
JIJIRNAL 
' PESQMA DASAR i 

I I 

9elRu fx, 

a PEND'D'KAN Vol. 2 / No. 1 1 

Halaman Banda Aceh lSSN 
DASAR BAN 

HUhlANllORA 
-----. 

I 1-72 April 2014 2337-9229 

I I 
- 1 -  - L I 



Jakarta 12710, h d o n s h  jaw&¶ 12n' Fax (021) 5733457 
h t m ~ W ~ p i p o d  e-mat s d n r - W L l p r g o  bl. -3 It31 gold 

No OW5.2tWJl.3.21SK.ISSNIZO13.03 
Ha International Standard Sorial Number 

Kepada Ylh. 
Penanggung JawaWemimpin Redaksi 
Pcnerbitan PESONA DASAR JURNAL PENDlD lW DASAR DAN t1UIVANIORA' 
d.a Program Stud1 Pendiikan Gun1 Sekobh Dasa. FKIP. Unmrstas Sylah Kuala 
K a m u s  Unsviah. Darussalam 

PUSAT WKUMENTPSI DAll INFORMAS1 ILMIAH 
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

sebagai 

PUSAT NASIONALISSN (W l tmVA rlONnL STANDARC) SCRW k!lJW?ER) vnluk lndonelva yaw bberpusat dq Pam 
Dengan ~ra memberiken ISSN (buenlalnw~al StiunbidSena' Number1 kcpada Iatt lar bcrkala dl bilwah m 

Judul : PESONA DASAR: JURNAL PENDlOlKAN DASAR DAN HUMANIORA 

Penerbit : Pmgram Studi Pondidikan GUN Sekolah Dasar, FKIP. Univefsitas Syiah Kuala. 

Mulai Edisi : Vol. 1. N3.1 April 2013. 

Sebaga~ syarat setelah rnemperoleh ISSN. pe ree l  dlvra~~bkal mtuk 

1 Mencanlvilkan ISSN 6 pqok kanan atas pada halaman kurt muk.3. ha43man l ~ d u l  dm tataman dafia~ 
ISI tertnlan tersebut di atas dengari d~awal~ lul~san ISSN 

2 Mcncanturnkan krcodc ISSN dl popk *anan Mvrdh pdda halaman kul~! belabang lerbtan Imsah 
scdvlgkan untuk lcrb~lan hltvrarrrpopuler 6 papk klrc hawah pada halamaq kill11 mulw 

3 Meng~nrnkan tdnannya mn1mal7 (dua) eksenlp(ar se~lnp kak !&!I 
ke W l l l l P l  tmtuk d dolrummlawken axrar daaat 6kd912 clan dukses melalu~ lndoncsrirn Scicot!rk JOllrnN 
!hfaDaw (ISJO) khususnya unluk terbian r m i b  

4 Untuk lerbtan8lm1oh nnl~nc rnenolrrnkan nernas dona! atau @mrr lalam Icrma' PDF dalafr . . 
CR rnaupunlcrbitan dalarn bent& cetak. 

5. Apatib judul terb~!an dig ant^. harus s w r a  dapwkan  ke PDII.LIP1 unluk me-dq lkan ISSN sau  
6 Nomor ISSN untuk IerWan tercetak lzdak dapat d:gurukan untuk terbobn on1.n:- Kedua mcdu l m l a : ?  

tersebut harus B&f?arkan no ISSN nya %ara lerpsat 

: ', ,. 
Ir. S'ri Wrt~mh. M.Si. 

'NIn 15-2I1314 196803 2001 



Pesona Dasar Vol. I No. 3, April 20 14 ISSN : 2337 - 9227 

DAFTAR IS1 

E 

Pengaruh Komitmen Dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Iklim 1-8 
Kerjasama Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Jaya Raru Kota Banda Aceh 
Oleh : Martini 

Pengenalan Minat Membaca Pada Anak Dengan Menggunakan 
Media Gambar Di Taman Kanak Kanak Pendidikan Anak Usia Dini 9 - 22 
(Tk-Paud) Mutiara Hati Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) Kabupaten 
Simeulue 
Oleh : Hasbi Ali dan Salmiati 

Peranan Guru Dalarn Mengembangkan Bakat Dan Kreativitas Anak 
Oleh : M. Husin 23 - 3 1  

Studi Tentang Kinerja Guru Sekolah Dasar Dalam Met~gajar IPA dan 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di SD Negeri 16 Banda Aceh. 32 - 39 
Oleh : Alfiati Syafrirla 

Karakter Masyarakat Aceh Dalam Novel T.,ampuri 
Oleh : Ramli 

Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pernbelajaran 
Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Dalarn hiateri Bangun 48 - 58 
Ruang di Kelas V SD Negeri 29 Banda Aceh 
Oleh : Fauzi 

Upaya Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Materi Penjumlahan 
dan Pengurangan Bilangan Bulat Melalui Permainan Koin Positif dan 59 - 64 
Koin Negatif Bagi Siswa Kelas 5-A SD Negeri 67 Percontohan 
Banda Aceh 
Oleh : Caswo 



