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Sanksi Pelanggaran Pasal ll3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta' se

bagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang'Undang Nomor l9 Tahun 2002, bahwa:

]tutipan Pasal 113

(l) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Kome'sial dipidana

dengan pidana penlara paling lama I (satu) tahun danlatau pidana denda paling banyak

Rp10O.0O0.0OO,' (seratus iuta ruprah).

(2) Setiap Orang yang denSan tanpa hak danlatau tanpa izin Pencipta atau pemeganE Hak Cipta

melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf c, huruJ d, huruf l, danlatau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana

dengan prdana peniara paling lama 3 (ti8a) tahun danlatau pidana denda paling banyak

Rp5OO.OOO.0OO,. (lima ratus juta rupiah)

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak danlatau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak

Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencrpta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (l) hurul a, hurul b, huruf e, danlatau hurul g untuk PenSSunaan Secara Kome/sial

dipidana dengan pidana peniara palrng lama 4 (empat) tahun danlatau pidana denda paling

banyak Rpl.0OO.0O0.0OO,- (satu milrar rupiah)

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana drmaksud pada ayat (3) yang dilakukan

dalam bentuk pembaiakan, dipidana dengan pidana peniara paling lama 10 (sepuluh) tahun

danlatau pidana denda palinS banyak Rp4 0OO O00 O0O,- (empat miliar rupiah)



stl$asi
Perkemb?ngan' -'- Anak

Pendidikon Anok Usio Dini

Dr. Dadan Suryana



Pendidlkan Anak Usia Dlnl

STIMULASI DAN ASPEK PERKEiIBANGAN ANAK

Edisi Pertama
CoPYright O 2018

tsBN 97 A -602- 422. Oa2 - 2

15x23cm
x, 365 hlm

Cetakan ke'1, Agustus 2018

Kencana. 2018.0945

Penulis
Dr. Dadan Suryana

Desain SamPul
lrfan Fahmi

Penata Letak
lrfan

Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun . Jakaia 13220

letp. (O2l) 478 64657 Faks'' (O2l) 475'4134
e maal: Pmg@Prenadamedia.com

wwwPrenadamedia.com
INDONESIA

Drlarang mengutrp sebaglan atau seluruh isl buku rnr dengan cara apa pun,

termasLrk denSan cara penSgunaan mesin fotokopr, tanpa izin sah dari penerbit



KATA PENGANTAR

Pendiditan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini menjadi perhatian setiap

elemen masyarakat, dari Iembaga pemerintahan yang paling tinggi sam-

pai yang paling bawah yaitu tingkat desa. Program pemerintah lndonesia

menjadikan satu desa satu lembaga PAUD dapat dikatakan cukup berhasil.

Akan tetapi, di batik keberhasilan tersebut muncul permasalahan yaitu

keberagaman pemahaman rentang anak usia dini, bai-k dari segi kedalaman

maupun keluasan pengetahuannya. Dari permasalahan tersebut' buku ini

ditulis sebagai usaha untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang

praktis bagi para calon pendidikan anak usia dini (mahasiswa)' pendidik

PAUD, dan bahkan para orangtua yang memiliki anak usia dini'

Secara garis besar, buku ini membahas tentang beragam aspek perkem-

bangan ana-k mulai dari aspek nilai agama dan moral, aspek perkembangan

sosial emosional, aspek pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik'

aspek perkembangan bahasa, hingga aspek perkembangan kognitif' Dan

tidak berhenti pada aspek perkembangan saja, disertakan prjla dalam buku

ini cara menstimulasi berbagai aspek tersebut dalam diri anak usia dini.

Terkait dengan hal tersebut adalah pembahasan tentang pengembangan

kurikulum melalui pendekatan saintiflk, mengembangkan kreativitas anak

melalui konsep bermain, kemudian bahasan tentang konsep BCCT' Buku

ini juga membahas tentang pengembangan pendidikan anak usia dini'

pengembangan kurikulum, dan membahasa tentang bagaimana menge-

va-luasi pembelajaran anak usia dini.

Semoga buku yang sederhana ini dapat memberikan gambaran besar

bagaimana pendidikan anak usia dini dan ragam stimulasinya, sehingga

kesenjangankeragamanpemahamantentangpendidikananakusiadini
dapat semakin mengecil. Kritik dan saran yang membangun sangat kami

butuhkan untuk pengembangan buku ini di masa yang akan datang'

Terima kasih dan selamat membaca.

Padang, 16 November 2016
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Bab I
HAKIKAT PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

A. I{AKIKAT PENDIDlKAN

Manusia memiliki dimensi potensi, keunikan, dan
dinamika tersendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Potensi yang dimiliki manusia sangat menentukan da-

lam setiap rentang kehidupannya sejak manusia lahir
sampai meninggal. Selain itu juga, manusia memiliki
keunikan dan dinamika tersendiri yang menjadi ciri
khas dan tidak dimiliki oleh makhluk lainrrya. Sasaran

pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendiri-
nya pengembangan dimensi hakikat manusia nrgas

pendidikan. Manusia lahir telah dikaruniai dimensi
hakikat manusia tetapi masih dalam wujud potensi,
belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau
"aktualisasi". Kondisi "potensi" menjadi wujud aktuali-
sasi terdapat rentangan proses yang mengandung pen-
didikan untuk berperan dalam memberikan jasanya.

Seseorang yang dilahirkan dengan bakat seni misal-
nya memerlukan pendidikan untuk diproses menjadi
seniman terkenal. Setiap manusia lahir dikaruniai "na-

luri" yaitu dorongan-dorongan yang alami (dorong-

an makan, seks, mempertahankan diri, dan lain-lain).
lika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan
naluri, maka tidak bedanya ia dengan hewan. Hanya
melalui pendidikan status hewani itu dapat diubah ke
arah status manusiawi. Meskipun pendidikan itu pada
dasamya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin
saja bisa terjadi kesalahan-kesa.lahan yang lazimnya
disebut salah didik. Hal demikian bisa terjadi karena

\
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pendidik itu adalah manusia biasa, yang tidak Iuput dari kelemahan-

kelemahan. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa

terjadi, yaitu: pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak

utuh (Suryana,2013).

Pengembangan yang utuh adalah tingkat keutuhan perkembangan

dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas di-

mensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pen-

didikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkem-

bangannya. Meskipun ada tendensi pandangan modem yarrg lebih

..rrJ.*rrg memberikan tekanan lebih pada pengaruh faktor lingkung-

an. Optimisme ini timbut berkat pengaruh perkembangan Iptek yang

*-gua p"ru, yang memberikan dampak kepada peningkatan pere-

kayasaan pendidikan melalui teknologi pendidikan'

Namun demikian, Suryana mengungkapkan bahwa kualitas dari

hasil akhir pendidikan sebenamya harus dipulangkan kembali kepada

peserta didik itu sendiri sebagai subjek sasaran pendidikan' Pendidikan

yang berhasil ada-lah pendidikan yang sanggup menghantar subjek

menjadi seperti dirinya sendiri selaku angSota masyarakat' Selanjutnya

p".rgu-bungut yang utuh dapat diliJrat dari berbagai segi' yaitu wujud

dimensi dan arahnya (Suryana, 2013)'

t. Wuiud DimensinYa

Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani' antara dimen-

si keindMdualan, kesosialan, dan keberagaman, ant:ua aspek kogrritif,

afektif, dan psikomotor. Pengembangan aspek jasmaniah dan rohaniah

dikatakan utuh jika keduanya mendapat pelayanan secara seimbang'

Meskipun diakui bahwa nilai manusia a-khirnya ditentukan oleh kuali-

tas berkembangnya aspek rohaniah, seperti pandai' berwawasan luas'

berpendirian teguh, bertenggang rasa, dinamis' kreatif' terlalu meman-

dang, aspek fisik tidak boleh diabaikan' Karena gangguan fisik dapat

berdampak pada kesempurnaan perkembangan rohaniah'

Pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan' kesusilaan'

dankeberagamandikatakanutuhjikasemuadirnensitelsebutmen-
dapat layanan dengan baik, tidak terjadi pengabaian terhadap salah

satunya. Dalam hal ini, pengembangan dimensi keberagaman menjadi

tumpuan dari ketiga dimensi yang disebut terdahulu' Pengembangan

domain kognitil afektil psikomotor dikatakan utuh jika ketiganya

mendapat pelayanan yang berimbang' Pengutamaan domain kognitif

dengan mengabaikan pengembangan domain afektif' misalnya yang

r



Bab 1 . Flel*at Pendi{lGn Anak UEa Dii

terjadi pada kebanyakan sistem persekolahan dewasa ini hanya akan

menciptakan orang-orang pintar yang tidak berwatak.

2. Arah Pengembangan

Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarah-
kan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusi-
laan, dan keberagaman secara terpadu. Keempat dimensi tersebut tidak
dapat dipisahkan satu sama lain. Iika dianalisis satu per satu gambar-

annya, sebagai berikut: Pengembangan yang sehat terhadap dimensi
keindividualan memberi peluang pada seseorang untuk mengadakan
eksplorasi terhadap potensi-potensi yang ada pada dirinya, baik ke-
lebihannya maupun kekurangannya. Segi positif yang ada ditingka&an
dan yang negatif dihambat. Pengembangan martabat aku yang seka-

ligus juga membuka jalan'ke arah bertemunya suatu pribadi dengan
pribadi yang lain secara selaras tanpa mengganggu otonomi masing-
masing.

Pengembangan yang sehat terhadap dimensi kesosialan yang la-
zim disebut pengembangan horizontal membuka peluang terhadap
ditingkatkannya hubungan sosial sesama manusia dan antara manusia
dan lingkungan fisik yang berarti memelihara keiestarian lingkungan di
samping mengeksploitasinya. Pengembangan dimensi keindividualan
serempak dengan kesosialan berarti membangun terwujudnya hakikat
manusia sebagai ma-khluk monodualis.

Pengembangan yang sehat dari dimensi kesusilaan akan menopang
pengembangan dan pertemuan dimensi keindividualan dan kesosialan.
HaI ini adanya kesusilaan akan memisahkan hubungan antarmanusia?
Pengembangan yang sehat terhadap dimensi keberagaman akan mem-
berikan landasan dari arah pengembangan dimensi keindividualan, ke-
sosialan, dan kesusilaan.

Pengembangan domain kognitif, afektif, dan psikomotor di samping
keselarasannya (perimbangan antara ketiganya) juga perlu diperhatikan
arahnya, dalam arti arah pengembangan dari jenjang yang rendah ke
jenjang yang lebih tinggi. Pengembangan ini disebut pengembangan
vertika.l, sebagai contoh pengembangan domain kognitif dari kemam-
puan mengetahui, memahami, dan seterusnya sampai kepada kemam-
puan mengevaluasi. Pengembangan yang berarah vertikal ini penting,
demi ketinggian martabat manusia sebagai makhluk.

Kesimpulannya bahwa pengembangan dimensi hakikat manu-
sia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi

#



Perflmtud(thA t)it' $imhi dmA$* PstflTHF Ad(

hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara sela-

ras. Perkembangan dimaksud mencakup yang bersifat horizontal (yan8

menciptakan keseimbangan) dan yang bersifat vertikal (yang mencipta-

kan ketinggian martabat manusia) ' Dengan demikan' secara totalitas

membentuk manusia Yang utuh'

Pengembangan yang tidak utuh adalah pengembangan yang tidak

utuh teriadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses

p".rg"*burrg"n jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabai-

kan untuk ditangani, misatnla d'imensi kesosialan didominasi oleh

f*g"-Uung"r, dimensi keindividualan ataupun domain afektif dido-

min-asi oleh pengembangan domain kognitif' Demikian pula secara ver-

tikal ada domain tingkah laku yang terabaikan penanganannya'

Pengembangan yang tidak utuh berakibat 
.terbentuknYa 

lePn-

badlan yang pincang dan tidak mantap' Pengembangan semacam trII

merupakar pengembangan yang patologis', Pendidikan merupakan

cara pengembarrg"n potensi yang dimiliki oleh manusia' Pendidikan

menjadi media bagi pemuliaan manusia dengan berkembangrrya ke-

miunpuan yang dimiliki oleh manusia' maka semakin tecerminlah ke-

muliaan manusia dan hakikat kemanusiaannya' Pendidikan sangat

penting dalam proses pengembangan berbagai potensi yang dimiliki

oleh manusia.

Unit ana-lisis pendidikan adalah manusia' mengandung banyak

aspek dan sifatnya sangat kompleks' Karena sifatnya yang kompleks itu'

makatidakadasebuahbatasanpunyangcukupmemadaiuntukmen.
jelaskan arti pendidikan secara lengkap' Batasan tentang pendidikan

yang aiUrrat para alrti beraneka ragam' dan kandungannya berbeda-

beda yang satu dengan yang lain' Perbedaan tersebut mungkin karena

ori"rtu.iiyu, konsep dasar yang digunakan, aspek yang meniadi

tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya'

Sasaran pendidikan adalah manusia' Pendidikan bermaksud mem-

bantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi ke-

rnunuriu*ryu. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan

untuk menjadi manusia' Pendidikan seharusnya dapat memanusiakan

manusia.
Seorang pendidik harus memahami benar dan tepat tujuan pendi-

dikan, jika pendidikaa memiliki gambaran yang jelas tentang siapa ma-

nusia itu sebenarnya' Manusia memiliki ciri khas yang secara prinsip

berbeda dengan hewan' Prayitno (Suryana' 2013) mengungkapkan bah-

wa perbedaan antara manusia dan makhluk lainnya adalah harkat dan

C
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martabat manusia (HMM).

Penampilan kemanusiaan manusia sehari-hari tampak melalui ak-

tualisasi dimensi-dimensi kemanusiaannya, yaitu kefitrahan, keindivi-
dualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Penampilan kelima
dimensi kemanusiaan ini sesungguhnyalah merupakan akrualisasi ke-

seluruhan spektrum HMM yang telah terkembangkan berkat pengem-

bangan pancadaya melalui pendidikan.
Upaya pendidikan yang berfokus pada pengembangan pancadaya

dan dimensi kemanusiaan, dengan dasar hakikat kemanusiaan, akan
terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi ini akan menam-
pilkan derajat sosok keutuhan individu manusia sesuai dengan HMM
yang dimaksudkan. Menjadi manusia seutuhnya dalam kehidupan
(dunia dan akhirat) adalah rujuan penciptaan manusia oleh Maha Pen-

cipta. Untuk tujuan itulah, hakikat manusia dilengkapi dengan lima di-
mensi disertai pancadaya sebagai perangkat instrumental dasar bagi
pengembangan seluruh komponen HMM. Hanya dengan pengembang-

an pancadaya itu seoptimal mungkin manusia seutuhnya akan dapat
tercapai melalui pendidikan.

Prayitno (Suryana, 2013) menjelaskan bahwa pendidikan merupa-
kan wahana bagi pengembangan manusia. Pendidikan menjadi media
bagi pemuliaan kemanusiaan manusia yang tecermin di dalam HMM
dengan hakikat manusia, dimensi kemanusiaan dan pancadayanya itu.
Pendidikan seperti ini dilaksanakan oleh manusia dan untuk manusia,
serta hanya terjadi di dalam hubungan antarmalusia.

B. PtN(tMBAN(ANPEMBELAJARAN

l. PengembanganModelPerhbelajaran

Pengembangan model pembelajaran menurut Reilgelluth (Surya-

na, 2013) menjelaskan " modek of teaching are strategies based on theo-
ries (and often the research) of educators, psychologist, philosophers,
end others who question how indiuidual learn." Model mengajar atau
pembelajaran harus mengandung suatu rasional yang didasarkan pada
teori, berisi serangkaian langkah strategi yang dilakukan guru maupun
siswa, didukung dengan sistem penunjang atau fasilitas pembelajaran,
dan metode untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Terdapat be-
berapa model mengajar/pembelajaran, antara lain model pemrosesan
informasi, kelompok personal, kelompok sosial, dan kelompok perila-
ku; model pembelajaran kompetensi, pembelajaran kontekstual, pem-

*
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belajaran mencari dan bermakna, pembelajaran berbasis pengalaman'

p"-b"lu;ur* terpadu, dan pembelajaran kooperatil dan model pendi-

iik* gu* b"rbasis akademik, performansi' kompetensi' lapangan' pe-

latihan, pengajaran mikr o, intemship'jarak jauh' dan lain sebagainya'

Sebelum membahas proses pengembangan suatu model pembe-

Iajaran, perlu dibahas mengenai pengertian dan prinsip pembelajaran'

ton."p pembelaiaran abad ke-21 yang didasarkan pada empat pilar

UNESCO, yait u learning to know, learning to do' learning to liue togethet'

dan learning to be,belaiar sepanjang hayat pada pelaiar orang dewasa'

pembelajaran bagaimana caranya belaiar (learning how to learn) ' dan

pembelajaran berpikir (teaching for thinkin$ '

Proses sistematik dalam mengembangkan pembelaiaran pada

umumnya disajikan dalam bennrk model pembetajaran' Dalam pe-

ngembangan model pembelajaran, Sukmadinata (2004: 56) mengemu-

kakan mengenai dasar pemilihan pembelajaran (pendekatan' model

ataupun p.osedur dan metode pembelajaran)' yaitu: tuiuan pembel-

ajaran, karakteristik mata pelararan' serta kemampuan siswa dan guru'

Pengembangan model kegiatan Beyond Centres and Circles Time

(BCCT) a=tau sentra untuk dapat mengembangkan potensi dan kemam-

puan anak usia taman kanak-kanak didasarkan pada pembelajaran

sebagai sistem, yang mempertimbangkan kompon el raw input (anak

usia taman kanak-kanak sebagai pelajar), enuironmental inpu' (tuntut-

an tujuan pembelajaran yang menghendaki perkembangannya selu-

,uf, pot".tri yang dimiliki oleh anak melalui pembelaiaran sentra)' in-

,t u*rntol inpur (tumbuh kembang anak)' kemudian merancang/

desain dan implementasi proses pembelajaran (process) 
' 
sehingga diha-

silkan anak yang berkembang seluruh potensi dan kemampuan yang

dimilikinya (ourPut).

Model kegiatan Beyond Centres and Circles Time BCCT) atau senn

tra dikembangkan berdasarkan pendekatan fllosofis konstruktivisme

dan psikotogi kognitif. Konstruktivisme dalam pembelajaran pada ha-

kikatnya merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang di-

dasarkan pada pengalam art (experience is the only basis for knowledge

and wisdorn), yang kemudian direorganisasi dan direkonstruksikan'

Materi pelaiaran harus memungkinkan anak belajar bagaimana ca-

ranya belajar (learning how to learn) dalam bentuk mengisi lembar

kerja siswa dan latihan serta bermain yang sesuai dengan tahap per-

kembanganya, anak juga memiliki kemampuan memecahkan masa-

lah (problem soluing learning) melalui proses inquiry discouery' Proses

a
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pembelajaran berpusat pada anak dan keaktifan anak, guru berperan

sebagai fasilitator/ mediator dan motivator yang menstimuli anak untuk

belajar sesuatu yang bermakna melalui pemahaman (insr'ghr). Penilaian

dilakukan selama dan akhir proses pembelajaran unftlk mengetahui se-

jauh mana anak membangun suatu pengetahuan atau konsep.

2. HakikatPembelajaran

Konsep pembelajaran merupakan usaha mengelola lingkungan

dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif tertentu

dalam kondisi tertentu (Miarso, 2004:28). Sementara konsep belajar se-

czua umum erat hubungannya dengan perubahan perilaku melalui se-

rangkaian pengalaman. Snelbecker menuangkan berbagai konsep bela-

jar (tearninS para pakar pendidikan, antara lain:

Learning is the process by which on octivity originates or is chonged through

reocting to on encountercd situation, provided thot the charocteristic of

the chage in activity cannot be explained on the bosis of native rcsponse

tendences, matu tion, or tempordry stotes of the organism (e'g,

fotique,drugs, ets). (Hilgard & Bower, 1966, p. z) Learning is relotivity

permanent change in a behovioral tendency thot occurs os o result of

reinforced proctice (Kimble & Garmezy, r96j, p. t6). Leorning in controst

with maturition, is a change in a living individuol which is not heralded by his

genetic inheritance. lt may be a change in insights, behavior, perception, or

motivdtion, or a combination of these. (Bigge, 1964, p.t)

Pembelajaran adalah proses melalui aktivitas yang terorgilnisasi

atau perubahan melalui al<tivitas untuk menghadapi situasi, memben-

tuk karakter setiap aktMtas menuju kedewasaan. Pembelajaran adalah

perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pemberian

penguatan. Pembelajaran dalam proses pendewasaan adalah perubah-

an dalam kehidupan individu dengan tidak terpaku pada faktor Senetis,

narrun berubah karena pemahaman, perilaku, persepsi, dan motivasi.

Pembelajaran menurut Bruner (1966) sekurang-kurangrya me-

miliki empat prinsip, yaitu: (l) dapat melnotivasi pemelajar; (2) mate-

ri pembelajaran terorganisasi dan terstruktur; (3) memiliki tahapan-

tahapan instruksional; dan (4) dapat memodiflkasi peri-laku pebelajar.

Sementara Rogers berprinsip bahwa pembelajaran terbagi atas dua

bagian besar, yaitu pembelajaran yang kurang bermakna dan pembel-

ajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang kurang bermakna hanya

terfokus pada tujuan tanpa melibatkan siswa dan tujuan yang hendak

&
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dicapai dipiJih dan ditentukan oleh guru. Sementara pembelajaran

yang berkualitas berfokus pada siswa, dapat mengaitkan berbagai as-

pek antara personal, self initiated, dan pengalaman masing-masing sis-

wa (Snelbecke r, 19? 4:12- 13). Reigeluth dan Merrill ( I9B3) dalam Miarso

berpendapat bahwa pembelajaran sebaiknya berdasarkan pada teori

pembelajaran yang bersifat preskriptif, yaitu suatu teori yang memberi-

kan resep untuk dapat mengatasi masalah belajar dengan memperha-

tikan tiga variabel, yaitu: (I) variabel kondisi; (2) variabel metode; dan

(3) variabel hasil
Belajar bagi manusia menjadi suatu kewajiban yang melekat pada-

nya sepanjang hayat, bagaimana seharusnya seseorang terus-menerus

meningkatkan kemampuan hidupnya dan hal itu sudah dituliskan

oleh Bronovski dalam bukunya tentang sejarah pendakian manusia

(the ascent of man) bahwa manusia akan menemukan (d.kcouery) da-

lam hidupnya setiap hal yang terkait dengan dirinya, lingkungan alam

sekitar, dan juga Tuhannya sekalipun. Dan semua itu dilalui oleh manu-

sia dengan tahapan-tahapan yang paniang sepanjang hayatnya. Sejak

manusia lahir sampai manusia masuk ke dalam liang lahat. Proses pe-

nemuan itu akan menjadikan manusia semakin mengetahui apa yang

seharusnya diketahui dan jadilah suatu ilmu pengetahuan yang bisa

dipertanggungjawabkan karena sudah terjamin keilmiahannya.

Manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan binatang,

yaitu manusia memiliki preslihryaitu kemampuan untuk menerawang

dan mengantisipasi kehidupan masa depan yang jauh terletak dari kon-

disi, situasi hari ini, yaitu potensi kreatif yang sejak lahir dimilikinya. Fo-

resightini adalah a gift of nature and gifr of God, dengan demikian ma-

nusia tidak akan pemah berhenti untuk belajar, sementara itu belajar

adalah suatu kebutuhan hidupyang" self-generatingi' , dalam arti meng-

upayakan dirinya sendiri, karena sejak lahir manusia memiliki dorong-

an melangsungkan hidup bersumber dari dirinya, lbarat ada self-starter

dalam dirinya, melainkan juga karena sebagai maktrluk sosial ia harus

juga mempertahankan hidupnya. Demikian dua dorongan esensial da-

lam diri manusia, yaitu dorongan untuk tumbuh dan kembang serta do-

rongan mempertahankan diri menjelaskan kemengapaan manusia inr

belajar. Iadi, manusia belajar terus-menerus untuk m: npu mencapai

kemandirian dan sekaligus mampu beradaptasi terhadap berbagai per-

ubahan lingkungan.
Selama hidupnya, manusia tidak berhenti belajar sepanjang hayat

dikandung badan dan dengan belajar, maka manusia akan melanggeng-

e
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kan kecerdasan intelekrualnya (an aging intellectual) kecerdasannya ti-

dak terbatas walaupun usia manusia semakin lama semakin tua' Dan

pembelajaran yang harus didapatkan oleh manusia itu harus merupa-

kan enjoyable and fun, yaitu pembelajaran yang menyenangkan' De-

ngan pembelajaran yang dilakukan dengan menyenangkan, maka akan

menj adikan masyarakat Indo nesia learning society.

Sejak awal kehidupannya manusia terlibat dengan belajar yang tak

terhitung jumlahnya, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai kepada

belajar menguasai hal-hat yang kompleks dan canggih. Cakupan jenis

belajar meliputi hal-hal yang bersifat pengetahuan, keterampilan, mau-

pun beiajar menyikapi nilai-nilai yang diperoleh seseoraug melalui per-

gaulan, begitu pun manusia belajar dari alam dan gejalanya yang terja-

di, seperti bagaimana munculnya Itmu Pengetahuan Alam (Science) dt

mana manusia mempelajari sesuatu yang terjadi di alam untuk dijadi-

kan suatu pembelajaran dan begitu pun yang terjadi dengan bencana-

bencana yang pada akhimya manusia berusaha dengan segala ke-

mampuannya untuk menyikapi bencana tersebut dalam kehidupannya

sehingga akan mengurangi dampak negatif dari bencana tersebut, dan

di situlah letaknya manusia belajar dari alam khususnya bencana. Dan

dari bencana alam banyak sekaii memunculkan ilmu pengetahuan

yang terus-menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia

itu sendiri dalam belajar sebagai cara memenuhi kebutuhan keingin-

tahuannya terhadap sesuatu (Suryana, 2013).

