
Scanned by CamScanner



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(Teori dan Praktik Pembelaiaran)

Dadan Suryana



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2OO2

TENTANG HAKCITTA
PASALT2

KETENTUAN PIDANA SANCSI PELANGGARAN

7

2

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau

*e^p-"rbar,yrk suitu Ciptian atau memberi izin untuk itu, dipidana

dengan pidana penjara piling singkat 1 (sahr) bulan dan denda paling

seaitlt np 1.006.00b, 00 (satu juta rupiah), atau pidana peniara pating

Iama 7 (hrjuh) tahun dan denda paling banyak Rp 5'000'000'000, 00

(lima milyar rupiah)

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan,

mengedarkan, atau menlual kepada umum suatu Ciptaan atau barang

hasif pehnggaran Hak Cipta atu Hak Terkait sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), dipidana dengan pidana peniara paling lama 5 (lima) ta-

hun dan denda paling banyak Rp 500.000'000, 00 (lima ratus juta

rupiah).



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(Teori dan Praktik Pembelaiaran)

Dadan Suryana

UNP PRESS

UNPPRESS
20L3



Suryana, Dadan
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(Teori dan Praktik Pembelaiaran)
/Suryana, Dadan

editor, Tim editor UNP Press
Penerbit UNP Press Padang,201.3

1 (satu) jilid; L4 x 21 cm (A5)
275 hal.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(Teori dan Praktik Pembelaiaran)

ISBN : 97 8-602-8819-81-7

1. P endidikan Armk Usia Dini
1. UN.P Press Padang

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
fTeori dan Praktik Pembelaiaran)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang pada penulis
Hak penerbitan pada UNP Press

Penyusun: Dr. Dadan Suryana, M.Pd.
Editor Ahli:.Prof. Dr. Mudjiran, M.S. Kons.
Editor Bahasa: Prof. Dr. Syahrul R., M.Pd

Layout €t Desain Sampul Nasbahry Couto & Khairul



IGTA PENGANTAR

Pendidikan anak usia dini saat ini berkembang dengan pesat,
hal itu didasari oleh harapan pemerintah Republik Indonesia untuk
memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
Pada ulang tahun Republik Indonesia ke 100 tahun diharapkan
kualitas sumber daya manusia setara atau bahkan melebihi kualitas
sumber daya manusia negara-negara maju.

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini saat ini
diselenggarakan oleh berbagai instansi, namun perlu adanya dasar

keilmuan berupa informasi secara teori dan juga praktik tentang
pelayanan terhadap anak usia dini. Hal itu untuk mendukung
pencapaian kualitas pendidikan yang bisa dikaji secara keilmuan.

|ika pelaksanaan pelayar,an terhadap anak usia dini tidak
dilaksanakan- sesuai dengan keilmuan, harapan pemerintah akan
menjadi sebaliknya.

Buku Pendidikan Anak Usia Dini (teori dan praktik
pembelajaran) ini dapat digunakan oleh orang tud, Buru/
mahasiswa dan praktisi dibidang pendidikan anak usia dini.
Adapun isi buku ini terdiri atas sepuluh bab: bab pertama
membahasas tentang Hakikat anak usia dini, bab dua membahas

tentang sejarah dan teori pendidikan anak usia dini, bab tiga
membahas tentang model-model pembelajaran, bab empat aspek-

aspek perkembangan nilai agama dan moral, bab lima aspek

perkembangan kognitif, bab enam aspek perkembangan bahasa,

bab t juh aspek perkembangan fisik, bab delapan aspek

perkembangan sosial emosional, bab sembilan asesmen dan
observasi anak usia dini, bab sepuluh pendidikan inklusi, bab

sebelas pelibatan orang tua, keluarga dan*omunitas.
Buku ini diharapkan dapat menjadi pencerah bagi para orang

tua yang memiliki anak usia dini, pendidik anak usia dini,
mahasiswa, dan praktisi pendidikan anak usia dini dan dapat
menjadi motivasi unLik mentlidik anak derigan teori-ieori yang
benar dan hasil penelitian yang sesuai dengan tahap perkembangan
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anak, sehingga anak akan mendapat pengasuhan, pelayanarL
pendidikan dan pembinaan yang baik dan benar. Pada akhimya
anak kita menjadi manusia yang berkualitas, berkarakter dan
mencintai bangsanya.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Rektor
Universitas Negeri Padang, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan
Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.
Kepada Prof Dr. Mudjiran, M.S Kons sebagai reviewer dari buku
ini. Teristimewa untuk istri tercinta Sri Nuryati, Ananda Mufti Ali
Arrayan, Thariq Muhammad, dan Fahima Rahma yang telah
banyak waktu yang tersita kebersamaannya karena proses
penyelesaian buku ini.

]anuari,2013

Penulis
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BAB I
HAKIKAT MANUSIA DAN

PENDIDIIGN

asaran pendidikan adalah rrraflusia. pendidikan bermaksud
membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan
potensi-pote nsi kemanusiaannya. Potensi kemanusian

merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia.
Pendidikan seharusnya dapat memanusiakan manusia. Manusia
berbicara tentang manusla. Seorang pendidik harus memahami
benar dan tepat tujuan pendidikan, jika pendidikan memilil<i
garrrbaran yang jelas tentang slapa manusia itu sebenamya.
Manusia memiliki ciri khas vang secara prinsipil berbeda denSan
hewan. Ciri khas manusia yang membedakannya dari hewan
terbentuk dari kumpulan terpadu (integrated) dari apa yang disebutsifat hakikat manusia. Disebut hakikat manusia karena sec€ua
hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdaPapada hewan. Prayitno (200914) menyebutkan manusia memilrki
harkat dan rnertabat, yaitu bahwa manusia adalah: makhluk yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; makhlukyang paling indah dan sempuma dalam penciptaan dan
pencintraannya; makhluk yan-g paling tinggi der ajatnya; khalifah di
muka bumi; pemilik hak-hak asasi manusia.

A. Hakikat Manusia
sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik,

yang secara prinsip fiadi bukan hanya gradual) membedakan
manusia dari hewan. Meskipun antari manusia :du.,g* hewan
!*y* kemiripan rerutama jika dilihat dari segi f,iofo6r.,yu.
.Bentuk orang utan misalnya, bertulang belakang sJperfi ^i""iinberjalan tegak dengan menggunai<an 

-tedua 
ULr,yu, melahirkan
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dan menyusui anaknya, pemakan segala makanan, dan persamaan
metabolisme dengan manusia. Bahkan beberapa filsuf seperti
Socrates menamakan manusia ifi Zoon Politicon (hewan yang
bermasyarakat), Max Scheller menggambarkan manusia sebagai

Das Kranke Tier (hewan yang sakit) (Drijarkara 1962, Tirtmaha.ja
L955, Tirtaraharja 2005) yang selalu gelisah dan bermasalah.

Kenyataan dan pemyataan tersebut dapat menimbulkan
kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia itu hanya
berbeda secara gradual, yaitu suatu perbedaan yang dengan
melalui rekayasa dapat dibuat menjadi sama keadaannya, misalnya
air karena perubahan temperatur lalu meniadi es batu. Seolah-olah
dengan kemahiran rekayasa pendidikan orang utan dapat dijadikan
manusia. Upaya manusia untuk mendapatkan keterangan bahwa
hewan tidak identik dengan manusia telah ditemukan. Charles
Darwin (dengan teori evolusinya) telah berjuang untuk menemukan
bahwa manusia berasal dari primata atau kera, tetapi temyata
gagal. Ada misteri yang dianggap menjembatani proses perubahan
dari primata ke manusia yang tidak sanggup diungkapkar'. yang
disebut Tlrc Missing Link yaitu suatu mata rantai yang putus. Ada
suatu proses antara yang tak dapat dijelaskan. ]elasnya tidak
ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncui
sebagai bentuk ubah dari primata atau kera melalui proses evolusi
yang bersifat 6padual.

1. Potensi, Keunikan dan Dinamika Manusia

Manusia memiliki dimensi potensi, keunikan dan dinamika
tersendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Potensi yang dimiliki
manusia sangat menentukan dalam setiap rentang kehidupannya
sejak manusia lahir sampai meninggal. Selain itu manusia juga
memiliki keunikan dan dinamika tersendiri yang menjadi ciri khas
yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. (Bronowski, 1973)

Lysen dalam Tirtaraharja (2005) mengartikan individu sebagai
"orang-seorang", sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang
tidak dapat dibagi-bagi (in druide). Selanjutnya, individu diartikan
sebagai pribadi. Setiap anak manusia dilahirkan telah dikaruniai
potensi untuk berbeda dari yang lain, atau menjadi dirinya sendiri.
Tidak ada diri individu yang identik di muka bumi. Demikian
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menurut Langeveld.(Dodge 2002) mengatakan bahwa setiap or.ng
memiliki individualistas. Bahkan dua anak kembar yang dari satu
telur pun, yang lazim dikatakan seperti pinang dibelah drr, r"*pu
dan sulit dibedakan satu dari lain, hanyi s"r,rpa tetapi tidak sama,
apalagi identik. Hal ini berlaku baik padi sifat+ifat fisiknya
maupun hidup kejiwaannya (kerohaniannya). Dikatakan bahwa
setiap individu bersifat unik. secara fisik mungkin bentuk muka
:u-1 tetapi terdapat perbedaan mengenai matanya, secara
kerohanian mungkin kapasitas intelegensinya ,u.rru, tetapi
kecenderungan dan perhatiannya terhidap sesuatu berbeda.
Karena adanya individualitas itu setiap orang memiliki kehendak,
perasaan/ cita<it4 kecenderungan, semangat, dan daya tahan
berbeda.

Anak usia dini adalah masa manusia memiliki keunikan yang
perlu diperhatikan oleh orang dewasa, anak usia dini unik aaum
potensi yang dimiliki dan pelayanannya pun perlu sunggu-h.
sungguh agar setiap potensi dapat menjidi lindasan julr*
menagaki tahap perkembangan berikutnya. setiap anak adalah
makhluk individual, sehingga berbeda satu anak dengan yang
lainnya. Hal itu mendorong kepada orang tua, orang deirarr, da.,
guru untuk memahami ke individualan anak usia dini.

Langeveld dalam Tirtarahaja (2005) menyatakan bahwa setiap
anak memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat kuat,
meskipun di sisi lain pada anak terdapat rasa tidak berd.aya,
sehingga memerlukan pihak lain (pendidik) yang dapat dijadikan

llTpu, bergantung untuk memberi perlindunga., arn bimlingan.
sifat-sifat sebagaimana digambarkan di atas, yang secara potensial
telah dimiliki sejak lahir, perlu ditumbuhi<enibangkan^ melalui
pendidikan, benih-benih individuaritas yang sangat berharga itu
yang memungkinkan terbentuknya suatu kepribidian uniliakan
tetap tinggal laten. Dengan kata lain, kepribadian seseorang tidak
akan terbentuk dengan semestinya ,"fri.,gg, ,"r"o.rrri tiduk
memiliki-wama kepribadian yang khas seLigai milikinla. Jika
terjadi hal yang demikian, seseorang tidak memi-iiki'pendirian yang
otonom dan orang seperti ini tidak akan memiliki pendirian serta
mudah dibawa oleh arus masa. padahal fungsi pur,hidik* adalah
membantu peserta didik untuk membentuk-tcepriuaaiarury4 atau

Dadaa Suryana 3



menemukan jati dirinya. Pola pendidikan yang bersifa! demokratis

dipandang cocok untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya

poiensi iidiridr. Pola pendidikan yang menghambat perkem-

f*g* individualtas (misalrrya yang bersifat otoriter) dalam

hubingan ini disebut pendidikan yang patologis' Dalam Pengem-

Uu gd individualitas melalui pendidikan tidak dibenarkan jika

p"r,f,idit memaksakan keinginannya 
-kepada 

subjek d9fr- Tygas

pendidik hanya menunjukkan jalan dan- mendorong subjek didik

tagaimana cara memPeroleh sesuatu dalam mengembangkan diri

duiga" berpedoman pada prinsip ing ngarso sungtulodo' ing madya

*oigun kario, tut wui handayani (Dewantoto, 1964)

Setiapbayiyanglahirdikaruniaipotensisosialitas.Demikiarr
kata Langev"td ltitt-anu4a: 2005). Pernyataan tersebut diartikan

bahwa ,""tiup anak dikaruniai benih kemungkinan lntuk bergaul

(bersosialisasi). Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi

yuog paa, hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling

memUeri dan meneiima. Bahkan menurut Langeveld, adanya

kesediaan untuk saling memberi dan menerima itu dipandang

sebagai kunci sukses peigaulan' Adanya dorongan untuk menerima

4an iremberi itu sudah dibawa potensinya oleh setiap bayi. Seorang

bayi sudah dapat menyambut atau menerima belaian ibunya

dengan rasa senanS. Kemudian 
, 
sebagai balasan ia dapat

*"riburik* runy.r*it kepada tingkungannya, khususnya pada

ibunya. Kelak jifu sudah tumbuh, maka memberi dan menerima

beruilah menladi kesadaran akan hak yang harus diterirna dan

kewajiban yang harus dilaksanakan untuk kepentingan pihak lain

sebagai realisasi dari memberi.
"Ad*yu dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih

jelas pada dorongan untuk bergaul' Dengan adanya dorongan

untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya'

Betapa tcu"atnya dorongan lersebut sehingga bila dipenjarakan

*"*prk"n hukuman yang paling berat bagi manusia karena

diasingkan di dalam penjara berarti diputuskannya dorongan

be.gui tersebut secara mutlak' Semua orang sangatmembutuhkan

oraig lain, hal itu mmjadi karakteristik manusia. Immauel Kant,

,"oti.g filosof, mengatakaru "Manusia hanya menjldi manusia jika

berada di antara manusia". Hal itu menjadi bukti bahwa manusia

4 Pentlidikan Anak Usia Dini



sebagai makhluk individu mengembangkan keindividualannya
dalam pergaulan sosial.

Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan
yang lebih tinggi. Akan tetapi, di dalam kehidupan bermasyarakat
orang tioak cukup hanya berbuat yang pantas jika di dalam yang
pantas atau sopan itu misalnya terkandung kejahatan terselubung.
Karena itu, maka pengertian susila berkembang sehingga memiliki
perluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Dalam bahsa ilmiah
sering digunakan dua macam istilah yang mempunyai konotasi
berbeda yaitu etiket (persoalan kepantasan dan kesopanan) dan
etika (persoalan kebaikan). Kecua hal tersebut biasanya dikaitkan
dengan petsoalan hak dan kewajiban. Orang yang berbuat jahat
berarti melanggar hak orang lain dan dikatakan tidak beretika atau
tidak bermoral, sedangkan tidak sopan diartikan sebagai beretiket.
Jika etika dilanggar ada orang lain yang merasa dirugikan,
sedangkan peianggaran etiket harLya mengakibatkan ketidak-
senangan orang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua pendapat, yaitu:
a. Colongan yang mengaggap bahwa kesusilaan mencakup kedua-

duanya. Etiket tidak usah dibedakan dari etika karena sama-
sama dibutuhkan dala-m kehidupan. Kedua-duanya bertalian
erat.

b. Golongan yang memandang bahwa etiket perlu dibedakan dari
etika, karena masing-masing mengandung kondisi yang tidak
selamanya selalu sejalan. Orang yang sopan belum tentu baik,
dalam arti tidak merugikan orang lain. Sebaliknya orang vang
baik belum tentu halus dalam hal kesopanan. Kesopanan
menjadi minyak pelicin dalam pergaulan hidup, sedang etika
merupakan sisinya. Kesopanan dan kebaikan masing-masing
diperlukan demi keberhasilan hidup dalam bermasyarakat.

