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Belajar adalah permainan terbesar  

dan terasyik dalam hidup. 

Semua anak terlahir dengan 

keyakinan semacam ini dan akan 

terus demikian hingga kita 

meyakinkan mereka bahwa belajar 

merupakan pekerjaan berat dan tak 

menyenangkan. 
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Abstrak 

 

Taman Kanak-kanak (TK) adalah lembaga pendidikan pra-sekolah atau pra-

akademik untuk anak usia 4-6 tahun. Namun saat ini banyak TK yang memaksakan  

kegiatan akademik dengan cara yang membatasi kebebasan bermain anak. Hal ini 

dikhawatirkan justru akan menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, maka pendidikan di TK harus 

didesain sesuai dengan perkembangan anak. Penulis mendesain TK edutainment 

dengan cara gugur gunung sesuai dengan karakterisitik anak yang suka bermain dan 

bergembira.  

Masalah pokok yang perlu dijawab adalah apakah kegiatan mendesain TK 

Raudhah sebagai TK edutainment melalui gugur gunung dapat meningkatkan peran 

TK sebagai lembaga bermain edukatif yang sesuai dengan karakteristik dan 

perkembangan anak? 

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi  pengembangan 

TK Raudhah sebagai TK edutainment dengan cara gugur gunung dan hasil pengembangan 

TK Raudhah sebagai TK edutainment dengan cara gugur gunung. 

Edutainment memadukan edukasi (pendidikan) dengan entertainment 

(hiburan). Konsep Edutainment di TK Raudhah mengembangkan seluruh aspek 

pendidikan, seperti tenaga pendidik, proses pendidikan, materi pembelajaran, sarana 

pra sarana, menjadi sebuah desain pendidikan yang menyenangkan dan sesuai 

dengan karakteristik anak. 

Gugur gunung diadopsi dari filosofi masyarakat Jawa yang berarti kerja sosial 

yang  dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan berat dan 

mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai TK edutainment dilakukan kerja gugur 

gunung stake holder (kepala TK, guru, orang tua siswa, komite, yayasan, masyarakat, 

pemerintah) sesuai kapasitas dan keahliannya dalam membangun TK Edutainment. 

Berdasarkan hasil analisis kegiatan, semangat gugur gunung mampu 

menggerakkan seluruh stake holder untuk bekerja dengan kapasitas dan keahliannya 

masing-masing dalam mewujudkan TK Raudhah Edutainment. Kegiatan 

edutainment membuat anak aktif dan gembira dalam melakukan kegiatan sehingga 

dapat merangsang pertumbuhan fisik,  perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan 

emosinya. Edutainment lebih mudah membentuk karakter positif dalam diri anak.  

Oleh karena itu disarankan pada: guru, untuk memanfaatkan edutainment 

dalam proses pembelajaran; kepala sekolah, pengelola lembaga pendidikan, untuk 

memanfaatkan nilai-nilai luhur gugur gunung dan edutainment sebagai salah satu 

konsep pengembangan TK; Dinas Pendidikan, membantu sosialisasi dan 

pengembangannya; produsen, memproduksi APE edutainment; media massa dan 

televisi, menampilkan materi edutainment untuk anak.  

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

                 1.1 Latar Belakang Masalah 

Taman kanak-kanak (TK) merupakan lembaga pendidikan anak usia dini pada 

jalur formal. Anak TK berada dalam tahap usia bermain. Itulah sebabnya pendidikan di 

TK harus didesain dalam suasana bermain. Namun saat ini banyak TK yang telah 

berubah fungsi menjadi ”sekolah” anak usia dini yang memasung kebebasan bermain 

anak. Hal ini berakibat fatal, karena anak kehilangan masa bermain yang sangat penting 

bagi tahap perkembangannya. Akibatnya, pendidikan di TK dikhawatirkan justru akan 

menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Agar dapat berjalan sesuai 

dengan fungsinya, pendidikan di TK harus didesain dalam suasana yang sesuai dengan 

karakteristik dan perkembangan anak.  