Belajar merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan

yang relatif permanen sebagai akibat dari upaya-upaya yang dilakukan-

nya. Perubahan-perubahan tersebut tidak disebabkan faktor kelelahan

(fatigue), kematangan, ataupun karena mengonsumsi obat tertentu. Di

dalam kenyataan perubahan dalam bentuk respons-respons sebagai

hasi-l belajar ada yang mudah terlihat, tetapi ada pula yang sifatnya po-

tensial, artinya tidak segera terlihat. Respons tersebut biasanya juga

merupakan hasil kegiatan-ke giatan yang diperkuat (reinfo r ce dl, tetladi

misalnya melalui sistem ganjar an (reutard systems). Perubahan-per-

ubahan pada perilaku itu juga merupakan hasil pengulangan-peng-

ulangan yang berdampak memperbaiki kualitas perilakunya. Belajar

juga karena meniru dari lingkungan, misalkan seseorang yang makan

menggunakan sendok dan garpu, maka yang sangat efektif adalah me-

lalui peniruan perilaku orang-or.Ing yang sedang makan menggunakan

sendok dan garpu. Meniru adalah sangat efektifdi dalam proses belajar.

&
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a. Teori Belaiar

Berbagai teori tentang belajar terkait dengan penekanan terhadap

pengamh lingkungan dan pengaruh potensi yang dibawa sejak lahir'

Potensi yang dibawa sejak lahir. Potensi itu biasanya merupakan ke-

mungkinan kemampuan umum. Seseorang secara genetis telah lahir

dengan suatu organ yang disebut kemampuan umum (inteligensi) yang

bersumber dari otaknya. Apabila struktur otak telah ditentukan secara

biologis, berfungsinya otak tersebut sangat dipengaruhi oleh interaksi

dengan lingkungannya (Semiawan, 1997: 33).

Belajar menurut visi behaviorisme adalah perubahan perilaku yang

terjadi melalui proses stimulus dan respons yang bersifat mekanis. Oleh

karena itu, lingkungan yang sistematis, teratur dan terencana dapat

memberikan pengaruh (stimulus) yang baik sehingga manusia bere-

aksi terhadap stimulus tersebut dan memberikan respons yang sesuai.

Aliran behaviorisme adalah aliran yang Percaya bahwa manusia ter-

utama belajar karena pengaruh lingkungan.

Dua tokoh terkenal dalam behaviorisme yang memelopori teori ini

dan mempunyai perbedaan dalam rnenjelaskan proses teiadinya be-

lajar adalah Pavlov (Slavin, 1994: 155) yang bericara tentang stimulus

yang dipersyar a*an (conditioning reflex) untuk memberikan respons

yang diharapkan oleh lingkungan sesuai dengan tuntutan lingkungan

(refleks yang dikondisikan) selanjutnya disebut cl.assical conditioning,

kedua adalah Skinner yang agak berbeda pendiriannya dengan Pavlov.

Sknner beranggapan bahwa perilaku manusia yang dapat diamati

seciua langsung, adalah akibat konsekuensi dari perbuatan sebelum-

nya. Jika konsekuensinya menyenangkan, maka hal tersebut alan di-

ulanginya lagi.

Konsekuensi tersebut adalah kekuatan pengulang (reinforcement)

untuk berbuat sekali lagi. Teori ini dikenal dengan sebutan operant con'

ditioning. BelajLar adalah akibat (konsekuensi, kekuatan pengulang) dari

suatu perbuatan y.Ing menghadirkan perbuatan tersebut kembali. Apa-

bila perbuatan tersebut menyenangkan (apabila seseorang lapar kemu-

dian makan dan kenyang, maka selanjutnya jika lapar maka ia akan ma-

kan (positiue reinforcement). Sebaliknya, apabila akibatnya adalah tidak

nikmat (contoh: jika terlalu kenyang), maka tidak akan terdorong untuk

diperbuatnya I agi ( ne gatiu e re i nfor c e men t) (Slavin, I 994 : I 55 - I 56)'

Teori belajar menurut konstruktivisme berbeda dengan behavior-

isme yang merupakan salah satu pandangan psikologi kognitif. Boozin
mengatakan bahwa, belajar adalah membangun (to construct) penge-

o
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tahuan itu sendiri, setelah dipahami, dicemakan dan merupakan per-
buatan dari dalam diri seseorzrng (from within). Dalam perbuatan be-

lajar seperti itu bukan apanya (isi) pembelajarannya yang penting,
melainkan bagaimana menggunakan peralatan mental kita untuk me-
nguasai apa yang kita pelajari. Pengetahuan itu diciptakan kembali dan
dibangun dari dalam diri seseorang melalui pengalaman, pengamatan,

pencernaan (digest), dan pemahamannya.

Klein dalam Semiawan (Suryana, 2013) An experience process re-

sulting in a relatiuely permanent change in behauior that cannot be ex-

plained by temporary states, maturatton or innate tendence. Klein yang

behavioristik meskipun dipengaruhi oleh fenomenologi dan menunjuk
pada experiental learning, perlu disebut dengan orientasi humanistik.
Artinya, memang belajar tidak terjadi hanya karena proses kematangan

dari da.lam saja (innate tendences, yaitu merupakan faktor genetis),

melainkan juga karena pengalaman yang perolehamya bersifat eksten-

sial. Menurut Semiawan (2007: 98) bahwa psikologi belajar yang ber-

orientasi pada pendekatan humanistik dipengaruhi oleh adanya kebe-

basan individu yang dilandasi oleh potensi bakat dan minatnya untuk
mengembangkan perilakunya yang terarah atas tanggung jawab dan

pilihannya sendiri.
Belajar merupakan hal yang sangat mendasar bagi manusia dan

merupakan proses y.rng tidak henti-hentinya. Belajar merupakan pro-

ses yang berkesinambungan yang mengubah pebelajar dalam berbagai

cara. Belajar berbeda dengan insting, karena menurut psikologi insting
antara lain merupakan, perilaku yang tidak dipelajari dan merupakan
ciri-ciri respons dari anggota spesies tertentu. Kecenderungan atau dis-

posisi t.rntuk merespons deng.rn cara tertentu yang merupakan ciri khas

dari anggota spesies tertentu. Suatu rangkaian kegiatan yang kompleks

dan terkoordinasi yang secara umum ditemukan pada spesies tertentu,
yang muncul pada saat adanya kondisi rangsangan, kondisi dorongan
(Criue), dankondisi perkembangan tertentu. Kecenderungan yang tidak
dipelajari dan merupakan bawaan yang dihipotesiskan berfungsi seba-

gai kekuatan pendorong di balik perilaku manusia yang kompleks.

b. Jenis-jenis Belajar

Para ahli mencoba membuat kategori jenis-jenis belajar yang se-

ring kita kenal sebagai taksonomi belajar. Salah satu yang terkena.l ada-

lah taksonomi yang disusun oleh Benyamin S. Bloom, jenis-jenis belajar
yang disusun oleh Robert M. Gagne, Montessori, high scope dan yang

.,*^w
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pa.ling mutakhir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini UNES-

CO yang dikenal dengan empat pilar fondasi pembelajaran yang disu-

sun oleh suatu komisi yang diketuai oleh Jaques Delors, dan juga dalam

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

(Suryana,2013).

f) TaksonomiBloom

Taksonomi Bloom terdiri dari tiga kategori yaitu dikenal sebagai

domain atau ranah kognitif (Bloom, l9B5: 35), afektif dan ranah psiko-

motorik, yang dimaksud dengan ranah-ranah ini oleh Bloom adalah

perilaku-perilalu yzlng memang diniatkan untuk ditunjukkan oleh pe-

serta didik atau pebelajar dalam cara-cara tertentu, misalnya, bagai-

mana mereka berpikir (ranah kogniti0, bagaimana mereka bersikap

dan merasakan sesuatu (ranah afektiO, dan bagaimana berbuat (ranah

psikomotorik) . Pertarnq pada ranah kogrritif ini terdapat tingkatan yang

mulai dari hanya bersifat pengetahuan tentang fakta-fakta sampai ke-

pada proses intelektual yang tinggr yaitu mengeva-luasi sejumlah fakta'

Tingkatan tersebut yaitu Pengetahuan: didasarkan pada kegiatan-kegi-

atan untuk mengingat berbagai informasi yang pernah diketahui, ten-

tang fakta, metode atau teknik maupun mengingat hal-hal yang bersifat

aturan, prinsip-prinsip, atau generalisasi. Pemahaman: merupakan ke-

mampuan untuk menangkap arti dari apayang tersaji, kemampuan un-

tuk menerjemahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam kata-

kata, angka, maupun interpretasi berbentuk penjelasan, ringkasan,

prediksi, dan hubungan sebab akibat.

Aplikasi: kemampuan ini meliputi kemampuan untuk memanfaat-

kan bahan-bahan yang telah dipelajari dalam situasi yang baru' Kegi-

atan ini mengharuskan penerapan dan prinsip-prinsip, teori, rumus-

an ataupun aturan-aturan. Analisis dan sintesis: kemampuan analisis

merupakan kemampuan mengurai bahan-bahan yang telah dipelajari

menjadi komponen-komponen atau bagian-bagian sehingga struktur

dari yang dipelajari itu menjadi lebih jelas. Kemampuan menganalisis

ini akan memungkinkan seseorang memahami hubungan-hubungan

dan dapat mengenali bagian-bagian dari suatu keseluruhan dengan le-

bih baik (jelas).

Kemampuan melakukan sintesis menunjuk kepada bagaimana

orang mengombinasikan unsur-unsur yang terpisah-pisah sehingga

\eniadi bentuk kesaruan yang baru. Sebagai contoh, seseorang dapat

Qikatakan memiliki kemampuan menyintesiskan kalau ia dapat me-

I
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ramu seiurnlah konsep menjadi suatu kar€rngan yang bermakna dan

komprehensif atau ia dapat merekayasa suatu hasil teknologi dengan

menggunakan bagian-bagian yang lebih kecil yang semula makna atau

nilainya kurang dari sebelurnnya.

Evaluasi: kemampuan ini mencakup kemampuan untuk memberi

penilaian terhadap bahan-bahan ataupun fakta berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu. Objek yang dinilai bersifat objektif. Berbeda dengan

penilaian dalam ranah afektif, penilaian pada ranah kognitif menghasil-

kan kesimpulan yang lebih objektif pula. Kata sifat yang digunakan

sebagai hasil penilaian tersebut bukan baik atau tidak baik, tetapi mi-

salnya efektif atau kurang efektif, efisien atau kurang efisien.

Jenis belajar yang dikemukakan Bloom menjadi bersifat hierarkis

karena yang satu lebih tinggi dari yang lain, kecuali pada tahap analisis

dan sintesis. Tujuan-tujuan yang bersifat kognitif telah dikembangkan

sedemikian rupa membentuk suatu model berupa terjemahan ke da-

lam bentuk-bentuk evaluasi dan tes sehingga membangun formula

persamaan sebagai berikut: tujuan sama dengan perilaku, sama dengan

teknik evaluasi, sama dengan soal-soal tes. Dalam buku Formatiue and

Sumatiue Eualuation(Bloom, 1985: 56), Bloom menuangkan formula ter-

sebut dalam benhrk rancangan dan contoh-contoh yang lebih konkret'

Tujuan-tujuan yang bersifat kognitif ini lebih bersifat eksplisit sehingga

secara relatif lebih mudah diterjemahkan ke dalam hasil belajar. Meski-

pun demikian, terdapat perbedaan dalam kompleksitas dari tujuan atau

jenis belajar tersebut dapat ditafsirkan sebagai ftljuan atau perilaku

yang merupakan tujuan akhir; artinya, memang rujuannya adalah me-

ngetahui beberapa fakta tertentu. Bandingkan dengan tingkat kemam-

puan pemahaman yang mensyaratkan dikuasainya konsep, fakta' dan

pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai contoh, analogi, ataupun

anatonim.
Kedrn, Bloom berpendapat bahwa sikap memiliki tiga komponen,

yakni kogniti! afektif, dan konatif. Komponen kognitif merupakan pe-

ngetahuan individu tentang objek sikap, komponen afektif merupakan

keyakinan individu dan penghayatan orang tersebut tent.rng objek sikap,

apakah ia merasa senang atau tidak senang, bahagia atau tidak bahagia'

Komponen konatif merupakaa kecenderungan kuat untuk berbuat,

melakukan sesuatu sesuai dengal perasaan dan pengetahuannya ter-

hadap objek. Ketiganya berinteraksi dalam memahami, merasakan ob-

jek dan bertindak terhadap objek tersebut terdapat contoh, tujuan dita-

yangkan iklan untuk membentuk sikap terhadap suatu objek dengan

#
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memberikan informasi tentang produk tersebut, atau bila bisa karena

biasa.

Sikap memilikitiga ciri: intensitas, yaitu kekuatan perasaan terhadap

objek; arah terhadap objek, apakah positif atau negatif ataupun netral

dan target, merupakan sasaran sikap terhadap apa sikap ditujukan.

Taksonomi yang disusun oleh Krathwol dan Bloom & Masia (Suryana,

2013) sikap disusun iagi sedemikian rupa sehingga menunjukkan ta-

hapan yang hierarkis. Tingkatan tersebut dimulai dengan menerima

stimulus secara pasif, memberi respons secara aktif, memberi penilaian

terhadap respons yang dilalorkan, mengorganisasikan, artinya men-

jadikan objek tersebut sebagai bagian dari dirinya, karakterisasi.

Menerima atau menaruh perhatian, proses ini dimulai dengan

kesadaran pa.ling sederhana akan hadimya sesuatll (benda, musik, lu-

kisan, fenomena). Subjek minimum tidak menghindar dari objek ter-

sebut. Taraf berikutnya adalah menerima, yang antara lain terwujud

keinginan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang berhubungan

dengan objek. Selanjutnya, memberi perhatian secara terpilih (selectiue

attention) yaitu berupa perhatian pada bagian-bagian khusus objek.

Memberi respons, kegiatan yang dilakukan seseorang meliputi

proses memaksa diri sendiri untuk berpartisipasi serta kemauan untuk

mengikuti aturan- aturan. Keinginan untukmerespons bukan disebabkan

oleh adanya rasa takut akan hukuman, melainkan merupakan kegiatan

untuk melakukar sesuatu secara sukarela. Kegiatan-kegiatan yang di-

lakukan atas dasar sukarela, misalnya mempraktikkan cara hidup sehat,

ikut dalam kegiatan penelitian, dan mempraltikkan kegiatan hobi' Pa-

da tahapan ini, ia sudah menunjukkan tanggung jawab atas apa yang

dikerjakannya, dan telah menikmati apa yang dilakukannya.

Memberi penilaian, pada tahap ini indMdu meneruskan kegiatan

untuk melakukan sesuatu, merasa menjadi bagian kelompok dari pe-

laku-pelaku kegiatan yang sama, dan bertanggung jawab atas kegiatan

tersebut. Secara gradual ia senang membantu orang lain agar memiliki

kecakapan seperti yang dimilikinya, mau mengemukakan pendapat se-

cara lisan maupun tertulis. Di samping perilalunya yang terbuka ia me-

lakukan refleksi tentang objek atau kegiatan tersebut. Pada diri anak mu-

lai tumbuh rasa pengabdian dengan melibatkan diri secara lebih aktif'

Pengorganisasian, apa yang dilakukan diyakini dan mengkristal di

dalam dirinya dalam bentuk tata krama. Ia membangun penilaian untuk

menentukan tingkat kelayakan bagi sesuatu yang relevan dikerjakan

oleh orang lain atau masyarakat. Hal-hal yang diyakininya mulai diban-
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dingkan dengan standar etika, melalui bacaan, ataupun sumber lain-
nya. Proses ini dinamakan konseptualisasi nilai. Kepribadian, pada
tahap ini individu siap untuk menilai ulang apa yang yang telah diyaki-
ninya jika bukti-bukti menunjukkan adanya kehamsan untuk merevisi
pandangan yang dipegangnya. Masalah-masalah dilihat lagi dengan le-
bih objektif, realistik, dan dengan sikap yang toleran. Pada tahap ini, ia
tidak bersifat dogmatik tetapi lebih logis, ilmiah, dan menghargai buk-
ti-bukti.

Ketiga, belajar psikomotorik menekankan keterampilan motorik
yaitu bekerja dengan benda-benda atau aktivitas yang memerlukan ko-
ordinasi saraf dan otot. Untuk menjelaskan konsep tersebut digunakarr
contoh kegiatan berbicara, menulis, berbagai aktivitas pembelajaran
jasmani, dan program-program keterampilan.

Tiga kategori ini sering dinyatakan sebagai tiga serangkai: kognisi-
konasi - perasaan (cogn ition - conatio n -feeling atau berpikir-berkehen-
dak-bertindak (thinking-willing-acting (Slavin, 1994: 56). Dalam kehi-
dupan sehari-hari tak ada bukti seseorang berbuat tanpa melibatkan
pikiran dan perasaan betapa punkecil posisinya. Setiap orangmerespons
dalam berbagai bentuk aktivitas sebagai makhluk yang utuh, yang total.
Kategorisasi jenis belajar ini disusun untuk menentukan cara-cara pen-

didik mengevaluasi hasil belajar.

2) Kategori Jenis Belajar Menurut Robert M. Gagne

Kategori belajar menurut Gagne meliputi lima jenis kemampuan
manusia. Pertamq kecakapan intelektual. Gagne membagi-bagi jenis

belajar ini ke dalam hierarki yang dimulai dengan bentuk-benruk yang

sangat dasar seperti asosiasi, kemudian bergerak ke belajar membeda-
bedakan atau mendiskriminasikan, melangkah ke tingkat berikutnya
yairu belajar tentang konsep-konsep. Selanjutnya, dari belajar konsep
meningkat lagi ke tahap yang lebih tinggi termasuk ke dalam tingkatan
belajar memecahkan masalah. Kondisi-kondisi atau persyaratan untuk
ter_iadinya peristiwa belajar yang terdiri atas keadaan atau kondisi di da-

lam diri orang belajar (internal) dan kondisi yang terdapat di luar diri
seseor.rng yang belajar (ekstemal), dikatakan sebagai usaha-usaha in-
struksional untuk memungkinkan terj adinya peristiwa belaj ar.

Kedua, strategi kognitif. Sffategi kogrritif merupakan cara yang di-
gunakar individu yang belajar mengatur proses dalam dirinya, misalnya
proses memusatkan perhatian kepada hal yang akan dipelajari, belajar
mengingat-ingat, dan berpikir. Proses ini diberi nama berbeda-beda,
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misalnya oleh Bruner disebut "cognitiue stratey"' suatu proses untuk

^a-""uhk* 
masalah baru' Skinner menyebutnya "self-manngement

behauior",sedangkan yang senang dengan pendekatan sistem informasi

seperti Greeno aan nyort (1973) memberi nama "executiue conffol pro'

cess".

Ketiga, rnformal verbal' Belajar verbal ini diperlukan karena pada

dasarnya jika seseorang membuat pemyataan' berarti ia memberitahu

kepada orang Iain atau memberitahu dirinya sendiri' Disebut verbal

karena informasi dirumuskan dalam kalimat dan dinyatakan dalam

nrlisan atau kecakapan. Kemampuan yang berhubungan dengan infor-

masi verbal penting karena orang perlu mengetahui falta-fakta' seperti

nama, hari, LUan, tatrun, kota, neguua sebagai pengetahuan biasa yang

Jiharapkan diketahui oleh setiap orang dewasa' Informasi verbal mem-

punyai firngsi penyerta unhrk belajar yang lain' Pengetahuan dalam hal

,*t **". perlu dimiliki oleh setiap ahli dalam berbagai bidang' Se-

or"rrg uf,f i Urrria, maka ia juga harus mengetahui tentang informasi Iain

tentangkimia.
Kiempat,bela)ar kecakapan motorik' Ienis belajar ini paling mudah

diamati dibandingkan dengan kecakapan lain' Menulis dan melem-

par bola merupakan contoh jenis belajar ini' Seseorang dikatakan me-

nguasai kecakapan motoris bukan saja karena ia dapat melakukan

hal-hal atau gerakan yang telah ditentukan' tetapi juga karena mereka

melakukannya dalam kes=eluruhan gerak yang lancar dan tepat waktu'

Kelancaran dan ketepatan waktu dalam kecakapan motoris tersebut

memrnlu*kan bahwa individu memiliki organisasi intemal yang tinggi

(Slavin, 1994:266).

Kelancaran serta ketepatan waktu kecakapan motoris itu diperbaiki

ketelitiannya melalui latihan terus-menerus pada waktu yang cukup

panjang. Kelima, belaiar sikap dan nilai' Sikap didefinisikan sebagai

keadaan intemal seseoranS yang memengaruhi pilihan-pilihan atas

tindakan-tindakan pribadi yang dilakukannya' Sikap dipandang mem-

punyai komponen afektif aiau emosional' aspek kognitif dan berakibat

puau,tngk; faku atau behauioral consequences' Beberapa peneliti me-

-arrdang sikap berasal dari perbedaan keyakinan' sedangkan ahli lain

melihatnya sebagai pemyataan emosi'

Gagne menekankan pada efek sikap terhadap pilihan-pilihan ting-

kah laku individu. Keadaan intemal yang memengaruhi pilihan-pilihan

ini mungkin mempunyai aspek intelektual maupun aspek emosional'

tvteskipuln demikian, akibat pada perbuatan seseorang bersifat dipel-
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ka. Hubungan pada tingkat peling atau emosi yaitu untuk pemahaman
atau empati; empati berarti memahami perasaan seseorang tanpa harus

larut dalam emosinya. Hubungan pada tingkat rasio atau logika juga di-
perlukan unnrk memecahkan masalah dalam keluarga. Kedua bentuk
hubungan ini perlu untuk diaplikasikan oleh orangtua dalam membina
moral anak.

Walau orangtua harus bersikap ramah dan menerapkan demokasi
pada keluarga, bukan berarti menunjukan karakter yang lemah dan
suka mengalah. Dalam membuat keputusan orangtua tetap bersifat
demokratis tetapi tegas dan jelas. Sebab, orangtua yang tidak tegas dan

mudah mengalah pada anak akan membuat anak bermental "plinplan"
atau bermental "terombang-ambing".

3. Moraldan Agama

Hubungan antara moral dan agama sangat erat. Orang yang taat
beragama, moralnya akan baik. Sebaliknya, orang y€ulg akNaknya me-

rosot, maka agamanya tidak ada sama sekali. Kualitas agama seseorang
juga ditennrkan oleh kualitas pendidikan dan pengalaman beragama

mereka sejak kecil. Mengajak anak-anak berusia kecil r:nruk mengun-
jungi berbagai masjid, memberi fakir miskin sekeping roti dari tangan

sendiri, mengunjungi panti asuhan dan panti jompo, mengajak arrak

untuk ikut shalat Duha dan Tahajud, akan dapat memperkaya penga-

laman rohani anak dan akan berkesan sepanjang hayat anak. Memben-

tuk pengalaman beragama pada anak saat kecil berarti menanankan
akar beragama pada mereka. Kelak pengalaman beragama, yang telah
mengakar ini, akan mampu memperbaiki karakter, kepribadian, dan

moral anak.

Perlu untuk diperhatikan bahwa apabila latihan dan penga.laman

beragama yang diterapkan secara kaku, maka di waktu dewasa mereka

akan cenderung menjadi kurang peduli pada agama. Pembentukan

moral dan agama selain ditentukan oleh faktor didikan dan sentuhan
orangtua juga ditentukan oleh faktor sekolah dan pengalaman bergaul

mereka dalam sosial. Memang bahwa pada mulanya sikap beragama

anak pada mulanya dibennrk di rumah, namun kemudian disempur-
nakan di sekolah, terutama oleh guru-guru yang mereka sayangi atau

yang mereka idolakan-maka guru yang diidolakan siswa hendaklah
menjadi guru yang saleh. Kemudian anak perlu juga untuk memiliki
penga.laman bergaul dan melaksaaakan aktivitas keagamaan, seperti di
TPA (Taman Pendidikan AI-Qur'an), kegiatan menyantuni anak yatim
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dan fakir miskin, kegiatan didikan subuh. Dari pengalaman bersosial-

bergaul-sejak kecil, maka berkembanglah rasa kesadaran moral dan

sosial anak. Kesadaran tersebut bisa lebih optimal pada masa remaja.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak perlu

ada miskonsepsi dalam mendidik anak, ayah dan dan ibu memiliki
peran yang sama dalam pendidikan anak. Malah kaum bapak yang

terlibat da.lam mengurus anak dan rumah akan sangat dihormati oleh

istri mereka. Orangtua perlu m:nerapkan pola demokasi di rumah dan

memperlihatkan rasa akrab dalam keluarga agar anak merasa diterima.

Untuk mendidik moral, maka Jactor model atau suri teladan dari orang-

tua sangat menentukan, orangtua harus terlebih dahulu memiliki moral
dan akhlak yang terpuji dan akhir kata bahwa anak perlu diberi tang-

gung jawab, perhatian, kasih sayang, dan pengalaman beragama sejak

usia dini.

H. POLAORIENTASI MORALANAK

l. Pola 0rientasi MoralAnak Taman Kanak-kanak

Pada usia taman kanak-kanak anak telah memiliki pola moral yang

harus dilihat dan dipelajari dalam rangka pengembangan moralitasnya.