Di dalam uraian ini kesusilaan diartikan mencakup etika dan
etiket. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-
nilai. Pada hakikatnya manusia merniliki kemampuan untuk
mengambil keputusan suslia, serta melaksanakannya sehingga
dikatakan rnanusia adalah makhluk susila. Drijarkara mengartiian
manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai,

Dadan SurJ,ana 5



menghayati, dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam
perbuatan. Di dalam uraian ini kesusilaan diartikan mencakup etika
dan etiket. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan
nilai-nilai. Pada hakikabrya manusia memiliki kemampuan untuk
mengambil keputusan susila, serta melaksanakannya sehingga
dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. Drijarkara mengarti-
kan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilal
menghayati, dan melaksanakan nilia-nilai tersebut dalam perbuatan
(Tirtaraharja, 2005). Nilai-nilai merupakan sesuatu yang dijunjung
tinggi oleh manusia karena mengandung makna kebaikan,
keluhuran, kemuliaary dan sebagainya, sehingga dapat diyakini
dan dijadikan pedoman dalam hidup. Dilihat dari alasannya nilai-
nilai itu diproduk dibedakan atas tida macarn, yaitu: nilai otonom
yang bersifat individual (kebaikan menurut pendapat seseorang),
nilai heteronom yang bersifat kolektif (kebaikan menurut
kelompok), dan nilai keagamaan yaitu nilai yang berasal dari
Tuhan. Meskipun nilai otonom dan heteronom itu diperlukan,
karena orang atau masyarakat hidup lekat dengan lingkungan
tertentu yang meiliki situasi dan kcndisi berbeda, namun keduanya
harus bertumpu pada nilai tehonom, ymg terakhir ini merupakan
sumber dari segenap nilai yang lain. Tuhan adalah alpha dan
omega (pemula dan tujuan akhir). (tirtaraharja 2005)

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Sejak
dahulu kala, sebelum manusia mengenal agama mereka telah
percaya bahrva di luar alam yang dapat dijadikan dengan
perantaraan alat inderanya, diyakini akan adanya kekuatan
supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Untuk dapat
berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada kekuatan tersebut
diciptakanlah mitos-mitos. Misalnya untuk meminta sesuatu dari
kekuatan-kekuatan tersebut dilakukan bermacam-macam upacara,
menyediakan sesajen-sesajery dan memberikan korban-korban.
Sikap dan kebiasaan yang membudaya pada nenek moyang kita
seperti itu dipandang sebagai embrio dari kehidupan manusia
dalam beragama.

Kemudian setelah ada agama maka manusia mulai
menganutnya. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena
manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat

6 Pendidikan Anak (Jsia Dini



bertopang. Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran
vertikal manusia. Manusia dapat mengahayati agama melalui
proses pendidikan agama. Kohnstamm dalam Suyanto, (2005)
berpendapat bahwa pendidikan agama seyogyanya menjadi tugas
orang tua dalam lingkungan keluarga, karena pendidikan agarna
adalah persoalan afektif dan kata hati. Pesan-pesan agama harus
tersalur dari hati ke hati. Terpancar dari ketulusan serta
kesungguhan hati orang tua dan menembus ke anak. Dalam hal ini
orang tualah yang paling cocok sebagai pendidik karena ada
hubungan darah dengan anak. Di sini pendidikan agama yant
diberikan secEua masal kurang sesuai. fihayeb 1972, Tirtaraharja
2005). Pendapat Kohnstamm ini mengandung kebenaran dilihat
dari segi kualitas hubungan antara pendidik dengan peserta Cidik.
Di samping itu, penanaman sikap dan kebiasaan dalam beragama
dimulai sedini mungkin, meskipun masih terbatas pada latihan
kebiasaan (habit formation). Tetapi untuk pengembangan pengkajian
lebih lanjut tentunya tidak dapat diserahkan hanya kepada orang
tua. Untuk itu pengkajian agarna secara massal dapat dimanfaatkan
misalnya pendidikan agama di sekolah.

2. Pengembangan Dimensi Hakikat Manusia
Sasaran pendidikan adalah manusia sehingga sendirinya

pengembangan dimensi hakikat manusia tugas pendidikan.
Manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia tetapi
masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud
kenyataan atau "aktualisasi". Dari kondisi "potensi" menjadi wujud
aktualisasi terdapat rentangan proses yang mengandung pendidik-
kan untuk berperan dalam memberikan jasanya. Seseorang yang
dilahirkan dengan bakat seni misalnya memerlukan pendidikan
untuk diproses menjadi seniman terkenal. Setiap manusia lahir
dikaruniai "naluri" yaitu dorongan-dorongan yang alami
(dorongan makan, seks, mempertahankan diri, dan lain-lain). )ika
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 dasamva baik tetapi daiam perlaksanaannya
mungkin saja bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang lazimnya
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disebut salah didik. Hal demikian bisa terjadi karena pendidik itu
adalah manusia biasa, yang tidak luput dari kelemahan-kelemahan.
Sehubungan dengan itu ada dua kemungkinan yang bisa terjadi,
yaitu:

a. Pengembangan yang Utuh

Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia
ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia
itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang
disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya.
Meskipun ada tendensi pandangan modem yang lebih cenderung
memberikan tekanan lebih pada pengaruh faktor lingkungan.
Optimisme ini timbul berkat pengaruh perkembangan iptek yang
sangat pesat yang memberikan dampak kepada peningkatan
perekayasaan pediciikan melalui teknologi pendidikan. Namun
demikian kualitas dari hasil akhir pend.ididkan sebenarnya harus
dipulangkan kembali kepada peserta didik itu sendiri sebagai

subjek sasaran pendidikan. Pendidikan yang berhasil adalah
pendidikan yang sanggup menghantar subjek rnenjadi seperti
dirinya sendiri selaku anggota masyarakat.

Selanjutnya pengembangan yang utuh dapat Cilihat dari
berbagai segi yaitu: wujud dimensi dan arahi-rya.

1) WujudDimensinya

Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohaui, antara
dimensi keindividualan, kesosialan, cian keberagaman, antara aspek
kognitif, afektif, dan psikon'rotor. Pengembangan aspek jasmaniah

dan-tohaniah dikatakan uruh jika keduanya mendapat pelayanan
secara seimbang. Meskipun diakui bahwa nilai manusia akhimya
ditentukan oleh kualitas berkembangnya aspek rohaniahnya seperti
pandai, berwawasan luas, berpendirian teguh, bertenggang rasa,

dinamis, kreatif, terlalu memandang aspek fisik tidak boleh
diabaikan. Karena gangguan fisik dapat berdampak pada kesem-
purnaan perkembangan rohaniah. Pengembangan dimensi
keindividualan, kesosialan, kesusliaan, dan keberagaman dikatakan
utuh jika semua dimensi tersebut mendapat layanan dengan baik,
tidak teriadi pengabaian terhadap salah satunya. Dalam hal ini
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pengembangan dimensi keberagaman menjadi tumpuan dari ketiga

dimensi yang disebut terdahulu. Pengembangan domain kognitif,

afektif, psikomotor dikatakan utuh jika ketiga-tiganya mendapat

pelayanan yang berimbang. Pengutamauul domain kogrutif dengan

mengabaikan pengembangan domain alektii misalnya seperti yang

terjadi pada kebanyakan sistem persekolahan dewasa ini hanya

akan menciptakan orang-orang pintar yang tidak berwatak.

2) ArahPengembangan

Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat

diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan,
kesosialan, kesusilaan, dan keberagarnan secara terpadu. Keempat

dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. )ika
dianalisis satu persatu gambarannya sebagai berikut: Pengem-

bangan yang sehat terhadap dimensi kcindividualan memberi

peluang pada seseorang untuk mengadakan eksplorasi terhadap

potensi-potensi yang ada pada dirinya, baik kelebihannya mauPun

kekurangannya. Segi positif yang ada ditingkatkan dan yang

negatif dihambat. Pengembangan martabat aku yang sekaligus 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 lazim disebut pengembangan horizontal membuka peluang

terhadap ditingkatkannya hubungau sosial di antara sesama

manusia dan antara manusia dengan lingkungan fisik yang berarti

memelihara kelestarian lingkungan di samping mengeks-

ploitasinya. Pengembangan dimensi keindividualan serempak

dengan kesosialan berarti membangun terwujudnya hakikat

manusia sebagai makhluk monodualis. Pengembangan yang sehat

dari dimensi kesusilaan akan menoPang Pengembangan dan

pertemuan dimensi keindividualan dan kesosialan. Pengembangan

yang sehat terhadap dimensi keberagaman akan memberikan

landasan dari arah pengembangan dimensi keindividualan,
kesosialan, dan kesusilaan. Pengembangan domain kognitif, afektil
dan psikomotor di samping keselarasannya (perimbangan antara

ketiginya) juga peru diperhatikan arahnya, yang dimaksud adalah

arah pengembangan dari jenjerng yang rendah ke jenjaiig yang lebih
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tir,Sg. Pengembangan ini disebut pengembangan vertikal. Sebagai
contoh pengembangan dornain kognitif dari kemampuan
mengetahui memahami, dan seterusnya sampai kepada kemam-
puan mengevaluasi. Pengembangan yang berarah vertikal ini
penting, demi ketinggian martabat manusia sebagai makhluk.
Dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat
manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap
dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkem-
bangan sec:ra selaras. Perkembangan dimaksud mencakup yang
bersifat horizontal (yang menciptakan keseimbangan) dan yang
bersifat vertikal (yang menciptakan ketinggian martabat manusia)L
Dengan demikian secara totalitas membentuk manusia yang utuh.

3) Pengembanganyang Tidaklltuh
Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat

manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur
dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani,
misalnya dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan
dimensi keindivudualan ataupun domain afektif didominasi oleh
pengembangan domain kognitif. Demikian pula secara vertikal ada
domain tingkah laku yang terabaikan penanganannya; pengem-
bangan yang tidak uhrh berakibat terbentuknya kepribadian yang
pincang dan tidak mantap. Pengembangan sernacam ini merupakan
pengembangan yang patologis.

B. Hakikat Pendidikan
Pendidikan merupakan cara pengembangan potensi yang

dimiliki oleh manusia. Pendidikan menjadi media bagi pemuiiaan
manusia dengan berkembanganya kemampuan yang dimiliki oleh
rnanusia, maka semakin tercerminlah kemuliaan manusia dan
hakikat kemanusiaannya. Pendidikan sangat penting dalam proses
pengembangan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia.

1. Pengertian Pendidikan
Unit analisis pendidikan adalah manusia, mengandung

banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang
kompleks ihu maka tidak ada sebuah batasanpun yang cukup
l0 Peadidikan Anak (Isia Dini



memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap.
Batasan tentang pendidikan yang dibuat para ahli beraneka ragam,
dan kandungannya berbeda-beda yang satu dengan lain. perbedaan
tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang
digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang
melandasinya.

Tilaar (2002) mengemukakan batasan-batasan pendidikan
yang berbeda berdasarkan fungsinya.

a. Pendidikan sebagai proses Transformasi Budaya
Sebagai proses kansformasi budaya, pendidikan diartikan

sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi
yang lain. Seperti bayi lahir sudah berada dalam suatu Iingkungan
budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat di mana seorang
bayi dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu,
larangan-larmgary anjuran, dan ajakan tertentu seperti yang
dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak
hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makanan, istirahat, beke4a,
perkawinan, bercocok tanam, dan lain sebigainya. Nilainilai
kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi
tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi yaitu nirai-nilai
yang masih cocok diteruskan rnisalnya nilai-nilai kejujuran, rasa
tanggung jawab dan lainlain, yang kurang cocok diperbaiki,
misalnya tata cara perkalvinan, dan yang tidak cocok diganti
misalnya pendidikan seks yang dulu ditabukan diganti dengan
pendidikan seks melalui pendidikan formal. Di sini tampak bahwa
proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengekalkan budaya
secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan
peserta didik untuk hari esok.

b. Pendidikansebagai Proses pembentukan pribadi

Tirtaraharja (20053\ mengemukakan bahwa pendidikan
sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartiian sebagai
suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada
terbentuknya kepribadian peserta didik. proses pembentukan
pribadi meliputi dua sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi
rnereka yang belurn der,vasa oleh mereka yang sudat. dewasa, dan
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bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Keduanya-

duanya bersifat alamiah dan menjadi keharusan. Bayi yang baru

lahir kepribadiannya belum terbentuk, belum mempunyai wuuna

dan corak kepribadiannya yang tertentu. Ia baru merupakan

individu, belum suatu pribadi. Untuk menjadi suatu pribadi perlu

mendapat bimbingan, latihanJatihan, dan pengalaman melalui

bergaul dengan lingkungannya, khususnya dengan lingkungan

p"n?ia*ur,. Bagi mereka yang sudah dewasa tetap dituntut adanya

pengembangan diri agar kualitas kepribadian meningkat serempak

au.,g* meningkatnya tanatangan hidup yang selalu berubah'

Dalam hubungan ini dikenal aPa yang disebut pendidikan

sepanjang hidup. Pembentukan pribadi mencakup pembentukan

cipta,'rasa, dan karsa ftognitif, afektif dan psikomotorik) yang

sejalan dengan pengembangan fisik. Dalam posisi manusia sebagai

makhluk serba terhubung pembentukan pribadi meliputi

pengembangan penyesuaian diri terhadap lingkungan, terhadap

diri sendiri, dan terhadap Tuhan.

c. Pendidikan Menurut Undang'undang Sistem Pendidikan
Nasional

Undang-undang Pendidikan Nasional menegaskan bahwa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan"

akhlak mulia, serta keterampilan )'ang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab. (UU Sisdiknas, 2003 Bab L Pasal L ayat 1 dan

Bab II Pasal3)
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d. Pendidikan sebagai Suatu Sistem

Pendidikan sebagai suatu totalitas atau suatu kesatuan yang

terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain tidak dapat

dipisahkan dan berhubungan secara fungsional dalam rangka

mencapai tujuan. Komponen-komponen yang ada dalam pendidi-
kan diantaranya adalah (1) tujuan pendidikan, 2) peserta didik, (3)

pendidik, (4) isi pendidikan fturikulum), (5) fasilitas pendidikan,
(6) interaksi edukatif. Komponen-komponen pendidikan tersebut

akan sangat bermakna apabila terjadi keterkaitan satu sama lain
dan saling berhubungan. (Tilaar, 2002).

1) Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai
yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan

kandungannya sangat luas sehingga sangat sulit untuk dilaksana-

kan di dalam praktik. Sedangkan pendidikan harus berupa

tindakan yar,g ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi

tertentu. Tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan mengguna-

kan alat tertentu. Pelaksanaannya hanya mungkin apabila tujuan

yang ingin dicapai itu dibuat jelas (eksplisit), konkrit, dan lingkup
kandungannya terbatas. Dengan kata lain tujuan umum perlu

dirinci sehingga menjadi tujuan yang lebih khusus dan terbatas

agar mudah direalisasikan di dalam praktiknya.
Ada beberapa hal yang menyebabkan mengaPa tujuan khusus

itu diperlukan antara lain: Pengkhususan tujuan memungkinkan

dilaksanakannya tujuan umum melalui Proses pendidikan; adanya

kekhususan dari peserta didik, yaitu yang berkenaan dengan jenis

kelamin, pembawaan dan minatnya, kemampuan orang tuanya,

lingkungan masyarakatnya; kePribadian yang menjadi sasaran

untuk dibentuk atau dikembangkan bersifat kompleks sehingga

perlu dirinci dan dikhususkan, aspek apa yang dikembangkan;

idu.ry, tahap-tahap perkembangan pendidikan. Jika proses dari

satu iahap plndidikan tercapai disebut satu tujuan semntara telah

tercapai. Misalnya: tuiuan SD, tujuan SMPT tujuan SMA, dan

seterusnya; adanya kekhususan masing-masing lembaga

penyelenggara pendidikan seperti pendidikan kesehatan, pertanian,

dan lain-lain ataupun jalur pendidikan seperti jalur pendiidkan
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sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah; adanya tuntutan
persyaratan pekerjaan di lapangan yang harus dipenuhi oleh
peserta didik sebagai pilihannya. Diperiukan teknik tertentu yang
menunjang pencapaian tujuan lebih lanjut misalnya membaca dan
menulis dalam waktu yang relatif pendek. Tujuan khusus misalnya
membaca dan m&u[s dalam waktu relatif pendek. Adanya kondisi
situasional, yaitu peristiwa-peristiwa yang secara kebetulan muncul
tanpa direncanakan. Karena ada sesuatu peristiwa di m;Ula
pendidik memandang perlu untuk bertindak, maka bertindaklah
pendidik dengan maksud/tujuan tertentu. Misalnya ada murid
yang berprestasi, lalu guru memberikan pujian dengan tujuan
murid terdorong untuk belajar lebih giat (reinforcemenf), dan
mengembangkan kemampuanyang ada pada peserta didik.