Dunia anak adalah dunia bermain. Bermain bagi anak adalah belajar. Belajar harus 

dilakukan dengan suasana gembira. Beranjak dari pemikiran tersebut, penulis berupaya 

mendesain TK yang dapat membawa anak didik belajar dalam suasana bermain dan 

bergembira. Penulis memadukan pendidikan (edukasi) dan hiburan (entertainment) 

dengan mendesain TK edutainment di TK Raudhah Kota Pasuruan tempat penulis 

mengabdikan diri sebagai kepala sekolah. Konsep  TK edutainment ini diharapkan dapat 

mengembalikan peran TK sebagai taman bermain edukatif yang sesuai dengan 

perkembangan usia anak.  

Konsep edutainment merupakan hal baru dalam pendidikan di TK. Agar  

pengembangan TK Raudhah sebagai TK edutainment dapat berhasil, dibutuhkan 

dukungan dan partisipasi semua pihak (stake holder lembaga).  Untuk menggerakkan 

semua pihak dalam mencapai tujuan, penulis menggunakan pendekatan gugur gunung, 

yaitu  menggunakan nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan pekerjaan besar untuk 

mencapai tujuan bersama. Melalui pendekatan gugur gunung dalam mengembangkan 

TK Raudhah Edutainment, diharapkan dapat mengembalikan peran TK sebagai taman 

bermain edukatif yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak. 

 

 

 



                 1.2 Permasalahan 

Taman Kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan anak usia dini (pra sekolah) 

cenderung beralih fungsi sebagai lembaga pendidikan yang menonjolkan kegiatan akademik 

(baca, tulis, hitung) dengan cara-cara yang cenderung membatasi gerak dan kebebasan 

bermain anak.  

        1.2.1 Rumusan masalah 

Apakah kegiatan mendesain TK Raudhah sebagai TK edutainment melalui gugur 

gunung dapat meningkatkan peran TK sebagai lembaga bermain edukatif yang sesuai dengan 

karakteristik dan perkembangan anak? 

        1.3 Tujuan 

Penulisan karya tulis ini bertujuan memperoleh hasil berikut ini: 

1) Deskripsi pengembangan TK Raudhah sebagai TK edutainment dengan menggunakan 

pendekatan gugur gunung  

2) Hasil pengembangan TK Raudhah sebagai TK edutainment dengan menggunakan 

pendekatan gugur gunung. 

 

             1.4 Strategi Pemecahan Masalah 

Taman Kanak-kanak berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan 

seluruh potensi anak usia dini secara optimal, untuk mengembalikan peran TK sesuai 

dengan fungsinya, penulis menggunakan strategi mendesain TK Raudhah sebagai TK 

edutainment dengan pendekatan gugur gunung. 

 

             1.4.1 Pengertian  

Edutainment berasal dari kata" education (pendidikan) dan entertainment (hiburan). 

Jadi edutainment dari segi bahasa berarti pendidikan yang menghibur atau menyenangkan. 

Sedangkan dari segi terminology, edutainment adalah suatu proses pembelajaran yang 

didesain sedemikian rupa sehingga muatan pendidikan dan hiburan dapat dikombinasikan 

secara harmonis, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan (Sutrisno, 2005:31). Konsep 



edutainment di TK Raudhah mengembangkan seluruh aspek pendidikan, seperti tenaga 

pendidik, proses pendidikan, materi pembelajaran, sarana pra sarana, menjadi sebuah 

desain pendidikan yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak.  

Gugur gunung merupakan filosofi masyarakat Jawa, mempunyai makna kerja sosial 

yang harus dilakukan secara bersama-sama untuk menyelesaikan kerja yang berat seolah-

olah seperti meruntuhkan gunung. Gugur gunung yang dimaksud dalam karya tulis ini 

merupakan cara penulis melibatkan semua pihak yang memangku kepentingan (guru, orang 

tua siswa, komite, yayasan, masyarakat, pemerintah) dalam mencapai tujuan bersama yaitu 

pendidikan yang menyenangkan untuk anak (edutainment). 

 

 

      1.4.2 Tahapan Operasional 

1) Perencanaan 

Merumuskan konsep TK edutainment serta merencanakan strategi pelaksanaan 

menggunakan pendekatan gugur gunung melibatkan seluruh stake holder lembaga. 

2) Koordinasi 

Melakukan koordinasi dengan stake holder untuk menyamakan persepsi dan menentukan 

langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dengan cara gugur gunung. 

3)  Pelaksanaan 

Melaksanakan rencana yang telah disusun melibatkan semua pihak dengan cara gugur 

gunung.  

Berikut beberapa berapa contoh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing 

komponen untuk mewujudkan TK edutainment. 