Orientasi moral diidentifikasikan dengan moral position atau ketetapan

hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral
yang didasari olel:, cognitive motiuation aspects dan afectiue motiuation

aspects.

Menurut John Dewey, tahapan perkembangan moral seseorang

akan melewati tiga fase, yaitu premoral, conuentional, dan autonomous.

Anak Taman Kanak-kanak secara teori berada pada fase pertama

dan kedua. Oleh sebah itu, guru diharapkan rnemperhatikan kedua

karakteristik tahapan perkembangan moral tersebut. Adapun menurut
Piaget, seorang maausia dalam perkembangan moralnya melalui tahap -

an heteronomous dan autonomous. Seorang guru taman kanak-kanak

harus memperhatikan tahapan heteronomous karena pada tahapan ini
anat masih sangat labil, mudah terbawa arus, dan mudah terpengaruh.

Mereka sangat membutuhkan bimbingan, proses latihan, serta pem-

biasaan yang terus-menerus. Moralitas anak taman kanak-kanak dan
perkembangannya dalam tatanan kehidupan dunia mereka dapat di-
lihat dari sikap dan cara berhubungan dengan orang lain (sosialisasi),

cara berpakaian dan berpenampilan, serta sikap dan kebiasaan makan.
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Demikian pula, sikap dan perilaku anak dapat memperlancar hubung-
annya dengan orang lain.

Penanaman moral kepada anak usia taman kanak-kanak dapat
dilakukan dengan berbagai cara dan lebih disarankan untuk mengguna-

kan pendekatan yang bersifat individual, persuasil demokratis, ketela-
danan, informal, dan agamais. Beberapa program yang dapat diterapkan
di taman kanak-kanak da.lam rangka menanamkan dan mengembang-
kan perilaku moral anak di antaranya dengan bercerita, bermain peran,

bernyanyi, mengucapkan sajak, dan program pembiasaan lainnya.

2. Pengembangan Kemampuan Kepribadian/Moral bagi Anak

Perkembangan moral dan etika pada diri anak taman kanak-kanak
dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan pribadi anak dalam kait-
annya dengan orang lain, misalnya mengenalkan dan menghargai per-

bedaan di lingkungan tempat anak hidup, mengenalkan peran gen-

der dengan orang lain, serta mengembangkan kesadaran anak akan

hak dan tanggung jawabnya. Puncak yang diharapkan dari tujuan pe-

ngembangan moral anak taman kanak-kanak adalah adanya keteram-

pilan afektif anak iru sendiri, yaitu keterampilan utama untuk merespons

orang lain dan pengalaman-pengalaman bamnya, serta memunculkan
perbedaan-perbedaan dalam kehidupan teman di sekitarnya.

Hal yang bersifat substansial tentang pengembangan moral anak

usia taman kanak-kanak di antaranya pembentukan karakter, kepri-
badian, dan perkembangan sosialnya. Guru taman kanak-kanak harus

menguasai strategi pengembangan emosional, sosial, moral, dan agama

bagi anak taman kanak-kanak. fuga, guru taman kanak-kanak perlu

untuk senantiasa mengadakan penelitian tentang pengembangan dan

inovasi dalam bidang pendidikan bagi anak usia prasekolah.

1. Tahap Perkembangan MoralAnak

a. Tahapan Perkembangan Moral Anak

Ruang lingkup tahapan/pola perkembangan moral anak di antara-

nya tahapan kejiwaan malusia dalam menginternalisasikan nilai moral

kepada dirinya sendiri, mempersonalisasikan dan mengembangkannya
dalam pembentukan pribadi yang mempunyai prinsip, serta dalam me-

matuhi, melaksanakan/menennrkan pilihan, menyikapi/menilai, atau

melakukan tindakan nilai moral.
Menurut Piaget, anak berpikir tentang moralitas dalam dua cara/
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tahap, yaitu cara heteronomora (usia 4-7 tahun ), di mana anak meng-

anggap keadilan dan aturan sebagai sifat-sifat dunia (lingkungan) yang

tidak berubah dan lepas dari kendali manusia dan cara autonomous

(usia l0 tahun ke atas) di mana anak sudah menyadari bahwa aturan-

aturan dan hukum itu diciptakan oleh manusia.

Menurut Kohlberg, perkembangan moral anak usia prasekolah

berada pada level/tingkatan yang paiing dasar, yairu penalaran moral

prakonvensional. Pada tingkatan ini anak belum menunjukkan inter-

nalisasi nilai-nilai moral. Pertimbangan moralnya didasarkan pada aki-

bat-akibat yang bersifat fisik dan hedonistik. Ada empat area perkem-

bangan yang perlu ditingka&an dalam kegiatan pengembangan atau

pendidikan usia prasekolah, yaitu perkembangan fisik, sosial emosi-

onal, kognitif, dan bahasa.

4. Perkembangan MoralAnak lndonesia

Anak lndonesia memiliki perkembangan moral yang tidak jauh ber-

beda dengan anak di dunia pada umumnya. Faktor-faktor pembenruk

m'.rncu.lnya perbedaan moral malusia, di antaranya kcnyataan hidup,

tantang€rn yang dihadapi, dan harapan yang dicita-cita oleh komuni-

tas manusia itu sendiri. Masalah yang paling penting dalam pendidikan

moral bagi anak Indonesia adalah bagaimana upaya kita sebagai seo-

rang guru taman kanak-kanak agar setiap perbedaa-n yang muncul da-

pat kita arabkan menjadi suaru materi pendewasaan sikap dan perilaku

anak dalam sosialisasinya. Tidak ada salahnya kita sisipkan pendidikan

multikultur kepada anak usia taman kanak-kanak sesuai dengan tingkat

dan pemahaman mereka.

5. DisonansiMoral

Hakikat anak sebagai manusia pada umumnya memiliki tiga tena-

ga dalam, yairu id, ego, dan super ego yang akan memberikan pengaruh

untuk melakukan berbagai kegiatan positif maupun negatif' Sebagai

guru taman kanak-kanak Anda harus mencermatinya agar dapat mem-

berikan motivasi unnrk mengarahkan pada kegiatan yang positif' Pen-

didikan akan sangat berarti bagi anak didik jika mampu membuahkan

hasil yaitu adanya perubahan sikap dan perilaku ke arah positif' Dalam

teori penanaman moral dan etika, dikenal adanya istilah disonansi mo-

ral yang berarti gema, atau echoyatg ada pada diri manusia yang bersi-

fat melemahkan su,ua hati dan prinsip-prinsip, serta keyakinan dalam

proses pendidikan maupun kehidupan. tawan dari disonansi moral
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adalah resonansi, yang justru mengukuhkan/menekankan adanya

gema atau getar nilai, norma dan moral yang telah diketahui seseorang

dari proses pendidikan sebelumnya. Peranan guru dan orangfua dalam

hal ini adalah sebagai pengontrol dan pengendali perilaku dan sikap

anak didik kita, dalam proses pendidikan yang mereka jalani. Peranan

resonansilah yang patut kita tekankan dalam kegiatan pendidikan yang

perlu kita desain bersama. Menurut Freud, diri manusia memiliki struk-

tur psikologis yang bertugas mengalirkan dorongan-dorongan atau

energi psikis yang ada. Struktur ini berfungsi sebagai mediator (peran-

tara) atau dorongan dan perilaku seseorang. Munculnya disonansi pada

diri manusia disebabkan adanya beberapa faktor penyebab, seperti di-
sonansi kogrutif, disonansi personal, disonansi sosiopolitis, dan diso-

nansi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan pola modemisasi.

Disonansi kognitif muncul karena adanya rasa lebih tahu segalanya,

mengetahui cara/jalan keluarnya jika suatu saat perbuatannya diketa-

hui, merasa lihai dalam memberikan argumentasi. Disonansi personal

muncul didorongoleh kebunrhan dan kepentingan diri, ketergesaan, dan

keadaan damrat, kekerabatan dan keluarga, keyakinan diri dan mitos,

kebiasaan dan budaya, tugas dan jabatan, dan hasrat untuk sukses dan

kesenangan. Disonansi sosiopolitis dimungkinkan oleh adanya faktor
ideologi, ras dan kesukuan, nasionalisme dan sebagainya. Keterbukaan

dalam komunikasi, peningkatan mobilitas dan pengenduran integritas

manusia, pola hidup dan pola pikir yang rasional, materialisme, indivi-
dualisme, daya tarik kehidupan sosial, dan peningkatan persaingan te-

lah menjadi masalah kehidupan yang harus kita cermati bersama dalam

menyelamatkan anak didik kita masing-masing.

Berbagai Pendekatan Pengembangan Moral bagiAnak Taman
Kanak-kanak

a. Pendekatan Pengembangan Mora! bagi AnakTaman Kanak-kanak

Setiap tindakan guru atau orangtua dalam melakukan suatu ke-

giatan pendidikan seyogianya dilandasi oleh keputusan profesional
yang diambil berdasarkan informasi dan pengetahuan yang sekurang-

kurangrrya meliputi tiga hal, yaitu apa yang diketahui tentang proses

belajar dan perkembangan anak, apa yang diketahui tentang kekuat-

an, minat, dan kebutuhan setiap indMdu anak di dalam kelompoknya,
serta pengetahuan tent.rng konteks sosial kultural di mana anak hidup.
HaI yang perlu menjadi bahan pemahaman para guru dan orangtua da-

6
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lam rangka menentulan pendekatzln yang tepat dalam kegiatan bela-

jar mengajar adalah pengetahuan tentang teknik membentuk tingkah

Iaku anak. Teknik-teknik itu meliputi telanik memahami, mengabaikan,

mengalihkan perhatian, keteladanan, hadiah, perj anj ian, membentuk,

mengubah lingkungan rumah, memuji, mengajak, menant IS, meng-

gunakan akibat yang wajar dan alamiah, sugesti; meminta, peringatan

atau i-syarat, kerutinan dan kebiasaan, menghadapkan suatu problem,

memecahkan perselisihan, menentukan batas-batas aturan, menimpa-

kan hukum, penentuan !\ral<ttl dan jumlah hukuman, serta mengguna-

kan pengendalian secara fisik.

b. Jenis-jenis Pendekatan dan Metode untuk Pengembangan Moral

Anak

Untuk pengembangan nilai dan sikap anak dapat digunakan me-

tode-metode yarlg memunghnkan terbentr'rlcrya kebiasaan-kebiasa-

an yang didasari oleh nilai-nilai ag,rma, dan moralitas agar anak dapat

menjalani hidup sesuai dengan norma yang dianut masyarakat. Dalam

menentukan suatu pendekatan dan metode yang akan digunakan pada

progam kegiatan anak, guru perlu mempunyai alasan yang kuat dan

faktor-faktor yang mendukung seperti karakteristik rujuan kegiatan dan

karakteristik anak yang diajar. Metode-metode pembelajaran y:Ing se-

suai dengan karakteristik anak usia taman kanak-kanak (T() untuk ke-

pentingan pengembangan dan pembelajaran moral dan agama anak, di

antaranya: bercerita, karyawisata, bernyanyi, dan mengucapkan sajak'

Ada beberapa cara bercerita yang dapat digunakan, antara lain guru da-

pat membacakan langsung dari b da (story reading), menggunakan ilus-

rasi buku gambar (story tellin$, menggunakart papan flannel, metg-

gunakan boneka, dan bermain peran dalam suatu cerita.

I. RAN(KUMAN

Salah satu sikap dasar yang harus dimiliki seorang anak untuk

menjadi seorang manusia yang baik dan benar adalah memiliki sikap

dan nilai moral yang baik dalam berperilaku sebagai umat Tuhan, anak,

anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Usia dini adalah saat yang

paling baik bagi guru untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan nilai,

moral, dan agama kepada anak usia dini. Walaupun peran orangtua sa-

ngatlah besar dalam membangun dasar moral dan agama bagi anak-

anaknya, peran guru juga tidaklah kecil dalam meletalkan dasar moral

dan agama bagi seorang anak, karena biasanya anak menuruti perintah

o
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gurunya.
Oleh karena itu, seorang guru harus selalu berupaya dengan ber-

bagai cara agar dapat membimbing anak usia dini agar mempunyai

kepribadian yang baik, yang dilandasi dengan nilai moral dan agama.

Dengan diberikannya landasan pendidikan moral dan agama kepada

anak, seorang anak dapat belajar membedakan perilaku yang benar
dan salah, contohnya di TK seorang anak dapat belajar bahwa mereka

tidak boleh menjadi anak yang senang berbohong, mengambil barang

yang bukan miliknya, atau mengganggu orang lain. Mendidik anak de-

ngan pendidikan nilai moral dan agama yang baik, bukanlah pekerjaan

yang mudah dilakukan oleh karena iru guru harus selalu meningka&an

wawasan, pemahaman, dan keterampilan terkait pengembangan mo-

ral dan agama anak. Kemampuan anak-anak untuk mengantisipasi pe-

ngaruh buruk dari lirrgkungan yang ada di sekitar mereka. Saat ini, kita
sangat prihatin melihat dekadensi moral yang melanda usia anak-anak.

Suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar bahwa pembekalan ilmu agama

sejak dini harus dilakukan semaksimal mungkin. Catatan khusus bagi

anak-anak usia dini yang merupakan dasar perpijakan menuju tangga

yang lebih tinggi harus punya ilmu agama yilng sangat memadai. Re-

alitas hari ini, anak-anak usia taman kanak-kanak sangat minim ilmu
agamanya. Iadi, anak-anak taman kanak-kanak har.rs dibekali ilmu
agama lebih banyak. Salah satu yang bisa dijadikan solusi adalah de-

ngan memberikan pengembangan pembelajaran agama yang lebih
khususnya tentang ketauhidan, ibadah, dan muatnalah.

o
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m. Mengerti apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu.

n. Mengenal sedikitnya 13 fungsi benda.

o. Mengenal sedikitnya 12 jenis pekerjaan.

p. Mengerti ke mana harus pergi untuk mendapatkan bantuan atau

mencari sesuatu.

Implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran yang efektif

di taman kanak-kanak (Slavin dalam Suryana, 20f 3) adalah aktivitas di
dalam proses belajar mengajar hendaknya ditekankan pada pengem-

bangan struktur kognitif melalui pemberian kesempatan pada anak un-

tuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai akivitas pem-

belajaran yang sesuai dengan pembelajaran dan mengandung makna,

seperti membuat bangunan dan balok, mengamati perubahan yang

terjadi di lingkungan anak, yang dikaitkan dengan pengembangan da-

sar-dasar sains atau berhitung dan pengelnbangan bahasa, baik bahasa

lisan maupun membaca dan menulis. Memulai kegiatan dengan mem-

buat konflik dalam pikir anak, misalnya memberikan jawaban yang sa-

lah untuk memotivasi anak memikirkan dan mengemukakan jawaban

benar. Memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan ber-

bagai kegiatan yang paling dapat mengembangkan kemampuan kog-

nitifrrya. Misalnya mengubah objek-objek yang disajikan secara nyata

ke dalam bentuk lain misalnya gambamya. Melakukan kegiatan tanya
jawab yang dapat mendorong anak untuk berpikir dan mengemukakal
pikirannya.

4. Perkembangan Psikososial

Anak usia Taman Kanak-kanak berada pada fase inisiatif vs. tasa

bersalah yang menggambarkan ciri-cirinya sebagai berikut (Salvin,

1994: 55):

a. Sudah dapat mengontrol perilakunya.

b. Sudah dapat merasakan kelucuan (misalnya, tertawa).

c. Rasa takut dan cemas mulai berkembang dan hal ini akan ber-

langsung sampai 5 tahun.
d. Keinginan untuk berdusta mulai muncul akan tetapi anak takut

melakukannya.

e. Anak usia 6 tahun sudah bisa mempelajari mana yang baik dan sa-

lah.

f. Sudah dapat menenangkan diri.

C. Pada usia 6 tahun anak sangat asertif, sering berperilaku seperti

bos, mendominasi situasi, akan tetapi dapat meneriman nasihat.
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h. Sering bertengkar namun cepat baikan.

i. Anak sudah bisa menunjukkan sikap ramah.

j. Berdisiplin.

Prinsip perkembangan anak saat ini merupakan bawaan masa lalu,

jika saja fase-fase seperti percaya vs. tidak percaya dan autonomi vs.

malu, maka akan besar pengaruhnya. Anak yang percaya lingkungan

alam sekitar, maka akan muncul autonomy. Anak yang tidak memiliki

kepercayaan, maka akan berkembang menjadi anak yang malu dan

ragu-ragu.

5. Perkembangan Sosial Imosional pada Anak Usia Taman

Kanak-kanak

a. Perkembangan Emosi

Emosi adalah suatu keadaal yang kompleks, dapat berupa pera-

saan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang

muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Aspek emosional melibat-

kan tiga variabel, yaitu variabel stimu-lus, variabel organismik, dan va-

riabel respons.

Fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak yaitu (Mau-

rice, www.ibe.unesco.org: 45): (1) sebagai bentul komunikasi dengan

lingkungannya; (2) sebagai bentuk kepribadian dan penilaian anak ter-

hadap dirinya; (3) sebagai bentuk tingkah laku yang dapat diterima ling-

kungannya; (4) sebagai pembentuk kebiasaan; dan (5) sebagai upaya

pengembangan diri.
Basic emotion dan bentuk-bentuk emosi yang umum terjadi pada

awal masa kanak-kanak, yaitu amarah, takut, cemburu, ingin tahu, iri
hati, gembira, sedih, dan kasih sayang (Slavin, 1994: 55).

b. Perkembangan Sosial

Sosialisasi merupakan proses melatih kepekaan diri terhadap rang-

sangan sosial yang berhubungan dengan tuntutan sosial sesuai dengan

norma, nilai, atau harapan sosial Proses perkembangan sosial terdiri

dari tiga proses, yaitu belajar bertingkah laku dengan cara yang dapat

diterima masyarakat, belajar memainkan peran sosial yang ada di ma-

syarakat, serta mengembangkan sikap sosial terhadap individu lain dan

altivitas sosial yang ada di masyarakat. Ketiga proses sosialisasi ini akan
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melahirkan tiga model individu, yaitu individu sosial, individu nonsosi-

aI, dan individu antisosial. Pola bermain sosial pada awal masa kanak-

kanak, sebagai berikut: bermain soliter, bermain sebagai penonton/

pengamat, bermain para.lel, bermain asosiatif, dan bermain kooperatif
(Slavin, 1994: 57).

c. Ciri€iri Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Taman Kanak-

kanak

Robinson (Robinson, lg9l221) mengatakan ciri utama reaksi emo-

si pada anak adalah reaksi emosi anak sangat kuat, reaksi emosi sering

kali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan, reaksi

emosi anak mudah berubah, reaksi emosi bersifat individual, dan reaksi

emosi anak dapat dikenali melalui tingkah laku yang ditampilkan.

Bentuk reaksi emosi pada anak akan tampak pada amarah yang

muncul, ekspresi rasa takut yang dilihat dari rasa malu, khawatir atau

cemas, cemburu, rasa ingin tahu yang kuat, iri hati, senang, gembira, se-

dih, dan kasih sayang. Gambaran umum pola/bentuk hubungan emosi

terhadap kehidupan seorang anak. Pertama, emosi mewarnai pandang-

an anak terhadap dimensi kehidupan. Persepsi tentang rasa malu, ta-

kut, agresif, ingin tahu atau bahagia, dan lain-lain akan mengikuti pola

tertentu sesuai pola yang berkembang dalam kelompok sosial dan ke-

hidupannya. Kedua, emosi memengaruhi interaksi sosial. Melalui emo-

si anak belaiar cara mengubah perilaku agar dapat menyesuaikan diri
dengan tuntutan dan ukuran sosial'. Ketiga, reaksi emosional apabila di-

ulang-ulang akan berkembang menjadi suatu kebiasaan (Yusuf,2002:

122).

Secara khusus, perubahan emosi berakibat pada perilaku terten-

tu, di antaranya: memperkuat semangat, apabila orarlg merasa senang

atau puas atas hasil yang telah dicapai; melemahkan semangat, apa-

bila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari ke-

adaan ini ialah timbulnya rasa putus asa (frustrasi); menghambat atau

mengganggu konsentrasi belajar, apabila sedang mengalami ketegang-

an emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup (neruous) dan gagap

dalam berbicara; mengganggu penyesuaian sosial, apabila terjadi rasa

cemburu dan iri hati; dan suasana emosional yang diterima dan dia-

lami indMdu semasa kecilnya akan memengaruhi sikapnya di kemu-

dian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.
(Slavin, 1994: 195)

Perkembangan emosi dan sosial tidak selamanya stabil, banyak
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faktor yang memengaruhinya baik faktor yang berasal dari arak itu sen-

diri maupun yang berasal dari luar dirinya, baik pengaruhnya secara

dominan maupun secara terbatas' Adapun faktor yang memengaruhi

perkembangan emosi anak prasekolah, meliputi: keadaan di dalam diri

individu; konflik-konflik dalam proses perkembangan; sebab-sebab

yang bersumber dari lingkungan, sedangkan faktor yang dapat meme-

ngaruhi perkembangan sosial anak ada tiga yang utama, yaitu faktor

lingkungan keluarga, faktor dari luar rumah atau luar keluarga, serta

faktor pengalaman awal yang diterima anak.

Terdapat tiga kondisi utama yang memengaruhi perkembangan

sosial emosional anak, yaitu kondisi fisik; kondisi psikologis; dan kon-

disi tingkungan (Slavin, 1994: 334). Apabila kondisi keseimbangan tu-

buh terganggu karena kelelahan, kesehatan yang buruk atau perubahan

yang berasal dari perkembangan, mereka akan mengalami emosi yang

meninggi. Pengaruh psikologis yang penting, antara lain terkait dengar

kerja inteligensi, aspirasi, dan kecemasan' Kondisi lingkungan, seperti

ketegangan yang terus-menerus dari lingkungan, jadwal yang ketat, dan

terlalu banyalnya pengalaman menggelisahkan yang merangsang anak

secara berlebihan akan mengganggu perilaku sosial emosional anak'

E. EKOLOGI MANUSIA DALAM PEMBELAJARAN PTNDIDIKAN

ANAK USIA DINI

Teoriekologimanusiamempelajriinterelasiantarmanusiadarr
lingkungannya. Ada empat stnrktur dasar dalam konsep tersebut' ya-

itu sistem mikro, meso, exo dan makro (Bems, 1997: 23)' Sistem mikro

adalahkeluargadanhubunganantaraanggotakeluarga.Keluargaada-
lah struktur terkecil dalam lingkungan yang terdiri dari oranStua (olang

dewasa) dan anak. Hubungan di dalam komunitas yang kecil ini temya-

tasangatmenentukandalamprosespembelajaranbagianakdimasa
mendatang. Hasil penelitian longitudinal di bidang psikologi perkem-

bangan menunjukkan bahwa kondisi kehidupan awal memiliki penga-

ruh perilaku Pada usia dewasa.

Perilaku ini dapat bersifat positif maupun negatif yaitu berupa

perilaku prososial maupun antisosial' Di bidang pendidikan, hasil pe-

nelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orangtua dalam memberi-

kan alat permainan vang sesuai dengan usia anak, dan pemberian sti-

mulasi yang bervariasi dalam aktivitas keseharian menjadi prediktor

terhadap perkembangan IQ anak. Begitu pula sebaliknya, ketidakhar-

monisan dalam keluarga, sikap dingin, penolakan kehadiran anak dan
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pemberian hukuman yang tidak sesuai, berpengaruh terhadap perkem-
bangan perilaku menyimpang (Young,2002:34-35). Demikian juga per-
hatian dan dukungan emosional orangtua terhadap anak pada usia dini
berpengaruh terhadap tinggi rendahnya perkembangan kognitif anak.

Sistem mikro dalam interelasi antara anak dan lingkungan yang ter-
dekatnya yaitu lingkungan keluarga sangat penting bagi perkembangan
dan pertumbuhan anak.

Apabila anak menjadi lebih besar darl bersekolah, maka ia berada
dalam sistem meso. Sistem meso ini adalah tahap perkembangan lan-
jutan dari mikro, di mana anak mulai beranjak usia sekolah, maka
dia akan bertemu dengan lingkungan sekolah. Di dalam sekolah anak
akan bertemu dengan lingkungan yirng baru, seperti tempat yang baru,
orang baru (teman sebaya, guru, dan lainnya). Anak akan belajar dari
lingkungan sekolah dia akan mulai mengembangkan kehidupan sosial

ke lingkungan yang lebih luas daripada keluarga, perkembangan anak
akan besar dipengamhi oleh kehidupan sosial di lingkungan sekolah
khususnya dalam interelasi dengan teman sebaya.

Sistem exo adalah setting di mana anak tidak berpartisipasi aktif
tetapi terkena pengaruh berbagai sistem, seperti pekerjaan orangtua,
teman dan tempat kerja orangtua serta berbagai lingkungan masya-

rakat lain. Sistem makro berbicara tentang budaya, gaya hidup, dan
masyarakat tempat anak berada. Semua sistem tersebut saling pe-
ngaruh memengaruhi dan berdampak terhadap berbagai perubahan
dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, seluruh komponen sistem
berpengamh terhadap pengasuhan (nurturing dan pendidikan anak
secara holistic (Bems, 1997: 30). Paradigma baru dalam pendidikar
anak usia dini menekankan pada penirngirnan nurturing oleh semua
pihak berkenaan dengaa tumbuh kembang anak yang bersifat keutuhan
jamak yang unjk dan terarah.