2) Pesertadidik
Peserta didik atau anak didik adalah subjek pendidikan yang

memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki potensi untuk
dikembangkan. Pandangan modern cenderung menyebut demikian
oleh karena peserta didik (tanpa pandangan usia) adalah subjek
atau pribadi y*g otonom, yang in$n diakui keberadaanya. selaku
pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia i.tr.
mengembangkan diri (mendidik diri) secara terus menerus guna
memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang
hidupmya.

Ciri'khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik
ialal'.: Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas,
sehingga merupakan insan yang unik. Anak sejak lahir menr.iliki
potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan.
Untuk mengaktualisasikannya membutuhkan bantuan dan
bimbingan. Individu yang sedang berkemban& yang dimaksud
dengan perkembangan di sini adalah perubahan yang terjadi dalam
diri peserta didik secara wajar, baik ditujukan kepada diri sendiri
maupun ke arah penyesuaian dengan lingkungan sejak lahir
bahkan sejak masih berada dalam kandungan ia berada dalam
proses perkembangan. Proses perkembangan melalui suatu
rangkaian yang bertingkat-tingkat. Tiap tingkat (fase) mempunyai
sifat-sifat khusus. Tiap fase berbeda denan fase lainnya. Anak yang
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berada pada fase bayi berbeda dengan fase remaja, dewasa dan

orang tua. Perbedaan-perebedaan ini meliputi perbedaan minat,

emosi, inteigensi dan sebagainya. Perbedaan tersebut harus

diketahui oleh pendidik pada masing-masing tingkat perkem-

bangan tersebut. Atas dasar itu pendidikan dapat mengatur kondisi
dan strategi yang ielevan dengan kebutuhan peserta didik.

Individu membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan
manusiawi. Dalam proses perkembangannya peserta didik
membutuhkan bantuan dan bimbingan. Bayi yang baru lahir secara

fisik dan psikis tidak terlepas dari ibunya, seharusnya setelah ia
tumbuh berkembang menjadi dewasa ia sudah dapat hidup sendiri,
ia masih menggantungkan diri sepenuhnya kepada orang dewasa,

sepanjang ia belum dewasa.
Hal ini menunjukkan bahwa pada diri peserta didik ada dua

hal yang muncul:
a) Keadaannya yang tidak berdaya menyebabkan ia

membutuhkan bantuan. Hal ini
b) menimbulkan kewajiban orang tua untuk membantunya.
c) Adanya kemampuan untuk mengembangkan dirinya, hal ini

membutuhkan bimbingan. Orang tua berkewajiban untuk
membimbingnya. Agar bantuan dan bimbingan itu mencapai
hasil maka harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan
anak.

Individu memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam
perkembangan peserta didik ia mempunyai kemampuan untuk
berkembang ke arah kedewasaan. Pada diri anak ada kecen-

derungan untuk memerdekakan diri. Hal ini menimbulkan
kewajiban pendidik dan orang tua (pendidik) untuk setapak demi
setapak memberikan kebebasan dan pad akhimya mengundurkan
diri. Jadi, pendidik tidak boleh memaksakan agar peserta didik
berbuat menurut pola yang dikehendaki pendidik. Ini dimaksud
agar peserta didik memperoleh kesempatan memerdekakan diri
dan bertanggung jawab sesuai dengan keprihadiannya sendiri.
Pada saat ini si anak telah dapat berdiri sendiri dan bertanggung
jawab sendiri.
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3) Pendidik

Pendidik menurut Undang-undang Sistem Pendidikan

Nasional Bab XI Pasal3g ayatZmerupakan tenaga profesional yang

bertugas merencanakan dan melaksanakan Proses pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan

pelatihan, serta melakukan penelitian darr pengabdian kepada

masyaraka! terutama bagi pendidik pada Perguruan ti.gg'

4) Isi Pendidikan

Isi pendidikan merupakan sebuah kurikulum, adalah

seperangkat bahan pendidikan yang terencana yang berfungsi

sebagai alat unhrk mencapai tujuan pendidikan. Dalam sietem

pendldikan, tnateri telah diramu dalam kurikulum yang akan

disajikan sebagai saruu.la pencapaian tujuan. Materi ini meliputi

materi inti maupun muatan lokal. Materi bersifat nasional yang

mengandung misi pengendalian dan Persatuan bangsa' Sedangkan

*rututt lokal misinya adalah mengembangkan kebhinekaan

kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan- Dengan

demikian jiwa dan semangat Bhineka Tunggal Ika dapat

ditumbuhkembangkan.

5) Pendidikan

Pendidik adalah orang yang bertanggur,g jawab terhadap

pelaskanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik

tertanggung jarvab membimbing anak belajar sesuai dengan

karakteristik kebutuhan dan perkembangan anak serta menciptakan

kegiatan belajar yang aktif, icreatif dan menyenangkan' Pendidik

harus memiliki kewibawaan (kekuasaan batin mendidik) dan

menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan yang

semala-mata didasarkan kepada 'rnsur wewenang jabatan'

Kewibawaan justru merupakan sesuatu Pancaran batin yang dapat

menimbulkan pada pihak lain sikap untuk mengakui, menerima,

dan menuruti dengan penuh pengertian atas kekuasaan tersebut'

Kewibawaan mendidik hanya dimiliki oleh mereka yang

sudah dewasa. Maksudnya adalah kedewasaan rohani yang

ditopang dengan kedewasaan jasmani. Kedewasaan jasmani

tercapai bila individu telah mencapai puncak perkembangan
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jasmani yang optimal; jadi telah mencapai proporsi yar,g sudah
mantap. Kedewasaan rohani tercapai bila individu telah memiliki
cita<ita hidup dan pandangan hidup yang tetap. Cita-cita dan
pandangan hidup ini dijalinnya ke dalam dirinya dan selanjutnya
berusaha untuk direalisisasikan dalam bentuk tingkah laku dan
perbuatan. Sebagai pendidik, realisasi cita-cita dan pandangan
hidupnya itu secara kongkrit berlangsung melalui aktivitas
statusnya sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Orang
dewasa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkzur

segenap aktivitas yang bertalian dengan statusnya. Maksudnya
bertanggung jawab ialah kemampuan untuk menyatukan diri
dengan norma-norma hidup dan meragakan dalam hidupnya. Bagr
orang yang telah dervasa bila melanggar norrna ia bersedia
menerima tuntutan hukum atas dirinya. Pendidik adalah pedukung
norrna-norrna (pendukung kewibawaaan). Dia mempunyai tugas
untuk mentransformasikan norma-norma atau kewibawaar. itu
kepada peserta didik. Persoalannya adalah mengapa pendidik
memiliki kewibawaan di mata peserta didik. Intinya adaag karena
peserta didik membutuhkan suatu perlindungary bantuan,
bimbingan dari pendidik, dan pendidik bersedia Cengar, rela
memenuhinya. Sepanjang antara peserta didik dengan pendidiknya
terdapat suasana hubungan gayung bersambut kata berjawab maka
selama itu pula terdapat pengakuan akan adanya kewibawaan
pendidik oleh peserta didik. (Tilaar,2002)

Menurut Lageveld dalam Umar Tirtaraharja terdapat tiga
sendi kewibawaan yang harus dibina (Tirtaraharja: 2005), yaitu
kepercayaan, kasih sayang dan kemampuan. Kepercayaan dalam
arti pedidik harus percaya bahwa dirinya bisa mendidik dan juga
harus percaya bahwa peserta didik dapat di didik. Kasih sayang,
mengandung dua makna yakni penyerahan diri kepada yang
disayangi dan pengendalian tErhadap yang disayangi. Dengan
adanya sifat penyerahan diri maka pada pendidik timbul kesediaan
untuk berkorban yang dalam bentuk konkretnya berupa
pengabdian dalam kerja. Pengendalian terhadap yang disayangi
dimaksudkan agar peserta didik tidak berbuat sesuatu yang
merugikan. Kemampuan mendidik dapat dikembangkan melalui
beberapa cara, antara lain pengkajian terhadap ilmu pengetahuan
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kependidikan, mengambil manfaat dari pengalaman kerja dan lain
sebagainya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pentrans-

formasian kewibawaan; yaitu (1) untuk dapat mengikuti kewiba-

waan maka peserta-didik harus mengerti tentang kewibawaan. HaI

ini dapat diperoleh dengan perantaraan pergaulan dengan

pendidik. (2) pendidik harus menyadari bahwa ia hanyalah sekedar

penghantar kewibawaan dan dirinya bukan kewibawaan itu
sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pendidikan adalah

menuruti kewibawaan yang dibawakan oleh pendidik dan

bukannya menuruti pendidiknya; oleh sebab itu, pendidik secara

berangsur-angsur harus melepaskan diri dari ikatannya dengan

peserta didik. Mendidik adalah membimbing untuk melepaskan.

1) Fasilius Pendidikan

a) Alat dan Media
Fasilitas Pendidikan adalah sarana dan prasarana yang

dibutuhkan dengan fungsi untuk membanhr memberi kemudahan

dalam pelaksanaan pendidikan. Fasiltas pendidikan terdiri dari alat

dan metode. Alat merupakan jenisnya sedangkan metode melihat

efisiensi dan cfektivitasnya. Alat dan metode diartikan sebagai

segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja

untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dibedakan

atas preventif dan kuratif. :

Preventif, yaitu suatu usaha yang mencegah teriadinya hal-hai

yang tidak dikehendaki misalrrya larangan, pembatasan, peringatan

bahkan iuga hukuman. Kuratif, bermaksud memperbaiki, misalnya

ajakan, contoh, nasihat, dorongan, pemberian kepercayaan, saran,

penjelasan, bahkan juga hukuman.
Untuk memilih dan mengguakan alat pendidikan yang efektif

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: kesesuaian dengan

tujuan yang ingin dicapai, kesesuaian dengan peserta didik,

kesesuaian dengan pendidik sebagai pemakai, dan kesesuaian

dengan situasi dan kondisi saat digunakannya alat tersebut'

Persyaratan-persyaratan tersebut perlu diperhatikan agar jangan

salah. Sebab kesalahan pemakaian alat dan metode menjadikan
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peserta didik frustasi dan mungkin salah arah. Salah satu alat
pendidikan yang sangat istimewa dan bersifat khusus adalah
punislutent (hukuman). Sebab karena hukuman menimbulkan
kesusahan, sehingga pengunaan hukuman harus dipertimbangkan
dengan seksama, baru boleh digunakan manakala sudah tidak ada
alat lain yang berkhasiat. Itu pun harus diperhitungkan sedemikian
rupa sehingga hukuman dapat menimbulkan penderitaan dengan
kemampuan siswa untuk memikulrrya. Inilah yang dimaksud
dengan hukuman yang pedagogis. Hanya hukuman yang demikian
ini bersifat memperbaiki yaitu menjadikan siswa yang salah
melakukan kesalahan menyadari kesalahannya, menyesali
perbuatannya, dan memperbaiki dirinya.

b) LingkunganPendidikan
Lingkungan pendidikan sangat menunjang terhadap

keberhasilan suatu pendidikan. Lingkungan yang harus dibentuk
adalah lingkungan fisik maupun li.*rr,g* sosial. Lingkungan
pendidikan biasa disebut tri pusat pendidikan, yaitu keluarga
sekolah, dan masyarakat (Umar Tirtaraharia dkk, 1990: 3940).
Seperti diketahui lingkungan pendidikan pertama dan utama
adalah keluarga. Makin bertambah usia seseorang, peranan
lingkungan pendidikan lainnya (yakni sekolah dan masyarakat)
semakin penting meskipun pangaruh lingkungan keluarga masih
tetap berlanjut.

Berdasaikan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan pada ketiga
lingkungan pendidkan itu, maka ketiganya sering dibedakan
sebagai pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan
nonformal. Pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga
berlangsung alamiah dan wajar serta disebut pendidikan informal.
Sebaliknya, pendidikan di sekolah adalah pendidikan yang secara

sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang
ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinam-bungan, sehingga
disebut pendidikan formal. Sedangkan pendidikan di lingkungan
masyarakat (umpamanya kursus dan kelompok belajar) tidak
dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta dengan
aturan-aturan yang lebih longgar sehingga disebut pendidikan
rrorrformal. Pendidikan informai, formal dan nonformal itu sering
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dipandang sebagai subsistem dari sistem pendidikan, dan dengan

demikian pendidikan berlangsung seumur hidup.
Secara fungsi lingkungan pmdidikan membantu peserta

didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya
(fuik, sosial dan budaya), utamanya berbagai sumber daya
pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan
yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama

dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efektif
dan efisien. Seperti diketahui, Proses pertumbuhan dan perkem-
bangan manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya
akan berlangsung secara alamiah dengan konsekuensi bahwa
tumbuh kernbang itu mungkin berlangsung lambat dan

menyimpang dari tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan
berbagai usaha saciar untuk mengatur dan mengendalikan
lingkungan itu sedemikian ruPa agar dapat diperoleh peluang
pencapaian tujuan secara optimal, dan dalam waktu serta dengan

daya/dana yang serninimal mungkin. Dengan demikian
diharapkan mutu sumber daya manusia makin lama semakin
meningkat. Hal itu hanya dapat diwujudkan apabila setiap

lingkungan pendidikan tersebut dapat melaksanakan fungsinya
sebagaimana mestinya.

Masyarakat akan berfungsi dengan sebaik-baikrrya jika setiap

individu belajar dari berbagai hal, baik pola-pola tingkah laku
umum maupun peranan yang berbeda-beda. Untuk itu proses

pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku
runlun dan untuk menyeleksi/mempersiapkan individu untuk
peranan-peranan tertentu. Sehubungan dengan fungsi kedua ini
pendidikan bertugas untuk mengajarkan berbagai macam
keterampilan dan keahlian. Meskipun pendidikan informal juga

berperan melaksanakan kedua fungsi tersebut, tetapi sangat

terbatas, khususnya dilaksanakan oleh masyarakat yang masih

primitif. Pada masyarakat yang sudah maju, fungsi yang kedua dari
pendidkan itu hampir sepenuhnya diambil alih oleh lembaga

pendidikan formal. Pendidikan formal berfungsi unhrk
mengajarkan pengetahuan umum dan pengetahuan-pengetahuan
yang bersifat khusus dalam rangka mempersiapkan anak untuk
pekerjaan-pekerjaan tertentu.
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Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan
keluarga, sekolatr, dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara mmyebut
ketiga lingkungan tersebut sebagai rri pusat pendidikan. (etiga
lingkungan pendidikan ini harus bekeria sama. Artinya, pendidik di
tiga lingkungan ini mempunyai tindakan pendidikan y"r,g su-a,
j*g* sampai bertentangan. Kalau bertentangan anak menjadi
bhrylq dan menjadikan anak nakal. Keluarga merupakan lembaga
pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat karena
dalam keluargalah manusia dilahirkan, kemudian berkembang
menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara{ara pendidikan di dalam
keluarga akan selalu mempengar,rhi tumbuh kembangnya watak,
budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. pendidikan yang
diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak
sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekorah
atau di masyarakat. Tugas dan tanggung jarnab orang tua dalam
keluarga terhadap pendidikan anak-anak lebih bersifat
pembentukan watak dan budi pekerti, serta latihan keterampilan
rian pendidikan sosial.

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang kedua
setelah keluarga. sekoiah merupakan lembaga pendidikan formal.
Tugas dan tanggung jawab sekolah adalah mengusahakan
kecerdasan pikiran dan pemberian berbagai ilmu pengetahuan.
Perlu diingat bahvsa tujuan pendidikan di sekolah seraru mencakup
tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektit dan psikomotor. Ketiga
aspek tersebut saling berkaitan dan tergantung satu sama lain
dalam perkembangan dan pertumbuhan anak.