 

 

TK RAUDHAH 
EDUTAINMENT

Kepala TK
Guru Orang Tua Komite Yayasan KKG TK

Pemerintah
Masyarakat

GUGUR GUNUNG 

 



Tabel 1.1 

Pelaksanaan Kegiatan  

No Komponen 

Stake Holder 

Kegiatan 

1. Kepala TK - Merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan, dan 

mengevaluasi kegiatan edutainment. 

2. Guru - Mengikuti whorkshop dan diklat edutainment 

- Merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi 

proses pembelajaran edutainment. 

3. Orang Tua Mengikuti kegiatan parenting; membantu membuat APE 

edutainment, mengembangkan kegiatan edutainment dalam 

keluarga. 

4.  Komite Mengkoordinasikan orang tua/wali murid dalam memberikan 

dukungan moril dan materiil untuk memperlancar kegiatan 

5. Yayasan Menyiapkan sarana dan pra sarana dan memfasilitasi kegiatan 

6. KKG Gugus TK Pembuatan APE Edutainment, merancang model pembelajaran 

edutainment, pengembangan materi edutainment  

7. Pemerintah Menyediakan taman bermain edutainment, APE edutainment, 

diklat guru edutainment, sumber bahan edutainment. 

8 Masyarakat Seminar edutainment, sponsor kegiatan, bantuan tenaga ahli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Alasan Pemilihan Strategi Pemecahan Masalah 

   

  Edutainment 

Pemilihan konsep TK Edutainment di Raudhah berdasarkan beberapa 

pertimbangan berikut ini. 

1) Edutainment memadukan edukasi dan entertainment. Hal ini merupakan 

perpaduan menarik untuk mengubah persepsi bahwa pendidikan adalah 

lembaga formal yang terkesan menakutkan bagi sebagian anak.  

2) Edutainment sesuai dengan karakteristik anak usia TK yang senang bermain 

dan gembira. Pemilihan strategi edutainment ini juga berlandaskan pada 

hasil riset cara kerja otak, bahwa belajar akan efektif bila anak dalam 

keadaan fun (gembira).  

3) Edutainment dapat dilakukan dengan kegiatan bermain edukatif. Perpaduan 

antara belajar dan bermain ini mengacu pada sifat alamiah anak yang 

dunianya adalah dunia bermain, bagi anak belajar adalah bermain, dan 

bermain adalah belajar.  

4) Edutainment dapat mengoptimalkan berbagai aspek perkembangan anak 

    Kegiatan edutainment memberi kesempatan pada anak untuk bebas bergerak 

dan melakukan berbagai macam kegiatan sehingga mampu merangsang 

pertumbuhan fisik serta mengembangkan aspek kognitif, bahasa, sosial, dan 

emosinya.  

5) Edutainment dapat membentuk karakter positif dalam diri anak 

  Kegiatan yang menyenangkan dapat membentuk karakter positif dalam diri 

anak, seperti gembira, optimis, percaya diri, dan lainnya.  

6) Edutainment memungkinkan guru untuk memanfaatkan berbagai macam 

media dan sumber daya, termasuk penggunaan teknologi multi media. 

7) Edutainment sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 

 



Gugur Gunung 

Pemilihan pendekatan gugur gunung berdasarkan beberapa pertimbangan 

berikut ini. 

 

1) Pengembangan TK edutainment membutuhkan dukungan stake holder  

Mengubah persepsi dari TK konvensional menjadi TK edutainment 

merupakan pekerjaan berat yang membutuhkan kerja sama dan dukungan 

berbagai pihak untuk mewujudkannya. Hal ini sesuai dengan filosofi gugur 

gunung yang memiliki makna bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan berat secara 

bersama-sama. Gugur gunung diharapkan memberikan semangat kebersamaan 

bagi seluruh stake holder untuk berpartisipasi, memberi dukungan, dan bekerja 

sama dalam mewujudkan konsep edutainment di TK Raudhah.  

2) Gugur gunung merupakan karakter bangsa yang perlu dilestarikan 

Gugur gunung merupakan bagian dari nilai-nilai luhur bangsa, khususnya 

masyarakat Jawa yang memiliki tradisi bergotong-royong dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan yang berat. Sikap ini dapat dilihat dari nilai yang terekam dalam 

ungkapan: guyub rukun gugur gunung bakal rampung, yang artinya dengan 

bekerja sama dan saling membantu pekerjaaan yang sangat berat pun akan mampu 

diselesaikan (Nurana, I Made Purna, 2009:79). Cara ini diharapkan dapat turut 

melestarikan budaya gugur gunung  yang merupakan bagian dari nilai luhur 

karakter bangsa. 