Dalam perkembangannya, anak mempunyai berbagai kebutuhan,
yar,g perlu dipenuhi, yaitu kebutuhan primer yang mencakup pangan,
sandang, dan "papan"; serta kasih sayang, perhatian, rasa aman, dan
penghargaan terhadap dirinya sebagaimana teori kebutuhan dari
Maslow (1978). Terpenuhinya kebutuhan tersebut akan memunghrkan
anak mendapat peluang mengaktualisasikan dirinya, dan hal ini da-
pat menghadirkan pelatuk untuk mengembangkan selurqh potensi
secara utuh. Pemenuhan kebutuhan dalam perkembangan ini banyak
tergantung dari cara lingkungan berinteraksi dengan anak-anak. Per-
kembangan anak ditentukan oleh berbagai fungsi lingkungan yang

e
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saling berinteraksi dengan individu, melalui pendekatan yang sifat-

nya memberikan perhatian, kasih sayang dan peluang untuk mengak-

tualisasikan diri sesuai dengan taraf dan kebutuhan perkembangannya

(Bredekamp, l9B7:37).
Pendidikan anak usia dini Iebih cenderung kepada menyiapkan

lingkungan (sekolah) untuk anak, bukan menyiapkan anak untuk bel-

ajar (sekolah). Lingkungan yang positif akan mampu mengembangkan

kecerdasan jamak yang dimiliki oleh anak sejak lahir, dan akan menjadi

potensi yang pada akhimya akan muncul pada saatnya.

PRINSIP PEl-,lBILAJARAN ANAK USIA DINI

Pembelajaran Berpusat pada Anak

Model pembelajaran yang berpusat pada anak menurut Sujiono

(2009: f 76) adalah model kelas berpusat pada anak, yaitu: (I) unftrk me-

ngembangkan seluruh aspek perkembangan anak; (2) memberikan ke-

sempatan pada anak untuk menggali seluruh potensi yang dimiliki; (3)

memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemam-

puannya melalui berbagai macam kecerdasan yang dimiliki atau kecer-

dasan jamak (multiple intelligences); dan (4) menggunakan pendekatan

bermain yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip " learning by playin!'
dan " learning by doin{' .

Stategi pembelajaran berpusat pada anak ditandai dengan: (l)

adanya materi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak

(deuelopmentally appropriate practice); (2) metode pembelajaran yang

men8acu pada center of interest melalui pengembangan tematik; (3)

media dan sumber belajar yang dapat memperkaya lingkungan belajar;

dan (a) pengelolaan kelas bersifat demokratis. Keterbukaan, saling

menghargai, kepedulian, dan kehangatan.

7. Keterampilan Hidup

Asumsi kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak hanya akan

berarti apabila dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang dikenal

dengan istilah kecakapan hidup (life skills). Melalui berbagai kecakapan

hidup yang dikuasai anak inilah, kelak ia akan mampu bertahan hidup

dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pada dasarnya, semua

pembelajaran yang berhubungan dengan kecakapan hidup bertujuan

agar anak mampu mendidik diri sendiri (self-help) dan kemudian mam-

pu menolong orang lain (social skilk) sebagai suatu bentuk kepedulian

a#
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dan tanggung jawab sosialnya sebagai salah satu anggota keluarga dan
masyarakat di mana anak berada.

Model ini berorientasi pada pengembangan keterampilan hidup
llmum (general life skill) yang terdiri atas self-awareness, thinking skill,
social skill, pre-uocational sklll. Bertujuan untuk mengena,tkan kepada
anak tentang kehidupan nyata yang akan dihadapinya. pola belajarnya
disesuaikan dengan perkembangan anak baik secara fisik dan psikis.

Dimensi keterampilan hidup, antara lain: keterampilan untuk ke-
mandirian, karakteristik perkembangannya antara lain: dapat meng-
gunakan serbet dan membersihkan tumpahan makanal, dapat me-
nuangkan air dan minum sendiri, dapat makan sendiri, dapat memakai
dan melepas pakaian sendiri, dapat membuka kancing baju depan yang
besar, dapat memakai sepatu tanpa tali (jenis sepatu boofl, dapat men-
cuci tangan sendiri, dapat ke kamar kecil dan membersihkan dirinya
saat buang air, membuka dan menutup keran air, menyikat gigi dengan
diawasi dan menyeka hidup saat diperlukan.

3. Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak

Bermain kreatif ada.lah kegiatan bermain yang memberikan kebe-
basan pada anak untuk berimajinasi, bereksplorasi, dan menciptakan
suatu bentuk kreativitas yang unik. Model ini merupakan hasil pene-
litian dan pengembangan yang dilakukan oleh Yuliani Sujiono sebagai
bagian dari disertasi tahun 2005-2006. Model pembelajaran anak usia
dini yang dapat mengalomodasi pendekatan yang dilakukan untuk me-
ningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar-preskripsi: pening-
katan pengetahuan, keterampilan, sensitivitas, dan teknik pengelolaan
pembelajaran. Dasar pengembangaa, yaitu: (l) pembelajaran terpadu
atau tematik; (2) pusat kegiatan belajar/sentra; dan (3) pengelolaan ke-
las berpindah (mouing class).

Ciri model bermain kreatii yaitu:
l. Fase berpikir kreatif: persiapan, inkubasi, i.luminasi, dan verifikasi.
2. Karakteristik kreativitas: kelancaran, kelenturan, keaslian, elabo-

rasi, keuletan, dan kesabaran.
3. Penerapan potensi kecerdasan jamak, yang merupakan ungkapan

dari cara berpikir seseorang yang dapat dijadikan modalitas dalam
belajar melalui bermain. Aspek kecerdasan jamak linguistik, logika
matematika, visual spasial, interpersonal, intrapersonal, musikal,
kinestetik, naturalistik, dan spiritual.

#
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G. RANGKUMAN

Anak usia dini berada pada rentang usia 0-6 tahun' Di dalam UU

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa "pendidikan anak usia

dini taman kanak-kanak merupakan pendidikan formal pada jalur pen-

didikan anak usia dini yang mendid'ik anak usia 0-6 tahun'" Namun da-

Iamteorid.itegaskanbahwaPendidikananakusiadiniadalahpendidik.
an yang melayani rentang usia 0-8 tahun Tuluan pendidikan anak usia

dini adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap'

perilaku, pengakuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan

ol"h *uf adurn peffumbuhan serta perkembangan selanjutnya' Da-

lam tumbuh kembangnya, anak usia taman kanak- kanak selalu meng-

ikuti irama perkembangarurya' Pada masa usia ini disebut juga dengan

istilah masa keemasan (golden age) '

Airak usia dini dapat digolongkan pada tahap pra-operasional'

di mana pada tahap ini anak belum dapat dituntut untuk berpikir Io-

gis. Dengan berkembangnya kemampuan bahasa' anak meniadi lebih

iru-pt, L"-presentasikan dunianya melalui kesan mental dan sim-

bol. Teori perkembangan pada Piaget dengan konsep kecerdasan se-

peni halnya sistem biotogi membangun struktur untuk berfungsi' per-

iumbuhan kecerdasan ini dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial'

serta kematangan dan ekuilibrasi'

Perkembangan anak usia dini bertuiuan untuk mengembangkan

aspek perkembangan anak, yaitu aspek perkembangan nilai agama dan

mo.a, aspet perkembangan sosial emosional' aspek perkembangan fi-

sik motorik, aspek perkembangan kogrritif' aspek perkembangan baha-

sa, dan asPek Perkembangan seni'

o
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NILAI AGAMA DAN MORAL ANAK

A. PEN(ERTIAN },lORAL

Moral berasal dari bahasa l-attn mores, yang ar-
tinya adat istiadat, kebiasaan, atau cara hidup. Kata
,rlores mempunyai sinonim mas, moris, tutnner mores
atau manners, morals. Dalam bahasa Indonesia, kata
moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung
makna tata tertib hati nurani yang membimbing ting-
kah laku batin dalam hidup. Kata moral sama dengan
istilah etika yang berasal dari bahasa Yunani ethos.yai-
tu suatu kebiasaan adat istiadat. Secara etimologis, eti-
ka adalah ajaran tentang baik dan buruk, yang diterima
umum tentang sikap dan perbuatan. Pada hakikatnya,
moral adalah ukuran-ukuran yang telah diterima oleh
suatu komunitas, sedang etika Iebih dikaitkan dengan
prinsip-prinsip yarrg dikembangkan pada suatu profesi
(Istanto, 2007:4).

Namun ada pengertian lain etika mempelajari ke-
biasaan manusiayang telah disepakati bersama seperti;
cara berpakaian, tata krama. Dengan demikian, kedua-
nya mempunyai pengertian yang sama yaitu kebiasdan
yang hams dipatuhi. Moral, yaitu suatu ajaran-ajaran
atau wejangan, patokan-patokan atau kumpulan per-
aturan baik lisan maupun tertu-lis tentang bagaimana
manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi ma-
nusia yang baik. Sedang pengertian etika adalah suatu
pemikiran kritis tentang ajaran-ajaran dan pandangan
moral. Etika mempunyai pengertian ilmu pengetahuan
yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.
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Moral selalu mengacu pada baik buruk manusia' sehingga moral

adatah bidang kehidupan manusia dilihat dari kebaikan manusia'

Norma moral dipakai sebagai tolok ukur segi kebaikan manusia'

Menurut Magrris Suseno yang dikutip Hendrowibowo; moral adalah

sikap hati yang terungkap dalam sikap lahiriah' Moralitas terjadi jika

seseorang mengambil sikap yang baik, karena ia sadar akan tanggung

jawabnya sebagai manusia. Jadi, moralitas adaiah sikap dan perbuatan

baik sesuai dengan nurani.

B. I.IAKIKAT PENDIDIKAN MORAL

Istilah pendidikan berasal dari kata paedagogi' dalam bahasa Yu-

nani pae artinya anak dan ego artinya aku membimbing' Secara harfiah'

pendiditan berarti aku membimbing anak' sedang tugas pembimbing

aaalah membimbing anak agar menjadi dewasa' Secara singkat Driyar-

kara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan bahwa pendidikan ada-

lah suaru usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui

bimbingan atau pengajaran dan Iatihan untuk membantu peserta didik

mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi dewa-

sa, susila, dan dinamis.

Dalam menyosialisasikan nilai moral perlu adanya komitmen para

elite politik, tokoh masyarakat ,guu, stakeholderspendidikan moral' dan

seluruh masyarakat. Sosialisasi pendidikan moral harus memperhatikan

prinsip-prinsip, antara lain: "Pendidikan moral adalah suatu proses'

penaetatan yang digunakan secara komprehensif' pendidikan ini hen-

daknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah' rumah

dan masyarakat, semua partisipan dan komunitas terlibat di dalarnnya'

Sosialisasi pendidikan moral perlu diadalian bagi kepala sekolah' guru-

guru, murid-murid, orangtua murid, dan komunitas pemimpin yang

irerrpakan esensial utama' Perlu perhatian terhadap Iatar belakang

murid yang terlibat dalam proses kehidupan pendidikan moral'

Perhatian pendidikan moral harus berlangsung cukup lama (terus-

menerus), dan pembelajaran moral harus diintegrasikan dalam kuri-

kulum secara praksis di sekolah dan masyarakat' Pendidikan moral

harus direncanakan secara matang oleh stakeholders sebagai think-

tank, baik para pakar pendidikan moral' seperti rohaniawan (tokoh

agama), pemimpin nonformal (tokoh masyarakat) ' kepala sekolah'

guru-guru, orangtua murid. Pendidikan moral ini harus memperhatikan

,,il,i-,,il,i secara holistik dan uiniversa]. Keberhasilan pendidikan mo-

ral dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang memiliki kom-

{:
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petensi personal dan kompetensi sosial yang memiliki moral dan
dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik.

Dalam mewujudkan kehidupan moral bagi anak usia dini perlu
strategi perjuangan secara struktural dan kultural secara bersama-

sama. Strategi struktural dalam arti politis, perbaikan struktura.l ini
merupakan siuana yang paling efektif adalah melalui kurikulum
pendidikan anak usia dini. Melaui lembaga pendidikan formal aspirasi

masyarakat tentang moral dapat disalurkan, dan nilai-nilai moral dapat
diperjuangkan sebagai masukan dari masyarakat kepada pemerintah

khususnya Depdikbud. Input dari masyarakat kepada pemerintah akan

dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan atau undang-undang yang

mewajibkan dilaksanakannya pendidikan moral bagi anak usia taman
kanak-kanak yang didukung penuh oleh pemerintah.

HaI ini berkaitan erat dengan semakin merosotnya kehidupan
moral terutama di kalangan anak muda. Sementara secara ktrltural
memerlukan perjuangan yang panjang. Perjuangan membangun men-

talitas bangsa yang berbasis nilai-nilai moral melalui penghormatan

kepada orangtua dan bersumber dari nilai moral, harus diawali dari
individu yang menguttrmakan kehidupan, menjunjung nilai-nilai mo-

ral, disemaikan dari iingkungan keluarga, lingkungan sekolahan, dan

masyarakat luas.

Iadi, nilai moral dibawa seorang guru yang meyakini kebenaran

moral sebagai ideologi ideal dan harus ditanamkan pada setiap hati
(personal, individu) khususnya anak taman kanak-kanak agar suatu

hari nanti kehidupan bangsa yang menjunjung nilai-ni.tai mora.l dapat
terwujud. Dengan adanya benih nitai-nilai moral yang sudah di-

semaikan dalam keluarga, diajarkan di sekolah oleh guru dan masya-

rakat diharapkan setiap persona.l dapat mempraktikkan nilai moral

dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal nilai
moral yang sudah ada dalam persona.l merupakan lahan yang subur

bagi anak-anak usia taman kanak-kanak untuk mewujudkan kehidupan

bersama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Terlebih lagi dalam
pembelajaran dan sosialisasi pendidikan moral dapat dimanfaatkan

konsep learning to do, learning to be, learning to know, dan learning to

liue together.

Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dapat
juga digunakan konsep "ingarso sung tuladllo, ing ma.dyo mangun

knrso, tut wuri handayanl. " Konsep pendidikan moral bagi anak-anak

usia taman kanak-kanak tidak hanya sebagai wacana tetapi harus di-

'5::
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aktualisasikan ke dalam kehidupan nyata, sehingga pendidikan moral

bisa mewujudkan masy€uakat ideal seperti yang dicita-citakan'

(. PENTIN(NYA SOSIALISASI NILAI-NILAI MORAT

Dalam usaha menyosialisasikan nilai-nilai moral peserta didik se-

ring mengalami kebingungan dalam menenru'kan pilihan bagaimana

harus berpikir, berkeyakinan dan bertingkah laku sebab apa yang di-

mengerti belum tentu saran dengan apa yang terjadi dalam masyara-

kat yang penuh konflik nilai. Televisi dan koran memberikan informasi

yang berbeda dengan apa yang ada dalam keluarga maupun yang teda-

di di masyarakat, sehingga hal ini sangat membingungkan peserta didik

untuk menentukan pilihan nilai. Peserta didik sulit menentukan pilihan

nilai yang terbaik, akibat dari pengaruh teman sebaya' Dalam hd ini'

jika pendidikan nilai moral ingin berhasil perlu mengajarkan secara

langsung kepada anak didik dengan memberi keteladanan yzlng nyata'

Transfer nilai moral kepada anak usia dini juga dapat digunakan

dengan metode secara moderat karena di dunia ini tidak ada sistemyang

,"rnp*u, oleh karena itu peserta didik harus mengolah dan memiliki

norrn:lnya sendiri. Guru dan orangtua hanya memberikan norma-nor-

ma yang sudah dibakukan dan mengajarkannya, sehingga peserta didik

tidak merasa digurui, mereka dibiarkan untuk bareksperimen' berdialog

dengan dirinya atau merenungkan ajaran moral yang telah diterimanya'

sehingga peserta didik menemukan apa yang dikehendakinya dan tidak

bertentangan dengan nilai-nilai substansial'

Cara lain untuk memindahkan nilai moral dengan cara memodel-

kan, dengan asumsi bahwa guru menampilkan diri dengan nilai tertentu

sebagai model yang mengesankan, maka harapannya peserta didik

akan meniru model yang diidolakan' Namun demikian' model-model

tingkah laku dan sikap yang berhubungan dengan nilai moral sering di-

tampilkan oleh banyak orang yang berbeda-beda' sehingga anak bisa

mengalami kebingungan dalam menentukan nilai moral' Oleh karena

itu, orang dewasa harus mengajar nilai-nilai moral secara berulang-

ulang kepada anak-anak dan membicarakannya pada waktu di rumah'

dalam perjalanan, waktu di tempat tidur, dan pada waktu bangun pagi'

Ajaran moral hams diikatkan sebagai tanda pada tangan dan dahi'

dan menuliskan pada tiang pintu dan pintu Serbang' Atau seluruh

kehidupan dan aktivitas serta lingkungan hidup dijadikan media untuk

sosialisasi nilai-nilai moral. Pendidik hendalrrya tidak bosan-bosan un-

o
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tuk memberikan nasihat, telandan, ruang pi.lihan, kesempatan untuk
mengambil keputusan, keleluasaan bagi anak-anak untuk meneladani,
mengikuti dan menilai baik buruk, benar dan salah suatu sikap dan
perbuatan.

Prinsip pembelajaran moral merupakan pembelajaran yang efektif
yang harus menempatkan peserta didik sebagai pelaku moral yang das

Sollen, mereka harus diberi kesempatan untuk belajar secara aktif baik
fisik maupun mental. Aldif secara mental bilapeserta didikaktif berpikir
dengan menggunakan pengetahuannya unnrk memersepsikan penga-

laman yang baru di samping secara fisik dapat diamati keterlibatannya
dalam belajar sehingga nilai-nilai moral menjadi bagian dari hidupnya.
Dalam pembelajaran nilai moral ada beberapa hal yang perlu diper-
hatikan agar pembelajaran nilai dapat efektif yaitu perbuatan dan pem-

biasaan. Oleh karena dengan perbuatan anak taman kanak-kanak dapat

secara langsung melakukan pengulangan perbuatan agar menjadi ke-

biasaan. Interalsi antara panutan yang memberi keteladanan pada pe-

serta didik dan kondisi lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran
nilai moral sangat menguntungkan untuk transfer nilai melalui saling

membagi dalam pengalaman.

Guru yang baik juga dapat mengerti perasaan, pemahaman, jalan
pikiran peserta didik dan mereka diberi kesempatan untuk mengo-

munikasikan sekaligus dapat memberi jalan keluar dalam pergumulan
pemilihan nilai budi pekerti yang ada tanpa mengindoktrinasi. MeIaIui
pemahaman yang mendalam terhadap materi pembelajaran nilai, pe-

serta didik dapat memilih berbagai altematif nilai yang ada dan meng-

amalkan sebagai ujud aktualisasi diri. Guru sebagai panutan yang mem-
beri hidupnya bagi peserta didikdiharapkan dapat merefleksi diri melalui
perasaan dan pikirannya setelah merenung dan mendapat masukan

sehingga dapat mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengamalan

nilai budi pekerti yang telah diterima dan dilakukan siswanya.

Ada dua lembaga yang berperan mengajarkan pendidikan budi
pekerti yaitu lembaga formal dan nonformal, secara formal pendidikan

moral dilakukan oleh sekolah dan nonformal oleh keluarga dan masya-

rakat. Pendidikan moral melalui keluarga, peran orangtua sangat do-

minan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan disesuaikan dengan

tumbuh kembang jiwa anak. Anak-anak akan patuh pada perintah
orirngtuanya unhrk melakukan yang baik. Adapun pendidikan moral
melalui masyarakat biasanya berupa norma sosial. Norma merupakan
kaidah, atur.rn yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi

*
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warganya, agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib' Ada

beblrapa norna yang harus dipatuhi dalam masyarakat' antara lain:

norma kesopanan, norrna agarna, norma kesusilaan' dan norma hukum'

Norma di atas sangat membantu untuk mewuiudkan moral yang baik'

pendidikan moral di sekolah dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk

membentuk peserta didik memiliki moral yang luhur' berakhlak mulia'

agar kelak beiguna bagi bangsa dan negara' Program pendidikan moral

dlwujudkan terintegrasi dalam semua pelajaran yang ada' agar menS-

hasilkan warga negara Yang baik'

D. PERKEMBANCAN MORAL MENURUT KOI{LBERG

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendah-

.ryu *ori seseorrng berdasarkan perkembangan penalaran moralnya

."p".ti yurrg diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg' Tahapan terse-

but dlbuat saat ia belajar psikologi di University of Chicago berdasar-

kan teori yang ia buat setelah terinspirasi hasil kerja Jean Piaget dan

kekagumannya akan reaksi anak-anak terhadap dilema moral' Crain

wili; C. (1985) menulis disertasi doktomya pada tahun 1958 yang

menjadi awal dari apa yang sekarang disebut tahapan-tahapan per-

kembangan moral dari Koilberg'
feori ini berpandangan bahwa penalaran moral' yang merupakan

dasar dari perilaku etis, mempr'rnyai enam tahapanperkembangan yang

dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral

,"irirrg p".ru.nbahan usia yang semula diteliti Piaget yang menyatakan

talwl togila aan moralitas berkembang melatui tahapan-tahapan kon-

struktif. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini' dengan menentu-
' 

kan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan

dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan

*alaupu., ada dialog yang mempertanyakan implikasi filosofis dari fe-

nelitiannya.
Kohlberg menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam

penelitiannya, dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang akan men-

justifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam per-

soalan moral yang sama. Kohlberg kemudian mengkategorisasi dan

mengklasifikasi respons yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang

berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan:

prakonvensional, konvensional, dan pascakonvensional' Colby' Anne;

KoNberg, L. (f987). Teorinya didasarkan pada tahapan perkembangan

konstruktif; setiap tahapan dan tingkatan memberi tanggapan yang le-
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bih adekuat terhadap dilema-dilema moral dibanding tahap/tingkat se-

belumnya.
Keenam tahapan perkembangan moral dari Kohlberg dikelom-

pokkan ke dalam tiga tingkatan: prakonvensional, konvensional, dan
pascakonvensional. Mengikuti persyaratan yang dikemukakan Piaget

untuk suatu Teori perkembangan kognitif, adalah sangat jarang terjadi
kemunduran dalam tahapan-tahapan ini. Walaupun demikian, tidak
ada suatu fungsi yang berada dalam tahapan tertinggi sepanjang waktu.

fuga tidak dimungkinkan untuk melompati suatu tahapan; setiap tahap

memiliki perspektif yang baru dan diperlukan, dan lebih komprehensif,
beragam, dan terintegrasi dibanding tahap sebelumnya.

l. Prakonvensional

Tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya ada pada

anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalar-

an cialam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensio-

nal menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya

langsung. Tingkat prakonvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam
perkembangan moral, dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris.

Tahap perumq individu-individu memfokuskan diri pada konse-
kuensi langsung dari tindakan mereka yang d.irasakan sendiri. Sebagai

contoh, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang

melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman diberikan dianggap

semakin salah tindakan itu. Shaffer, David R. (20M) menambahkan, ia
tidak tahu bahwa sudut pandang orang lain berbeda dari sudut pan-
dang dtinya- Tahapan ini bisa di-lihat sebagai sejenis otoriterisme.

Tahap kedua menempati posisi apa untungnya buat say4 perilaku
yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Pena-

laran tahap kedua kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan
orang lain, hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga berpengamh
terhadap kebutuhannya sendiri, seperti "kamu garuk pr:nggungku, dan

akan kugaruk juga punggungmu." Dalam tahap kedua perhatian ke-
pada orang lain tidak didasari oleh loyalitas atau faktor yang bersifat
intrinsik. Kekurangan perspektif tentang masyarakat dalam tingkat pra-
konvensional, berbeda dengan kontrak sosial (tahap lima), sebab semua
tindakaa dilakukan untuk melayani kebutuhan diri sendiri saja. Bagi

mereka dari tahap kedua, perspektif dunia dilihat sebagai sesuatu yang

bersifat relatif secara moral (Survana, 2013).
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7. Konvensional

Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau

orangdewasa.orangditahapaninimenilaimoralitasdarisuatutin-
dakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan

masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat

dalam perkembangan moral. Dalam tahap ketiga, seseorang memasuki

masyarakat dan memiliki peran sosial' Individu mau menerima perse-

tujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang Iain karena hal tersebut

merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimiliki-

nya. Mereka mencoba menjadi seorang an ak baikunltkmemenuhi ha-

rapan tersebut, karena telah mengetahui ada gunanya melakukan hal

tersebut.Penalarantahapketigamenilaimoralitasdarisuatutindakan
dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan inter-

personal, yang mtrlai menyertakan hal, seperti rasa hormat' rasa terima

kasih, dan golden rule. Keinginan untuk memanrhi aturan dan otoritas

ada hanya untuk membantu peran sosial yang stereotip ini Maksud dari

suatu tindakan memainkan peran yang lebih sigtrifikan dalam penalar-

an di tahap ini; "mereka bermaksud baik"'" Shaffer, David R' (2004)'

Tahap keempa4 adalahpentinguntuk mematuhi hukum' keputusan'

dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari ma-

syarakat. Penalaran moral dalam tahap keempat lebih dari sekadar

kebunrhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap ketiga;

kebutuhan masyarakat harus metebihi kebutuhan pribadi' Idealisme

utama sering menennrkan apa yang benar dan apa yang salah' seperti

dalam kasus fundamentalisme. Bila seseorang bisa melanggar hukum'

mungkin orang lain juga akan begitu sehingga ada kewajiban atau tugas

untuk mematuhi hukum dan aturan. Bila seseorang melanggar hukum'

maka ia salah secara moral, sehingga celaan menjadi faktor yang sig-

nifikan dalam tahap ini karena memisahkan yang buruk dari yang baik'

3. Pascakonvensional

Tingkatan pascakonvensional, juga dikenal sebagai tingkat ber-

prinsip, terdiri dari tahap kelima dan keenam dari perkembangan mo-

ral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah

dari masvarakat kini menjadi semakin jelas' Perspektif seseorang harus

d-ilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat "hakikat diri mendahului

orang lain,, ini membuat tingkatan pascakonvensional sering'tertukar

dengan perilaku prakonvensional.
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Tahap kelima, jndividu-individu dipandang sebagai memiliki
pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, darr adalah penting

bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Permasalahan

yang tidak dianggap sebagai relatif seperti kehidupan dan pilihan
jangan sampai ditahan atau dihambat. Kenyataannya, tidak ada

pilihan yang pasti benar atau absolut-"memang Anda siapa membuat

keputusan kalau yang lain tidak?" Sejalan dengan itu, hukum dilihat
sebagai kontrak sosial dan bukannya keputusan kaku. Aturan-aturan
yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu

demi terpenuhinya kebaiknn terbanyak untuk sebanyak-banyaknya

orang. Kohlberg, Iawrence; T, Lickona, ed. (1976: 234). Hal tersebut

diperoleh melalui keputusan mayoritas, dan kompromi. Dalam hal ini,
pemerintahan yang demokratis tampak berlandaskan pada penalaran

tahap kelima.
Tahap keenam, penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak

menggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar

pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyenakan ke-

harusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Hak tidak perlu

sebagai kontrak sosial dan tidak penting untuk tindakan moral deontis.