PESONA DASAR Vol. 1 No. 3, April 2014 

KURIKULCJM PENDlDtKAN ANAK USIA DIN1 
BERBABASIS PERKEMBANGAN AN& 

Dadan Suryana 

Universitas Negeri Padang, Kampus UNP JI.Prof Hamka Air Tawar ?sdang 
e-mail: dadan.suryana@yahoo.com 

Abstract 

Early Childhood Education Curriculum B a s e h n  Child Development. 
Early Childhood Education is education that serve children ages .rth to 
eight years. Early childhood education in Indonesia has developed very 
rapidly, but is still behind the rapid development save a lot of prob'ms, in 
addition to problems of resource quality educators, curriculum issue 5 well. 
Organizers early childhood education today many use different fornis of the 
curriculum, but of various forms of variation that can not be assessec! which 
one is better and which one is not good. The curriculum is very important 
ammunition in developing the potential of every child. curriculum is 
currently used in a variety of shapes and concepts should conduct :ndepth 
study that is more e£f'ective for the development o f  children r '-ntial. 
creative curriculum to be important in developing a child's potential ltative 
curriculum ptoviding wider opportunities for the development o i  ildren 
potential moving towards the acquisition of social competence an+ c?pable 
learners. 

Keywords : curriculum; early childhood education; child developm. 

Abstrak 

Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Perkembang:,. ~ n a k .  
Pendidikan Anak Usia Dini adalah pendidikan yang melayani anal lahir 
sampai delapan tahun. Pendidikan anak usia dini di Indon, telah 
berkembang sangat pesat, tapi walaupun pesat namun menyimp-. lnyak 
masalah, selain masalah kualitas pendidik sumber daya, masalah ulum 
juga. Penyelgnggara pendidikan anak usia dini saat ini banyak mer!! lakan 
berbagai bentuk kurikulum, tetapi berbagai variasi yang tidak dap: linilai 
mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik. Kurikulum add-'1 -.nunisi 
yang sangat penting dalam mengembangkan potensi setiap anak. i;l ';ulum 
saat ini digunakan dalam berbagai bentuk dan konsep hams rnelakt!' x q  studi 
mendalam yang lebih efektif untuk pengembangan potensi anak. ! , -ikulum 
kreatif menjadi penting dalam mengembangkan potensi anak. h~,:lkulum 
kreatif rnemberikan kesempatan yang lebih luas untuk pen: '-nngan 
potensi anak bergerak menuju penvujudan setiap potensi yang dim I mak. 

Kata kunci: kurikulum; pendidikan anak usia dini; perkembangan 
anak. 

Feuiahuiuau - 4 - 1 .  ..-- . An--+ ---.. .:.,..,, + o - L n A q m  
u L a -  jut15 uupu~ l I i b L k L 4  . , & k t 6  L-.LIUUU,J 

Berdasarkan pada hasil penelitian pembelajaran diantaranya adalah pem- 
tentang keterkaitan antara pembelajaran belajaran tidak terkait (iengan faktor 
dan otak, menunjukkan bahwa dapat genetik dan lingkungan, ha1 ini ber- 
ditentukan dan ditemukan, kapan dan implikasi kepada guru supaya memiliki 
bagairnana anak belajar dengan luar biasa. pemaharnan bahwa ukc-:a.n kecerdasan 
Ada elemen-elemen penelitian tentang tidak menjadi patokan, (:;pi bagaimana 
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anak dikenalkan dengan dunia melalui 
pengalaman-pengalamannya. Otak 
manusia berkembang melalui pembelajar- 
an yang kaya akan pengalaman, belajar 
merubah struktur fisik otak saat anak 
mendapatkan pengetahuan yang baru 
maka persambungan sel syaraf otak terjadi 
(sinapsis). Kurikulum yang kreatif adalah 
kurikulum yang banyak memberikan 
pengalaman-pengalaman belajar sehingga 
dapat membuat persambungan sel syaraf 
otak lebih banyak lagi. Pembelajaran 
membutuhkan banyak penguatan terus 
menerus, sehingga menjadikan per- 
sambungan menjadi permanen ha1 itu 
hams diulang dan persambungan sel 
syaraf otak tidak akan terjadi jika 
pengetahuan itu terputus-putus atau 
bahkan terhenti. 