Pendidikan dalam masyarakat merupakan pendidikan luar
sekolah yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
Sebagai lingkungan pendidikan, masyarakat memiliki p".rgrr,rh
yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi masyarakat
yang bervariasi akan menimbulkan pengaruh yang bervariasi juga
terhadap perkembangan anak. Pendidikan dalam lingkungan
masyarakat terutama ditekankan pada pembentukan pengetahuan
dan keterampilan. Namun demikiao pengembangan sikap dan
nilai juga tetap diperhatikan. Pendidikan dalam lingkungan
masyarakat jrgu turut mempengaruhi pendidikan yang
berlangsung di sekolah.
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C. Tuiuan Pendidikan
Tujuan pendidikar'. rnemuat gambaran tenta-ng nilai-nilai yang

baik, luhur, Pantas, benat, dan indah untuk kehidupan' Karena itu

tujuan pendldikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah

kepada segenaP kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang

ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. sebagai suatu

komponerrpendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi yang

p".,tt^g di antara komponen-komPonen pendidikan lainnya' Dapat

iitrtut* bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan

pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan

untuk pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian *1k'
kegiatan-kegitan . yang tidak relevan dengan tujuan tersebut

dia'nggap rnenyimpang, tidak fungsional, bahkan salah' sehingga

h*,rl"ai""gatr ie4iainya. Disini terlihat bahwa tujuan pendidikan

itu bersifainot rtif, yiito tn"t g*dung unsur norma yang bersifat

memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan

anak serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang

baik.
Secara teoretis dan filosofis tujuan pendidikan adalah

membentuk pribadi anak menjadi seorang dewasa yang berdiri

sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Pendidika, pada

mulanya dilakukan melalui pembiasaan. Anak berbuat sesuatu

karena kebiusaan, tidak berdasarkan pada pikiran (rasional). seiring

dengan bertambahnya kemampuan, pembiasaan akan berubah

men]adi pendidikan yang sesungguhnya, yaitu kerika Tuk
mengetahui kewibawaan. Kewibawaan ini diwujudkan antara lain

agar anak mengerjakan sesuatu atas perintah orang dewasa

(pendidik) dan yang dikerjakan itu sesuai dengan kemauan 
-orang

J"*uru. pada umumnya anak dapat dididik setelah berumur 3 atau

4 tahun. Pada umur ini anak mamPu mengeriakan sesuatu atas

perintah orang dewasa. Saat dimulainya pendidikan disebut b.atas

iwal atau batas bawah, sedangkan saat berakhirnya pendidikan

disebut batas akhir atau batas atas yaitu ketika anak sudah dewasa,

kira-kira anak berusia 24-30 tahun.
Tujuan pendidikan adalah kemampuan yang diharapkan

dibentuk meialui kegiatan pendidikan. Seperti yang telah

dikemukakan pada awal kegiatan belajar, tujuan pendidikan secara
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urnum adalah terbentuknya manusia dewasa. Tujuan ini, kemudian

dijabarkan menjadi tujuan yang lebih khusus, sesuai dengan ruang

lingkup pendidikan. Tujuan Pendidikan menurut Prayitno (2009)

adalah arah yang hendak dicapai demi terwujudnya tujuan hidup
manusia, yaitu hidup sesuai harkat martabat manusia (HMM),

dengan segenap kandungannya, yaifu berkembangnya secara

optimal hakikat manusia, dimensi kernanusiaan dan pa-ncadaya'

Tujuan pendidikan mengarah kepada pembentukan manusia yang

berperikehidupan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai

dengan keindahan, kesempumaan dan ketinggian derajatnya,

menguasai dan memelihara alam tempat tinggahrya, dan terpenuhi

hak asasinya. Perikehidupan sePerti itu sesuai dengan tututan
dimensi-dimensi kefitrahan, keindividualan, kesosialan, dan

keberagamaan manusia. Oleh sebab itu, perikehidupan demikian

dapat diperoleh melalui dikemban-gkannya daya-daya takwa, cipta,

rasa, karsa dan pangkal yang paling mendasar sampai dengan

ujung jabaramya yang paling operasional haruslah mengacu

kepada perkembangdrr tlrsur-uflSur hakikat manusia, dimensi

kemanusiaan, dan pancadaya.
Secara teoretis pendidikan akan berakhir setelah anak rnenjadi

dewasa, sebab pendidikan itu sendiri bertujuan untuk membelajar-

kan anak supaya ia mer,jadi dewasa dan mandiri serta adanya

perubahan baik cialam bentuk pengetahuan, perilaku, maupun
sikap. Tentu Anda bertanya, bagaimana dengan konsep pendidikan
seumur hidup. ICta mulai berkenalan dengan konsep pendidikan
seumur hidup mulai tahun 1978 ketika istilah tersebut digu-nakan

dalam GBHN tahun 1978. GBHN tahun 1976 menyatakan bahwa
"Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam

lingkungan rumah tangga, sekolatu dan masyarakat. Oleh karena

itu, pendidikan merupakan tanggung iawab bersama antara

keluarga, masyarakat, dan pemerintah". Adanya konsep

pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang mengembang-

kan potensi sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini berarti, bahwa

pendidikan tetap berlangsung meskipun anak sudah mencapai

dewasa.
Penerapan asas pendidikan seumur hidup pada program

pendidikan mengandung kemungkinan yang iuas dan bervariasi.
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]ika seseorang tidak terus belajar akan mempengaruhi kewibawaan-
nya apalagi kaiau yang bersangkutan adalah seorang guru atau

seorang pemimpin. Di samping itu, kalau kita tidak terus belajar,

kita akan ketinggalan pengetahuan, teknologi, dan seni (IPIEKS).
Bagi guru, cara yang dapat ditempuh agar tidak ketingSalan
IPTEKS adalah dengan banyak membaca, berdiskusi, mengikuti
seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Agar guru dapat selalu

mengikuti perkembangan tr'TEKS adalah harus selalu belajar.

Di samping pendidikan itu berlangsung seumur hidup,
pendidikan juga berlaku bagi siapa saja. Oleh karena itu, muncul
istilah lain, yaitu pendidikan untuk semua (education for all)-

Artinya, bahwa pendidikan wajib dinikmati oleh semua orang

dengan tidak membedakan bangsa, suku bangsa, wama kulit,
warna rambut, status ekonomi orang tua, bahas+ agama, dan umur.
Semua lapisan masyarakat hendaknya mendapat kesempatan yang

sama dalam mendapat pendidikan di setiap jeniang. Hal ini sesuai

dengan bunyi pasal 3L UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Tiap

warga negara berhak mendapatkan pengajaran". Ketentuan ini
diperkuat dengan pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu.
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BAB II
HAKIIGT ANAK USIA DINI

A. Pengertian AnakUsia Dini
sia dini merupakan periode awal yang paling penting dan
mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkem-
bangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditar'.dai olehtrffi

berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak
selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu
periode yang menjadi penciri masa usia dini adalah periode
keemasan. Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan
penjelasan periode keemasan pada masa usia dini, di mana semua
potensi anak berkembang paling cepat. Beberapa konsep yang
disandingkan untuk masa anak usia dini adalah rnasa eksplorasi,
masa identifikasi/imitasi, masa peka, masa bermain dan masa

membangkang tahap awal. Namun disisi lain anak usia dini berada
pada masa kritis, yaitu masa keemasan anak tidak akan dapat
diulang kernbali pada masa-masa berikuhrya, jika potensi-
potensinya tidak distimulasi secara optimal dan maksimal pada
usia dini tersebut. Dampak dari tidak terstimulasinya berbagai
potensi saat usia emas, akan menghambat tahap perkembangan
anak berikukrya. |adi usia emas hanya sekali dan tidak dapat
diulang lagi.

Setiap anak dilahirkan dengan potensi yang merupakan
kemampuan (inherent compono* of ability) yang berbeda-beda dan
terwujud karena interaksi yang dinamis antara keunikan individu
anak dan adanya pengaruh lingkungan. Berbagai kemampuan yang
teraktualisasikan beranjak dari berfungsinya otak kita. Berfungsinya
otak, adalah hasil interaksi dari cetakan btru (blue prinf) genetis dan
pengaruh lingkungan. Pada waktu manusia lahir, kelengkapan
organisasi otak memuat sekitar 100-200 milyar neuron atau sel
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syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel, siap untuk
dikembangkan serta diaktualisasikan mencapai tingkat perkem-
bangan potensi tiogg, i"*luh ini mencakup beberapa triliyun jenis

imformasi dalam hidup manusia. Sayang sekali bahwa riset
membuktikan bahwa hanya tercapai 5% dari kemampuan tersebut
(Ferguson, 1973 dalam Clark, 1985, dalam Semiawan, 2007). Sel-sel

neuron ketika dihubungkan secara bersama-sama, iumlah
koneksinya dapat diestimasi menjadi sekitar seratus triliun, yaitu
kira-kira sebanyak angka sepuluh diikuti dengan jutaan angka nol
di belakangnya (lebih dari estimasi iurnlah atom di alam semesta

yang telah dikenal). Angka tersebut memberikan gambaran tentang

kapasitas dari otak manusia. (Jensen: 2008:19).

Pembelajaran anak usia dini hendaknya mengembangkan
kecerdasan. Penelitian di bidang neuroscience (ilmu tentang syaraf)

menemukan bahwa kecerdasan sangat dipengaruhi oleh banyaknya
sel syaraf otak, hubungan antar sel syaraf otak, dan keseimbangan

otak kanan dan otak kiri. Pada saat lahir sel syaraf otak sudah

terbentuk semua yang banyaknya mencapai 100-200 milyar, dimana
setiap sel dapat membuat hubungan dengan 20.000 sel syaraf otak

lainnya, atau dengan kata lain membentuk kombinasi 1^00 milyar x
20.000. Berdasarkan hal tersebut, usia dini (&8 tahun) merupakan
usia yang sangat kritis bagi pengembangan kecerdasan anak, jika
masa keemasan ini tidak dioptimalkan dan manfaatkan dengan

sungguh-sungguh untuk menstimulasinya.
Sayang sekali banyak orang tua, guru, dan pendidik anak usia

dini yang justru "mengunci rnati" sel syaraf otak tersebut untuk
menjalankan fungsi kapasitasnya yang tak terhingga (unliminted

capacity to learn) (Semiawan, 2007). Hasil penelitian Keith Osbom di
University of Gecrgia, Burton L White di Harvard Preschool Project,

dan Benjamin S Bloom University of Caicago 0"1d, 2005)

menyatakan bahwa sekitar 50 persen kapasitas kecerdasan manusia

telah teriadi ketika usia lahir sampai 4 tahun, 80 persen terjadi
ketika berusia 4 sampai 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100

persen ketika anak berusia 8 sampai L8 tahun. Pertumbuhan
fungsional sel-sel syaraf tersebut membutuhkan berbagai situasi

pendidikan yang mendukung, baik dalam situasi pendidikan
keluarga, masyarakat ruupun sekolah. Para ahli pendidikan
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sepakat bahwa periode keemasan tersebut hanya berlangsung satu
kali sepanjang rentang kehidupan manusia, sehingga anak usia dini
berada pada usia kritis. Usia kritis dalam arti periode keemasan
menentukan perkembangan berikufrrya sebagai tahap untuk
perkembangan berbagai potcnsi yang dimiliki oleh anak dan
menentukan tahap perkembangan selanjutnya, namun apabila tidak
maksimal dan tidak optimai dalam stimulasinya, maka anak.akan
mendapatkan kesulitan perkembangan dalam kehidupan berikut-
nya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa meruginya suatu keluarga,
masyarakat dan bangsa jika mengabaikan masa-masa penting yang
berlangsung pada anak usia dini.

Sebagai komitmen dan keseriusan antar bangsa terhadap anak
usia dini telah dicapai berbagai momentum dan kesepakatan
penting yang telah digalang secara intemasional. Salah satunya
adalah Deklarasi Dakkar yang diantaranya menyepakati bahwa
perlunya upaya memperluas dan memperbaiki keseluruhan
perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak
yang sangat rawan secara ekonomi dan sosial atau kurang
beruntung. Adapun komitmen antara bangsa secara internasional
lainnya adalah kesepakatan antar negara yang tergabung dalam
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyepakati "Dunia yang layak
bagi anak 2002" atau dikenai dengan "World Fit for Clildren 2OOZ" .

Beberapa kesepakatan yarrg diperoleh adalah (1) mencanangkan
kehidupan yang sehat, (2) memberikan pendidikan yang
berkualitas, (3) membelikan perlindungan terhadap penganiayaan,
eksploitasi dan kekerasan. (available at http://wwrv.unicef.org/
spec i al sessio nl ut ffc I \

Apabila ditelaah lebih mendalam pendidikan dan perawatan
anak usia dini harus diberikan jauh-jauh hari saat mereka masih
dalam kandungan selama lebih kurang sembilan bulan sepuluh
hari. Perhatian dari kedua orang tua (ayah dan ibu) terhadap janin
yang ada di dalam kandungan akan memberikan stimulasi dini
terhadap perkembangan pendengaran, emosional, dan dengan
memberikan asupan gizi yang berimbang melalui makanan-
makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil akan mampu
mengembangkan intelektual, fisik motorik janin baik masih dalam
kanciungan maupun jika anak sudah lahir kemudian hari.
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B. Rentang Usia Anak Usia Dini
Anak usia dini memitiki batasan usia tertentu, karakteristik

yang unik, dan berada pada suatu Proses perkembangan sangat

pesat dan fundamental bagi kehidupan berikubrya. Selama ini
orang dewasa mengidentikkan anak usia dini sebagai orang dewasa

mini, masih polos dan belum bisa apa-apa atau dengan kata lain

belum mampu berfikir. Pandangan ini berdampak pada pola

perlakuan yang diberikan pada anak, antara lain sering memPer-

lakukan anak sebagaimana orang dewasa, saat mendidik atau

membimbing dipaksa suPaya anak mengikuti pola pikir dan aturan

orang dewasa. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu

pengetahuan dan banyaknya studi tentang anak usia dini, orang

d"-uru semakin memahami bahwa anak usia dini bukanlah orang

dewasa mini, dan berbeda dengan orang dewasa.

Anak usia dini menurutNational Association for the Education of

Young Cttildren (NAEYC) Asosiasi para pendidik anak yang

berpusat di Amerika ini mendefinisikan rentang usia berdasarkan

pertembangan hasil penelitian di bidang psikologi perkembangan

anak yang mengindikasikan bahwa terda-pat pola umum yang

dapat diprediksi menyangkut perkembantan yang terjadi selama 8

tahun pertama kehidupan anak. NAEYC membagi anak usia dini

menjadi 0-3 tahun, 3-5 tahun, dan 5-8 tahun. Menurut definisi ini
anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada pada

proses pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini mengisyaratkan

bahwa anak usia dini adalah individu yang unik di mana ia

memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik,

kcgnitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang

khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak

tersebut.
Beberapa ahli pendidikaii anak usia dini me-ngkategorikan

anak usia dini sebagai berikut: (1) kelompok bayi (infancy) berada

pada usia 0-1 tahun, (2) kelompok awal berjalan (toddler) berada

pada rentang usia 1-3 tahun, (3) ketompok pra-sekolah (preschoo[)

tera,la pada rentang usia 34 tahun, (4) kelompok usia sekolah

(kelas awal SD) berada pada rentang usia 5-6 tahun, (5) kelompok

usia sekolah (kelas lanjut SD) berada pada rentang usia 7-8 tahun'

Namun ada juga yang membagi rentang masa anak usia dini
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didasarkan pada penelitian perkembangan motorik halus, motorik
kasar, sosial, dan kognitif serta terhadap perkembangan perilaku
bermain dan minat permainan. Terdapat enam tahap perkem-
bangan anak usia dini menurut Bronson, yaitu (1) young inJants

(lahir hingga usia 6 bulan); (2) older infants (7 hingga 12 bulan); (3)

young toddlers (usia satu tahun); (4) olfur toddlers (usia 2 tahun); (5)

prasekolah darr kindergarten (xia 3 hingga 5 tahun); serta (6) anak
sekoiah dasar kelas rendah alau pimary school (sia 6 hingga 8
tahun). Papalia (L990) mengkategorikan anak dalam tahap prenatal

stage (single cell-9 brian dalam kandungan) , infancy and Toddlerhood

(birth-2 tahun), early clildhood (3-6 tahun), Middle childhood (6-12

tahun).
Anak usia dini dilihat dari rentang usia menurut Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
ialah anak sejak lahir sampai usia enam tahun. Rentang usia anak
usia dini menurut undang-undang ini berada pada rentang usia
lahir sampai usia taman kanak-kanak. Perlu diketahui bahwa
batasan usia yang dikemukakan oleh undang-undang tersebut
memiliki kelemahan yang cukup mendasar, dan hal itu berdampak
terhadap pelayanan program perawatan, pengasuhan, pendidikan
clan pembelajaran yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan
anak. Anak usia tujuh dan delapan tahun tidak termasuk dalam
kategori usia dini menurut undang-undang, karena mereka
dianggap sudah masuk pada usia sekolah dasar, maka program
perawatan, pengasuhan, pendidikan dan pembelajaran diberikan
seperti layaknya untuk orang dewasa. Hal itu juga berdampak pada
proses pembelajaran anak usia taman kanak-kanak. Kenyataan di
lapangan anak taman kanak-kanak dilatih supaya mampu
membaca, menulis dan berhitung tanpa menggunakan metode yang
tepat, tidak memperhatikan tahap perkembangan dan tahap
kemampuan anak usia dini, dengan alasan untuk menghadapi
seleksi masuk Sekolah Dasar (SD).