Keputusan dihasilkan secara kategoris dalam cara yang absolut dan bu-

f;annya secara hipotetis seciua kondisional (lthat imperatif kategoris

dari Immanuel Kant). HaI ini bisa dilakukan dengan membayangkan

apa yang akarr dilakukan seseorang saat menjadi orang lain, yang juga

memikirkan apa yang dilakukan bila berpikiran sama. Tindakan yang

diambil adalah hasil konsensus. Dengan cara ini, tindakan tidak pernah

menjadi cara tetapi selalu menjadi hasil; seseorang bertndak karern
hal itu benar, dan bukan karena ada maksud pribadi, sesuai harapan,

legal, atau sudah disetujui sebelumnya. Walau Kohlberg yakin bahwa

tahapan ini ada, ia merasa kesulitan untuk menemuk.rn seseorang yang

menggunakannya secara konsisten. Tampaknya orang sukar, kalaupun

ada, yang bisa mencapai tahap keenam dari model Kohlberg ini.

i. METODE PEN(E},lBANGAN A(AMA DAN l,(ORAL ANAK

Salah satu sikap dasar yang harus dimiliki seorang anak untuk
menjadi seorang manusia yang baik darr benar adalah memiliki sikap

dan nilai moral yang baik dalam berperilaku sebagai umat Tuhan, anak,

anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Usia dini adalah saat yang

paling baik bagi guru untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan nilai,

moral, dan agama kepada anak usia dini. Walaupun peran orilngtua sa-
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ngatlah besar dalam membangun dasar mora.l dan agama bagi anak_
anaknya, peran guru juga tidaklah kecil dalam meletakkan dasar moral
dan agama bagi seoranga aaak, karena biasanya anak menuruti perin-
tah gurunya.

Oleh karena itu, seorang guru harus selalu berupaya dengan ber_
bagai cara agar dapat membimbing arlak usia dini agar mempunyai
kepribadian yang baik, yang dilandasai dengan nilai moral dan agama.
Dengan diberikannya landasan pendidikan moral dan agama kepada
anak, seorang anak dapat belajar membedakan perilaku yang benar
dan salah, contohnya di TK seorang anak dapat betayur tahwa mereka
tidak boleh menjadi anak yang senirng berbohong mengambil baraag
yang bukan milikrya, atau mengganggu orang lain. Mendidik anak de_
ngan pendidikan nilai moral dan agama yang baik, bukanlah pekerjaan
yang mudah dilakukan oreh karena itu g,ru harus seralu meningkatkan
wawasan, pemahaman, dan keterampilan terkait pengembangan moral
dan agama anak.

l. [sensi Pembinaan Perilaku di laman Kanak_kanak
Penanaman nilai agama, moral, disiplin, dan afeksi yang dalam

program pendidikan anak usia dini dimasulkan dalam bidangpemben_
rukan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus_mene_
rus dan ada dalam kehiciupan sehari_hari anak, sehingga aspek_aspek
perkembangan tersebut diharapkan berkembang secara optimal. Tuju_
an yang hendak dicapai dengan penanaman nilai_nilai/pembentukan
perilaku tersebut dilakukan melalui pembiasaaa dalam rangka mem_
persiapkan anak sedini mungkin mengembangkan sikap dan perilaku
yalg didasari oleh nilai agama dan moral sehingga dapat hidup sesuai
dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat.

Pernbenhrkan periiaku ini berfungsi untuk mencapai beberapa
hal, yaitu menanamkan pembiasaaa sikap dan perilaku yang didasari
oleh nilai agama dan moral sehingga anak dapat hidup sesuai dengan
nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakah; membantu anak agar tum_
buh menjadi pribadi yang matang dan mandiri; menanamkan budi
pekerti yang baik; melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan
perilaku yang baik dan yang tidak baik sehingga dengan sadar ber_
usaha menghindarkan diri dari perbuatan tercela; sebagai wahana
untuk terciptanya situasi belajar anak yang berlangsung tertib, aktil
dan penuh perhatian; melatih anak didik untuk mencintai lingkungan
yang bersih dan sehat; dan menanamkan kebiasaan disiplin dalam ke_

Ii(irl,r$*rfi t
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Ndupan sehari-hari (budaya bersih, tertib, dan keda sama).

Ruang lingkup pembentukan perilaku melalui pembiasaan, meli-

puti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengucapkan salam bila

bertemu dengan oranglain, tolong-menolong sesama teman, rapi dalam

bertindak, berpakaian dan bekerja, berlatih untuk selalu tertib dan patuh

pada peraturan, termasuk mau menerima tugas, menyelesaikan tugas,

memusa&an perhatian dalam jangka waktu tertentu, tenggang rasa

terhadap keadaan orang lain, berani dan mempunyai rasa ingin tahu

yang besar, merasa puas atas prestasi yang dicapai, bertanggung jawab

terhadap tugas yang diberikan, bergotong royong sesllma teman' men-

cintai Tanah Air, mengums diri sendiri termasuk, membersihkan diri

sendiri, berpakaian sendiri, makan sendiri, memelihara mi-lik sendiri,

rnenjaga kebersihan lingkungan termasuk, membantu membersihkan

lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan menyimpan ma-

inan setelah digunakan.

2. Pembinaan Perilaku (Penanaman Nilai-nilaiAgama, Moral,

Disiplin, dan Afeksi)

a. Prinsipprinsip Pembinaan Perilaku Anak

Dalam melaksanakan program pembentukal perilaku melalui

pembiasaan, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai beri-

kut: guru menciptakan hubungan yang baik dan akrab sehingga tidak

ada kesan bahwa guru adalah figur yang menakutkan bagi anak; guru

senantiasa bersitap dan bertingkah laku yang dapat dijadikan contoh/

teladan bagi anak; memberikan kesempatan kepada anak untuk mem-

bedakan dan memilih mana perilaku yang baik dan mana yang tidak

baik; guru sebagai pembimbing hanya mengarahkan dan menjelaskan

akibat-akibatnya; dalam memberikan tugas kepada arrak agar diusaha-

kan berupa ajakan dan perintah dengan bahasa yang baik; agar anak

mau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan guru memberikan

rangsilngan (motivasi) dan bukan paksaan; serta apabila ada anak yang

berperilaku berlebihan, hendaknya guru berusaha untuk mengendali-

kan tanpa emosi; terhadap anak yang menunjukkan perilaku bermasa-

lah, peran guru adalah sebagai pembimbing dan bukan penghukum;

serta pelaksanaan program pembentukan perilaku bersifat luwes/flek-

sibel.
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b. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan program pembentukan perilaku dapat di-

lakukan dengan cara sebagai berikut: kegiatan rutin yaitu kegiatan yang

dilakukan setiap hari, seperti berbaris memasuki ruang keles sebelum

memulai kegiatan belajar akan ditanamkan beberapa perilaku anak' an-

tara lain: (l) untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan; (2) tenSSang

rasa terhadap keadaan orang lain; (3) sabar menunggu giliran; (4) mau

menerima dan menyelesaikan tugas; dan (5) berani dan mempunyai

rasa ingin tahu Yang besar.

Selain perilaku di atas dapat pula ditanamkan pembiasaan perilaku

tentang hal-hal seperti berpakaian yang bersih dan rapi' mau mengikuti

peranuan dan tata tertib di TK (mau memakai pakaian seragam' da-

,*g a"pu, pada waktunya atau tidak terlambat), kebersihan badan

(termasuk kerapian dan kebersihan kuku, rambut' gigi' telinga' dan

lain-lain), berbaris dengan rapi, berdiri tegap pada saat barbaris' dan

tolong-menolong sesama teman dalam merapikan pakaian'

F. GRA PEMBINAAN PTRII.,AKU (PENANAMAN NII.AI-NI1-,AI

AfiMA DAN MORAL)

l. (ara Penanaman Nilai-nilai Agama

a. MengenalkanTuhan

Tuhan bagi anak-anak adalah sesuatu yang asing dan abstrak' se-

mentara anak-anak pun menggambarkan Tuhan dalam wujud konlqet'

Guru tidak bisa memaksa anak untuk mengenal-Nya secara abstrak'

Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menge-

nalkan Tuhan kepada anak, di antaranya:

l) Bermain, bemyanyi, deklamasi, membaca puisi' dan permainan

Iain yang di dalamnya memuat isi pesan adanya Tuhan sebagai

Pencipta dengan sifat-sifat-Nya yang terpuii'

2) Karyawisata atau tadabur alam untuk mengenalkan keindahan

alam ciptaan Tuhan. Guru menielaskan dan bertanya jawab me-

ngenai semua ciptaan Tuhan dalam kegiatan karyawisata itu'

3) Bercerita tentang sifat-sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penya-

yan8.
4) Teladan. Guru berzikir dengan menyebut nama Tuhan dalam setiap

kesempatan seperti membaca bismillah pada saat akan memulai
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kegiatan, membaca hamdallah pada saat mengakhiri kegiatan, dan

beristigfar pada saat lupa dan yang lainnya.

5) Pembiasaan yang diterapkan pada anak pada setiap kegiatan ber-

doa atau berzikir sebelum dan sesudah memulai kegiatan'

6) Memberikan anjuran kepada anak unruk selalu bersyukur dan

berterima kasih kepada Tuhan pada saat dianugerahi kenikmatan

dan bersabar pada saat ditimpa musibah.

7) Bermain peran dengan memberikan kesempatan kepada anak

untuk memerankan sebagai tokoh orang yang soleh dan lain seba-

gainya.

b. Mengenalkan lbadah Kepada Allah SWT

Mengenalkan ibadah kepada Allah SWT dimulai dengan menge-

nalkan kebersihan, baik dari kotoran maupun jenis-jenis najis serta

ctua-cara membersihkannya. Setelah itu perlu latihan-latihan atau

pembiasaan agar anak selalu menjaga dan memelihara kebersihan, baik

anggota badan, pakaian, maupun lingkungan.

c. Menanamkan Akhlak yang Baik

Program pengembangan nilai keagamaan yang berhubungan de-

ngan pananaman nilai akhlak akan berhasil baik jika guru memiliki

kepribadian atau a-khlak yang baik, memiliki sifat-sifat yang terpuii,

mengerti psikologi anak, menguasai ilmu mendidik, menguasai materi,

mencintai anak-anak dan disenangi oleh mereka, dan lain'Iain.

Adapun cara-cara menanamlan akhlak yang baik kepada anak-

anak, di antaranya: membiasakan anak-anak unnrk berdoa sebelum dan

sesudah melaksanakan kegiatan, membiasakan anak untuk mengucap-

kan salam setiap berjumpa dengan guru, dengan teman-temannya, de-

ngan orang lain sesama Muslim terutama dengan orangtuanya, setiap

masuk dan keluar kelas atau rumah, membiasakan menjawab salam dari

oranglain, membiasakan untukhidup salingmenolongdi antara sesama

teman, membiasakan anak unruk hidup membantu dan bergotong

royong bersama teman-teman, membiasakan anak untuk hidup seialu

menjaga kebersihan, membiasakan untuk berbicara pelan, lembut,

baik, sopan, dan jujur, membiasakan anak untuk menghormati dan

menghargai serta menaati perintah guru dan orangtua, membiasakan

anak untuk menggunakan tangan kanannya ketika: memberi atau me-

nyerahkan sesuatu dan menerima sesuatu, ketika makan dan minum;

dan kegiatan lain yang menggunakan tangan, selain membauang dan
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membersihkan kotoran, membiasakan anak untuk tidak bersuara

keras terutama di depan gr.rru dan orangtua, membiasakan anak untuk

tidak memotong pembicaraan orilng lain, membiasakan anak untuk
tidak mengganggu waktu istirahat orang lain, membiasakan anak tidak

keluar kelas atau rumah tanpa izin, dan membiasakan anak untuk

mengucapkan terima kasih ketika menerima kebaikan orang lain.

7. (ara Penanaman Nilai Moral pada Anak

Ada beberapa cara atau teknik yang dapat dikembangkan oleh guru

dalam berkomunikasi dan interaksi dengan anak-anak dalam rangka

menanamkan nilai moral pada anak. Cara-cara tersebut antara lain:

a. MemUarkan

Cara membiarkan yang dilakukan guru mengandung arti mene-

rima perbuatan anak-anak yang tidak berbahaya dan tidak merusak'

Beberapa contoh perilaku anak yang mesti dibiarkan tetapi harus dalam

pengawasan antara lain menjerit dan berteriak pada saat aktif bermain,

bermain pasir atau membuat gundukan tanah.

Membiarkan tingkah laku tersebut bukanlah berarti menyetujui

atau mengharapkannya unt'Jk terus berlangsung dalam jangka waktu

yang lama. Bukan pula membiarkan ini sebagai pemberian kesempatan

atau izin kepada anak-anak untuk melakukan apa saja yang dikehen-

daki mereka tanpa memperrdulikan hak-hak orang lain. Tujuan cara ini

adalah untuk memberi kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi

terhadap nilai-nilai sosial sebagai akibat dari tingkah lakunya baik seca-

ra individu maupun kelomPok.

Anak dapat merasakan akibat-akibat dari tingkah lakunya sendiri

maupun terhadaP orang lain.

b. Tidak Menghiraukan

Suryana (2013) menyatakan bahwa dalam rangka pembentukan

moral pada anak, maka guru perlu mengembangkan teknik "tidak hi-

rau" atas tingkah laku anak yang kelihatan tidak normal atau tidak pan-

tas, seperti merengek-rcngek, marah dan menangis, menjerit-jerit, ber-

teriak, dengan sengaja "tidak memberikan perhatian" dalam bentuk

kata-kata maupun tindakan. Tentu saja teknik tidak hirau ini didasar-

kan kepada pemahaman guru tentang motif yang mendasari tingkah

laku anak tersebut.
Teknik tidak hirau ini dimaksudkan agar anak menghentikan ting-
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kah lakunya yang negati( memberi isyarat kepada anak bahwa motif
dari tingkah lakunya tidak diperkenankan atau tidak disetujui oleh guru

atau dianggap tidak boleh oleh lingkungannya.

c. Memberikan Contoh

Perilaku guru, or.urgtua, dan lingkungan anak adalah contoh yang

paling efektif bagi pembentukan perilaku moral anak. Iika guru sering

marah-marah, maka perilaku tersebut sangat mudah ditiru oleh anak.

Dalam hal ini guru harus menjadi model terbaik bagi anak-anak dalam

melaksanakan nilai-nilai moral yang diharapkan.

d. Mengalihkan Arah

Mengalihkan arah adalah salah satu teknik yang penting dalam

pembimbingan dan pembelajaran moral anak. Ada beberapa cara yang

digunakan dalam teknik pengalihan arah ini, yaitu: mengarahkan ke-

giatan dan perilaku anak kepada kegiatan lain sebagai pengganti dari

kegiatan semula, misalnya anak aktif dalam kegiatan mencorat-coret

dinding kelas dengan kapur. Kemudian guru memberikan pensil dan

selembar kertas dan meminta anak unatk mencoret-coret atau meng-

gambar di kertas kosong tersebut.

Mengalihkan perhatian dari suatu objek atau jenis tingkah Iaku

yang tidak disenangi kepada jenis perilaku yang lebih sesuai dengan

kehendak masyarakat, misalnya bila dalam suaru kelompok bermain,

anak-anak mulai tertibat anak-anak sudah mulai terlibat dalam ke-

giatan saling mengejek, memaki dan menjurus kepada pertengkaran

maka guru harus segera melakukan pengalihan arah, misalnya dengan

meminta anak-anak unnrk duduk di lantai, karena ada permainan

menarik yang akan diberikan. Pengalihan ini dimaksudkan untuk men-

cairkan ketegangan sehingga emosi yang mulai meluap dan konflik di

antara anak-anak dapat dikendalikan.

e. Memuji

Memuji anak berarti guru menunjukkan nilai dari sifat-sifat peri-

laku mora-l yang mereka tampilkan. Pemberian penghargaan melalui

pujian secara psikologis mempunyai arti penguatan terhadap perilaku

anak yang diharapkan. Pujian merupakan tanda kepada anak dan um-

pan balik yang objektif yang mengesahkan dan mengembangkan harga

atau nilai dari tindakan-tindakan anak.

*
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Suryana (2013) mengungkapkan bahwa ada dua cara untuk meng-

ungkapkan pujian, yaitu verbal dan nonverbal, Pujian verbal dilakukan

melalui lisan atau ucapan kepada anak. Adapun ucapan nonverbal da-

pat berupa bahasa isyarat dalam bentuk anggukan, gelengan kepala'

ekspresimuka, isyarat mata, mulut, tangan ataukaki' Sebagai contoh jika

anak dapat menyanyi dengan baik, maka pujian nonverbal bisa dalam

bentuk anggukan, tepuk tangan, dan mengacungkan jernpol tangan'

Bennrk pujian yang diberikan kepada perilaku anak sebaiknya yang

bersifat deskriptif dan bukan pujian evaluatif. contoh pujian deskriptil

"wama-walna dalam lukisanmu demikian hidup dan cemerlang"' Ada-

pun pujian yang bersifat evaluatif contohnya, "gambarmu indah sekali"'

f. Mengaiak

Persuasi atau ajakan adalah suatu cara memengaruhi anak untuk

melakukan sesuatu dengan cara membangkitkan perasaan, emosi' dan

dorongan cita-cita mereka, juga intelektualitas atau pemikiran me-

reka. Keikutsertaan anak terhadap persuasi itu haruslah sukarela, ber-

dasarkan pertimbangan mereka bahwa tingkah laku tertentu dengan

sendirinya memperbaiki keadaan mereka'

Beberapa strategi untuk melakukan persuasi atau pengajakan ke-

pada anak, sebagai berikut:

l) Dengan cara mengimbau.

Caraefektifuntukmembuatseorarrganakmelakukansesuatuada-
Iah dengan menunjukkan segi-segi positif dari perbuatan itu' Se-

bagai contoh, "Tugas dan pekerjaan ini menyenangkan dan mudah

dilaks anakan" '

2) Menguraikan dengan cara mengesankan (dramatisasi)'

Dengan mengatakan satu kebenaran pada anak, biasanya tidaklah

cukup. Untuk itu, perlu ada cara-cara yang lebih efektifuntuk dapat

merangsang perasaan dan emosi seorang anak dalam hubungan

dengan suatu perbuatan, misa-lnya agar anak tidak suka bertengkar

maka dapat digantungkan peringatan di kelas: "Tegakkanlah per-

damaian di kelas ini'"
3) Menggunakan waktu makan untuk mengatakan sesuatu' Untuk

menyelesaikan suatu tugas, maka anak dapat diajak untuk me-

rampungkan kegiatannya. Orangtua dapat menggunakan waktu

makan untuk mengatakan sesuatu pada anak, agar dapat melaku-

kan atau menyelesaikan sesuatu tugas pada waktu anak sedang

makan. Umpamanya: "Nanti, sesudah makan, selesaikan pekerja-
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an rumahmu", atau "Tiap pagi sesudah bangun, kamu harus mem-

bersihkan kamarmu".

g. Menantang

Menantang adalah suatu teknik yang sangat penting dalam meng-

uji kemampuan, posisi, kecermatan, dan tanggung jawab anak. Teknik

ini mendorong anak untuk melakukan suatu tugas yang Anda kehen-

daki atau agar anak melakukan usahanya yang terbaik Tantangan bagi

anak adalah peristiwa psikologis yang sangat penting. Dengan membe-

rikan latihan-latihan yang bersifat menantang akan mengembangkan

kemampuan anak untuk menilai, membandingkan, membedakan, dan

memilih mana suatu tindakan yang dibolehkan oleh aturan dalam kelu-

arga dan lingkungan, dan mana yang tidak dibolehkan.

Kemampuan membandingkan, membedakan, merupakan unsur

pentingyang menjadi landasan bagi seseorang unnrk melakukan pilihan

atas suatu tindakan, mana yang boleh dan mana yang tidak. Pendidikan

merupakan salah satu alat untuk dapat membimbing seseorang menjadi

or.rng yang baik terutama pendidikan agama. Dengan pendidikan

agama akan membentuk karakt er akhlakul lcarimahbagisiswa sehingga

mereka mampu memfilter mana pergaulan yang baik dan mana yang

tidak baik.

Ktrususnya terhadap anak usia dini, pendidikan agama sangat

penting sebagai benteng sejak dini dari hal-hal yang tidak baik Terlebih

saat ini, realitas menunjukkan bahwa anak-anak usia dini sudah banyak

terlibat dengan perilaku tidak baik, seperti tawuran, perilaku amoral/

asusi.la, narkoba, pomografi dan pomoaksi. Kenyataan ini seyogianya

menyadarkan kita r:nttrk membekali anak-anak usia dini dengan dasar

ilmu agama yang layak. Salah satu lembaga pendidikan yang sangat

kompeten memberikan bekal pengetahuan sesuai dengan tahap per-

kembangannya. Selama ini, mayoritas orangtua yang memiliki anak usia

dini memandang sebelah mata balkan tidak perduli dengan pendidkan

agama di rumah dan di sekolah karena dianggap tidak punya jaminan

masa depan. Padahal, pendidikan agama adalah pendidikan yang akan

menanamlan prinsip-prinsip dasar berperilaku.

Pelaksanaan pendidikan agama yang diberikan bukan hanya men-

jadikan manusia yang pintar dan terampil, akan tetapi jauh daripada itu

adalah trntuk menjadikan manusia yang memiliki moral dan akhlakul

karimah. Dengan moral dan akhlakul karimah yang dimilikinya akan

mampu mengarahkan minatnya untuk terus belajar mencari ilmu. Para
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ahli pendidik Islam telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan

pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik tetapi maksudnya ada-

Iah mendidik akhlak dan jiwa mereka, dengan kesopanan yang tinggt,

rasa fadilah (keutamaan), mempersiapkan mereka untuk kehidupan

yang seluruhnya ikhlas dan jujur. Pada akhimya, tujuan pendidikan

lslam itu tidak terlepas dari rujuan nasional yang menciptakan manusia

Indonesia seutuhnya, seimbang kehidupan duniawi, dan ukhrawi'

Dalam Al-Qur'an sudah terang dikatakan bahwa manusia itu diciptakan

untuk mengabdi kepada Allah SWT. HaI ini terdapat dalam Al-Qur'an

swah adz- fuiyat (51): 56 , " Dan Aku tidak menciptakan i in dan manusia

kecunli s up aya mereka menyemb ah - Ku."

Pendidikan agamayang menyajikan kerangka moral sehingga sese-

orang dapat membandingkan tingkah lakunya. Pendidikan agama yang

terarah dapat menstabilkan dan menerangkan mengapa dan untuk apa

seseorEmg berada di dunia ini. Pendidikan agama menawarkan perlin-

dungan dan rasa aman, khususnya bagi para siswa dalam menghadapi

Iingkungannya. Agama merupakan salah satu fa-\tor pengendalian ter-

hadap tingkah laku anak-anak didik hari ini. Hd ini dapat dimengerti

karena agama mewamai kehidupan masyarakat setiap hari' Dari uraian

di atas jelaslah bahwa pembinaan dan bimbingan melalui pendidikan

agama sangat besar pengaruhnya bagi parasiswa sebagaialat pengontrcl

dari segala bentuk sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-

hari, artinya nilai-nilai agama yang diperolehnya menjadi bagian dari

pribadinya yang dapat mengatur segala tindak tanduknya secara oto-

matis. Kaitannya dengan meminimalisasi dekadensi moral sanSat besar

sekali. Pendidikan agama mengarahkan kepada setiap siswa untuk

komitrnen terhadap ajaran agamanya. Tidak terbuai dengan lingkungan

yang tidak baik. Tidak berperilaku buruk dalam setiap aktivitasnya'

Pendek kata, dengan pendidikan agama perilaku siswa dapat diarahkan'

Masyarakat harus segera disadarkan bahwa ancaman global khu-

susnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kalau tidak di-

barengi dengan benteng ilmu agama akan berakibat fatal terhadap laju-

nya perilaku dekadensi moral. Rendahnya kemampuan memfilter mana

yang baik dan mana yang tidak baik inilah yang akan memunculkan

berbagai tindakan penyimpangan anak-anak didik' Contoh, rasa

ingin tahu anak didik akan membuatnya mencari informasi melalui

media komunikasi (intemet). Manakala iiwanya gersang dari agama,

maka akan membuat anak didik iustru melihat hal-hal yang berbau

pornografi/aksi. Di saat iru, pikirannya terangsang dan dikuasai nafsu
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syahwat yang akan mendorongnya untuk mencoba-coba apa yang

disaksikannya. Akhirnya, tindakan amoral/asusila pun terjadi dan
sering dilakukan oleh anak-anak yang masih berumur dini. Bila ditarik
titik permasalahan yang signifikan terhadap munculnya dekadensi mo-
ral anak-anak hari ini adalah tidak maksimalnya pendidikan agama
diajarkan kepada anak sejak dini usia. Muatan pengembangan agama di
taman kanak-kanak (sekolah) harus ditambah bobot dan penekanannya

sebagai bekal pembentukan perilaku di masa yang akan datang. De-
ngan demikian, upaya praktis dalam mewujudkan nilai-nilai moral
yang islami lewat pendidikan agama harus senantiasa diupayakan agar

penanaman pendidikan agama betul-betul maksimal (Suryana, 2013).

