikan adalah 
tersebut 

 
penyusunannya 

 
harus 

 
dibuat 

 
    

untuk memberi gambaran secara umum dan 
berdasarkan kriteria tunggal yaitu 

 
setiap 

 
  

untuk mengevaluasi hasil eksperimen dengan 
kategori harus dibuat 

 
lengkap, tidak  ada 

 
  

mengumpulkan data pre test dan post test 
satupun jawaban responden yang tidak 

 
 

berupa tes secara tanya jawab. Adapun data 
mendapat tempat dan kategori yang satu 

 
 

yang akan disajikan sebagai hasil penelitian 
dengan yang lainnya tidak tumpang tindih. 

 
 

peneliti  dibawah  ini  merupakan  data  yang   
Memeriksa kembali data yang telah 

 
   

diperoleh  peneliti  berdasarkan  hasil  dari 
masuk ke responden mana yang tidak relevan 

 
 

pretest dan postest pada kelas kontrol dan 
dan mana yang tidak relevan.Jadi editing 

 
 

eksperimen. 
       

adalah 
 

pekerjaan 
 

pengoreksian 
 

atau 
        

               

melakukan  pengecekan.Angket   ditarik    Berikut merupakan data hasil pre test 

kembali  serta  diperiksa  apakah  setiap  dan post  test  dari  kelas  B1sebagai  kelas 

pertanyaan sudah dijawab, seandainya sudah  kontrol dan B2 sebagai kelas eksperimen :  

dijawab apakah sudah benar.         

Tabel I 

        

  Koding  adalah pemberian  tanda,          

simbol, atau kode bagi tiaptiap data yang  
Kelas B1 (Kontrol) 

 
Kelas 

  
B2 

termasuk dalam kategori yang sama. 
       
          

(Eksperimen) 
 

  

Skoring adalah memberikan angka 
        

   N N 123N K N N 123N K 
pada lembar jawaban angket setiap subjek skor 

 

 o a   il rit o a  il rit 
dari tiap item atau pertanyaan pada angket 

    

 . m   a er . m  a er 

yang ditentukan sesuai dengan  perangkat   a   i ia  a  i ia 
option pilihan sebagai berikut:        1 A 2 3 3 8 B 1 B 3 3 4 9 B 

1) Konotasi tinggi diberi skor  4       in    S  il   S 

2) Konotasi sedang diberi skor 
 

3 
      u    H  al   H 

       

n 
         

3) Konotasi cukup diberi skor 
 

2 
               

      2N3227B2G3338B 
4) Konotasi rendah diberi skor 

 

1 
     

       az    S  il   S 
  

Tabulasi berarti data-data 
 

dari hasil 
        

     w    H  a   H 

penelitian yang  diperoleh  digolongkan   a      n    

kategori jawabannya berdasarkan  variabel         g    

yang diteliti kemudian dimasukkan ke dalam  3 S 3 2 2 7 B 3 R 3 2 4 7 B 

tabel. Tabulasi dalam pengolahan data adalah 
  al    S  e   S 
  

w 
   

H 
 

y 
  

H 
usaha penyajian data yang dilakukan dengan 

        
  

a 
     

s 
   

                            



 
    a  

4 A2226B4S3326B 
 ki S  u S 
 la H  k H 
    ri  

5 R3227B5O3336B 
 af S  li S 

 i H  v H 
6 A   2 2 2 6  B   6  Ir   3 3 3 6  B 

 lif S  gi S 
  H   H 

7 A2226B7A3336B 
 sh S  di S 
 ar H  b H 
    a  

8 D2326B8K3237B 
 o S  ar S 
 ni H  is H 

    a  

9 K2226B9E3237B 
 a S  k S 
 k H  o H 
 a     

1 M 3136 B 1 L 3346 B 
0 ei S 0 ut S 

 sy H  fi H 
 a   a  

1 S 1336 B 1 S 3336 B 
1 a S 1 af S 

 hr H  la H 
 a   n  

1 R 2226 B 1 A 3327 B 
2 ar S 2 d S 

 a H  n H 
    a  

    n  

1 F 1336 B 1 A 3336 B 
3 ai S 3 si S 

 z H  fa H 
1 A 2237 B 1 S 2337 B 
4 fi S 4 al S 

 fa H  s H 
    a  

1 H 3238 B 1 B 2336 B 
5 ar S 5 ib S 

 li H  il H 

 

evaluasi pembelajaran di Taman Kanak-kanak. 

 m  
 Jumlah  98  Jumlah  100 

 Rata-rata     6,5    Rata-rata     6,6  
 

 

KESIMULAN 
 

Berdasar dari tujuan penelitian, hasil 

pembahasan dan analisis yang dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai 

rata-rata presentase efektivitas peran guru 

pendamping dalam membantu pembelajaran 

yaitu 82,3 dalam kategori sangat efektif, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa peran 

guru pendamping sangat efektif terhadap 

kualitas pembelajaran pada Taman Kanak-

kanak di Tk harun Al-Rasyid kendari. 
 

Dapat dilihat dari aspek perencanaan, 

pelaksanaan, dan evalusi hasil, diantaranya: 1) 

Efektivitas guru pendamping dalam kegiatan 

perencanaan pembelajaran pada Taman Kanak-

kanak adalah 80,1 dengan kategori Efektif. 

Dapat disimpulkan bahwa guru pendamping 

mempunyai peran yang efektif dalam membantu 

kegiatan perencanaan pembelajaran di Tk Harun 

Al-rasyid kendari 
 

2) Efektivitas guru pendamping dalam 

kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada 

Taman Kanak-kanak di Tk Harun Al- Rasyid 

kendari adalah 83,9 dengan kategori sangat 

efektif. Dapat disimpulkan bahwa guru 

pendamping mempunyai peran sangat efektif 

dalam membantu kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran di Taman Kanak-kanak, 3) 

Efektivitas guru pendamping dalam 88 

kegiatan evaluasi hasil pembelajaran pada 

Taman Kanak-kanak di Tk Harun Al – Rasyid 

kendari adalah 81,7 dengan kategori sangat 

efektif. Dapat disimpulkan bahwa guru 

pendamping mempunyai peran yang sangat 

efektif dalam membantu kegiatan 