Kemampuan anak dalam membaca, menulis dan berhitung
jika dilakukan melalui pembelajaran yang tepat, maka anak akan
mampu membaca, menulis dan berhitung tanpa ada kesan dipaksa.
Untuk mencapai target agar anak mampu membaca akhimya orang
tua bekerjasama <iengan guru atau memasukkan anak ke lembaga
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bimbingan belajar untuk diberikan pelajaran tambahan khusus (les)

latihan membaca, menulis dan berhitung. Anak yang di dill
(dilatih) untuk membaca, menulis dan berhitung dengan tanpa
memperhatikan tahap kemampuan anak. Kondisi tersebut
dikhawatirkan akan tertanam dalam pikiran anak, bahwa belajar itu
melelahkan, membosankan dan tidak mengasyikkan. Anak akan
dengan mudah mencapai kemampuan membaca, menulis dan
berhitung jika menggunakan metode yang tepat dan cara{Euernya

sesuai dengan tahap perkembangan anak, seperti melalui
perrrainan, belajar langsung dari alam dan sekitarnya, bemyanyi,
demonstrasi (praktik langsung).

Proses-proses pembelajaran yang demikian akan menjadikan
anak menyenangr belajar dan berdampak pada hasil belajarnya.
Tidak salah jika anak diajari membaca, menulis, dan berhitung sejak

dini, namun harus dengan metode yang sesuai dengan tahap
perkembangan dan kemampuan anak usia dini. Pada usia kelas 1
sampai kelas 3 SD pembelajaran anak harus dilakukan sesuai

dengan tahap perkembangan sebagai anak usia dini.
Dengan demikian rentang usia menurut Undang-Undang

tersebut perlu dilakukan kaji ulang supaya berdasar pada hasil
studi dan penelitian yang valid sehingga akan bermanfaat bagi
anak-anak Indonesia dan tidak sebaliknya bukan mengembangkan
potensi anak tetapi mematikan potensi yang dimiliki anak.

Berdasarkan catatan sejarah bahwa telah berlangsung beberapa

abad lamanya, anak-anak dipandang sebagai miniatur orang
dewasa. Anak-anak itu telah terbentuk sepenulrnya sebagaimana

orang dewasa pada umumnya. dipericirakan paham ini telah merata

dan dominan pada abad pertengahan. Pandangan demikian,
tercermin pada lukisanJukisan peninggalan yang dibuat pada abad

pertengahan tersebu! dimana secara tunum anak-anak, bahkan
anak baru lahir diilustrasikan dengan proporsi tubuh dan
karakteristik wajah sebagaimana orang dewasa. Anak-anak dan

orang dewasa dibedakan hanya pada ukuran tubuhnya saja. Fakta
ini merupakan bukti bahwa anak-anak seolah-olah telah mencapai
bentuk sempurna. Mereka sejak awal sudah dalam cetakan orang
dewasa. Pandangan demikian juga berlaku dalam aspek sosial, di
mana anak-anak diperlakukan sebagai orang dewasa. Pada usia
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enam atau t"jrh tahury biasanya mereka telah memasuki

masyarakat orang dewasa, bekerja, berbaur dan bermain dengan

orang-orang dewasa.

Sebagian ahli sejarah tidak setuju terhadap kesimpulan
tersebut dar pandangan tersebut dinilai berlebihan dengan
pemyataannya anak dipandang sebagai orang dewasa kecil.
Namun demikian, pandangan ini juga didukung oleh banyak
kalangan. Sebagai peringatan tentang apa yang lazim dilakukan
oleh paham performansi terhadap peristiwa penting yang lain
sepanjang sejarah. Paham performansi memandang anak sebagai

miniatur orang dewasa.
Mengapa orang mempertahankan pandangan kaum

performansi? Ada dugaan bahwa dalam waktu yang panjang
orang-orang tidak memberikan perhatian serius terhadap
kekhususan yang dimiliki anak. Oleh karena angka kematian anak
yang amat tingg, mereka menyadari bahwa kematian dapat
menimpa pada anak-anak setiap saat. Hal ini menimbulkan
kesulitan untuk mengerti faktor penyebab yang sebenarnya.
Akibatnya, peristiwa misterius ini membuat mereka ragu-ragu
untuk mengasuh dan merawat keberadaan mereka yang unik i:ri.
Menurut Ausabel, hal ini terjadi juga dimungkinkan karena
pembawaan orang dewasa yang bertindak terlalu egosentris. Orang
dewasa cenderung berpandangan bahwa manusia dalam
kehiduparurya mempunyai bentuk dan fungsi yang sama sesuai
dengan sifat diri mereka masing-masing. Sifat kekhususan setiap
orang membuka peluang adanya pemikiran untuk memandang
sifat-sifat keunikan hidup pada waktu yang berbeda, dan sesuatu
yang ada pada seorang individu jurang ditemukan pada individu
lairurya.

C. KarakteristikAnak Usia Dini
Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena

mereka berada pada proses tumbuh kembang sangat pesat dan
fundamental bagi kehidupan berikutnya, Secara psikologis anak
usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan
anak yang usianya di atas delapan tahun. Anak usia dini yang unik
memiliki karakteristik sebagai berikut: 

Dadan suryana 31



1. Anak Bersifat Egosentris

Pada umunya anak masih bersifat egosentris, ia melihat dunia
dari sudut pandang dan kepentinganya sendiri. Hal itu bisa diamati
ketika anak saling berebut mainan, menangis ketika menginginkan
sesuatu n.unun tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Karakteristik itu
terkait dengan perkembangan kognitif anak, menurut Piaget anak
usia dini berada pada tahapan-tahapan sebagai berikut (1) tahap
Sensorimotorik yaitu usia 0-2 tahun, (2) tahap Praoperasional yaitu
usia 2-6 tahun, (3) tahap Operasi Konkrit yaitu usia 5-L1 tahun.
Pada fase Praoperasional pola berpikir anak bersifat egosentrik dan
simbolik, karena anak melakukan operasi-operasi mental atas
pengetahuan yang mereka miliki belum dapat bersikap sosial yang
juga melibatkan orang yang ada disekitamya, asyik dengan
kegiatan sendiri dan memuaskan diri sendiri. Mereka dapat
menambah dan mengurangi serta mengubah sesuai dengan
pengetahuan yang mereka miliki. Operasi ini memungkinkan anak
unfuk dapat memecahkan masalah secara logis sesuai dengan sudut
pandang anak. (Ross, et all:1999)

2. Anakmemiliki Rasa Ingin Tahu (curiosity)
Anak berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi hai-hal yang

menarik dan menakjubkan. Hal ini rnendorong rasa ingin tahu
(cuiosity) yang tinggi. Rasa ingin tahu anak sangat bervariasi,
tergantung dengan apa yang menarik perhatiarmya, sebagai contoh
anak akan tertarik dengan warna, perubahan yang terjadi dalam
benda itu sendiri. Bola yang berbentuk bulat dapat digetindingkan
dengan wama wami serta kontur bola yang baru dikenai oleh anak
sehingga anak suka dengan bola. Rasa ingin tahu ini sangat baik
untuk dikembangkan untuk memberikan pengetahuan yang baru
bagi anak dalam mengembangkan kognitifnya. Semakin banyak
pengetahuan yang didapat berdasarkan rasa ingin tahu anak yang
tinggi maka daya piker anak akan semakin kaya.

3. Anak bersifat unik
Menurut Bredekamp (198n, anak memiliki keunikan sendiri

seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga.
Keunikan dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan,
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minat, kemampuan dan latar belakang budaya serta kehidupan
yang berbeda satu sama lain. Meskipun terdapat pola urutan umum
dalam perkembangan anak yang dapat diprediksi, namun pola

perkembangan dan belajamya tetap memiliki perbedaan satu sama

lain.

4. Anak Kaya Imaiinasi dan F.1q!asi

Anak memiliki dunia sendiri berbeda dengan orang di atas

usianya, mereka tertarik dengan hal-hal yang bersifat imajinatif
sehingga mereka kaya dengan fantasi. Terkadang mereka bertanya

tentang sesuatu yang tidak dapat ditebak oleh orang dewasa, hal itu
disebabkan karena mereka memiliki fantasi yang luar biasa dan

berkembang melebihi dari apa yang dilihatrrya. Untuk memperkaya

imajinasi dan fantasi anak, maka perlu diberikan pengalaman-

pengalaman yang merangsang untuk terus mengambangkan

kemampuannya.

5. AnakMemiliki Daya Konsentrasi Pendek

Pada umumnya anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu

kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Ia selalu cepat

mengalihkan perhatian pada kegiata lain, kecuali memang kegiatan

tersebut selain menyenangkan jrgu bervariasi dan tidak
membosankan. Rentang konsentrasi anak usia lima tahun rununya
adalah sepuluh menit untuk dapat duduk dan memperhatikan
sesuatu secara nyaman. Daya perhatian yang pendek membuat ia

masih sangat sulit untuk duduk dan memperhatikan sesuatu untuk
jangka waktu yang lama, kecuali terhadap hal-hal yang menarik
dan menyenangkan bagi mereka. Pembelajaran dapat dilakukan
dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi dan

menyenangkan, sehingga tidak membuat anak terpaku di tempat
dan menyimak daiam jangka waktulama.

D. Aspek Perkembangan Anak
Untuk mencapai pembelajaran. yang efektif, maka pada

pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip
perkembangan seperti yang dikemukakan Bredekamp (1987) yaitu:

aspek-aspek perkembangan anak seperti fisik, sosial emosional, dan
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kognitif satu sama lain saling terkait erat. Perkembangan dalam

satu ranah berpengaruh dan dipengaruhi oleh perkembangan
dalam ranah-ranah yang lain. Perkembangan dalam satu ranah

dapat membatasi atau mendukung perkembangan yang lain.
Sebagai contoh, keterampilan intelektual akan mempengaruhi
keterampilan bahasa anak, begitu juga keterampilan bahasa dapat

rnempengaruhi perkembangan intelektual anak. Implikasi dari
fenomena ini adalah bahwa para pendidik sebailnya menggunakan
jalinan keterkaitan ini dalam cara{ara yang dapat membantu anak

berkembang secara optimal.
Perkembangan terjadi dalam suatu urutan. Kemampuan

keterampilan, dan pengetahuan dibangun berdasarkan pada apa

yang telah diperoleh terdahulu. Urutan pertumbuhan dan
perkembangan yang relatif stabil teriadi pada anak selama masa

usia dini. Meskipun perubahan yang terjadi cukup bervariasi dalarn
konteks kultur yang berbeda, namun pada saat usia dini perubahan
terjadi pada seluruh aspek perkembangan, yaitu fisik, emosi, sosial,

ba-hasa, dan kognitif. Perkembangan anak memberikan landasan
bagi para pendidik untuk menyiapkan lingkungan belajar,

merencanakan tujuan-tujuan dan sas€uan-sasaran kurikulum yang
realistis, serta pengalaman pengalaman belajar yang tePat.

Perkernbangan berlangsung dengan rentang yang bervariasi
antara anak dan juga antar bidang perkembangan dari masing-
masing fungsi. Variasi individual sekurang-kurangnya memiliki
dua dimensi, variasi individual sekurang-kurangnya memiliki dua
climensi, yakni (a) variasi dari rata-rata perkeinbangan dan (b)

keunikan masing-masing anak sebagai individu. Masing-rnasing
anak merupakan pribadi yang unik dengan pola dan waktu
pertumbuhan irrdividualnya. Selain itu jug , anak bersifat
individual dalam hal kepribadian, temperamert gaya belajar serta

latar belakang pengalaman dan keluarga. Dengan adaya seiumlah
variasi di antara anak yang berusia sama, usia anak harus diakui
terbatas sebagai indeks kasar tentang kematangan perkembangall.
Lebih lanjut, pengakuan akan variasi individual menuntut bahwa
keputusan-keputusan tentang kurikulum dan interaksi guru-anak
sejauh mungkin diinduvidualisasikan. Hal ini berimplikasi pada

bahwa anak dipertimbangkan sebagai anggota dari kelompok
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seusianya, yang diharapkan berperilaku sesuai dengan norma

kelompok yang sudah ditentukan, melalui adaptasi variasi secara

individual.
Pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda

terhadap perkembangan anak. Pengalaman-pengalaman awal anak

bersifat kumulatif dalam arti bahwa jika suatu pengalaman

pembelajaran terjadi, jika pengalaman tersebut sering teriadi, maka

pengaruhnya bisa kuat, kekal dan bahkan semakin bertambah.

Pengalaman awal iuga dapat memiliki pengaruh y*g tertunda
terhadap perkembangan berikutnya. Misatrya, suatu upaya
pembentukan perilaku yang bersandar pada ganjaran-ganjarar,

ekstrinsik (seperti permen atau uang), suatu strategi yang bisa sagat

efektif untuk jangka pendek, dalam kondisi tertentu dapat
mengurangi motivasi instrinsik anak dalam jangka waktu yang
lama. Usia dini tampak optimum bagi perkembangan gerak
motorik yang ftrndamental bagi anak. Pada sisi lain, anak yang
berpengalaman, contoh pengalaman motorik awalnya sangat
terbatas bisa memerlulan upaya keras untuk memperoleh
kompten-si fisik dan juga bisa mengalami pengaruh-pengaruh
tertunda ketika mencoba berpartisipasi dalam olah raga atau
aktivitas-aktivitas kebugaran dalam hidup selanjutnya.

Perkembangan berlangsung ke arah kompleksitas, organisasi,
dan intemalisasi yang lebih meningkat. Belajar selama usia dini
berlangsung dari pengetahuan nyata ke pengetahuan simbolik.
Misalnya, anak sudah belajar mengelilingi rumah dan setting
keluarga lainnya jauh sebelum mereka memahami konsep kata kiri
dan kanan atau membaca peta rumah. Ini mengimplikasikan
perlunya rnemberikan kesempatan kepada anak untuk memperluas
dan memperdalam pengetahuan behavioral mereka dengan
menyediakan sejumlah pengalaman langsung dan dengan
membantu anak memperoleh pengetahuan simbolik melalui
representasi pengalaman mereka dalam sejumlah media seperti
gambar, konstruksi model, bermain dramatik, deskripsi verbal dan
tertulis.