Kemampuan anak-anak unftk mengantisipasi pengaruh buruk
dari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Saat ini, kita sangat prihatin
melihat dekadensi moral yang melanda usia anak-anak. Suatu hal yang

tidak bisa ditawar-tawar bahwa pembekalan ilmu agama sejak dini
harus dilakukan semaksimal mungkin. Catatan khusus bagi anak-anak

usia dini yang merupakan dasar perpijakan menuju tangga yang lebih
tinggi hams punya ilmu agama yang sangat memadai. Realitas hari ini,
anak-anak usia taman kanak-kanak sangat minim ilmu agamanya. Iadi,
anak-anak taman kanak-kanak harus dibekali ilmu agama lebih banyak.

Salah satu yang bisa dijadikan solusi adalah dengan memberikan
pengembangan pembelajaran agama yang lebih khususnya tentang
ketauhidan, ibadah, dan muamalah (Suryana, 2013).

Pemerintah seharusnya sangat aktif melihat kondisi pendidikan
agama yang minim sejak dini, padahal hal itu sebagai tahap awal me-

nanamkan dasar ilmu-ilmu agama ini. Selama ini, terkesan pemerintah
memandang sebelah mata yang berakibat masyarakat juga menganggap

sepele terhadap pendidikan agama. Seandainya pemerintah punya ke-

bijakan bahwa anak-anak taman kanak-kanak wajib mendapatkan
pendidikan ketauhidan, akhlak dan ibadah, serta muamalah tenru
kondisinya akan berbedd. Intinya, pembekalan sejak dini ilmu agama

terhadap anak-anak sangat signifikan. Pendidikan agama mempunyai
pengaruh yang sangat besar daiam meminimalisasi dekadensi moral
anak-anak hari ini. Besamya tarikan pengaruh yang tidak baik dari
lingkungan harus diimbangi dengan besarnya pendidikan agama kepa-

da para peserta didik. Bila dampak pergaulan yang tidak baik tidak
dicegah sedini mungkin, maka akibatnya akan semakin bobroklah
kualitas moral dan kua-litas keilmuan anak-anak ke depan.
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(. PERAN ORAN(TUA DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN

AGAMA DAN l*1ORAL ANAK

Ibu adalah orang yang paling dekat pada anak. Ia merupakan orang

pertama yang mengajarkan cara berbicara, cara menghitung jari di ta-

ngan, dan cara mengekspresikan rasa kasih sayang dan simpati pada

orang lain. Dengan demikian, ia merupakan guru pertama dan utama

dalam mengendalikan anaknya untuk menjadi orang yang baik dan

berguna bagi orang. Kemudian ayah juga harus meniadi orang yang

pertama atau orang nomor dua dalam kehidupan anak sebagai pen-

did.ik anak dan membimbingnya tumbuh menjadi anak yang sehat dan

cerdas.

Menjadi orang yang berguna seperti kata Rasullullah SAW:

khairunnas anfahum linnas--orang yang baik adalah orang yang

bermanfaat bagi orang lain' Namun dari kenyataan dalam hidup ini

terlihat bahwa jutaan kaum bapak tidak tahu dan tidak mau tahu soal

mend.idik anak. Mereka terlalu menyerahkan urusan mendidik anak

pada kaum ibu. Sebagian menganggap bahwa kalau ikut mendidik

dan merawat anak, maka karakter maskulin mereka akan merosot'

Dalam pola rumah tangga tradisional kaum bapak berpendapat bahwa

menggendong, memberi susu, dan mendidik anak adalah urusan

kaum wanita. Tidak masalatr atau dapat dimaafkan kalau kaum bapak

tidak ikut mengurus pendidikan dan perawatan anak lantaran mereka

super sibuk mencari nalkah demi keluarga juga' Namun apa kira kira

ungkapan yang patut diberikan Pada kaum bapak yang cuma pandai

beranakkemudian kurang terampil dalam mencari nafkah apalagi dalam

urusan rnendidik keluarga? ItuJah yang ada dalam kenyataan bahwa

dalam masyarakat tradisional telah sepakat berpendapat bahwa tugas

ibu adalah memelihara anak dan tugas ayah adalah bekerja' mencari

uang, sehingga kaum ayah atau bapak tidak pantas menyediakan susu

botol bayi, dan mengganti popok. Untuk keharmonisan keluarga dan

perkembangan anak, maka anggapan ini sangat merugikan (Suryana'

2013).

Kaum bapak walaupun sibuk bekerja, narnun juga harus bisa me-

libatkan diri dalam kehidupan rumah tangga' Malah rni dapat me-

nambah rasa hormat istri pada suaminya' Kaum bapak yang berpan-

dangan modern di negara kita dan di negara maju lainnya bahwa walau

mereka memiliki banyak posisi karier dan sibuk dengan beberapa ak-

tivitas tetap melowongkan waktu unruk ikut mendidik anak' membantu
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meringankan pekerjaan rumah, ikut mencuci, memasak sehingga, se-

kali lagi, mereka mendapat simpati dan rasa hormat yang ekstra dari

kaum wanita, istri mereka. Pada umumnya, orang mendambakan un-

tuk punya rumah tangga yang hangat, harmonis, dan bahagia' Suasana

rumah tangga yang begini tidak datang dengan sendirian namun harus

dibina. Ayah dan ibu perlu melakukan proses bagaimana mengelola ru-

mah tangga agar tumbuh bahagia.

Pola kepemimpinan dalam rumah tangga oleh ayah, dan pola

pengasuhan oleh ibu sangat menentukan kebahagiaan anak-anak me-

reka. Ada tiga tipe kepemimpinan dan pengasuhan yang seciua tak se-

ngaja diterapkan oleh ayah dan ibu, yaitu: tipe otoriter, laksez faire, darr

demokrasi. Orangtua yang otoriter cenderung berwatak keras, suka me-

maksakan pendapat. Tipe laissez faire adalah orangtua yang suka masa

bodoh, serba tidak peduli atas apa yang terjadi, dan tipe demokrasi ada-

Iah pola kepemimpinan ayah dan pengasuhan kaum ibu !'ang menS-

hargai hak-hak dan pendapat anak dan anggota keluarga yang lain'

Tentu saja rumah tangga yang didamba adalah rumah tangga yang

hangat dan yang demokrasi. Orangtua atau ayah-ibu yang penuh peng-

hargaan di mana kegiatan dalam rumah tangga Cilaksanakan secara ke-

bersamaan menurut peran yang telah disepakati.

l. Peran Orangtua dalam Mendidik MoralAnak

Dalam zaman dengan kemajuan teknologi dan informasi yang pe-

ngaruh positif dan negatifnya hampir tidak bisa dihindari' Dampak dari

kemajuan ini menimbulkan plus dan minus, termasuk dalam hal deka-

densi moral-kemerosotan moral. Maka, peran orangtua sebagai pen-

didik moral anak sangat dituntut. Mereka perlu terlibat dalam mendidik

anak agar mereka memiliki moral yang terpuji. Orangtua dapat belajar

dari berbagai literatur dan bertukar pendapat tentang pendidikan de-

ngan teman yang dianggap tahu. Ada banyak buku yang dapat dibeli

atau dipinjam di perpustakaan atau literatur 1'ang dapat diakses lewat

internet yang berbicara tentang moral, pendidikan moral, moral, darl

sosial.

Dalam zaman yang serba mudah dalam mengakses ilmu penge-

tahuan bila orangtua tidak peduli akan autodidak, menambah ilmu dan

wawasan sendirian, tentu akan sangat merugi bagi diri dan bagi kelu-

arga mereka. Kepribadian mengatakan bahwa setiap pribadi itu unik'

Tidak ada dua pribadi yang sama. Pribadi seseorang ditentukan oleh

bakat, pendidikan, pengalaman-apakah pengalaman pahit atau me-
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nyenangkan-dan faktor lingkungan. Faktor eksternal yang berpengaruh

pada anak bisa berasal dari rumah, sekolah, dan masyarakat seperti te-

man sebaya dan teman yang berbeda umur.

Pengaruh yang diterima (yang dialami) oleh seseorang waktu ke-

cil maka bekasnya begitu mendalam dalam memori seseorang. Semua

ha-hal yang disebutlan tadi sangat berpotensi dalam pembentukan ku-

alitas kepripadian atau karakter seseorilnS. Namun dasar-dasar dalam

pembentukan kualitas kepribadian adalah sejak dari rumah melalui

sentuhan dan bimbingan orangtua. Bentuk perlakuan yang diterima

anak dari orangtua dan lingkungan menennrkan kualitas kepribadian-

nya. Seseorang yang memiliki kepribadian yang rapuh/lemah terbentuk

karena ia kurang memperoleh kasih sayang, kurang rasa aman dan aki-

bat pemanjaan-menuruti kehendak anak tanpa mengajarkan rasa ber-

tanggung jawab (memberi anak kegiatan tanggung jawab). Sebaliknya,

orang y.Ing memiliki kepribadian yang kuat, ini terbentuk karena pem-

berian rasa kasih sayang, kehangatan jiwa dan pemberian aktivitas atau

pengalaman hi dttp, life skill, pada anak.

2. )'lembina Hubungan dan Komunikasi

Kita tahu bahwa kualitas hubungan dan komunikasi yang diberik'an

orangtua pada arrak akan menentukan kualitas kepribadian dan moral

mereka. Hubungan yang penuh akrab dan bentuk komunikasi dua arah

antara anak dan orangtua merupakan kunci dalam pendidkan moral

keluarga. Komunikasi yang perlu ditalukan adalah komunikasi yang

bersifat integratit di mana ayah, ibu, dan anak terlibat dalam pembi-

caraan yang menyenangkan dan menghindari model komunikasi yang

bersifat dominatif atau suka menguasai pembicaraan' Pastilah orang-

rua yang dominatif, yang kerjanya "ngobrol" melulu tak henti-hentinya

akan menjadi orangtua yang menyebalkan.

Selanjutnya diharapkan agar komunikasi orangtua dengan anak-

nya banyak bersifat mendorong, penuh penghargaan, dan perhatian'

Karena ini bergrrna untuk meningkatkan kualitas karakter dan moral

anak. HaI lain yang perlu diperhatikan orangtua dalam membentuk

moral anak melalui pendidikan dalam keluarga adalah menjaga kuali-

tas hubungan dan komunikasi mereka, yaitu hubungan dan komunikasi

yang ramah tamah dengan suas:rna demokrasi. Sebab, keramahan da-

pat membuat anak merasa diterima.

Ada dua tingkat hubungan orangtua dan anak dalam berkomuni-

kasi yaitu pada ttn$at feelingatau perasaan, dan tingkat rasio atau logi-
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ajari. Sebagai contoh, memilih jenis musik, memilih unruk menuruti
anrran atau melanggamya saja, memilih unntk mengemukakan pen-
dapat secara independen atau mengekor saja dan memilih calon-calon
tertentu dalam suatu acara pemilihan seorang ketua. Semua tidakan ini
dipengaruhi oleh keadaan intemal. Ini diperoleh sepanjang hidupnya
melalui pergaulannya baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkung-
an ketiga. Tentu saja, perbuatan yang dipilih seseorang dipengaruhi
kejadian-kejadian khusus pada waktu itu, tetapi kecenderungan yang
bersifat tetap mengakibatkan tingkah laku yang konsisten dalam situasi
tert€ntu dar itulah yang dimaksud dengan sikap. Ielas, bahwa menga-
mati dan lebih-lebih mengukur kecenderungan tersebut tidak mudah.

Sikap dipelajari dengan cara bermacam-macam, bisa merupakan
hasil kejadian tunggal, misalnya terkejut oleh gerakan ular atau kare-
na tersengat api. Tetapi, sikap bisa juga disebabkan oleh pengalaman

atas keberhasilan dalam melakukan suatu tugas. Cara lain adalah me-

lalui peniruan atau imitasi terhadap orang lain, misalnya gurr, kawan,

orirngtua, atau orang yang diidolakan.

3) Konsep Montessori

Dalam metode pendidikan Montessori, ada beberapa aspek pen-

didikan di mana lingkungan menjadi prinsip metode pendidikan Mon-
tessori. Di antaranya konsep kebebasan, struktur dan urutan, realistis

dan kealamian, keindahan dan nuansa, serta prinsip a.lat permainan
Montessori (Gettrnan, f 987: 23).

a) Centfingcyal(fusr.(hnept oIMom)
Metode pendidikan Montessori menekankan pentingnya kebebas-

an. Mengapa, dalam nuansa atau iklim yang bebaslah anak dapat me-

nunjukkan dirinya. Tugas orang dewasa adalah bertanggung jawab

dalam membanru perkembangan fisik mereka, oleh karena itu dalam

setiap aktivitasnya hams disediakan ruang yang bebas dan terbuka.

Selain itu, kunci terjadinya perkembangan yang optimal adalah kebe-

basan. Montessori mengatakan, " Real freedom .... Is a concequence of
developmenf' . Kebebasan sejati adalah suatu konsekuensi dari perkem-

bangan. Montessori mengatakan, "Iika anak dihadapkan pada ling-
kungan yang tepat, dan memberikan peluang kepada mereka untuk se-

cara bebas merespons secara individual terhadap lingkungan tersebut,

maka pernrmbuhan alami anak terbuka dalam kehidupan mereka."

Perkembangan anak harus dikembangkan dengart cara-cara, seba-

gai berikut: mereka harus dibantu memperoleh kemandirian melalui

*
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lingkungannya, mereka harus diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat

mendorong kemandirian, mereka tidak boleh dibantu orang lain untuk

melakukan sesuaftl yang sebenarnya mereka sendiri dapat melakukan'

mereka harus diajarkan unnrk mampu membantu dirinya sendiri seper-

ti memasang kancing, membuka menutup ritsleting' dan menyimpan

sepatu yantrdapat membantu dirinya untuk menjadi mandiri' Semua

alat bermain dan furniture harus memiliki ukuran yang sesuai dengan

anak. Hal ini akan membuat mereka dapat mengendalikan alat bermain

tersebut. Sehingga mereka akan merasa nyaman dan aman melakukan

segala aktivitas yang diinginkan'

Anak harus dibantu untuk mengembangkan kemauan (tekad dan

daya juang) dengan cara melatih mereka mengoordinasikan tindakan-

nya untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu yang harus mereka

capai. Anak harus dibantu mengembangkan disiplin dengan cara mem-

b.ikun k"r"-patan/peluang kepada mereka untuk melalcukan aktivitas

konstruktif. Anak hams dibantu mengembangkan pemahaman mereka

tentang baik dan buruk.

Montessori iuga mengingatkan untuk memahami bahwa hanya

tindakan yang bersifat destruktif yang harus dibatasi' Semua aktivitas

lain yang konstruktil apa pun iru, dengan cara apa pun mereka me-

lakukannya, hendaknya dibolehkan, diamati' dan diarahkan' Secara

lebih jauh, Montessori menyebutkan beberapa hal yang hams dibatasi

amu arahkan dalam memberikan aktMtas kepada mereka' antara lain:

menghormati orang lain, anak bebas untuk melakukan aktivitas apa

sala 
-sejauh 

tidak melanggar/merampas hak orang lain dalam kelas;

menghormati barang mainan, anak didorong untuk dapat melakukan

aktivitas dengan semua alat bermain sejauh mereka menggunakannya

dengan cara yang benar' Mereka dapat menggunakan alat bermain apa

saja*sejauh tidak merusak barang tersebut atau benda lain dt sekitamya;

mlnghormati lingkungan, anak juga harus diarahkan unruk dapat

memperlakukan semua aspek dengan penuh kasih sayanS' perhatian'

dan penghargaan; mereka harus diarahkan memperlakukan teman lain

d"r, grrru du.rgan lembut, sopan dan penuh penghargaan; menghargai/

m"nghormuti diri sendiri, mereka diajarkan untuk tidak hanya meng-

hargai orang lain, benda lain tetapi juga diri sendiri'

Batasan yang sebaiknya tidak boleh terjadi dalam lingkungan be-

bas, maka kebebasan yang harus diberikan kepada anak dalam ling-

kungan. Montessori menyarankan beberapa hal' sebagai berikut: ke-

bebasan bergerak; anak diberi kebebasan untuk bergerak ke mana saja

#
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baik di dalam maupun di luar ruangan. Kebebasan memilih; anak be-
bas untuk memilih aktivitasnya sendiri dalam kelas. Kebebasan memi-
liir ini akan membantu mereka mengembangkan kebiasaan kerja dan
meningkatkan konsentrasi. Konsekuensinya, kita harus menyediakan
beragam aktivitas yang telah dirancang dan disiapkan sedemikian rupa
untuk kebutuhan perkembangan mereka. Kebebasan berbicara; pen-
didikan Montessori berbeda dengan pendidikan tradisional. Dalam
pendidikan tradisional guru lebih dominan berbicara. Dalam pendidik-
an Montessori sebaliknya, anak memperoleh kebebasan berbicara de-
ngan siapa saja yang mereka mau. Bagi yang belum siap, tidak dipaksa,
tetapi diarahkan untuk bergabung dengan kelompok untuk saling ber-
bagi. Anak tidak didorong untuk bersaing satu sama lain. Karenanya,
keinginan alami mereka untuk membantu orang lain berkembang se-
cara spontan. Da.lam pendidikan Montessori anak-anak diarahkan un-
tuk mengamati dan memaharni aturan dasar kesopanan dengan tidak
mengganggu orang lai-n.

Kebebasan untuk tumbuh; dalam pendidikan Montessori anak me-
miliki kebebasan untuk tumbuh dan membangun kemampuan mental
mereka dalam lingkungan yang dirancang. Semua benda atau a.lat ber-
mdn dalam kelas Montessori dirancang trntuk membantu mereka tum-
buh kembang secara alami. Bebas untuk menyayangi dan disayangl; anak
memiliki hak unruk disayangi dan menyayangi tanpa pandang bulu (pilih
kasih). Jika mereka merasa diperhatikan sama dengan yang lain, di mana
guru tanpa ada pilih kasih, maka mereka akan menghargai orang lain dan
lingkungannya dengan cara yang sama. Bebas dari bahaya; anak memiliki
hak unnrk tumbuh dari bahaya. Maksudnya, anak diberikan pengetahuan
melalui pelatihan yang sistematis tentang keterampilan hidup seperti ba-
gaimana membawa barang mainan dengan ciua yang benar yang jika
tidak, maka akan membahayakan dirinya. Bebas dari persaingan; agar
tidak mengganggu kebebasan anak untuk memilih, maka tidak ada kom-
petisi, reward atau hukumar dalam pendidikan Montessori.

Keberhasilan anak tidak dinilai menurut sudut pandang orang
dewasa, seperti melalui nilai, atau perolehan tanda bintang. Motivasi
intrinsik merekalah yang mendorong mereka untuk melalerkan aktivi-
tas terbaik mereka, bukan reward atauhukuman. Kepuasan mereka ka-
rena telah dapat melakukan sesuatu sudah cukup sebagai reward bagS
mereka sendiri. Bebas dari tekanan; anak diberikan kebebasan untuk
tumbuh dan berkembaag sesuai dengan kecepatan dan perkembangan
mereka sendiri. Mereka tidak diharuskan dapat mencapai sesuatu yang

ffi



disamalan dengan orang lain'

Melalui kebebasan-kebebasan dalam kelas Montessori seperti di-

jelaskan di atas, maka anak akan memperoleh kesempatan-kesempatan

unik terhadap tindakannya sendiri' Mereka akan menyadari segala

konsekuensi atas apa yang ia lakukan' baik terhadap dirinya maupun

orang lain, mereka belaiar membuktikan atau menguji dirinya ter-

hadap batasan-batasan realistis, mereka akan belaiar tentang apa saia

yang membuat ia atau orang lain merasa puas atau sebaliknya merasa

kosong dan tidak puas atau kecewa' Peluang untuk mengembangkan

perrgeiahuan d ii (self-knowledge) inilah yang merupakan hasil penting

darileUeUasan yang kita ciptakan dalam kelas Montessori'

b) Struktur itot l@totatumtt(stntttu'e aildMer)

Struktur dan keteraturan alam semesta harus tecermin dalam

lingkungan kelas Montessori' Dengan demikian' anak akan mengin-

,"ridirurirryu dan akhirnya membangun mental dan inteligensinya

sendiri terhadap lingkungan' Melalui keteraturan anak akan belajar

untuk percaya pada lingkungan dan belajar untuk berinteraksi dengan

lingkungan dengan cara yang positif' Hanya dalam lingkungan yang

dirancang dengan tepat dan benar, anak dapat mengkategorisasikan

f".r"priyu yang paaa akhimya nanti akan membentuk pemahaman

mereka yang benar terhadap realistis dunia'

Melalui keteraturan, anak tahu ke mana harus mencari barang

mainan yang ia inginkan' Oleh karena itu' harus merancang Penem-

patan barang mainan sesuai dengan klasifikasi berdasarkan keteraturan

,.a"rrar. Sebagai contoh, alat bermain ditempatkan dalam rak yang

rendah sehingga terjangkau anak, ditata dengan rapi dan teratur sesuai

dengan kateSori, begitu pula halnya dengan ruimgzln kelas tertata se-

krdd( rAr* ltb tlii ' Srrruhidm lSd( Pclfitd'g t Ard(

demikian rupa dengan penuh keteraturan'

c) RenllttisdartAlanti

Lingkungan pendidikan Montessori didasarkan atas prinsip rea-

Iistisdankea]amian.Anakharusmemi-likikesempatanuntukmeng-
intemalisasikan keterbatasan alam dan realistis supaya mereka ter-

bebas dari sikap berangan-angan lfantasy\ atau ilusi' baik yang bersifat

fisik maupun psikologis. Hanya dengan cara ini mereka mengem-

bangkan disiplin diri dan keamanan yang dia perlukan untuk mengga-

li dunia ekstemal dan intemal mereka dan untuk menjadikan mereka

pengulmat realistiss hidup yang aktif dan apresiatif' Alat bermain dan

ii.rgturrgut dalam kelas Montessori didasarkan atas konsep realistis'

o
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Sebagai contoh, anak dihadapkan dengan telepon yang sebenamya, ge-

las sebenamya, setrika, dan pisau. Semuanya adalah benda sebenamya.

Menurut Montessori, "Manusia adalah milik alam, begitu pula khu-

susnya bagi anak. Mereka membunrhkan gambaran dunia yang akan

mereka hadapi kelak melalui alam. Semua hal yang diperlukan untuk
mengembangkan jiwa dan raga mereka adalah alam sebenamya."