   

                  2.2 Hasil yang Diperoleh 

Gugur gunung stake holder sekolah mendesain TK Raudhah Edutainment 

menghasilkan beberapa hal berikut ini. 

1) Guru/Pendidik  

 Kegiatan workshop menghasilkan silabus, materi, dan alat permainan 

edukatif yang mendukung kegiatan edutainment.  

2) Orang Tua 

 Kegiatan parenting menghasilkan pemahaman orang tua tentang pendidikan 

edutainment dan membantu pelaksanaannya baik dalam proses pembelajaran 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nurana%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22I+Made+Purna%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


di TK (membuat alat permainan edukatif, memfasilitasi kendaraan, dan 

lainnya), maupun  bersinergi dengan mempraktekkan kegiatan edutainment di 

rumah. 

3)  Komite 

 Dukungan moril dan materiil untuk memperlancar kegiatan edutainment, 

terutama dalam menjembatani dan mengkoordinasikan orang tua/wali murid 

dengan lembaga. 

 

4) Yayasan 

 Sarana pra sarana yang mendukung kegiatan edutainment, antara lain 

menyediakan lahan sebagai taman untuk tempat bermain anak dilengkapi alat 

permainan in door dan out door. 

5) KKG Gugus TK  

 Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) pada gugus TK menghasilkan model 

pembelajaran edutainment, alat permainan edukatif (APE) edutainment, dan  

materi pembelajaran edutainment. 

6) Masyarakat 

a. Seminar edutainmet yang terbuka untuk masyarakat umum menghasilkan 

pemahaman pada sebagian masyarakat tentang edutainment.  

b. Masyarakat dan lingkungan sekitar memberikan dukungan dengan 

memberikan akses sebagai sumber belajar.  

c. Beberapa orang anggota masyarakat yang ahli di bidang desain dan membuat 

lukisan membantu membuat dekorasi ruangan sehingga menjadi wahana 

edutainment yang menarik untuk anak.  

d. Beberapa perusahaan memberi dukungan dengan menjadi sponsor kegiatan 

edutainment. 

7) Pemerintah 

a. Dinas pendidikan membantu memberikan buku-buku sumber bahan yang 

menunjang kegiatan edutainment 

b. Pengajuan proposal pembuatan Taman Bermain Edukatif Terpadu sebagai 

pendukung kegiatan edutainment bagi anak TK mendapat respon positif dan 



sedang dalam proses pembahasan dalam agenda pembangunan kota (proposal 

terlampir).  

 

Melalui gugur gunung, seluruh stake holder yang terdiri dari kepala sekolah, 

guru, komite sekolah, pengurus yayasan, masyarakat sekitar, dinas terkait, 

pemerintah kota, bekerja sama dengan kapasitas dan keahliannya masing-masing 

berusaha memberikan dukungan untuk mewujudkan konsep edutainment di TK 

Raudhah. 

 

Berbagai usaha yang dilakukan secara gugur gunung tersebut menghasilkan  

TK Raudhah Edutainment yang dapat dilihat pada: 

1)  Guru/Tenaga Pendidik 

 Berusaha menjadi seorang entertain dengan mengelola proses 

pembelajaran yang menyenangkan dan menjadi seorang entertainer yang 

mampu menghibur anak. Penampilan guru segar, menarik, ceria, dan 

komunikatif sehingga dapat menghibur anak. 

2) Sarana pra sarana  

 Ruang belajar di dalam maupun di luar ruangan di desain sedemikian 

rupa dengan warna dan gambar-gambar yang menarik yang diharapkan 

dapat membangkitkan imajinasi, kreativitas, serta daya nalar anak. 

Penataan ruang belajar didesain secara interaktif dengan memanfaatkan 

sarana pra sarana yang ada disesuaikan dengan tema serta aspek yang 

hendak dicapai dalam pembelajaran. 