Anak membutuhkan lebih banyak 
pengetahuan dan pengalaman yang 
berkesinam bungan dan mendapatkan 
pengalaman yang baru untuk menambah 
kemampuannya. Kondisi emosi anak 
menjadi penting saat anak belajar, anak 
membutuhkan pembelajaran untuk 
merasakan keamanan dan kenyamanan. 
Stres akan menjadi senjata yang dapat 
menghancurkan sel otak dan membuat 
anak menghadapi keculitan belajar, 
hubungan yang harmonis penuh 
kehangatan dengan anggota keluarga 
guru dan orang yang ada disekitar anak 
menjadi sangat penting d a l k  menunjang 
pembelajaran anak. pertumbuhan otak 
juga sangat ditunjang oleh asupan gizi 
berimbang, kesehatan, dan aktivitas fisik. 
Stimulasi gerak, kebutuhan tidur yang 
cukup, dan kesehatan berpengaruh besar 
terhadap pertumbuh-an jaringan set syaraf 
otak. Anak adalah pebelajar yang sangat 
banyak membutuhkan latihan fisik melalui 
kegiatan di dalam maupun di luar 
ruanean. Pzriodc p t ~ i i ~ i i h  ! ) e r k t : ~ l l i ~ ; ~ r ) l ; r i i ~ ~  

otak terjadi di tahun-tahun awal 
kehidupan anak, pada saat ini anak lebih 
mudah dikelnbangkan pernbelajaran 
kontrol emosi, membentuk kelekatan 
dengan orang lain, dan pemerolehan 
bahasa serta pengembangan kemampuan 

musik. Untuk memlayani periode sensitif 
tersebut, maka gum harus mencari saat- 
saat yang tepat dalam melakukan pembel- 
ajaran, khususnya dalam pengembangan 
kemampuan sosial, bahasa, dan ke- 
rnampuan musik. 

Pada setiap hasil penelitian tentang 
otak membuktikan teori Maslow, Erikson, 
dan teori laimya yang menunjukkan 
bahwa keterkaitan antara otak anak 
dengan kondisi kesehatan tubuh, asupan 
gizi, rasa aman dari ancaman lingkungan 
dan kehangatan hubungan. Pertumbuhan 
dan perkembangan anak memiliki tahapan 
yang berkesinambungan, antara tahapan 
akan dilalui oleh anak dan bagaimana 
memberikan stimulasinya agar per- 
kembangan anak menuju ke arah berikut- 
nya dengan baik. Kita mengenal teori 
Piaget tentang logika berpikir dan 
kemampuan bernalar bagi anak usia dini 
yaitu tahapan sensorimotor, properasional. 
Teori Vygotsky tentang interkasi sosial 
dan pembelajaran, kita juga mengenal 
tenri kecerdasan jamak Howard Gardner, 
peranan bennain anak-anak dalarn belajar 
Sara Smilansky. Itu adalah teori-teori yang 
melandasi pembelajaran yang kreatif 
sehingga dapat memberikan pengalaman 
belajar yang bennakna bagi anak dalam 
melaksanakan tahspan perkembangannya. 

Perkembangan clan Pendidikan Anak 
Usia Dini 

Perkembangan dalam pendidikan 
anak usia dini dapat didefiniskan sebagai 
perubahan yang sistematis dan adaptif 
dalam tubuh dan pikiran berdasarkan 
urutan dan pola pertumbuhan dan 
kematangan (Jackman, 2009). Pendidikan 
anak usia dini melayani pendidikan anak 
yang berada pada rentang usia lahir 
sarnpai usia delapan tahun (Bredekarnp & 
Cnnnle. 19471 Pcrtumhuh:in rlnn 
perhcn~bangan anaK antara usla lahrr 
sampai delapan tahun merupakan masa 
y a y  r n e n c n t ~ i k n n .  knrcna pada saat ini 
terjadi perkembangan yang penting seperti 
pertt~rnbuhan Fisik, intelektual, emosional, 
dan perkembangan sosial harus dimulai 
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stimulasinya di rumah, tempat pengasuhan 
anak, pelayanan pendidikan lainnya. 
Setiap anak memerlukan stimulasi 
pembelajaran dan perkembangan yang 
berbeda antara satu anak dengan lainnya. 
Dalam undang-undang tentang sistem 
pendidikan nasional dinyatakan bahwa 
pendidikan anak usia dini adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada 
anak sejak lahir sampai dengan usia enarn 
tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan 
dalam rnemasuki pendidikan lebih lanjut 
(UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 
Ayat 14) 

Sedangkan pada pasal 28 tentang 
Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan 
bzhwa "(1) Pendidikan Anak usia dini 
diselenggarakan sebelum jenjang 
pendidikan dasar, (2) Pendidkan anak usia 
dini dapat diselenggarakan melalui jalur 
pendidkan formal, non fornlal, dadatau 
informal, (3) Pendidikan anak usia dini 
jalur pendidikan formal: TK, RA, atau 
bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan 
anak usia dini jalur pendidikan non 
formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang 
sederajat, (5) Pendidikan usia dini jalur 
pendidikan informal: pendidikan keluarga 
atau pendidikan yang diselenggarakan 
oleh lingkungan, dan  (6)  Ketentuan 
mengenai pendidikan anak usia dini 
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (I), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan pemerintah". 
Dikuatkan dengan peraturan menteri 
pendidikan nasional No.58 tahun 2009, 
bahwa anak usia dini adalah melayani 
anak usia lahir sampai delapan tahun. 