Iadi, dalam konsep pendidikan Montessori, segala sesuatunya harus

dirancang sedemikian rupa agar sealami dan serealistis mungkin, baik

lingkungan indoor maupun outdoor. Montessori percaya bahwa anak

harus pertama kali dihadapkan dengan alam melalui perawatan ter-

hadap tanaman dan binatang.

d) IGhdalundanNunns
Lingkungan Montessori hanis sederhana. Semua yang ada di da-

lamnya harus memiliki desain dan kualitas yang baik. Tema wama ha-

rus menunjukkan kegembiraan. Nuansa ruangan harus terkesan santai

dan hangat sehingga mengundang anak untuk bebas berpartisipasi ak-

tif.

e) AIat Bemuin Montessori(Monte.ssortMoturiak)

Montessori materiak di sini adalah bukan semata-mata alat ber-

main. Tetapi semua benda yang ada dalam lingkungan. Tujuan dari se-

mua benda itu bukan bersifat ekstemal untuk mengajar anak keteram-

pilan. Tetapi tujuan utamanya adalah bersifat intemal yaitu membantu

perkembangan fisik dan pembangunan diri anak Montessori mengata-

kan, "Hal penting pertama perkembangan anak adalah konsentrasi, ia

harus menemukan cara bagaimana berkonsentrasi, dan oleh karenanya

mereka membutuhkan benda-benda yang dapat membuatnya berkon-

sentrasi, karena ihrlah pentingnya pembelajaran mendasarkan pada hal

ini, yaitu tempat di mana mereka dapat menemukan aktivitas yang me-

mungkinkan mereka melakukan konsentrasi."
Benda-benda atau alat-alat bermain harus membantu pemben-

tukan intemal anak. Oleh karenanya, benda atau alat bermain tersebut
harr.s sesuai dengan kebutuhan intemal anak. Artinya, benda-ben-
da dan/atau alat-alat bermain tersebut harus disajikan atau diberikan
pada momen yang sesuai dengan perkembangan mereka. Montessori
menyebutkan beberapa prinsip dalam penggunaan benda dan/atau
alat bermain dalam kelas Montessori, sebagai berikut: setiap benda
atau alat bermain memiliki tujuan dan bermakna bagi anak, setiap ben-
da atau alat bermain harus harus menunjukkan perkembangan dari se-

*
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derhana ke rumit dalam desain dan penggunaannya, setiap benda atau

alat bermain dirancang untuk menyiapkan anak secara tidak langsung

untuk belajar ke depan, setiap benda atau alat bermain dimulai dari

ekspesi konkret dan secara bertahap mengarahkan mereka pada repre-

,"rrtu.i y*g lebih abstrak, setiap benda atau alat bermain dirancang

u g* *"-rr.gkinkan terj adinya autoedukasi' Artinya' kontrol kesalah-

ai berada pada benda tersebut bukan pada guru' Kontrol kesalahan ini

akan membimbing anak dalam menggunakan benda tersebut dan me-

mungkinkan ia menyadari kesalahannya sendiri dan memperbaikinya'

4) KonsePBelaiar HighScoPe

High scope memberikan kebebasan belajar kepada anak melalui

perrdekutan konsep active learning, yaitu dengan memberikan penga-

lu-* ,."uru langsung kepada anak berinteraksi dengan lingkungan

sekitamya, orang yang ada di sekitarnya' alat bermain' bahkan dengan

idenya sendiri. Anak diberikan kebebasan memilih aktivitas yang di-

sukainya. Pengetahuan anak terbangun melaiui interaksi dengan ling-

kungan sekitarnya dan melalui orang yang ada di sekitarnya'

Metode pengajaran high scope menggunakan prinsip-prinsip:

memberikan lingkungan yang nyaman; memberikan dukungan kepada

dngkah laku dan bahasa anak; membantu anak dalam menentukan

pilihan dan kepurusan; sefta membantu anak dalam menyelesaikan

masalahnya sendiri dengan melakukannya sendiri' (http:/ /www'high-

scope.or.id)
Pembelajaran high scopeberdasar pada ide Piaget' yaitu anak-anak

harus terlibat aktif dalam pembelajaran mereka sendid' Pembelajaran

high scope yang dikembangkan oleh David Weikart mendasarkan pada

teori bahwa anak memerlukan keterlibatan aktif dengan orang yang ada

di sekitamya, materi, ide, dan kejadian sehingga memungkinkan anak-

anak dan gtrru belajar bersama' Anak dapat memilih sendiri materi dan

aktivitas 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 pem-

belajaran.

Pembelajaran yang berfokus kepada arrak student centre memberi.

kan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan yang

dimilikinya, interaksi antara anak dan lingkungan sangat luas sekali

sehingga memungkinkan bagi anak untuk aktif dalam setiap pembe-

lajaran. Prinsip-prinsip belaiar high scope meniadi model yang bisa di-
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kembangkan dalam kegiatan BCCT, di mana anak bisa berinteraksi de-

ngan lingkungan sekitar dan anak akan memahami tanda-tanda alam

jika akan terjadi suatu peristiwa yang bersifat bencana. Anak dengan aktif

akan menemukan setiap gejala alam yang selalu dijadikan tempat belajar

bagi anak dan sangat memungkinlan terjadi interaksi dan pada akhirnya

terjadi suatu proses penemuan melalui suatu proses pembelajaran yang

di-lakukan.

5) Iktegori lenis Belajar Menurut UNESCO

Lembaga PBB yang menangani masalah pembelajaran yaitu UNES-

CO mengadakan pertemuan bersama membahas berbagai masalah

pembelajaran. Pertemuan itu dikenal sebagai pertemuan E.9 (E-Nine).

Sembilan negara itu ada.lah: Bangladesh, China, Mesir, Nigeria, India,

Pakistan, Indonesia, Meksiko. Salah satu pertemuannya adalah di Iom-
tien (Thailand), menghasilkan deklarasi yang dikenal sebagai deklarasi

"education for all'l Yang antara lain isinya: (http:/ /www.unesco.org/ de-

Iors/ fourpilhtm):

a) Ieamingtal(ruw
Konsep-konsep ini memfokuskan komisi antara pengetahuan da-

sar dan umum dengan kesempatan untuk bekerja pada bidang khusus

yang terus berkembang sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta kegiatan sosial ekonomi. Pada learning to know

terkandung makna belajar bagaimana belajar. Dalam hal ini, tercakup

paling tidak tiga aspek yaitu apa yarrg dipelajari, bagaimana czuanya

agar seseorang bisa mengetahui dan belajar, serta siapa yang melaku-

kan kegiatan belajar. Adalah penting untuk menyadari bahwa tengah

tedadi perubahan baik mengenai isi apayang akan menjadi objek bela-

jar, bagaimana proses belajar-, di samping terjadi pula perubahan pada

subjek yang belajar.

b) I*amingto Do

Konsep learning to do yang pernah berkembang di Indonesia de-

ngan istilah kecakapan hidup, makanya merupakan dimensi kecakap-

an maausia yang melengkapi berpikir, berprakarsa, dan mengasah

rasa. Ha.l ini juga dikaitkan dengan dunia kerja, membantu seseorang

mampu mempersiapkan diri untuk mencari nafkah. Konsep tersebut
menekankan kepada bagaimana mempelajari berbagai keterampilan
yang berhubungan dengan dunia kerja, profesi, dan perdagangan ter-
masuk bagaimana interaksi antara pembelajaran dan pelatihan. Hal

#
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ini penting dalam menghadapi perubahan yang cepat yang menuntut

kecakapan menyesuaikan diri dengan tuntutan baru' seraya belajar

bagaimana bekerja dalam satu tim' Secara konseprual' learning to do

saira dengan k onsep learningby doingatau belajar dengan melakukan/

berbuat, *,iaryu bukan hanya mendengar atau melihat semata-mata'

Dalam hal ini, pengalaman mempraktikkan suatu kegiatan merupakan

alat atau jalan untuk memperoleh pengetahuan dan bukan merupakan

hasil kegiatan. N amun sebagai aktivitas pembelajaran' Learning to do

termanifesrasikan oleh berbagai bentuk program latihan dan pembela-

jaran kejuruan.

c) I*arningto Liuewethct
Dalam kehidupan global di mana perbedaan kultur' geografis' dan

etnik membangun pluralisme, maka masyarakat harus menyikapinya

dengan kearifan. Hal ini akan terwujud jika kita mampu memahami

o.urig tui., sejarahnya, kesiap-siagaannya dan mampu berinteraksi de-

ngr*-me.eka secara harmonis' Dengan belajar hidup bersama secara

harmonis, diharapkan kita akan mampu mengatasi berbagai konflik'

lebih-lebih di wilayah dengan keragaman kesiapsiagaan sangat besar'

kecakapan tersebut merujuk kepada aneka ragam pengetahuan' kete-

,amplin, sikap, dan nilai, serta kompetensi subjek yang belajar untuk

berpartisipasi dan bekerja sama dalam kegiatan'

d) IzarningtoBe

Jenis belajar learning ro be merujuk kepada pengembangan po-

tensi insani secara maksimal' Setiap manusia memerlukan kesempatan

untuk mengaktualisasikan dirinya' dengan kebebasan yang lebih besar

dan kearifan melalorkan pilihan-pilihan yang pembelajaran dengart

rasa tanggung jawab yang kuat' Setiap masyarakat memiliki kesiapsi-

agaan untuk mendorong tiap individu agar berkembang' Dengan lear-

ning to be, berartir"r"o,u.'g mengenal jadi diri' serta kemampuan dan

kelematrannya, dan dengan kompetensi-kompetensi yang dikuasainya

membangun pribadi yang utuh secara terus-menems' Dengan bekal

penguasaan jurus-jurus belajar efektif' mengerjakan sesuatu secara efi-

sie, dun belajar bekerja sama ia akan menjadi diri yang sangat dikenal-

nya, seraya mengembangkan secara maksima-l'

6) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2fi)3

Undang-undang Pendidikan Nasional menegaskan bahwa Pendi-

dikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

t
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belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif me-

ngembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual ke-

agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuk

an dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk ber-

kembangrrya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertahva kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatii mandiri, dan menjadi warga negara yang demo-

kratis serta bertanggung jawab.

7) Pilar dan Dimensi Pembelajaran

Terdapat dua pilar pembelajaran rnenurut Prayitno. Pertama, ke-

wibawaan yang meliputi unsur pengakuan dan penerimaan, kasih

sayang dan kelembutan, penguatan, tindakan tegas yang mendidik,

serta pengiuahan dan keteladanan pendidik terhadap peserta didik.

Kewibawaan ini disebut juga sebagai high touch sebagai cara untuk
mendeka&an hubungan peserta didik dengan pendidik, dengan tetap

mendorong kemandirian peserta didik. Kewibawaan tidak terkait de-

ngan status, posisi, dan kekuasaan pendidik namun lebih lebih kepada

pendekatan secara mendalam atau sentthan mendalam. Kedua, ke-

wiyataan di mana rvahana pendidikan yang terbentuk melalui kewiba-

waan itu tidak akan berarti banyak sebagai wahana pendidikan tanpa

diberikannya muatan yang memadai ke dalam wahana itu. Isi pem-

belajaran sangat penting sekali sehingga tujuan dan materi yang dimak-

sudkan itu benar, tidak keluar dari dan bahkan mendukung terbangnya

potensi yang dimiliki arak (Prayitno, 2009: 47 3 - 48 l).

PENDIDIKAN DAN PERKE|,lBANGAN ANAK USIA DINI

Hakikat Anak Usia Dini

The National for the Educational of Young Children (NAEYC) men-
definisikan pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang melayani
anak usia lahir hingga 8 tahun untuk kegiatan setengah hari maupun
penuh, baik di rumah ataupun institusi luar (Carol Seefeldt et al.,l99B:
13). Asosiasi para pendidik yang berpusat di Amerika tersebut mendern
finisikan rentang usia berdasarkan perkembangan hasil penelitian di
bidang psikologi perkembangan anak yang mengindikasikan bahwa
terdapat pola umum yang dapat diprediksi menyangkut perkembang-

(
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an yang teriadi selama B tahun pertama kehidupan anak' NAEYC juga

berperan sebagai lembaga yang memberikan panduan dalam menjaga

mutu program pembelajaran anak usia dini yang berkualitas yaitu prog-

ram yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan keunikan individu'

Pembagian rentang usia berdasarkan keunikan dalam tingkat

pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia, tercantum dalam

Luku kurikulum dan hasil belajar anak usia dini yang terbagi ke dalam

rentang tahapan (Depdiknas, Puskur, 2002: l):

I. Masa bayi berusia lahir - 12 bulan'

2. Nlasa " toddlel' atau batita usia 1-3 tahun'

3. Masa Prasekolah usia 3-6 tahun'

4. Masa Kelas B TK usia 4-516 tahun (Cathy Ma]ley, 2004).

Anak usia taman kanak-kanak berada pada rantang usia 4-6 tahun'

DidalamUUSisdiknasNo'20Tahun2003padaBabVIPasal28dijelas-
kan bahwa "Taman kanak-kanak merupakan pendidikan formal pada

jalur pendidikan anak usia dini yang mendidik anak usia 4-6 tahun"'

Tujuan pendidikan taman kanak-kanak adalah membantu meletakkan

dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, pengakuan, keterampilan

dan kreativitas yang diperlukan oleh anak dalam pertumbuhan serta

perkembangan selanjutnya. Dalam tumbuh kembangnya' anak usia

iaman kanak-kanak selalu mengikuti irama perkembangannya' Pada

masa usia ini disebut juga dengan istilah masa keemasan (golden age) '

Anak usia taman kanak-kanak dapat digolongkan pada tahap pra-

operasional, di mana pada tahap ini anak belum dapat dituntut unruk

berpikir logis. Dengan berkembangnya kemampuan bahasa' anak

menjadi lebih mampu mempresentasikan dunianya melalui kesan

mental dan simbol. Teori perkembangan pada Piaget dengan konsep

kecerdasan seperti halnya sistem biologi membangun struktur untuk

berttrngsi, pertumbuhan kecerdasan ini dipengaruhi oleh lingkungan

fisik dan sosial, kematangan dan ekuilibrasi'

2. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini

a. landasan Teori Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Semua organisme dilahirkan dengan kecenderungan untuk ber-

adaptasi (menyesuaikan diri) dengan lingkungannya. Cara beradaptasi

berbeda bagi setiap individu, begitu juga proses dari tahap yang satu ke

tahap yang lain dalam satu individu. Adaptasi terjadi dalam proses asi-

milasi dan akomodasi. Kita merespons dunia dengan menghubungkan

#



Bab 1 . Hakikat Pendiiikan Anak Usia Dni

pengalaman yang diterima dengan pengalaman masa lalu kita (asimi-

lasi), sedangkan setiap pengalaman itu berisi aspek yang mungkin saja

baru sama sekali. Aspek yang banr inilah yang menyebabkan terjadinya

dalam struktur kognitif (akomodasi) (Mclnerney et al',1998: 2I)'

Asimilasi adalah proses merespons pada lingkungan yang sesuai

dengan struktur kognitif seseorang. Tetapi proses pertumbuhan intelek-

tual tidak akan ada apabila pengalaman yang ditangkap tidak berbeda

dengan skemata yang ada oleh sebab itu diperlukan proses akomodasi'

yaitu proses yang mengubah struktur kognitif. Bagi Piaget proses ako-

modasi tersebut dapat disamakan dengan belajar' Konsep ini menjelas-

kan tentang perlunya guru memilih dan menyesuaikan materi berpijak

dari idea dasar yang diketahui anak, untuk kemudian riikembangkan

dengan stimulasi lebih luas misalnya dalam bentuk pertanyaan sehing-

ga kemampuan anak meningkat dalam menghadapi pengalaman yang

lebih kompleks (Suryana, 20 13).

Piaget selain meneliti tentang proses berpikir di dalam diri sese-

orang ia juga dikenal dengan konsep bahwa pembangunan struktur

berpikir melalui beberapa tahapan' Piaget membagi tahap perkem-

bangan kogaitif anak menjadi empat tahap (Vasta Ross er a/" 1999: 30):

tahap sensori motor (lahir-2 tahun); tahap pra-operasi (usia 2-7 tahun);

tahap operasi konlqet (usia 7-11 tahun); dan tahap operasi formal (usia

1l - 15 tahun).

Tahap perkembangan kog:ritif anak sudah baku dan saling berka-

itan dalam setiap urutannya. Urutan tahapan tidak dapat ditukar atau

dibalik karena tahap sesudahnya melandasi terbentuknya tahap sebe-

lumnya. Akan tetapi, terbentuknya tahap tersebut dapat berubah-ubah

menurut situasi seseorang. Perbedaan antara tahap sangat besar, ka-

rena ada perbedaan kualitas pemikiran yang lain. Meskipun demikian

unsur dari perkembangan sebelumnya tetap tidak dibuang' Jadi, ada

kesinambungan dari tahap ke tahap, walaupun ada juga perbedaan

yang sangat mencolok.
Vygotsky memandang bahwa sistem sosial sangat penting dalam

perkembangan kognitif anak. Orangtua, guru, dan teman berinteraksi

dengan anak dan berkolaborasi untuk mengembangkan suatu penger-

tian. Iadi belajar terjadi dalam konteks sosial, dan muncul suatu isti-

lah zone of proximal deuelopment (ZPD) (Solso Robert L. et al', 2005"

391). ZPD diartikan sebagai daerah potensial seorang anak untuk bel-

ajar, atau suatu tahap di mana kemampuan anak dapat ditingkatkan

dengan bantuan orang yang lebih ahli' Daerah ini merupakan jarak

*aF
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antara tahap perkembangan aktual anak yaitu ditandai dengan ke-

mampuan mengatasi permasalahan sendiri batas tahap perkemban-

gan potensial di mana kemampuan pemecahan masalah harus melalui

bantuan orang lain yang mampu, sebagai contoh anak usia 5 tahun

belajar menggambar dengan bantuan pengarahan dari orangtua atau

guru dengan cara bertahap, sedikt demi sedikit bantuan akan berku-

rang sampai ZPD berubah menjadi tahap perkembangan aktual saat

anak dapat menSgambar sendiri'
Pengembangan setiap kemampuan anak diperlukan scaffolding

atau bantuan arahan agar anak pada akhirnya menguasai keterampilan

tersebut secara independen (Santrock eral., 1997: IB7). Dalam mengajar

guru perlu menjadi mediator atau fasilitator di mana pendidik berada di

sana ketika anak-anak membutuhkan bantuan mereka. Mediatoringini

merupakan bagian dari scaffolding.Iadi, walaupun anak sebagai pebe-

lajar yang aktif dan ingin tahu hampir segala hal, tetapi dengan bantuan

yang tepat untuk belajar lebih banyak perlu terus distimuluasi sehingga

proses belajar menjadi lebih efektif'

Vygotsky meyakini bahwa pikiran anak berkembang melalui (Solo

so Robert L. et a1.,2005: 390) mengambil bagian dalam dialog yang

kooperatif dengan lawan yang terampil dalam tugas di \tar mne of pro-

xima! d.euelopment dan menggunakan apa yang dikatakan pendidik

yang ahli dengan apa yang dilakukan.
Berbeda dengan Piaget yang memfokuskan pada perkembangan

berpikir datam diri anak (intrinsik), Vygotsky menekankan bahwa per-

kembangan kognitif seorang anak sangat dipengaruhi oleh sosial dan

kebudayaan anak tersebut. Setiap kebudayaan memberikan pengaruh

pada pembentukan keyakinan, nilai, norma kesopanan, serta metode

dalam memecahkan masalah sebagai alat da.lam beradaptasi secara

intelektual. Kebudayaanlah yang mengajari anak untuk berpikr dan

apa yang seharusnya dilakukan.
Rancangan pembelajaran Beyond Centres and Circles Time (BCCT)

di taman kanak-kanak ini, pendapat Piaget dan Vygotsky ini perlu di-

akomodasi untuk saling melengkapi. Rancangan kegiatan pembelajar-

an perlu dibagi di mana ada saat anak diberi kesempatan menemukan

dan membangun pemahamannya (discovery learning) melalui pembe-

lajaran Beyond Centrcs and Circles Time (BCCT) yang sudah dirancang

dan disiapkan dalam bentuk materi-materi yang disesuaikan dengan

perkembangan pembelajaran anak usia dini yang didapat dari setiap

sentra-sentra yang disiapkan, namun guru tetap harus berperan mem-
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perluas dan meningkatkan efektivitas belajarnya dengan bantuan arah-

an yang tepat (scaffodjnp sehingga anak dapat meningkatkan nne of
proximal deuelopment (ZPD) untuk menjadi daerah kemampuan ak-

tualnya. Anak akan memahami tujuan pembelajaran setiap materi ajar

yang dibuat dan disiapkan dan akan membentuk pemahaman yang

bermakna bagi anak dalam menemukan ilmu pengetahuan (Suryana,

20r3).

Pembelajaran di taman kanak-kanak perlu mengacu pada rea'di-

ness (kesiapan anak) dari Piaget dalam Santrock bahwa pemberian ban-

tuan dari orang dewasa untuk meningkatkan kemampuan anak jangan

dipandang sebagai sesuatu yang kontradiktil tetapi dipahami sebagai

batasan dalam menetapkan kriteria deuelopmenmlly appropriate prac'

rice (Santrock, 1997: 233).

John Dewey mendalami dunia pendidikan dan menjadi salah satu

dari ahli yang selalu memberikan gerakan-gerakan pembaruan dalam

dunia pendidikan. Ada beberapa pendapat dari Dewey (Santro ck et al',

1997: 300) di dalam memberikan kontribusi besar pada pendidikan di

taman kanak-kanak, yaitu: (l) Pendidikan harus dipusatkan pada anak'

Artinya, dalam proses pembelajaran, fokusnya ada pada anak dari ke-

butuhan, perkembangan, dan proses yang sedang dijalaninya' Pendidik

merupakan fasi.litator yang aktif dalam mendorong dan mengembang-

kan potensi yang ada pada diri anak. (2) Pendidikan harus aktif dan

interaktif. HaI ini berarti dalam proses pendidikan harus berlangsung

dua arah. Adanya komunikasi antara pendidik dan anak merupakan

faktor penting dalam menjalankan program kegiatan dan terwujudnya

tujuan pendidikan. Di sini anak merupakan subjek pendidikan dan

bukanlah sebagai objekpendidikan, yang berarti baik pendidikmaupun

anak-anak bersifat aktif dan selalu berkomunikasi. (3) Pendidikan harus

meliba&an lingkungan sosial anak atau komunitas di mana ia berada'

Artinya, proses pendidikan berlangsung baik bila ada kerja sama yang

baik dengan lingkungan di sekitar dan orangtua anak. Selain itu, contoh-

contoh program kegiatan yang diberikan hendaknya mencerminkan

kehidupan anak sehari-hari, sehingga mudah untuk dimengerti dan di-

laksanakan sehari-hari.

b. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini

Kegsatan Beyond Centres and Circles Time (BCCT) mengambil pem-

belajaran yang mengacu pada apa yang ditegaskan oleh Dewey di atas'

bahwa kegiatan Beyond Centres and Circles Time (BCCT) mendasarkan
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setiap materi pembelajarannya kepada perkembangan anak, melalui
pembelajaran-pembelajaran yang bisa mengembangkan pengetahuan

tentang lingkungan dan sekitarnya dan sebagainya sesuai tahap yang

mampu dipahami oleh anak, sehingga pembelajaran yang diberikan

sangat mudah dipahami oleh anak. Guru memiliki tugas sebagai fasi-

litator yang dapat memberikan arahan dalam menguatkan setiap pe-

ngetahuan yang didapat oleh anak dari materi pembeiajaran yang di-

pelajari.
Ke$atat Beyond Centres and Circles Time (BCCT) menjadikan anak

aktif dalam setiap pembelajarannya. Pelaksanaan pembelajaran me-

libatkan anak dan lingkungan sekitar. Kegiatan BCCT menggunakan

dua lingkungan belajar, yaitt indoor menggunakan materi berupa le-

mbaran pembelajaran dan menggunakan media outdoon Hal ini seba-

gai bentuk dari pembelaj.uan yang berupaya memperkenalkan secara

nyata lingkungan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang di-

berikan.
Adapun pokok-pokok teori mengenai perkembangan dan pendi-

dikan anak usia dini dari Dewey (Melnerney & Melnemey, 1998:233),

yaitu Pertama, Dewey percaya bahwa proses belajar anak berlangsung

paling baik ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, baik bekerja

sendiri maupun bersama-sama dengan teman sebaya dan orang dewa-

sa. Dalam setiap proses perkembangan anak sangat didukung oleh luas-

nya perkembangan sosial anak-anak tersebut. Dari perkembangan so-

sial yang baik, anak akan belajar untuk mengembangkan potensi yang

ada pada dirinya dalam berbagai macam area perkembangan, seperti

kogrritil emosi, dan keterampilan sosial.

Kedua, adanya minat anak-anak yang mendasari untuk memper-

siapkan perencanaan kurilulum. Ia percaya bahwa minat dan latar

belakang tiap anak dan kelompok harus dipertimbangkan ketika pen-

didik merencanakan pengalaman pembelajaran. Hal ini berarti bahwa

program kegiatan belajar yang ditujukan kepada anak, haruslah sesuai

dengan taraf perkembangan anak dan mampu menstimulasinya ke taraf

yang lebih maju. Bila hal ini sesuai dengan diri anak, pengembangan

minat anak dan potensi anak dapat dima-ksimalkan dengan baik.

Ketiga, Dewey percaya bahwa pendidikan merupakan bagian dari

hidup. Ia percaya bahwa selama orang hidup akan selalu belajar, dan

pendidikan akan mengarahkan apa yang orang perlu ketahui pada saat

itu, bukan mempersiapkannya untuk masa mendatang' Dewey berpikir
bahwa kurikulum akan berkembang melampaui situasi-situasi rumah
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yang riil, dan situasi kehidupan lainnya. Hal ini berarti kurikulum atau
program kegiatan belajar merupakan sarana pengembangan keteram-
pilan hidup bagi anak-anak di luar situasi yang biasa dihadapinya di
rumah. Dengan melihat beragam perilaku dalam konteks yang lebih
luas, anak-anak diharapkan dapat mempunyai cara pandang yang lu-
wes dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar ru-
mah. Untuk mewujudkan ini, De\^'ey berpikir bahwa pendidik harus
peka pada nilai-nilai dan kebutuhan keluarga. Nilai-nilai dan budaya

dari keluarga dan masyarakat akan tecermin dalam situasi-situasi yang

terjadi di sekolah dalam bentuk contoh pelaksanaan program kegiatan.

Keempat, pendidik bukan hanya mengajarkan pelajaran, tetapi
juga mengajarkan bagaimana hidup di dalam masyiuakat. Selain itu,

Dewey juga berpikir bahwa pendidik bukan hanya mengajar anak-anak

secara individu tetapi juga membentuk masyarakat.

Kelima, pendidik perlu memiliki keyakinan tentang keterampilan

dan kemampuannya. D ewey p ercaya pendidik perlu memercayai penge-

tahuan dan pengalamamya dengan menggunakan keduanya, mem-

berikan aktivitas-aktivitas y.Ing tepat untuk mengadakan penyelidikan

dan pengaturan untuk pembelajaran dalam hal apa yang dikerjakan

anak-anak. Kepercayaan diri yang tinggi pada pendidik merupakan

faktor penting untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan kegiatan.