3) Proses Pembelajaran 

 Proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan serta membawa 

anak dalam suasana asyik dan gembira. Setting tempat yang menarik, 

kegiatan yang atraktif, serta penggunaan multi metode dan multi media 

mampu menarik minat dan perhatian anak. Kegiatan pendidikan yang 

dikemas dalam nuansa entertainment membuat anak terlibat secara aktif 

sehingga dapat merangsang perkembangan mental, anak juga diberi 

kesempatan untuk bebas bergerak sehingga mampu merangsang 



pertumbuhan fisiknya. Kegiatan dibuat asyik dan seru sehingga tanpa 

terasa anak terbawa dalam kegiatan belajar yang mengembangkan aspek 

molal, nilai agama, kognitif, bahasa, fisik, social, dan emosi. Kegiatan 

edutainment yang direncanakan dengan baik, dapat melatih anak untuk 

melakukan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga terbentuk karakter positif 

dalam diri anak.  

 

2.3 Kendala yang Dihadapi  

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan konsep edutainment yang 

merupakan hal baru dalam pendidikan di TK. Berikut ini beberapa kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya di TK Raudhah.  

1) Kecenderungan Memakai Pola Lama  

 Dalam pola pendidikan edutainment ini guru dituntut senantiasa aktif dan 

kreatif dalam mengelola suasana pendidikan yang menghibur dan mendidik. 

Kurangnya kesiapan guru, kecenderungan memakai pola lama, serta 

kurangnya kreativitas, menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya. Untuk 

mengatasi hal ini, ketrampilan dan kreativitas guru senatiasa terus 

ditingkatkan dengan melakukan training, workshop, dan kegiatan lain yang 

dapat meningkatkan wawasannya. 

2) Terbatasnya Sarana dan Pra sarana 

  Menciptakan suasana yang menghibur dan memiliki nilai-nilai edukasi 

membutuhkan sarana dan pra sarana yang memadai. Untuk menciptakan 

suasana dan kondisi yang diinginkan, terkadang membutuhkan sarana yang 

mahal sehingga sulit untuk dijangkau dengan keterbatasan dana yang ada. 

Untuk mengatasi hal ini diperlukan kreatifitas agar dapat memanfaatkan 

segala sumber daya yang ada, termasuk memanfaatkan bahan limbah agar 

dapat mendukung kegiatan yang diinginkan.  

3) Tuntutan Target Orang Tua 

  Sebagian orang tua salah persepsi dan menganggap edutainment hanya 

kegiatan bermain. Sebagian dari mereka merasa tak sabar ingin anaknya 

cepat dapat membaca, berhitung, menghafal, dan mencapai beberapa target 



akademik lainnya. Untuk mengatasi hal ini, diadakan kegiatan parenting 

untuk menyamakan persepsi orang tua dengan konsep pendidikan anak di 

TK Raudhah. 

4) Keterbatasan koordinasi 

  Kegiatan gugur gunung yang melibatkan berbagai pihak dengan berbagai 

profesi terkadang terdapat kendala dalam komunikasi serta pelaksanaan 

waktu kegiatan yang tidak sama, hal ini diatasi dengan semangat untuk 

mencapai satu tujuan bersama. 

 

2.4 Faktor Pendukung 

1) Gairah anak 

  Gairah, antusias, dan keceriaan anak dalam mengikuti segala aktivitas 

pembelajaran menjadi faktor pendukung yang memberikan motivasi dan 

keyakinan untuk mendesain kegiatan edutainment.  

2) Kemauan guru 

  Guru memiliki kemauan untuk terus belajar, serta meningkatkan kreativitas, 

dan ketrampilan untuk mendesain pendidikan yang entertainer. 

3) Dukungan dan motivasi dari  kalangan pendidikan 

  Dukungan dan apresiasi dari pengawas sekolah dan para pendidik dari TK 

lain memberikan motivasi untuk terus meningkatkan diri. 

4) Dukungan dari orang tua dan masyarakat 

  Orang tua yang telah memahami tentang hakekat pendidikan bagi anak usia 

dini merasa senang dengan diterapkannya pola pendidikan edutainment 

yang dirasakan mampu membuat anak menjadi aktif dan kreatif. Masyarakat 

juga menyambut baik, karena memiliki alternatif pilihan lembaga 

pendidikan bagi anaknya.  

5) Tersedianya media pembelajaran edutainment 

  Tersedianya alat permainan edukatif, termasuk video, dan CD pembelajaran 

edukatif dan interaktif mendukung kegiatan pembelajaran edutainment. 