Perkembangan umumnya te jadi 
dengan cara yang sarna untvk semua anak. 
i ~a i  h i ,  ~rlcr~yiralkan itexragaman tenlang 
perbedaan sebaliknya dan sosial karena 
variasi genetik dan pengalaman dan 
berbeda konteks budaya dan sosial 
rnemiliki pengaruh yang kuat pada 
pengembangan potensi yang dimiliki 
anak. seperti yang kita fahami tentang 

perkembangan dan pembelajaran, penting 
untuk diketahui bahwa aspek 
perkembangan fisik, intelektual, 
emosional, dan sosial yang mungkin 
saling bersinggungan antara kelompok 
usia maupun kelomopok yang berbeda 
sekaIipun. 

Some children will exhibit certain 
characteTistic and behavior at eralier 
ages than their peers; other will take 
longer to acquire a given set of skills and 
concepts .... it is through close observation 
and intercation with individual children in 
their classroom that skilled teachers 
assess ~c-here children are and so know 
how to best guide them (Copple & 
Bredekrnp, 2006) 

Beberapa anak akan menunjukkan 
karakteristik tertentu dan perilaku pada 
usia dini dari rekan-rekan mereka, akan 
mernakan waktu lebih lama untuk 
memperoleh keterarnpilan dan konsep 
anak. perkembangan anak akan itu adalah 
melalui pengamatan dekat dan interaksi 
dengan nasing-masing anak dalarn kelas, 
mereka dapat di assesmen oleh guru setiap 
kemampuan yang mereka miliki, sehingga 
guru akan memberikan tindakan terhadap 
hasil penilaiannya untuk mengembangkan 
potensi yang dimiliki anak. 

Tahap Dan Karakteristik Perkembang- 
an Anak Usia Dini 

Usia lahir sampai satu tahun. 
Bulan-bulan pertama kehidupan bagi bayi 
adalah rnasa yang krusial dalam 
membentuk landasan untuk setiap area 
perkembangan. Perkembangan mereka 
sangat ditcntukan oleh alat panca indera 
(penglihatan, pendengaran, pengecap, 
penciuman. dan perabaan) dan juga 
terstimulasi dengan lingkungan sekitar. 
Bayi ini mernpunyai pancaindera yang 
d~ivi i t  I : I C I I I L I ~ ~ ~ I I I ~  c i i ~ i i i ; ~  wah i ~ i ~ r r i >  i )  ht:[ik;~ 

mereka mendapatkan pengalaman yang 
kaya baik yang terjadi di rumah, maupun 
di tcrnpat pengasuhan an&. pada usia bayi 
ini dibutuhkan interaksi dengan orangtua 
yang intensitasnya lebih banyak dan 
mendapatkan kehangatan cinta kasih. 
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Belaian, pelukan dan ciuman serta 
komunikasi yang diinisiasi oleh orang 
dewasa yang di sekitar anak akan 
mengembangkan seluruh panca indera, 
yang terpenting pada usia krusial seperti 
bayi pembentukan fisik otak sangat 
menentukan terhadap keterhubungan sel 
syaraf (synap). Perkembangan emosi anak 
berkembang saat anak diberikan sentuhan 
fisik, saat ibu menyusui akan memberikan 
rangsangan terhadap per-abaan anak dan 
secara otomatis akan terhubung dengan 
k e j a  sel syaraf ctak. Ketenangan dan 
kenyaman suasana di lingkungan sekitar 
anak akan mem-pengaruhi perkembangan 
sosial kejiwaan anak. stimulasi gerak 
sangat dibutuhkan sebagai cara untuk 
mengambangkan otot kasar dan otot 
halusnya. 

Usia satu sampai dua tahun.Pada 
usia tahun kedua perkemb~ngan dan 
kemampuan belajar akan berkembang 
dengan cepat. Aktivitas fisik anak usia 
satu sampai dua tahun bagaikan batere 
yang penuh tidak ada habisnya, 
antusiame, dan rasa ingin tahu yang 
tinggi. Usia satu tahun menuju dua tahun 
rnerupakan sebagai akhir dari 
kernampuan seorang bay i dan rnem buka 
kernampuan yang baru bagi usianya. 
Pada usia ini berkembang kernampuan 
gerak, otonomi, dan kemampuan 
rnenolong diri sendiri, anak:belajar dari 
apa yang dike rjakannya, seperti saat anak 
ban1 belajar mencuci tangan dan 
mengeringkamya, belajar rnakan sendiri, 
atau memakai baju sendiri. Anak usia ini 
mencoba melakukan peke jaannya 
sendiri walaupun merasakan kesulitan 
dan dapat menjadikan keluar crnosional- 
nya. Pada usia ini orang dewasa hams 
rnernperhatikan kernanan dan keselamat- 
an, karena pada usia ini anak sedang 
hcratia p; i t i i~  1na4a t-.L\!>l,>r:~\i o t o ~  c l r r l ~ a n  