Perkembangan dan belajar terjadi dalam dan dipengaruhi
oleh konteks sosial dan kultur yang majemuk. Menurut model
ekologis, perkembangan anak sangat baik dipahami dalam konteks
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sosiokultural keluarga, setting pendidikan, dan masyarakat yang
lebih luas. Konteks yang bervariasi tersebut saling berinterelasi dan
semuanya memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak.
Pemahaman ini menuntut guru untuk belajar tentang kultur
mayoritas anak yang mereka layani jika kultur mereka berbeda
dengan kultumya. Namun, mengakui bahwa perkembangan dan
belajar dipengaruhi oleh konteks-konteks sosial dan kultur tidak
menuntut guru untuk memahami semua nuansa-nuansa
(perbedaan-perbedaan yang sangat kecil) dari setiap kelompok
yang ia hadapi dalam kerjany+ ini merupakan tugas yang tidak
mungkin.

Ahak adalah pelajar aktif, mengambil pengalaman fisik dan
sosial serta juga pengetahuan yang ditransmisikan secera kultur
untuk membangun pemahaman mereka sendiri tentang lingkungan
sekitar mereka. Anak berkontribusi terhadap perkembangan dan
belajar sendiri disaat mereka berupaya memakai pengalaman
sehari-harinya di rumatu sekolah, dan di masyarakat. Sejak lahir,
anak secara aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka
sendiri yang berasal dari pengalaman mereka, dan pemahaman ini
diperantarai dan secarajelas terkait dengan konteks sosiokultural.

Perkembangan dan belajar merupakan hasil dari interaksi
kematangan biologis dan lingkungan, yang mencakup lingkungan
fisik maupun sosial tempat anak ti^ggal. Manusia merupakan
produk dari keturunan dan lingkungan, dan kekuatan-kekuatan ini
saling berinteraksi. Kaum behavioris berfokus pada pengaruh-
pengaruh lingkungan sebagai penentu belajar, sementara kaurn
naturalis menekankan hamparan yang sudah ditentukan
sebelumnya, yakni karakteristik hereditas (bawaan). Masing-masing
perspektif pun memadai unhrh menjelaskan belajar atau
perkembangan. Dewasa ini, perkembangan lebih sering dipandang
sebagai hasil proses interaktif dan pengalaman-pengalamannya
dalam dunia sosial dan fisik.

Bermain merupakan suatu sarana penting bagi perkembangan
sosial, emosional, dan kognitif anak, dan juga merefleksikan
perkembangan anak. Aktivitas bermain anak merupakan konteks
yang sangat mendukung proses perkembangan. Bermain memberi
kesempatan kepada anak untuk memahami lingkungan,
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berinteraksi dan mengontrol emosi, serta mengembangkan

kemampuan simbolik mereka. Aktivitas bermain anak memberikan

wawasan pada orang dewasa tentang perkembangan anak dan

kesempatan untuk mendukung perkembangan dengan strategi-

strategi baru. Vygotsky meyakini bahwa bermain mengarahkan

perkembangan. Bermain memberikan suafu konteks bagi anak

untuk mempraktikkan keterampilan-keterampilan yang baru

diperoleh dan juga untuk berfungsi pada puncak kemampuan

mereka yang berkembang untuk mengambil peran-peran sosial

baru, mencoba tugas-tugas baru dan menantang, dan memecahkan

masalah-masalah yang kompleks. Selain itu untuk mendukung

perkembangan kognitif, bermain memainkan fungsi-fungsi penting

dalam perkembangan fisik, emosi dan sosial anak. Anak

mengekspresikan dan mengemukakan ide-ide, pikiran, dan

perasaan mereka ketika terlibat dalam bermain simbolik. Selama

bermain anak dapat belajar mengendalikan emosi, berinteraksi

dengan yang lain, memecahkan konflik, dan memperoleh rasa

berkemampuan. Melalui bermain, anak juga dapat mengembang-

kan imajinasi dan kreativitas anak. Karena itu, bermain yang

dilakukan oleh anak dan didukung oleh Erru meruPakan
padakomponen yang esensial dari pembelajaran berorientasi

Perkembangan.
Perkembangan mengalami percepatan bila anak memiliki

kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan-keterampilan
yang baru diperoleh dan juga ketika mereka mengalami tantangan

di atas level penguasaannya saat ini. Anak akan cenderung malas

dan tidak termotivasi bila dihadapkan pada kegiatan yang teralu

sulit dan membuat anak selalu gagal akan mendorongnya

mengalami frustasi. Pemahaman ini didasarkan pada pemikiran

bahwa perkembangan dan belajar adalah Proses dinamis yang

mensyaratkan orang dewasa memahami kontinuitas perkembangan

itu. Guru atau pendidik lainnya perlu mengamati anak dengan

cermat untuk menyesuaikan kurikulum dan pembelajaran dengan

kompetensi, kebutuhan, dan minat anak yang muncul, dan

kemudian membantu anak beralih dengan membuat target

pengalaman-pengalaman yang dapat menantang mereka, tetapi

membuat mereka frustasi.
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Anak mendemonsfrasikan mode-mode untuk mengetahui
dan belajar yang berbeda serta cara yang berbeda pula dalam
merepresentasiican apa yang mereka tahu. para ahli teori beiajar
dan para ahli psikologi perkembangan telah mengakui bahwa
manusia memahami lingkungan dengan banyak cara dan bahwa

inarllau cenderung memiliki cara belajar yang rebih disukai atau
lebih kuat. Prinsip perbedaan modalitas ini menunjukkan agar guru
tidak hanya menyediakan kesempatan bagi individr, *r-k r:itut
menggunakan cara{ara belajar yang disukai serta dipergunakan
kekuatan-kekuatanya, tetapi juga kesempatan untuk mimbantu
anak megembangkan kemampuannya yang kurang kuat.

Anak berkembang dan belajar tdengan baik dalam suatu

foJ"kr komunitas yang terasa aman dan menghargar, memenuhi
kebutuhan-kebutuhan fisiknya, dan dirasa umur, s"""ru psikologis.
Kondisi seperti ini akan mendorong anak untuk berekspresi dan
beraktualisasi secara optimai. Anak memiliki kebebasan untuk
bergeralg berperilak,, dan menyatakan pendapat tanpa terbebani
dengan tekanan-tekanan psikologis. Begitu pun keamanan fisiknya
terjamin sehingga ia bisa terhindar dari hal-hal yang bisa
membahayakan. Karena itu, praktik-prakek pendidik* y*g
berorientasi perkembangan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan
fisik sosial, dan emosional serta juga perkembangan intelektuatnya.

E. Tahap Perkembangan Anak Usia Dini
Pelkembangan dapat diartikan sebagai ,'perubahan yang

progresif dan kontinyu (berkesinarr,bungan) da.lam diri individu
dari mulai lahir sampai mati". Setiap manusia akan mengalami
tahapan perubahan sesuai dengan periode perkembanginnya.

triup perkembangan merniliki karakteristik yang akan dicapai.
setiap tahap perkembangan yang dicapai oleh anak akan menjadi
landasan untuk mencapai tahap perkembangan berikutnya.

Anak usia lahir sampai usia lima tahun memliki tahap
perkembangan yang unik dan menentukan pada tahap berikutnya.
Tuhup perkembangan anak usia lahir sampai dua tahun menurut
Piaget fiackman, 2009) berada pada tahap sensori motorik, yaitu

$qn f*S memerlukan rangsangan seluruh panca inderanya yang
dilakukan oleh orang yang berada disekita; anak. selain panca
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indera anak harus dirangsang gerak tubuhnya dalam hal ini adalah

motorik kasar dan motorik halus anak. Usia dua sampai tiga tahun,

anak memerlukan stimulasi fisik yang akan memberikan

rangsangan terhadap motorik kasar (otot kasar)' Disamping itu

haris criberikan rangsangan terhadap kognltif, bahasa, sosial

emosional dan nilai agama dan moral melalui pembiasaan dan

contoh dari orang yang ada di sekitar anak.

Perkembangan anak usia sekolah dasar awal ini terdapat

berbagai p". rtiluh* baru, karena mereka berada pada tahap

sekola-h dasar awal kelas L-3 (early elemenfary). Pertumbuhan dan

perkembangan mereka akan mendapatkan berbagai tantangan baik

iari dalam ciiri mereka maupun dari faktor ekstemai. Namun faktor

ekstemal (luar) diri mereka yang lebih besar pengaruhnya. Faktor-

faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan mereka menurut Morrison (2008) adalah: uiolence

itekerasan), kekerasan dalam arti tontonan yang berasd q*i
prog.u*-p.ogram televisi. Program film kartun contohnya, kita

tur{in. tuf,*" film kartun aman untuk anak-anak tapi pada

kenyataannya kekerasan banyak dipertontonkan dalam setiap

adegan film tersebut. belum lagi film yang diperuntukkan bagi

oraig dewasa banyak sekali kekerasan yan' dipertontonkan.

Bahkin ada anak ya,g berperilaku seperti apa yang ditontonnya

sehingga berdampak pada perilaku sehari-hari khususnya saat

bergurl dengan temannya baik dilingkungan sekolah mauPun

Ciliigkungan rumah. Hal itu dapat mempengaruhi pertumbuhan

dan perkembangan anak.

Obesity (kegemukan), di negara-negara maju kegemukan

menjadi masalah yar.g men88an88u pertumbuhan dan

perkembangan anak. Anak-anak kelebihan berat badan saat ini

menjadi faftor yang menakutkan. Faktor penyebab kegemukan

adalah anak makari berlebiha^, terlalu banyak nonton televisi'

sedikit bermain yang menguras tenaga, makanan-makanan cepat

saii (mengana"nf Uai-ryak kindungan i emak)' Kegemukan meniadi

faitor yang memPengiruhi pertumbuhan dan perkembangan anak'

iecttiology' ia'elopments (perkembangan teknologi)

mempunyai pengaruh yang besar terhadap hiduq anak-anak"

Tunpa disadari kleterampiian rr,en.rlis tidak berkembang dengan
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baik karena sudah ada komputer, short message sistem, blog,
facebook dan lain sebagainya, k"-u*pu* menghJal numeric, saat
ini sudah ada phonebook tidak perlu iagi -"rrgf,"ful nomor_nomor,
kemampuan berhitung su{ah banyak ka-rkulato"r daram tu.api*".

.Political change (perubahan politik), ada istilah g*U pi*id"^
qanti mgnteri pendidikan ganti pura kurikurum. Diafui atau tidakdiakui hal ini akan mempe"grruf,i pertumbuhan arn perkuo,_
bangan anak, karena pembelayaran ierkait dengan kurikrlr*,
ap{ug suhu politik besar pengaruhnya terhadup ""tU"itu, 

Uutu;*
anak.

Anak usia 6-8 tahun.adalah anak yang masa perkembangan_
nya berada pada tahap melanjutkan p"rl"-i*ganan seberu#;".
Aspek-aspek perkembangannya dapit di rihat pida rabel di uawan
lru

Perkembangan
Fisik

Tabell. Tahap Perkembangan Anak Usia 6 - g tahun
(di adaptasi dari Morison,200g hal.Z6H272)

Anak usia 5{ tahun memiliki
karakteristik petumbuh.an dan
perkembangan fuik slou and
slead.y (Morrisory 2009). Anak
pada usia ini memerlukan
pengalamar, untuk menambah
pertumbuhannya, perkembangan
berpengaruh terhadap konhol
tubuhnya, dan mengem bangkar r

bagian tubuh untuk dapat
melakukan sesuatu.

Perkembangan
berada pada us

anak yang
ia 5{ tahun ini

memerlukan nutisi, kesehatan
dan latihan fisik. Iatihan fisik
harus lebih terprogram, teratur
seperti permainan (game) yang
mengandalkan kegiatan berlari,
berlomba dalam lari, dan
kegiatan menmdang.
Perkembangan fisik anak pada
'usia ini berlanjut dan
berkesinambungan. perbedaan
gerak anak perempuan dengan
anak laki-laki pada usia ini tidak
terlalu mencolok. Pada usia
sekolah dasar awal ini anak-
anak lebih cenderung pada
pmgem-bangan motorik halus
seperti menulis, menggambar
dan kan uterPerkembangan

Sosial

Arp"k
Perkemban Karakteristik Stimulasi

sekolah dasar awal berada pada
tahap perkembangan sosial

Menurut Erikson anak usia kelas

emosional indts nos tn

yang dapat dilakukan
adalah dengan memberikan
pekerjaan yang menuntut tang-

wab dan berikan

Stimulasi
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Aspek
Per

Karakteristik Stimulasi

Pada usia ini anak memupuk rasa
kepercayaan diri, peme-nuhan
kebutuhan egonya. Anak dituntut
bertanggung jawab dan mampu
menyelesaikan tugas dan berbuah
prestasi. Pada usia dini kemam-
puan akademik anak sudah mulai
berkembang. Anak-anak selaura
tahap ini berada pada berbagai
tingkat prestasi akademik
Mereka yang tinggi dalam kredit
harga diri akademik keberhasilan
rnereka untuk atribusi
penguasaan seperti berorientasi
sebagai berusaha keras

ft erajinan), memperhafrkarq
tekad dan dorongan iika mereka
memiliki kesulitan dengan tugas,
mereka percaya bahwa dengan
mencoba lebih keras mereka akin
berhasil

penghar-ga-an dikala dapat
menyelesaikan setiap
pekeriaannya.
Terapkan teori Gardner dari
Kecerdasan jamak. Berikan
kebebasan kepada anak untuk
berkembang dari berbagai
kecerdasan yang dimilikinya.
Gptakan lingkungan kelas yang
dapat mengembangkan bagian
dari kecerdasan yang mereka
miliki
Berikan dorongan dan
penghargaan pada setiap hasil
keria anak

Perkembangan
Emosi

Emosi menjadi faktor yang
mempengaruhi hidup seseorang,
saat gembira setiap pekerjaan
akan berjalan d-engan baik, saat
bersedih pekeriaan akan
terganggu. Perkembanhgan
emosi yang positif harus
dikembangkan pada diri anak
usia 68 tahun. Jika terjadi
kesalahan emosi pada usia ini
akan menimbulkan ADHD
(At tettion D ef cit Hyp erac tia e

Disordns)

Stimulasi anak dengan selalu
mmdiskusikan perasaan (emosi)
arul, dorong anak untuk dapat
mengekspresikan emosinya,
tuIiskan perasaan yang sedang
dirasakan anak, buatlah
kegiatan permainan untuk dapat
mengekspresikan emosi,
diskusikan dengan pihak
keluarga tentant emosi yang
terjadi dengan anak, .

Perkembangan
Kognitif

Menurut Piaget usia 7-1.1. rahun
berada pada tahap operasional
konkriL Anak usia 5{ tahun
termasuk pada usia oeprasional
konkrit. Dimana proses
perkembangan logikanya
berkembangan dengan baik,
mereka mulai menggunakan
kemampuan mentalnya. Contoh
mengoperasikan kemampuan
matematika, kemampuan
penj umlahan, perkaliari
pembagian sudah dapat
dikerjakarmya.

Berikan pekerjaan yang
mengemban gkan kemampuan
penjumlahan" pengurangan,
perkalian dan pemba gian

Pekerjaan yang
mmgembangkan kemampuan
mengkliasifi kasikan benda
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AsFk
Karakteristik Stimulasi

Perkembangan
Moral.

|ean Piaget:
Realtions of coastrainl: Konsep
salah dan benar bagi anak kelas 1-
2 sekolah dasar sangat tertantung
kepada pendapat orang dewasa.
Perkembangan moral sangat
ditentukan oleh faktror orang
dewasa.
Rclations of Cooperafion: keias fi
tahun perubahan pemahaman
tentang baik/buruk atau
benar/ sal ah. sangat ditentukan
oleh pengaruh orang lairu

lawrence Kohlberg:
Preconoentiotul usia 4-10 tahury
moral adalah sesuatu yang terkait
dengan baik/buruk dan
benar/salah yang belgantung
pada saagsi dan penghargaan
yang diberika-n oleh orang
dewasa.