Selain itu, lingkungan sekitar serta bahan-bahan limbah yang tidak terpakai 



dapat dengan mudah ditemukan dan dimanfaatkan untuk mendesain 

kegiatan edutainment. 

6) Semangat gugur gunung yang masih melekat dan menjadi penggerak untuk 

mencapai tujuan bersama. 

 

2.5 Alternatif Pengembangan 

Pelaksanaan edutainment di TK raudhah dirasakan  dapat membuat kegiatan 

belajar menjadi menarik dan menyenangkan. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan 

dengan alternatif pengembangan berikut ini.  

1) Mengembangkan kegiatan wira usaha edutainment 

 Memanfaatkan bengkel sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sekitar untuk 

memproduksi media pembelajaran edutainment yang dapat dimanfaatkan 

sebagai pendukung kegiatan pembelajaran. Selain dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran, media pembelajaran edutainment ini dapat dijual kepada orang 

tua/wali murid dan lembaga lain sehingga dapat memberikan tambahan 

penghasilan bagi lembaga sebagai bagian dari kegiatan wira usaha . 

2) Membuat Taman Bermain Edukatif Terpadu 

 Membuat sarana bermain (play ground) dan TK Terpadu, yaitu memadukan 

Taman Kanak-kanak (sebagai lembaga pendidikan anak usia dini yang bersifat 

formal) dengan Taman Bermain Anak (untuk umum) yang memiliki nilai 

edukasi (proposal terlampir). Pengembangan ini diharapkan dapat 

meningkatkan peran TK sebagai taman bermain edukatif  yang menyenangkan 

buat anak, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan 

sarana bermain edukatif bagi putra-putrinya. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

Dari kegiatan gugur gunung dalam mendesain TK Raudhah Edutainment 

dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. 

1) TK Edutainment adalah proses pembelajaran yang memadukan pendidikan 

dan hiburan  sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Konsep 

edutainment di TK Raudhah mengembangkan seluruh aspek pendidikan, 

seperti tenaga pendidik, proses pendidikan, materi pembelajaran, sarana pra 

sarana, menjadi desain pendidikan menyenangkan dan sesuai dengan 

karakteristik anak. Kegiatan ini dilakukan dengan cara gugur gunung yang 

merupakan nilai luhur semangat gotong royong dalam mencapai satu tujuan 

bersama. 

2) Hasil: 

 Semangat gugur gunung mampu menggerakkan seluruh stake holder 

untuk bekerja dengan kapasitas dan keahliannya masing-masing dalam 

mewujudkan TK Raudhah Edutainment.  

 Kegiatan edutainment membuat anak aktif dan merasa senang dalam 

melakukan kegiatan sehingga dapat merangsang pertumbuhan fisik,  

perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan emosinya. Edutainment lebih 

mudah membentuk karakter positif dalam diri anak.  

 

 

 3.2  Saran 

Pengembangan TK Raudhah Edutainment melalui gugur gunung dapat 

meningkatkan peran TK sebagai lembaga bermain edukatif yang menyenangkan 

dan dapat meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, serta membangun karakter  

positif anak, oleh karena itu disarankan:  



1) Guru memanfaatkan edutainment sebagai salah satu strategi 

pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan 

dapat lebih mudah diterima oleh anak.  

2) Kepala Sekolah/Pengelola Lembaga Pendidikan 

 Menjadikan edutainment sebagai alternatif konsep pendidikan di TK  

 Menggunakan semangat gugur gunung sebagai cara untuk melibatkan 

seluruh stake holder sekolah dalam mencapai tujuan bersama. 

3) Dinas Pendidikan 

 Menggali nilai-nilai luhur seperti gugur gunung dalam 

mengembangkan pendidikan di Indonesia. 

 Memberikan dukungan dalam bentuk workshop dan pelatihan. 

 Memberikan bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) yang 

mendukung kegiatan edutainment 

4) Produsen alat pendidikan 

Memproduksi alat-alat permainan edukatif yang memiliki konsep  

edutainment.   

5) Televisi dan media massa 

 Menyiarkan dan menyajikan tayangan/materi edukasi yang dapat 

menghibur dan mendidik anak 
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TK bukan sekolah tempat anak belajar, melainkan taman tempat anak 

bermain yang diisi dengan kegiatan-kegiatan edukatif dan atraktif yang 

menyenangkan buat anak. 

Zahra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