berjalan dan berlari, sehingga perlu 
mendapatkan ruang gerak yang cukup 
dengan ~nernpcrhar~kan keamanan dan 
keselamatan. Anak merniliki rasa ingin 
tahu yang tinggi sehingga berada pada 
tahap trial and error. Anak menyukai 

aklivitas yang diulang-uIang terus 
menerus. (Essa, 2007). Kemampuan 
berbicara anak usia satu menuju dua 
tahun ini terbatas, namun dia memahami 
komunikasi yang berkembang 
dilingkungan sekitar anak, dia akan 
mencoba untuk mencotoh apa yang 
te rjadi dilingkuang sekitar anak dengan 
melakukan apa yeng dilihatnya. 

Usia tiga, empat d m  lirna tahun. 
Usia tiga tahun berada pada periode 
perkembangan rnelalui tantangan yang 
dihadapi o!eh anak. mereka merasa 
cemas saat menghadapi sesuatu yang 
baru dan akan fi-ustasi saat gaga1 dalam 
melakukan suatu pekerjaan. Dengan 
perkembangan yang cepat mereka akan 
lebih banyak bertanya pada orang 
sekitar, dan juga mereka mulai 
berkembang kemampuan sosial dengan 
bermain dengan temannya dalam jangka 
waktu yang cukup lama, namun akan 
menghadapi kesulitan untuk dapat 
bekerja sarna dengan teman sebayanya 
dalarn bermain. Usia tiga tahun masa 
dimana anak rnenikmati daya hayal dan 
bermain secara imajinatif. Umumnya 
anak berkernbang rasa ingin tahunya dan 
perlekanan dalam pengulangan tentang 
sesuatu tetap dibutuhkan. Khusus dalam 
perkembang-an bahasa mereka cukup 
tertarik dengan buku cerita bergambar 
dan berkernbang-nya bahasa isyarat. 

Usia empat tahun penuh dengan 
ketertarikan terhadap dunia dan 
berenergi tinggi. Anak rnemiliki 
kemampuan menge jaka  sesuatu tanpa. 
memerlukan bantuan orang lain, terjadi 
perkernbangan kontrol otot besar dan 
otot kecil, herkernbangnya rasa percaya 
diri. Pada usia ini anak suka rnelakukan 
pekerjaan yang dapat mengundang 
perhat ian orang sekitar, bersamaan 
rlrnr:tn ;!I.! :!":!k- he-aA_e nni4.1 r---- 

belajar yang sangat pesat, begitupun 
dengan perkembangan bahasa. 
Lingkungan sekitar menjadi arena bagi 
rnereka untuk mengembangkan berbagai 
kernampuannya, sehingga diperlukan 
lingkungan yang kaya dengan 
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pengetahuan dan pengalaman. Pada saat 
ini kita sebagai orang tua akan menjadi 
tempat bertanya tentang segala sesuatu, 
karena mereka sedang meng eksplore 
rasa ingin tahu. 

Usia lima tahun berkembang 
kemampuan sosiatnya, mereka akan 
mulai mencari teman dekat dan suka 
bermain dalam kelompok yang lebih 
kecil dari teman-temannya. Mereka akan 
menerapkan kemampuan berbahasanya 
dengan melakukan percakapan yang 
menarik. Pada usia lima tahun ini akan 
berkembang juga kemampuan kontrol 
dirinya, namun keluarga dan lingkungan 
harus dapat membentuknya demi 
perkembangan yang positif menuju tahap 
perkembangan berikutnya. Perkembang- 
an motoriknya juga sudah cukup baik 
seperti kemampuan melompat, meloncat, 
berlari, menangkap, melempar, dan 
menggunting, menggunakan crayon dan 
kemampuan mewarnai. Eksplorasi 
lingkungan pada usia lima tahun menjadi 
ciri yang rnenonjol, mereka akan belajar 
banyak ha1 dari lingkungan sekitar. 

Usia enam, tujuh dan delapan 
tahun. Pertumbuhan fisik lambat namun 
tetap bertambah. kekuatan dan 
kernampuan otot mulai tumbuh dan 
berkembang dengan baik. Koordinasi 
motorik mengalami perkembangan yang 
luar biasa khusus iaat bermain seperti 
lempar bola, main sepak bola, berlari dan 
permainan yang mernerlukan koordinasi 
mata dan tangan. Anak usja ini rnemiliki 
kemampuan berpkiri dan belajar lebih 
baik, baik secara logic dan 
nalarsistematis. Anak belajar 
berkonsentrasi dan fokus perhatiannya 
akan lebih lama dibandingkan saat usia 
di bawah enam tahun. Perkembangan 
bahasa anak dari kemampuan secara 
vcl La; i i iC i iu j  ii - .- l-...-L"" ,-,,- pLL I \ C 1 I l V U L 1 5 U 1 I  

kemampuan tulisan. Perkembangan 
bahasa anak usia enam tahun ar~ak lebih 
banyak mampu menerima kosa kata 
tidak hanya mendengar namun juga 
membaca, dan berkembang dari bahasa 
verbal ke bahasa tulisan. (Bredekamp & 