T ahap 7 -p unr sl rc n rcn t an d
Obedience (sangsi dan
kepatuhan):anak nrendapatkan
konsekuensi fuik dan perilaku

T ahap Z-ins trume oi al - rel a tiu s t
oi cn ta tiot: perbuatan anak
dimotivasi oleh kepuasan atas
kebutuhan di leh

Implikasi orang dewasa
Berikan kesempatan pada anak
untuk menentukan keputusan
moral (baik/bunrk dan
benar/salah)

Berikan contoh nilai-nilai moral
(berdasatkan pada cerita)

Berikan kesempatan mmdisku-
sikan setiap tindakan yang
memerlukan penilaian secara
moral

Berikan kesempatan pada anak
untuk bergaul dengan anak
yang berbeda usia dan budaya

F. Hakikat Pembelaiaran Anak Usia Dini

1. Konsep Pembelajaran Anak Usia Dini
Pembelajaran bagi anak usia dini adalah sebagai dasar

pembentukan perilaku, penanaman nilai moral dan akhlak yang

T{it pengembangan intelektualistas yang tinggi, pengembangan
fisik motorik. Pendidikan yang dilakukan seja-k uiia dini san-gat
besar pengaruhnya terhadap kehidupan dimasa yang akan datang.
Pembentukan perilaku anak sangat ditentukan pada usia s (limi)
tahun pertama. Perilaku orang dewasa sangat dipengaruhi oleh
pembentukan perilaku pada lima tahun pertama. pengembangan
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kemampuan-kemampuan anak dapat dilakukan dengan

.."aiaii* yang bermakna. Pendidikan yang bermakna dapat
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Gambar 1. Konsep Pembelaiaran Anak Usia Dini

a. Kematangan (ltladtitY)
Konsep pembelaiaran anak usia dini (0-8 tahun) tidak serta

merta dapai disamakan dengan konsep pembelaiaran bagi anak

usia di i tuhrt ke atas. Anak usia dini memiliki ciri dan

karakteristik tersendiri, maka dari itu konsep pembelaiaran anak

usia dini harus dilihat dari tahap kematangan (matun$)'

Kematangan anak terkait dengan mental (kognitif) dan emosional.

Kematan[an intelektual (kogrut f), dan sosial emosional'

Kematangan sangat penting untuk diasah sehingga ani'k akan
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tangguh dalam menghadapi setiap masalah-masalah baru dalam
kehidupannya. Kematangan intelektual dan sosial emosional bagi
anak usia dini menjadi penentu dalam menuju kesuksesan
pembelajaran dikemudian hari.

b. Kesiapan(Readlness)

selain matang dari sisi intelektual dan sosial emosional, anak
harus memiliki kesiapan (readiness). Kesiapan anak terkait dengan

-r y dan faktor psikis dalam menghadapi kehidupan yang
berbeda dalam setiap tahapnya. Kesiapan anak akan terbentuk
sejalan dengart pertumbuhan fisik dan perkembangan kemampuan_
kemampuan yang dimiliki anak. Contoh anak usia dini taman
penitipan anak yang menjadi tahap pertama mereka adalah
mengenal lembaga sekolah dimana lingkungan rumah akan sangat
berbeda dengan lingkungan sekolah dan mereka harus dilihat dari
sisi kesiapannya. Anak juga harus memiliki kesiapan dalam
bersosialisasi dengan teman sebayanya.

c. Belaiar Seraya Melakukarr (Learning by doing)
Konsep pembelajaran anak harus lebih banyak melakukar,

(praktik). Learning by doing, acialah salah satu metode belajar yang
mudah untuk membawa anak kepada pembenhrkan konsep abstrak
ke konkrit (nyata). Hal itu berdasarkan pada karakteristik pola pikir
anak yang harus kongkrit sehingga segala sesuatu harus dibuat
nyata dan dengan demikian anak akan mudah dalam membelajar_
kan dirinya terhadap sesuatu yang baru. prakrk a-kan mengaktifkan
setiap anggota tubuh anak baik gerak kasar (gross motor) rnaupun
gerak halus (fine motor). Tidak hanya itu tapi iuga ar.rak mengalami
Iangsung setiap aktivitas pembelajarannya.

d. Pembelajaran yang Dikemas dalam permainan (Learning by
Playing)

Pembelajaran bagi anak usia dini sangat tepat jika dikemas
dalam bentuk permainan. Setiap pembelajaran dikemas dalam
suasana, bermain melalui alat-alat permainan dan konsep bermain.
Kita tahu bahwa dunia anak adalah dunia bermain, anak belajar
melalui permainan-permainan. Dengan demikian anak dengan
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mudah akan mendapatkan pengetahuan melalui bermain, dan anak

tidak merasa sedang belajar, mereka tidak tertekan dan terbebani.

e. Pembelaiaran Menyenangkan (JoyfuII Learfrng) ' ''i
Pembelaiaran yang meyenangkan akan meniadli pemicu untuk

menyabungkan sel neuron yang satu dengan yang lainnya dan akan

berbuah pada pengembangan pengetahuan anak. Pembelaiaran

yang menyenangkan akan mudah dicema oleh anak.

f. Pembelajaran Menemukan (Discovery Learning)

Konsep pembelajaran yang melandaskan pada kematangan

dan kesiapan anak, ditunjang dengan konsep pembelajaran vang

berbasis praktik dan dikemas dalam bentuk permainan menSSuna-

kan media (alat permainan edukatif) pasti akan disenangi oleh

anak, dan anak juga akan asyik dalam melakukan setiap kegiatan

pembelajaran, sehingga pembelaiaran yang demikian akan menjadi-

kan anak menemukan pengetahuannYa sendiri melalui kegiatan

dan tahap yang dilaluinya.

g. Lingkungan (environment)

Lingkungan tidak dapat dipisahkan dai kehidupan anak,

anak tumbuh dan berkembang karena pengaruh lingkungan. Di
dalam lingkungan terdapat lingkungan keluarga dan lingkungan
sekolah. Orang tua menjadi Penanggung jau'ab terhadap

kelangsungan kehidupan anak di rumah, dan kehiciupan di rumah
harus dibentuk menjadi lingkungan yang akan memberikan
pelayanan terhadap tumbuh kembang anak ke arah positif sehingga

harus teratur dan terprogram. Walaupun di rumah aturan harus

ada, dan ketegasan dalam menegakkan aturan itu tidak identik
dengan keras (bentakan) tapi ketegasan adalah ketika anak

melakukan kebaikan anak harus dihargai (rantard, jika melakukan
pelanggaran harus tegas (tidak kasar dan keras) diberikan sangsi'

Sangsi harus ada kesepakatan antara anak dan orang tua, sangsi

tidak boleh berupa hukuman fisik, cacian dan makian, tapi harus

bersifat mendidik dan anak menyadari atas perbuatan yang salah

(karena melanggar aturan yang sudah disepakati). Di sekolah guru

harus punya aturan yang kons:stcn. TiCak boleh diskrimlnatif dan
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menghargai setiap prestasi anak dan memberikan sangsi yang
mendidik.

h. Pengalaman(Experience)

Anak akan belajar dari kegiatan yang pemah dialaminya,
pengalaman yang berkesan adalah pengalaman yang menyenang-
kan bagi anak. Pembelajaran yang memberikan pengalaman menye-
nangkan akan memberikan dampak positif bagi keberlangsung
pemerolehan pengetahuan yang mendalam. Lingkungan anak ada
di mana-man4 sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan
dimasa yang akan datang.

i. Pengetahuan yang Mendalam (Deep Knowledge)

Pengetahuan yang mendalam bagi anak adalah pengetahuan
yang menjadi landasan kemampuan berpikir, menjadi landasan
perkembangan logika, dan berpikir rasional. Pengetahuan yang
mendalam akan menjadi landasan ilmu bagi anak menuju tahap
perkernbangan ilmu selanj ubrya.

2. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini
Usia anak usia dini adalah 0 sampai dengan 6 tahun-,

sedangkan usia TK adalah 4 sampai dengan 6 tahun. Batasan ini
sesuai dengan batasan anak usia dini memrrut Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan bahwa usia anak usia dini adalah sejak lahir sampai
umur 6 tahun. Sesudah usia 5 tahun anak masuk ke sekolah dasar.

Namun anak usia dini menurut Undang-undang tersebut
perlu dikaji rl*& karena berdampak terhadap pola perilaku para
orang tua dan pada pendidikan anak usia dini. Pendidikan yang
diberikan kepada mereka pada akhirnya terlalu dipaksakan dalam
pembelajarannya tanpa memperhatikan setiap tahap perkem-
bangannya. Perhatikan oleh anda kenyataan di lapangan
pembelajaran anak-anak taman kanak-kanak. Dengan tujuan agar
mereka memiliki kemampuan membaca, menullis dan berhitung,
anak-anak di dnt (dilatih) dengan latihan membaca, menulis dan
berhitung dengan cara yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan
tahap perkembangannya. Tidak ada larangan anak diajari
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membaca, menulis dan berhitung, namun yang perlu diperhatikan
adalah c.ranya harus sesuai dengan tahap perkembangan anak

dalam memperoleh kemampuan membaca, menulis dan berhitung
tersebut. Anak dilatih membaca, menulis dan berhitung adalah

karena anak harus siap memasuki tahap pendidikan berikutnya,
yaitu sekolah dasar. Aturan tidak tertulis bahwa anak memasuki
sekolah dasar harus bisa membaca, menulis dan berhitung
membuat orang tua memacu anaknya dengan berbagai cara yang
cepat, padahal ada tahap-tahapnya anak untuk meraih kemampuan
tersebut. Latihan-latihan membaca, menulis dan berhitung sangat

iauh dari cara-cara belajar anak usia dini yang harus selalu dikemas
melalui permainan yang menyenangkan. Jika diperhatikan, orang
tua memberikan les-les tambahan yang semakin memberatkan
beban akademik anak.

Anak usia dini adalah sosok individu sebagai makhluk
sosiokultural yang sedang mengalami proses perkernbangan yang
sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya dan memiliki
sejumlah karakteristik tertentu. Anak usia dini adalah suatu
organisme yang merupakan satu kesatuan jasmar,i dan rohani yang
utuh dengan segala struktur <ian perangkat biologis dan
psikologisnya sehingga menjadi sosok yang unik. Anak usia dini
mengalami suatu proses perkembangan yang fundamental dalam
arti bahwa pengalaman perkembangan pada masa usia dini dapat
memberikan pengaruh yang membekas dan berjangka waktu lama
sehingga melandasi proses perkembangan anak selanjutnya. Setiap
anak memiliki sejumlah potensi, baik potensi fisik-biologis, kognisi,
maupun sosio-emosi. Anak yang sedang mengalami proses
perkembangan sangat pesat sehingga membutuhkan pembelajaran
yang aktif dan energik.

Sebetulnya proses pendidikan anak usia dini terjadi sejak
anak masih berada dalam kandungan, Ialu sesudah lahir, sampai
SD kelas awal (kelas I, II, dan III). Dengan demikian pendidikan
anak usia dini berakhir pada anak usia kira-kira umur 8 tahun.
Sementara itu, UNESCO membagi per jenjang sekolah ke dalam 7
klasifikasi. ]enjang terendah disebut pendidikan dini. )enjang
terendah ini disebut level 0, sedangkan pendidikan prasekolah
sebagai pendidikan bagi anak usia 3 - 5 tahun.
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Ada beberapa negara yang memulai pendidikan anak usia

dini lebih awal yaitu pada usia 2 tahun, dan ada negara lain yang

mengakhiri pendidikan usia dininya lebih lambat yaitu sampai usia

5 tahun. National Association for tlrc Education of Young Children

(NAEYC) menyebutkan bahwa Program anak usia dini adalah

program pusat atau lembaga lain yang memberikan layanan bagi

anak sejak lahir sampai usia 8 tahun. Program NAEYC ini meliputi

penitipan anak di masyarakat dan pada keluarga (u.tuk kelompok

anak usia 0 - 3 tahun), pendidikan prasekolah swasta dan negeri

(unt k anak usia 3 - 5 tahun), serta TK dan SD (untuk anak usia 6 -
8 tahun).

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

sistem Pendidikan Nasional Pasal 28, Pendidikan Anak usia Dini

(PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar' PAUD

dapat diselenggarakan melalui plur pendidikan formal, nonrormal,

dan informa. peuo pada jalur pendidikan formal berbentuk

Taman kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain

yang sederajat. PALiD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk

leiompok bermain (KB), taman penitipan anak (IPA), atau bentuk

lain ying sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal ber-

bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan

oleh lingkungan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa PAUD

merupakan piogru* pendidikan yang diselenggarakan slbe-lum

*urut jenjang pendidikan dasar. Hal ini menjelaskan bahwa

sebelum mengikuti pendidikan dasar peserta didik dapat mengikuti

pendidikan usia dini.
Pendidikan usia dini bukan bersifat wajib, tetapi lebih bersifat

anjuran. Orang tua yang sadar terhadap peranan PAUD pasti

memasukkan Putranya ke TK atau RA, KB atau TPA' Melalui

PAUD fondasi kualitas manusia dapat dibentuk' ]ika PAUD

berhasil menanamkan fondasi tersebut, kelak anak ak''an mmjadi
orang dewasa yang sudah kuat fondasinya. Wujud fondasi tersebut

adalih moral, kecerdasan, mental, keagamaan, etika, dan estetika'

]ika hal ini tercapai maka bangsa Indonesia pasti menjadi bangsa

yanS berkualitas.
Dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak melalui

pendidikan anak usia dini, program pendidikan harus disesuaikan
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dengan karakteristik anak yang mempunyar pengalaman dan
pengetahuan yang berbeda. Program pendidikan harus mem-
berikan rangsangan-rangsangan, dorongan, dan dukungan kepada
anak. Program untuk anak harus memperhatikan seluruh aspek
perkembangan anak serta disesuaikan dengan kebutuhan, minat,
dan kemampuan anak. Di samping itu, program pengembangan
harus dapat merumamkan dan menumbuhkan pembinaan perilaku
dan sikap yang diiakukan melalui pembiasaan yang baik. Hd ini
menjadi dasar dalam pembentukan pribadi anak sesuai dengan
nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat, pemberian bantuan
kepada anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan
mandiri melatih anak untuk hidup bersih dan seha! serta
penanarnan kebiasaan disiplin hidup sehari-hari.

Melihat pentingnya PAUD, wajib belajar henclaknya dimulai
sejak usia TK, dengan catatan biayanya ditanggung oleh
pemerintah, supaya rakyat Capat menyekolahkan putranya. Hd ini
sebagai realisasi pasal3L UUD L945, yang menyatakan bahwa "Tiap
warga negara berhak mendapatkan pengajaran". Ketentuan ini
diperkuat dengan pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasicnal yang menyatakan bahwa setiap warga negara
mempunyai hal yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu. Dengan demikiaru pemerintah pusat dan pemerintah
daerah wajib menyediakan dana untuk pendidikan. Bahkan
undang-undang tersebut mencantumkan 20% dari dana RAPBN
dan RAPBD diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan.

3. Pola Pelayanan Anak Usia Dini
Pendidikan anak sudah seharusnya dimulai pada usia dini.

Berbagai hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkembangan
yang diperoleh pada masa usia dini sangat mempengaruhi
perkembangan anak pada tahap berikutnya. Para ahli psikologi
perkembangan menyebut masa usia dini sebagai masa emas atau
goldrn age. Dari aspek pendidikan, stimulasi dini sangat diperlukan
guna memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek
perkembangan anak, yang mencakup penanaman nilai-nilai dasar
(agama dan budi pekerti), pembentukan sikap (disiplin dan
kernandirian), d.r, psngembangar. kemampuan dasar (berbahasa,
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motorik, kognitif, dan social). Pentingnya pendidikan dini juga

telah menjadi perhatian intemasional. Pertemuan forum pendidikan
dunia di Dakar, Senegal tahun 20C0 menghasilkan en;un

kesepakatan. Salah satu di antaranya adalah memperluas dan

memperbaiki keseluruhan Perawatan dan pendidikan anak usia

dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang
beruntung.