Adapun beberapa teori Dewey (Westbrook, http: / /www.ibe. unes-

co.org) tentang peran pendidik dalam pelaksanaan program-program

untuk anak-anak usia dini, yaitu: (1) mengamati anak-anak lebih de-

kat dan merencanakan kurikulum berdasarkan minat dan pengalaman

mereka; dan (2) jangan tatut untuk menggunakan pengetahuan Anda

tentang anak-anak dan dunia untuk memahami dunia bagi anak-anak.

Di samping hal di atas, Dewey mengatakan bahwa penting bagi

pendidik untuk mengamati anak- anak dan untuk mengetahui keada-

an anak. Dari hasil observasi atau pengamatan, pendidik dapat menge-

tahui jenis-jenis pengalaman apa yang menjadi minat dan siap dilalui

anak-anak. Hal ini beranjak dari pemikiran Dewey bahwa ialur menuiu
pendidikan yang bermutu adalah dengan mengenal anak-anak dengan

baik, membangun pengalaman mereka atas pembelajaran yang lalu,

menjadi terorganisasi, dan merencanakannya dengan baik. Ia juga per-

caya bahwa tuntutan atas metode baru ini membuat pengamatan, do-

kumentasi, dan pencatatan kejadian di ruang kelas menjadi lebih pen-

ting daripada jika digunakan metode tradisional.
Dewey percaya bahwa untuk dapat memberikan pengalaman pen-
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didikan untuk anak-anak, pendidik harus memiliki dasar yang kuat

tentilng pengetahuan umum serta pengetahuan secara spesifik ten-

tang dunia anak-anak, memahami dunia bagi anak-anak berdasarkan

pe.rg"tuhr- dan pengalamannya yang lebih luas' pengenalan dan pe-

mahaman menggunakan metode observasi atau pengamatan' perenca-

naan, organisasi atau pengaturan, dan dokumentasi'

Perspektif Dewey, suatu pengalaman hanya dapat disebut "pendi-

dikan" jika memenuhi keteria berikut: (1) didasarkan pada minat anak-

anak dan berkembang dari pengetahuan dan pengalaman mereka yang

ada; (2) Mendukung pengembangan anak-anak; (3) membantu anak-

anak mengembangkan keterampilan baru; (4) menambah pemaham-

an anak mengenai dunia mereka; (5) mempersiapkan anak-anak untuk

lebih siap beradaptasi dalam berbagai macarn lingkungan (lVestbrook'

http: / /wwwibe.unesco.org: 7) '

Montessori percaya bahwa pembelajaran anak-anak berlangsung

dengan baik melalui pengalaman sensory (pancaindra) (Tina Bruce er

oL,loosr 326). Ia berpikir bahwa pendidik memiliki tanggung jawab

un k memberikan pengenalan tekstur' bunyi' dan bau yang luar biasa

bagi anak-anak. Ia juga percaya bahwa bagian dari pengalaman pan-

canara untuk anak-anak adalah mengenalkan alat dan perkakas yang

cocok dengan tangan mereka dan meja kursi yang sesuai dengan tu-

buh-tubutryang kecil, lingkungan yang indah' teratur' berukuran kecil

dan permainan sensori merupakan bagian dari warisan buah pemikiran

Montessori.
Secara tegas, Montessori menekankan pentingaya pendidikan

motorik, sensori, dan bahasa bagi anak prasekolah' Gerakan.gerakan

motorik akan membuat anak mengarahkan kebebasan yang berarti

dan membuat anak menjadi lebih tenang' gembira' dan merasakan ke-

puasan. Pada pengembangan sensori anak' pendidikan diarahkan mam-

pu meletakkan dasar kemampuan intelektual anak melalui pengamatan

dan Iatihan yllng terus-menerus sambil melakukan perbandingan dan

penilaian. Adapun fungsi pengembangan bahasa adalah agar anak

mampu mengekspresikan perasaaan dan dirinya' Ketiga hal inilah yang

-.njrkr.,grlntuk pembentukan kepribadian anak yang utuh'

Para pendidik anak usia dini hendaknya terlibat aktif dalam proses

pendidikan anak. Pemberian kesempatan yang luas untr"rk anak-anak

mengenali lingkungannya dengan cara bereksplorasi merupakan tu-

g". ,i u-" para pendidik. Pemaksaan dan pengekangan daya eksplo-

iasi dapat mematikan pengembangan potensi anak bahkan dapat

o
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menyebabkan anak mengalami tekanan dan kebingungan dalam me-

lakukan sesuatu bila ia tidak menyukainya. HaI yang menjadi fokus uta-

ma bagi para pendidik adalah mengelola proses pendidikan dalam pe-

laksanaan program kegiatan yang membuat setiap anak merasa senang

dengan apa yang dilakukannya dan baik pendidik mauplrn anak-arak
selalu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru.

Montessori (Tina Bruce eral., 2005:329) menyatakan bahwa pendi-

dik anak-anak usia dini harus memberikan pengenalan alat yang nyata

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti; pisau, gunting,

alat-alat kebersihan, dan alat-alat pertukangan. HaI ini dimaksudkan

agar anak-anak secara bertahap mengenali alat-alat yang membantu

kelancaran proses kehidupan, selain itu dalam memberikan akses yang

mudah bagi anak, maka apabila menyimpan dan meletakkan bahan-

bahan serta peralatan di tempat yang dapat dijangkau anak-anak dan

ditata secara teratur, sehingga mereka dapat menemukan dan meng-

ambil apa yang mereka butuhkan. Merancang ruang kelas dengan

rak-rak yang rendah dan terbuka berarti anak-anak dapat melihat apa

yang ada dan nrendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa bantuan

dari pendidik. Anak-anak tidak perlu mengganggu pekerjaannya untuk

mendapatkan perhatian dari pendidik yarg sibuk atau meminta izin

untuk menggunakan bahan-bahan yang mereka butuhkan. Sering kali

dalam anak- anak usia dini di Amerika, persediaan bahan-bahan kegiat-

an disimpan di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak.

Pendidik yang mengikuti pedoman Montessori memiliki banyak

sekali perbekalan yang tersedia unruk penggunaan anak-anak. Dengan

bantuan dari anak-anak, mereka menyimpan perbekalan tersebut se-

cara teratur sehingga pilihan dan kesempatan secara terus-menerus

mengundang anak-anak untuk menjadi kreatif. Montessori iuga sangat

memperhatikan bagaimana menciptakan keindahan dan kerapian di

ruang kelas. Menurut Montessori, mengetahui bagaimana merancang

lingkungan yang indah dan menarik bagi anak-ana-k sama pentingnya

dengan bagian pengajaran seperti mengetahui bagaimana memilih

buku anak-anak yang baik untuk perpustakaan.

Pemikiran Montessori di atas, secara umum pada dasamya pen-

didik anak usia dini adalah mempersiapkan lingkungan, kondusif atau

yang mendukung proses belajar, pertumbuhan pengembangan diri

anak. Da]am hal ini, pendidik tidak perlu memaksa atau membuat per-

aturan-peraturan yang mengikat anak tidak bebas dalam berekspresi.

Montessori percaya bahwa anak-anak ingin membutuhkan per-

'#r':ii€ '
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hatian bagi diri dan lingkungan sekitarnya' Montessori berpendapat

bahwa anak-anak belajar yang terbaik adalah dengan sesuatu dan me-

lalui pengulangan. Anak-anak akan mampu melakukan segala hal yarg

mereka mampu. Ia yakin bahwa sa-lah satu tanggung jawab pendidik

ada-lah untuk meningkatkan kompetensi atau kecakapan anak semak-

simal mungkin.
Penerapan pemikiran Montessori mengenai kompetensi dan tang-

gung jawab dalam program pada pendidik, Montessori berpikir bahwa

!".raiait nr-s memberi tanggung jawab pada anak untuk meniaga ko-

munitas tetap bersih dan rapi, menyediakan batasan waktu yang luas

untuk melakukan F,rogrulm kegiatan dan bermain dengan bebas' serta

tidak mengekang kebebasan anak dalam mengelola waktunya'

Montessori menyatakan bahwa kompetensi yang anak-anak per-

oleh dari keterlibatannya dalam pekerjaan nyata sangat bermanfaat

dalam meningkatkan harga diri anak yang tidak dapat diperoleh de-

ngan aktMtas artifisial atau buatan ataupun yang direncanakan' Mon-

telssori tidak percaya ada anak-anak yang tidak bisa belajar' Ia yakin

bahwa jika anak-anak tidak belajar, maka berarti orang dewasa tidak

mendengarkan, tidak memfasilitasinya dengan cukup saksama atau

kurangnya Pengawasan.
PLar psikologi perkembangan Erikson memfokuskan pada per-

kembangan psikososial sejak kecil hingga dewasa dalam delapan tahap'

Setiap oiang akan melewati tahapan dan setiap tahapan akan menda-

patta., penldaman positif dan negatif' Kepribadian yang sehat akan

diperoleh apabila seseorang dapat melewati krisis dalam tugas perkem-

bangan dengan baik' Bagi anak usia dini' inisiatif vs' merasa bersalah

(3-6 tahun) (Slavin, 1994: 55)'

Anak usia TK memerlukan pengasuhan yang penuh perhatian dan

bimbingan yang baik sehingga ia merasa percaya diri' Ketidakkonsis-

tenan dan penolakan pada masa usia TK akan menimbulkan selalu me-

rasa bersalah dan tidaJ< percaya diri pada dirinya sendiri' Pada masa usia

dini, banyak hal yang menarik dia sehingga akan menjadikan dia ingin

selalu mencoba terkadang berbahaya' Pada tahap ini' orang dewasa ha-

rus memberikan dukungannya dan Erikson mengingatkan pembatasan

dan kritik yang berlebihan akan menyebabkan tumbuh rasa ragu' tidak

percaya terhadap kernampuan dirinya'

Penelitian tentang kecerdasan lebih jauh lagi diungkapkan Gard-

ner yang dikenal konsep kecerdasan jamak atau multiple intelligence

(MI) (Thomas Amstrong, 1995: 39) ia mengidentifikasikan kecerdasan

{*
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sebagai kemampuan untuk menemukan dan mencari pemecahan ma-

salah serta membentuk suatu produk yang mempunyai nilai dipandang

dari kebudayaan seseorang. Ketujuh kecerdasan tersebut yaitu: linguis-

tik, logika, matematika, spasia.l, kinestetik, musik, intrapersonal, inter-
personal serta naturalis. Tambahan dad ketuiuh kecerdasan ini adalah

spiritua.l, di mana anak juga memiliki kecerdasan yang sifatnya vertikal,

yaitu kecerdasan yang terkait dengan Tuhan. Setiap orang mempunyai

berbagai potensi tersebut dan masing-masing dapat dikembangkan ke

tahap tertentu.
Dalam mendesain kurikulum konsep Piaget, VySotsky, Erikson,

John Dewey, Maria Montesori, dan Gardner sangat bermanfaat se-

bagai arahan dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan tahap

perkembangan dan minat indMdu. Erikson menyoroti aspek psiko-

sosial yang dialami masa anak-anak serta bagaimana pendidik dapat

membantu anak melewati masa tersebut untuk menjadi mandiri' Piaget

dengan konsep tahapan perkembangan berpikir memberikan pedoman

dalam menyusun pembelajaran yang sesuai usia, semenft[a Vygosky

mengemukakan tentang pentingnya interaksi sosial dalam menstimulus

berbagai aspek perkembangan, Dewey fokus pada proses pembelajaran

yang bermakna, Montessori menekankan pada pengolahan tubu}, dan

Gardner kepada pengembangan potesi yang dimiliki anak'

D. (IRI-(IRI PERKEMBAN(AN ANAK USIA DINI

Perkembangan diartikan sebagai perubahan yang kontinu dan sis-

tematis dalam diri seseorang sejak tahap konsepsi sampai meninggal

dunia (David Shaffer, 1999: 4). Perkembangan berkaitan dengan ke-

matangan secara biologis dan proses belajar. Demikian pula dalam per-

kembangan anak, secara biologis ia harus berada dalam kondisi sesuai

umurnya. Terdapat pola kesamaan perkembangan dalam diri seseo-

rang dengan anak lainnya pada tahap usia tertentu. Pola khas yang ter-

jadi dalam setiap tahap umur disebut dengan normative deuelopment

and ideographic deuelopmen (Tina Bruce, 2005: 31). Tahap ini kemu-

dian dikenal sebagai standar normatiue deuelopmentyang diasumsikan

sebagai pola universal tugas perkembangan yang harus dilalui seorang

anak. Perkembangan normatif atat deuelopmental tasklmilestone men'

jadi ciri karakteristik anak secara umum yang dapat dijadikan acuan

dalam memahami dan menetapkan bentuk pembelajaran yang sesuai

dalam setiap tahap usia. Pengetahuan guru dan orangtua tentang tu-

gas perkembangan anak ini dapat diperoleh dari pengalaman langsung
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maupun pencarian berbagai in-formasi. Pemahaman mengenai tugas

perkembangan anak sangat diperlukan agar guru dan orangtua dapat

memberikan bantuan, dan rangsangan yang tepat' Secara garis besar,

ciri-ciri anak TK sebagai berikut:

Anak usia taman kanak-kanak dalam rentangan usia 4-5 atau 6 ta-

hun berada dalam masa usia e lrias (golden age) segala sesuatunya sangat

berharga, baik fisik, emosi, dan intelektualnya. Dan anak usia taman

kanak-kanak ini sangat besar energinya sehingga diperlukan suatu

pembelajaran yang sangat tepat sehingga berkembang kemampuan

motorik kasar maupun halus.

l. Aspek-aspekPerkembanganFisioloqis

Kegiatan fisik merupakan salah satu cara untuk mengembangkan

keterampilan motorik kasar, seperti berlari, melompat, bergantungan,

melempar bola atau menendangnya. Maupun menjaga keseimbangan

motorik halus, seperti menggunakan jari-jari untuk menyusun puzzle,

memilih balok, dan menyrsunnya menjadi bangunan tertentu'

Kegiatan fisik dan pelepasan energi dalam jumlah besar merupa-

kan ciri-ciri aktivitas anak pada masa ini. Hal itu disebabkan oleh energi

yang dimiliki anak dalam jumlah yang besar tersebut memerlukan pe-

nyaluran melalui berbagai aktivitas fisik, baik kegiatan fisik yang berkai-

tan dengan tnotorik kasar maupun gerakan motorik halus (Vasta Ross er

al.,1999: 170- 176).

a. Perkembangan Motorik Kasar

Tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh,

seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar dan me-

nangkap, serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini diperlukan dalam

meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar' Pada

anak usia 4 tahun, anak sangat menyenangi kegiatan fisi-k yang meng-

andung bahaya, seperti melompat dari tempat tinggi atau bergantung

dengan kepala menggelantung ke bawah. Pada usia 5 atau 6 tahun ke-

inginan untuk melakukan kegiatan berbahaya bertambah' Anak pada

masa ini menyenangi kegiatan lomba, seperti balapan sepeda, balapan

lari atau kegiatan lainnya yang mengandung bahaya (Papalia et al',

1995:201).

b. Perkembangan Gerakan Motorik Halus

Perkembangan motorik halus anak taman kanak-kanak ditekankan

C
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pada koordinasi gerakan motorik halus dalam hal ini berkaitan dengan

kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan mengguna-

kan jari tangan. Pada usia 4 tahun, koordinasi gerakan motorik halus

anak sangat berkembang bahkan hampir sempuma. Walaupun demi-

kian anak usia ini masih mengalami kesulitan dalam menyusun balok-

balok menjadi suatu bangunan. HaI ini disebabkan oleh keinginan anak

untuk meletakkan balok secara sempuma sehingga kadang-kadang me-

runtuhkan bangunan itu sendiri. Pada usia 5 atau 6 tahun, koordina-

si gerakan motorik halus berkembang pesat. Pada masa ini anak telah

mampu mengoordinasikan gerakan visual motorik, seperti: mengoordi-

nasikan gerakan mata dengan tangan, letrgan, dan tubuh secara ber-

samaan, antara lain dapat dilihat pada waktu anak menulis atau meng-

gambar.

c. Perkembangan Otak dan Susunan Saraf Pusat

Perkembangan otak manusia yang sangat pesat terjadi pada masa

prenatal dan beberapa bulan setelah kelahiran pada masa sebelum ke-

Iahiran diperkirakan 250.000 sel-sel otak terbennrk setiap menit mela-

Iui proses pembelahan sel yang disebut mitosis. Setelah lahir sebagian

besar sel-sel otak yang berjumlah lebih dari 100 miliar terbentuk secara

matang (Papalia et al., 1995: 94).

d. Perkembangan Tubuh

Perkembangan tubuh merupakan perkembangan yang berjalan

sesuai dengan prinsip yang disebut cephalocaudal yaitu psinsip per-

kembangan yang dimulai dari atas yaitu kepala dan berlanjut secara

teratur ke bagian bawah tubuh. Pada usia 4-5 tahun kepala anak hanya

berukuran seperlima dari ukuran tubuhnya dan pada usia 6 tahun ke-

pada anak memiliki ukuran sepertujuh dari ukuran kepalanya (Papalia

et al., 1995:415). Pada usia 6 tahun anak telah memi.liki proporsi tubuh

yang akan mewarnai proporsi tubuhnya di masa dewasa. Secara normal

bertambah tinggi badan selama masa kaaak-kanak hanya sebanyak 2,5

inci setahun dan berat badan secara normal hanya bertambah 2,5-3,5

kilogram setahun (Papalia et al.,1995:416).

2. Prinsip-prinsip Perkembangan Fisiologis Anak Usia Dini

Prinsip utama perkembangan fisiologis anak usia dini adalah koor-

dinasi gerakan motorik, baik motorik kasar maupun halus. Pada awal

perkembangannya, gerakan motorik anak tidak terkoordinasi dengan

#



Pendidikan ArEk l-bia Dni . $mul6l &n /6pk Pe emMngan And(

baik. Seiring dengan kematangan dan pengalaman anak kemampu-

an motorik tersebut berkembang dari tidak terkoordinasi dengan baik

menjadi terkoordinasi secara baik.

Prinsip utama perkembangan motorik adalah kematangan, urutan,

motivasi, pengalaman dan latihan atau praktik. Kematangan saraf, yaitu

pada waktu anak dilahirkan hanya memiliki otak seberat 2,5 persen dari

berat otak orang dewasa (Papaliaetal.,l995:95). Saraf-sarafyang ada di

pusat susunan saraf belum berkembang dan berfungsi sesuai perkem-

bangannya. Sejalan dengan perkembangan fisik dan usia anak' saraf-

saraf yang berfungsi mengontrol gerakan motorik mengalami proses

neur o gical maturation.
Pada anak usia 5 tahun saraf-saraf yang berfungsi mengontrol ge-

rakan motorik sudah mencapai kematangannya dan menstimulasi ber-

bagai kegiatan motorik yang dilakukan anak secara luas' Otot besar

yang mengontrol gerakan motorik kasar, seperti berjalan, berlari, me-

Iompat dan berlutut, berkembang lebih cepat apabila dibandingkan

dengan otot halus yang mengontrol kegiatan motorik halus, di antara-

nya menggunakan jari-jari tangan untuk menJrusun puzzle, memegang

gunting atau memegang pensil. Pada waktu bersamaan persepsi visual

motorik anak ikut berkembang dengan pesat, seperti mengisi gelas de-

ngan air, menggambar, mewarnai dengan tidak keluar garis' Di usia 5

tahun anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks

yaitu kemampuan untuk mengombinasikan gerakan motorik dengan

seimbang, seperti berlari sambil melompat dan mengendarai sepeda'

Proses perkembangan fisiologis manusia berlangsung secara ber-

urutan yang terdiri dari: pembedaan yang mencakup perkembangan

secara perlahan dari gerakan motorik kasar menuju gerakan yang lebih

terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik kasar, kesarnaan yaitu

kemampuan dalam menggabungkan gerakan yang baik, seperti berlari

dan berhenti. Motivasi adalah ketika anak mampu melalukan suatu ge-

rakan motorik, maka akan termotivasi untuk bergerak kepada motorik

yang lebih luas lagi. Hasilnya adalah aktivitas fisiologis meningkat de-

ngan tajam, anak seakan-akan tidak mau berhenti melalcukan aktivitas

fisik, baik yang melibatkan motorik kasar maupun motorik halus'

Pengalaman dan latihan, adalah pada saat mencapai kematangan

untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas fisik yang ditandai dengan ke-

siapan dan motivasi yang tinggi dan seiring dengan ha-l tersebut, orang-

tua dan guru perlu memberikan berbagai kesempatan dan pengalaman

yang dapat meningkatkan keterampilan motorik anak secaia optimal'

*
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Peluang-peluang ini tidak saja berbentuk membiarkan anak melakukan

kegiatan fisik, akan tetapi perlu didukung dengan berbagai fasilitas yang

berguna bagi pengembangan keterampilan motorik kasar dan motorik

halus.

3. Aspek Perkembangan Kognitif

Fase-fase perkembangan kognitif anak usia taman kanak-kanak

berada pada fase pra-opersional (Slavin, 1994: 33) yang mencakup tiga

aspek, yaitu: berpikir simbolik, yaitu kemampuan untuk berpikir ten-

tang objek dan peristiwa walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak

hadir secara fisik (nyata) di hadapan anak. Berpikir egosentris, yaitu

cara berpikir tentang benar atau tidak benar, setuiu atau tidak setuju

berdasarkan sudut pandang sendiri. Oleh karena itu, anak belum dapat

meletakkan cara pandangnya di sudut pandang orang lain. Berpikir in-

tuitif, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu, seperti menggam-

bar atau menyusun balok, akan tetapi tidak mengetahui dengan pasti

alasan untuk melakukannya.

Perkembangan kognitif anak pada hakikatnya merupakan hasil

proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrium (Slavin, 1994: 38). Asimi-

lasi berkaitan dengan proses penyerapan informasi baru ke dalam in-

formasi yang telah ada di dalam skema (struktur kognitif) anak. Ako-

modasi adalah proses menyatukan informasi baru dengan informasi

yang telah ada di dalam skema sehingga perpaduan antara informasi

tersebut memperluas skemata anak. Ekuilibrium berkaitan dengan usa-

ha anak untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya pada waktu

ia menghadapi suatu masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut ia

menyeimbangkan informasi yang baru yang berkaitan dengan masalah

yang dihadapinya dengan informasi yang telah ada di dalam skemata-

nya secara dinamis. Sebagai contoh, pada waktu anak diberi buah lain

berkulit maka anak akan menyeimbangkan pengetahuannya tentang

jeruk dengan cara-cara yang harus dilakukannya agar buah tersebut da-

pat dimakan.

Ciri-ciri kemampuan kognitif anak usia taman kanak-kanak usia 4

tahun (Depdikn as, 2002'. I 4)'.

a. Memperoleh informasi tentang sesuatu yang nyata melalui buku.

b. Mencoba untuk menceritakan kembali suatu cerita berdasarkan

ingatannya.

c. Mengikuti buku yang sedang dibacanya.

d. Mencocokkan lebih dari l1 warna.

,S.
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e. Menunjukkan sekitar II wama yang diminta.

f. Menyebutkan I I warna yang ditunjuk.
g. Mencocokkan bentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga, persegi

panjang.

h. Menunjukkan bentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga dan persegi

panjang jika diminta.
i. Menyebutkan bentuk lingkaran dan bujur sangkar yang ditunjuk.
j. Memahami konsep banyak/sedikit, kecil/besar, penuh/kosong, ri-

ngan/berat, pendek/tinggi, kurus/ gemuk, kurang/lebih, pendek/

panjang, cepat/Iambat, sedikit/banyak, tebaJi tipis, sempit/lebar.

k. Memahami konsep buka/tutup, depan/ belakang, keluar/masuk,

di belakang/di depan, dasar/atas, di atas/di bawah, naik/turun,

maju/ mundur, menjauh/mendekat, rendah/tinggi, melebihi/ku-

rang dari.
l. Mengklasifikasikan sekitar I macam benda'

m. Mengerti apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu'

n. Mengenal sedikitnya 12 fungsi benda.

Kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun (Depdiknas, 2002: 15):

a. Bercerita kembali tentang cerita bergambar dengan keakuratan

yang baik.

b. Berusaha untuk membaca dengan memperhatikan gambar.

c. Membaca beberapa kata-kata yang dilihatnya.

d. Mencoba membaca kata-kata melalui gambar, huruf-huruf, tanda-

tanda yang dikenalnYa.

e. Membacakan cerita sederhana dengan bersuara'

f. Membedakan fantasi dan realita.

g. Mencocokkan, menunjuk, dan menyebutkan lebih dari l1 wama.

h. Mencocoklan dan menunjuk 5 macam bentuk.

i. Menyebutkan 5 macam bentuk, yaitu lingkaran, bujur sangkar,

segitiga, persegi panjang, dan belah ketupat.

j. Memahami konsep banyak/sedikit, kecil/besar, penuh/kosong, ri-

ngan/berat, pendek/ tinggi, kurus/ gemuk, kurang/lebih, pendek/

panjang, cepat/!ambat, banyak/sedikit, tebal/tipis, sempit/luas'

k. Memahami konsep buka/tutup, depani belakang, keluar/masuk, di

belakang/di depan, dasar/atas, di atas/di bawah, naiki turun, maju/

mundur, menjauh/mendekat, tinggi/rendah, di atasnya/di bawah-

nya, pusat/sudut, kirii kanan, sebelah kanani sebelah kiri dari'

L Mengklasifikasikan sekitar l6 macam berida.

o
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