Copple. 1997). 
Seefeldt dan Barbour (1 998) 

mengatakan, "Mereka berkembang 
kemampuan melihat sesuatu dari 
perspektif orang lain dan lebih miliki 
rasa empati, namun disisi lain 
berkembang juga sensitifitas dan 
perasaan yang mudah tersinggung." Pada 
usia ini tkibutuhkan orang dewasa yang 
bisa membirnbing dan mengarahkan 
Ichsuusnya perkembangan sosial dan 
emosionalnya. 

Model Kurikulum Dalam Pendidikan 
Anak Usia Dini 

The National Association for the 
Education of Young Children (NAEYC) 
dan the National Association of Early 
ChiZdhood Specialists in Side 
Departements sf Education 
(NAECS/SDE) as "organized framework 
that delineates the content children are to 
learn, the process through which children 
achieve the identified curricular goals, 
u~ltat teac-hers do to help children achieve 
these goofs, and the context in which 
teaching and learning occur". 
(Bredekamp & Rosegrant, 1992, Jackman, 
2009) 

Kurikulum sebagai kerangka 
terorganisir yang menggambarkan isi, 
proses pembelajaran untuk membantu 
anak-anak mencapai tujuan kurikulum, 
apa yang guru lakukan untuk membantu 
anak-anak mencapai tujuan, dan konteks 
di mana pengajaran dan pembelajaran 
te jadi. Adapun Kurikulum bagi anak 
usia lahir sampai dua tahun . adalah, 
"setiap pengalaman belajar, dan aktivitas 
setiap hari adalah bagian dari kurikulum. 
Mengganti popok, makan, mencuci dan 
memberikan kenyamanan bagi anak 
merupakan elemen dari kurikulum, juga 
b,:-n).r!].; bl-vnai.?. nnctrinrton. dnn 
bergerak". (Watson, Watson, & W [ison, 
2003, Jackman, 2009). 

P:!,. .:s pengcrnhnn9cln kririkulum 
harus berkelanjutan, dapat dilakukan 
karena direncanakan atau insidental, 
tertulis atau tidak tertulis. "mernbuat 
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kurikuIum yang bagus untuk anak usia 
dini bukan masalah dalam praktek 
membuat perencanaan. Namun 
pemahaman terkait dengan proses 
bagaimana anak berinteraksi dengan 
manusia dan benda-benda sebagai arena 
untuk belajar." (Gordon & Browne,2004, 
Jackman, 2009). 

Contoh-contoh model kurikulum 
pendidikan anak usia dini: Montessori 
(1870-1952). Program ini berdasar pada 
ide dari Dr. Maria Montessori, peralatan, 
dan metode, yang didesain untuk 
memenuhi kebutuhan anak-anak miskin di 
Italia. Metode Motessori adalah model 
kurikulum kedua yang dibuat untuk anak 
usia dini. (Model pertama dibuat oleh 
Friedrich Froebel di Jerman, yang 
memulai munculnya kindergarten, atau 
taman untuk anak tahun 1800 an). Saat ini 
di Amerika berkembapg model 
pembelajaran Montessori dalam berbagai 
variasi. Menurut filosofi Montessori, anak 
belajar yang terbaik dari lingkungan sesuai 
dengan ukuran anak yang merangsang dan 
mengundang penyerapan daya pikir 
meraka, salahsatu yang menawarkan 
keindahan dan keteraturan. Ditempatkan 
pada lingkungan, anak akan memilih 
pekerjaannya sendiri, aktivitas yang 
memiliki arti dan tujuan baginya. Sebagai 
contoh, untuk mengajar bagaimana anak 
menulis, Montessori meqotong huruf 
besar dalam kertas amplas, kemudian anak 
rnerabanya dengan jari kemudian dengan 
pencil dan kapur. Pada usia empat tahun 
denan stimulasi seperti itu, maka anak 
akan dapat menulis dan membaca dengan 
sendirinya. Salahsatu kelas yang di- 
kembangkan dalam konsep Montessori 
adalah kehangatan dan lingkungan yang 
nyaman bagi anak berdasarkan pada pem- 
belajaran yang independen. Setelah anak 
diperkenalkan paria ?era latan blnnteccnri 

dan bimbingan guru, dia bebas untuk 
memilih permainan yang disukainya, 
sejauh tidak rnengganggu teman yang lain. 

Konsep peralatan Montessori adalah 
self correcting, saat anak berrnain dan 
melakukan kesalahan, maka dia akan 

belajar mengoreksi diri sendiri tanpa hams 
mendapatkan teguran dslri orang dewasa; 
Didactic, dibuat untuk mengajarkan pel- 
ajaran khusus; fokus pada praktek tugas 
kehidupan sehari-hari untuk mengembang- 
kan kemampuan menolong diri sendiri dan 
kemampuan peduli terhadap lingkungan; 
sen~orial, direncanakan untuk mendorong 
anak belajar mdalaui panca inderanya; 
dan Conceptual, atau dibuat alat 
permainan edukatif yang dapat 
mengembangkan kemampuan membaca, 
menulis dan matematika. Beberapa 
peralatan Montessori yang dapat 
ditemukan saat ini adalah seperti puzzle 
(self correcting), papan dan kain halus 
kasar (didactic sensorial), mengukur 
benda (conceptual), huruf dan angka dari 
ampalas (sensorial conceptual), mencusi 
piring (practical life task). 

High Scope memberikan kebebasan 
belajar kepada anak melalui pendekatan 
konsep active learning, yaitu dengan 
memberikan pengalaman secara langsung 
kepada anak berinteraksi dengan 
lingkungan sekitarnya, orang yang ada di 
sekitarnya, alat berrnain, bahkan dengan 
idenya sendiri. Anak diberikan kebebasan 
memilih aktivitas yang disukainya. 
Pengetahuan anak terbangun melalui 
interaksi dengan lingkungan sekitamya 
dan melalui orang yang ada disekitarnya. 
Metode pengajaran High Scope meng- 
gunakan prinsip-prinsip: memberikan 
lingkungan yang nyaman; memberikan 
dukungan kepada tingkah laku dan bahasa 
anak; membantu anak dalam menentukan 
pilihan dan keputusan; membantu anak 
dalam rnenyelesaikan rnasalahnya sendiri 
dengan melakukamnya sendiri. (Xighl 
Scope Educational Research Foundation, 
2005, Jackrnan, 2009) 

Pembelajarnn Hiqh Scope berdasar 
?"'-':I irje l'j3gf!, ,,:x.i!~! zn?~:-:!r?): h.~!: 

terlibat aktif dalam pernbela-jaran mereka 
sendiri. Pembelaiaran Eiph Scope yang 
dikembangkan oleh David Weikart 
mendasarkan pada teori bahwa anak 
memerlukan keterlibatan aktif dengan 
orang yang ada disekitarnya, materi, ide, 
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dan kejadian sehingga memungkinkan 
anak anak dan guru belajar bersama. Anak 
dapat memilih sendiri materi dan akifitas 
sesuai dengan minat dan tujuan masing 
masing. Guru dilatih agar dapat 
mendukung anak untuk mengambil 
keputusan dan mandiri. Komputer dan 
program komputer juga sering digunakan 
dalam pembelajaran. Pembelajaran yang 
berfokus kepada anak student centre 
memberikan kebebasan kepada anak 
untuk mengembangkan kemampuan yang 
dimilikinya, interaksi antara anak dan 
ligkungan sangat luas sekali sehingga 
memungkinkan bagi anak untuk aktif 
dalam setiap pembelajaran. Prinsip- 
prinsip belajar High Scope menjadi model 
yang bisa dikembangkan dalam 
pembelajaran siaga gempa bumi dan 
tsunami, dimana anak hisa berlnteraksi 
dengan lingkungan sekitar dan anak akan 
memahami tanda-tanda alam jika akan 
tejadi suatu peristiwa yang bersifat 
bencana. Anak dengan aktif akan 
menemukan setiap gejala alam yang selalu 
dijadikan tempat belajar bagi anak dan 
sangat rnemungkinkan te jadi interaksi 
dan pada akhirnya terjadi suatu proses 
penemuan rnelalui suatu proses 
pembelajaran yang dilakukan. 

Reggio Emilia.Reggio Emilia adalah 
sebuah desa kecil di daerah industri Italia 
Utara, dan terkait dengan dunia 
pendidikan terkenal dengan pendekatan 
Reggio Emilia, sejarahnya setelah perang 
dunia kedua, ketika para orang tua beke rja 
untuk mendirikan sekolah untuk anak- 
anak mereka. Ditemukan oleh Loris 
Malaguzzi, sekolah bagi anak usia dini di 
Reggio Emilia ltalia rnenjadi pusat 
perhatian p a n  penditlik dari seluruh 
dunia. Diinspirasi oleh pergerakan 
pendidikan pmgesif .Tnhn Dewey. 
I .... I . :  ..... I . . ' . - I . . .L  .... r L . . I  ...... 
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dan pengembangan Lev Vygotsky, dan 
teori pengemhangan kognitif Piaeet. 
Malaguzzi mengembangkan teori dan 
filosoifi pendidikan anak usia dini dari 
praktek langsung di sekolah untuk anak 
usia injbnt.7, ~oda'1er.s dan preschool. 

Guru di Reggio Emilia adalah 
kerjasama dan kolaborasi dalam 
pembela-iaran antara anak dan orang tua. 
Guru-guru memiliki kemampuan 
mengohservasi anak dalam rangka 
merencanakan dan merespon anak. setiap 
kelompok anak dijadikan sebagai 
pembantu guru. Tidak ada kepala sekolah 
atau d i r e h r  sekolah. Pedagogista, adalah 
pelatih guru dalarn pendidikan anak usia 
dini, berternu dengan guru setiap minggu. 
Setiap sekolah memiliki atelierista, yang 
melatih seni rupa, bekerja sama dengan 
guru dan anak. The hundred language of 
children adalah istilah bagi guru yang 
mengacu pada proses menggambarkan 
pemahaman satu atau lebih dari simbol 
bahasa, termasuk menggambar, 
mematung, bermain drama, dan menulis. 
Guru dan anak bekerja bersama untuk 
menyelesiiikan beberapa permasalahan 
yang mengemuka. Anak bersama guru 
bersarna sama selama tiga rtahun 
(Jackman. 2009). 

Pengembangan Kurikulum Dalam 
Pendidikm Anak Usia Dini 

Komponen-komponen creative 
c~rrriczllzirv terdiri dari lima komponen, 
yaitu: How Children Develop and Learn: 
apa yang membuat anak mendapatkan 
pengalaman dan keunikan dari kegiatan 
pengembangan sosial emosional, fisik, 
kognitif, dan bahasa. Dibuatkan 
kornpetensi tujuan pembelajaran untuk 
anak (Ian perkembangan yang 
berkelanjutan, alat observasi 
perkernbnngan anak, dan menelusuri 
keterkaitan perkembangan anak dengan 
kurikulum 

The Learning Environfment: 
pengaturan kelas akan sangat membantu 
kenyamannn saat guru mengajar dan saat 
- , '.:I la-. T e r s n h ~ ~ p  !i dnlarnnya 
bagaimana guru mengatur area-area yang 
menarik di dalam kelas, menetapkan 
jaJ;\ 31 r u ~ i n ,  mengatur pemilihan waktu 
pembelajaran yang tepat, membuat 
komunitas kelas yang dapat tejalin 
kebersamaan antara satu anak dengan 
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Iainnya. 
What children learn: Pengetahuan 

yan ditamankan kepada anak mengacu 
pada standar pendidikan nasional serta 
hasil-hasil penelitian untuk enam aspek- 
kemampuan membaca, matematika, sains, 
studi sosial, seni, dan teknologi. 
Bagaimana anak mempelajari isi materi 
dan memunculkan keterampilan melalui 
pengalaman setiap hari. 

The Teacher L Role: bagaimana 
melakukan pengamatan yang seksarna 
terhadap setiap startegi pembelajaran 
untuk pembelajaran anak. menjelaskan 
bagaimana guru berinteraksi dengan anak 
di area yang diminati clan saat 
pembelajaran yang mendalam. Melakukan 
asesemen dan pendekatan yang sistematis 
terhadap individu anak dan kelompok. 

The hmily 's Role: manfaat 
mengemban&an kolabomsi dengan setiap 
keluarga dan beke jasarna untuk 
mendukung terhadap setiap perkembangan 
anak dan pembelajarannya. Komponen ini 
termasuk mengenal keluarga anak, 
menjalin komunikasi secara rutin, 
bekerjasarna dalam pembelajaran anak, 
dan merespon terhadap situasi sesuai 
perkernbangannya. Terapkan kelima 
komponen tersebut ke dalam setiap area 
atau sentra. (Dodge, 2002). 

Kesimpulan 
Anak usia dini mulai *dari Tentang 

lahir sampai usia delapan tahun hams 
mendapatkan stimulasi yang optimal 
sehingga setiap potens dari aspek 
perkembangannya akan terwujud. Untuk 
menstimulasinya hams melalui kurikulum 
yang kreatif di dasari oleh penelitian- 
penelitian aktual, juga palayan terpadu 
antara sekolah dan pihak keluarga. 
Strategi pernbelajaran yang bagus saat ini 
rnenurut hnsil  penelitian perkernbancan 
o r a ~  aciaian pem~eiajaran yang dapat 
menumbuhkan dan mengembangkan sel 
syaraf otak. rnelalui pemhelajann yang 
mengaktifkan seluruh panca indera anak 
dan anak mendapatkan pengalaman 
langsung dari aktivitas belajarnya akan 

menjadikan struktur otak berkembang 
dengan baik. Setiap sekolah melakukan 
evaluasi terhadap kurikulum yang 
digunakan saat ini, dengan selalu 
melakukan pembenahan terhadap strategi 
pembelajaran, pengelolaan kelas yang 
nyaman bagi guru saat mengajar dan 
ketenangan bagi anak yang sedang belajar, 
assesment dilakdcan untuk mengamati 
setiap perkembangan anak sehingga akan 
dapat menemukan keunikan dalam diri 
anak. Creative curriculum menekankan 
kepada bagaimana pengelolrtan kelas dan 
menghargai secara positif interaksi guru 
dengan anak. 
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