]ika pelaksanaan pendidikan pada usia dini dapat berjalan

dengan baik maka proses pendidikan pada usia selanjutnya, yaitu

pada usia sekolah, usia remaja, usia dewasa, dan seterusnya juga

akan baik; atau proses pendidikan pada imjang pendidikan dasar,

menengah, dan tinggi akan berhasil dengan lebih mudah. Dilihat
dari jenjang pendidikan, keberhasilan pendidikan tergantung pada

pendidikan anak usia dini.
Ada beberapa kajian yang dapat dicermati tentang hakikat

anak diantaranya adalah: Anak bersifat unik- Masing-masing anak

berbeda satu sama lain. Anak memiliki bawaan, minat, kapabilitas,

dan latar belakang kehidupan masing-mastng. Anak nrcngekspresi-

kan perilakunya secara relatif spontan. Perilaku yang ditampilkan anak

umunya relatif asti, tidak ditutup-tutupi. Ia akan marah jika

memang ingin marah, menangis. Ia akan terlihat ceria disaat

gembira dan seterusnya. Anak bersifat aktif dnn energik. Anak

lazimnya senang melakukan berbagai aktivitas, selama tidak tidur
anak akan selalu bergerak, terlebih lap anak mendapatkan kegiatan

yang baru dan menantang. Anak bergerak karena mereka senanS

melakukan setiap aktivitasnya. Anak egosentris. sifat egosentris

cenderung melihat dan memahami segala sesuatu dari sudut

pandangnya sendiri. Anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan

aniasias terhadap banyak hal. Karakteristik perilaku ini terutama

menonjol pada anak usia 4-5 tahun. Karena itu sangat lazim jika

anak pada usia ini banyak memperhatikan, membicarakan, dan

mempertanyakan berbagai hal yang di lihat dan didengarnya,

terutama hal yang baru. Anak bersifat eksploratif dan berjiwa

peiuang. Terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat terhadap

sesuatu hal, anak lazimnya senang menjelajah, mencoba, dan

mempelajari hal-hal baru. Seperti membongkar pasang mainan'

Anak umumnya kaya dengan fantasi. Anak senang dengan hal-hal
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yang bersifat imajinatif, hd ini dapat dikembangkan melalui cerita.
'Anak masih mudah frustasi. Umunrnya anak masih mudah menangis

atau mudah marah apabila keinginarurya tidak terpenuhi. Anak

kurang pertimbangan dalam bertindak, termasuk yang berkenaan

dengan hal-hal yang membahayakan did. Ini mengimpliksikan

perlunya lingkungan perkembangan dan belajar yang aman bagi

anak. Anak memiliki daya perhatian yang pendek. Anak lazimnya

memiliki daya perhatian pendek, ker:uali terhadap hal-hal yang

secara intrinsik menyenangkan. Masa anak-anak merupakan masa

belajar yang paling potensial, masa usia anak adalah disebut usia

emas atau maglc years. NAEYC mengkampanyekan masa awal

kehidupan ini sebagai masa-masa belajar dengan slogannya Early

Yenrs are Leaming Years. Anak semakirr menunjukkan minat
terhadap teman. S"itittg dengan perkembangan keterampilan
fiiknya, ..u1 u-sia ini menjadi semakin berminat pada teman-

temannya. Ia mulai menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama

dan berhubungan dengan teman-temannya.

a. Pembelaiaran seraya bermain
Pembelajaran b"gr anak usia dini memiliki kekhasan

tersendiri. Kegiatan pembelajaran di taman kanak-kanak mengu-

tamakan belajar seraya melakukan dan belajar seraya bermain.
Secara alamiah melakukan langsung dan bermain memberikan
motirrasi anak untuk mengetahui sesuatu lebih mendalam, dan
secara sp ontan anak mengembangkan kemampuannya.

Bermain pada dasarnya mementingkan proses daripada hasil.

Bermain merupakan wahana yang penting untuk perkembangan
sosial, emosi, dan kognitif anak yang direfleksikan pada kegiatan.

Selain itu bermain juga merupakan wahana yang penting dalam
melatih kemampuan berpikir anak. Pembelajaran yang paling
efektif untuk anak taman kanak-kanak adalah melalui kegiatan
yang berorientasi bermain. Melalui bermain kreatif, anak dapat
mengembangkan serta mengintegrasikan semua kemampuannya.
Anak lebih banyak belajar melalui bermain dan melakukan
eksplorasi terhadap objek-objek dan pengaluunan. Anak dapat
membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi sosial

dengan orang dorasa pada saat mereka mernahamiya dengan
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bahasa dan gerakan sehingga tumbuh secEua kognitif ke arah
berpikir verbal. Salah satu fu^gri penting dari bermain adalah
memberi kesemparan pada an-ak untuk merasakar'. kehidupan nyata
secara langsung.

Selama pertumbuhannya, minat dan permainan anak selalu
terkait dengan perkembangan kemampuannya. Namun setelah
koordinasi dasar kaki , tangan dan bagian badan yang terkait sudah
baik, demikian pula perkembangan bahasanya, maka anak sudah
mulai mampu merancang berbagai altematif perbuatan yang lain.
Cakupan'kemampuannya menjadi sangat luas dan juga semakin
kompleks. Semakin waktu berlalu, penyaluran pilihan melatihkan
kemampuannya juga dipengaruhi oleh kesempatan dan peluang
yang diperolehnya dari lingkungannya, yang berpadu menjadi hasil
pengalamannya. Oleh karena itu berbagai permainan sebenarnya
dapat dirancang secara sengaja dengan tujuan agar anak dapat
berkembang setiap kemampuannya. Bagi anak, bermain adalah
suatu kegiatan yang serius, namun mengasyikan. Melalui aktivitas
bermairu berbagai pekerjaannya terwujud. Bermain adalah aktivitas
yang dipilih sendiri oleh anak, karena menyenangkan bukan karena
akan memperoleh hadiah atau pujian. Bermain adalah salah satu
alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain
adalah medium, di mana si anak mencobakan diri, bukan saja

dalanl fantasinya tetapi juga benar nyata secara aktif. Bila anak
bermain secara bebas, sesuai kemauan maupun sesuai
kecepatannya sendiri, maka ia melatih kemampuannya.

Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya,
dan yang tidak ia kenali sampai pada yang ia ketahui dan dari yang
tidak dapat diperbuatnya, sampai mampu melakukannya. ]adi,
bermain mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan
perkembangan kehidupan sehari-hari seorang anak. Dengan
memahami arti bermain bagi anak, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa bermain adalah suatu kebutuhan bagi anak. Dengan
merancang pelajaran tertentu untuk dilakukan sambil bermain,
maka anak belajar sesuai dengan hmtutan taraf perkembangnnya.
Bahkan jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ada satu tahap
perkembangan yang berfungsi kurang baik dan ini tidak akan
segera terlihat secara nyata, melainkan kelak bila ia sudah menjadi
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dewasa. Ada dua hal yang terkait dengan masalah tersebut, yaitu
perkemtangan kognrtif, anak pada umur ini menunjukkan bahwa
ia berada pada taraf pra operasional sampai pada tahap operasi

kongkrit. Ciri-ciri dari tahap perkembangan yang ditandai dalam
pendidikan anak usia dini, adalah perkembangan bahasa dan
kemampuan berpikir memecahkan persoalan dengan mengguna-
kan lambang tertentu. Makin ia memasuki tahap perkembangan
oeprasikongkrit, maka makin mampu ia berpikir logis, meskipun
segala sesuatu pelajaran yang bersifat formal belum menjadi
suasana yang diakrabi secara alamiah. Makin lama fase operasi
kongkrit, secara bertahap memasuki fase operasional formal.

Kedua berkaitan dengan fungsi otak kita. Seperti diketahui,
kedua belahan ota^k kita, yaitu belahan otak kiri dan kanan, memliki
fungsi yang berbeda-beda. Belahan otak kiri memiliki fungsi, ciri
dan respons untuk berpikir logis, teratur dan linier. Sedangkan
belahan fungsi otak kanan terutama dikembangkan untuk mampu
berpikir holistik, imaginatif dan kreatif. Nilai anak belajar formal
(seperti menghafal) pada umur muda, rnaka belahan otak kiri yang
berfungsi linier, logis dan teratur amat dipentingkan dalam
perkembangannya dar. ir.i sering berakibat bahwa fungsi otak
kanan yang banyak digunakan dalam berbagai permainan
terabaikan. Akibatnya anak kelak akan tumbuh seiiring dengan
mem fungsikan belahan otak itu sendiri.

b. Pembelajaran Berorientasi Perkembangan

Pembelajaran a-nak usia dini jrgu berorientasi pada
perkembangan. Pembelajaran yang berorientasi perkembangan
mempunyai arti bahwa pendekatan yang digunakan guru untuk
melaksanakan pembelajaran adalah pembelajaran yang berorientasi
pada anak itu sendiri. Ini berarti bahwa guru taman kanak-kanak
harus memahami kebutuhan dan karakteristik perkembangan
setiap anak secara kelompok maupun secara individual.
Pembelajaran beroreintasi perkembangan lebih banyak memberi
kesempatan kepada anak untuk dapat belajar dengan cara-cara
tepat, umpamanya melalui pengalaman nyata melakukan kegiatan
eksplorasi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna
untuk anak. Tu;uan-turuan dan kegiatan bela;ar harus mengin-
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tegrasikan seluruh aspek perkembangan serta menyediakan
kesempatan yan-g tepat bagi an-ak a,gar mereka dapat mengeks-

plorasi lingkungannya. Agar pembelajaran optimal, berorientasi
pada bermain dan berorientasi pada perkembangan, maka

pendekatan yang paling tepat dalam pembelajaran di lembaga
pendidikan anak usia dini adalah kegiatan yang berpusat pada
anak. Dengan pendekatan ini anak dapat menggunakan seluruh
inderanya dalam melakukan berbagai kegiatan. Anak bukan objek
tetapi subjek yang aktif dalam pembelajaran.

Secara umum diketahui bahu,a dalam perkembangan anak
perlu dipenuhi berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan primer,
pangan, sandang dan perumahan serta kasih sayang, perhatian,
penghargaan terhadap dirinya dan peluang mengaktualisasikan
'dirinya. Pemenuhan kebutuhan daam perkembangan ini banak
tergantung pada lingkungannya berinteraksi dengan drinya.
Sebagaimana organisme ditentukan secara alamiah oleh sifat-sifat
keturunan dan ciri-ciri yang unik yang dibawa sejak lahir,
perkembanngan organisme itu juga ditentukan oleh c;ua-cara
lingkungan berinteraksi dengan individu, yaitu rnelalui pendekatan
yang sifatnya memberikan perhatian, kasih sayang dan peluang
mengaktualisasikan diri. Prestasi belajar, kita ketahui semua bukan
saia dipengaruhi oleh kemampuan intelektual yang bersifat
kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosi, motivasi,
kepribadian serta juga berbagai pengaruh lingkungan. Pengem-
bangan potensi anak mencapai aktualisasi optimal bukan
membimbing dan membentuk perkembangan anak. Perkem-
bangan seluruh kepribadiannya selain dilatar belakangi kedua
faktor tersebut di atas juga terkait dengan kemampuan intelektual,
motivasi, pengetahuan dan konsep diri.

Memang keberhasilan belajarnya sangat ditentukan antara
lain oleh kemampuan kognitif, tetapi ternyata bahwa faktor emosi,
motivasi sangat penting, bahkan mempengaruhi tingkat kinerjanya
serta lingkunganya, maupun perkembangan dirinya sendiri. Meski
sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa anak yang memiliki
inteligensi (yang diukur dengan lntelligence Quatient atau IQ) akan
lebih mudah mencerna materi yang diajarkan, dan dengan
demikian biasanya juga lebih tinggi prestasi belajamya/ nalnun
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inteligensi emosional atau yang disebut dengan Emotional

itrttigrnrt (Ee) sangat mempengaruhi prestasi belajar anak. Hal ini

h"rrr'^".r1udi perhatian para guru di taman kanak-kanak, karena

akan berdampak dalam kehidupan belajar anak dimasa yang akan

datang. (Goleman, 1995).

Su.utu umum dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosi itu

adalah suafu ukuran yang menunjuk pada kualitas memahami

Derasaannya sendiri dan kemampuan ikut mengalami penghayatan

i"rurrur, orang lain (empati). Kemampuan menrbaca situasi sekitar

helalui kesadaran diri (self awareness), sehingga ia mamPu

mengendalikan dirinya disertasi kematangan (matun$) men:n-

tukai pilihannya adalah gambaran dari beberapa keterampilan

emosional yang dikar.dung oleh pengertian inteligensi emosional

ini. (Morriion, 2008). Keseimbangan antara inteligensi intelektual

dan inteligensi emosional diperlukan antara lain untuk

berkonsentrasi terhadap materi pelajaran yang dihadapinya,

mengatasi stress atau kecemasan dalam persoalan tertentu. Hal ini

berkenaan dengan bijaknya seseorang terhadap Perasaalrnya

sendiri. semuanya ini juga terkait dengan motivasi internal, yaitu:

kecenderungan seseorang untuk secara intemai berprakarsa secara

terarah, memiliki dorongan untuk maju. Motivasi ini bersumber

dari keyakinan kemampuannya untuk memperoleh sukses dalam

upa)'a mewujudkan prestasi betajar anak, mengaktualisasikan

potensinya seoptimal mungkin.

c. Pengembangan Kreativitas Anak

Semiarvan (2007) berpendapat bahwa setiap anak dilahirkan

dengan bakat yang merupakan potensi kemampuan yang berbeda-

beda dan yang terwujud karena interaksi yang dinamis atara

keunikan individu dan pengaruh lingkungan. Berbagai kemam-

puan yang teraktualisasikan beranjak dari berfungsinya otak kita'

berfungsinya ota-k kita, adalah hasil interaksi dari faktor genetis dan

adanya. stirnulasi lingk'.ingan, Manusia sejak tahir diberikan potensi

kernamp'.,a,r otak vang luar biasa jika medapatkan stimulgsi-yang

tepat akal *etqaaitatt anak cerdas. Seperti yang sudah drjelas di

*td"l terdahulu bahwa manusia sejak lahir dilengkapi dengan

organisasi otak yang memuat 100-200 milyar sel otak, siap untuk
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dikembangkan serta diaktualisasikan mencapai tingkat perkem-
bangan potensi tertinggi (Jensen, 2008). Iurnlah ini mencakup
beberapa triliyun jenis informasi dalam hidup manusia.
Penggunaan sistem kompleks dari proses pengelolaan otak ini
sebenamya sangat menentukan inteligensi maupun kepribadian
dan kualitas manusia itu sendiri. Untuk meningkatkan produksi sel
neuroglial, yaitu sel khusus yang mengelilingi sel neuron yang
merupakan unit dasar otak, dapat ditingkatkan melalui berbagai
stimulus yangmenambah aktivitas antara sel neuron dan
memun gkinkan percepatan pningkatan proses berpikir.

Jensen (2008) mengemukakan bahwa otak dewasa manusia
tidak lebih dari 1, 5 kg, namun otak tersebut adalah pusat berpikir,
perilaku serta emosi manusia yang mencerminkan seluruh jiwa
dirnya, kebudayaan, kejiwaan serta bahasa dan ingatan. Descrates
pernah mengutarakan bahwa otak merupakan pusat kesadaran
orang, ibarat sopirnya, sedangkan badan manusia adalah mobilnya.
Vlobil akan bergerak tergantung pada sopirnya, apakah sopimya
bisa mengendarainva atau tidak, dibawa kencang atau lamban dan
seterusnya. Kesadarar orang juga banyak ditentukan oleh struktur
otak. Cerebrum otak besar dibagi dalam dua belahan otak yang
disambung oleh segun-rpal serabut yang disebut corpus collosum.
Belahan otak kanan menguasai belahan kiri badan. Respory tugas
dan fungsi belahan otak kanan dan kiri berbeda dalam menghayati
berbagai pengalaman belajar, sebagaimana seorang mengamai
realitas secai'a berbeda-beda dan ur-rik. Belahan otak kiri terutama
berfungsi untuk merespon terhadap hal yang sifatrya iinier, logis,
teratur, sedangkan yang kanan untuk mengambangkan imajinasi
dan kreativitas. Berfungsinya belahan otak kanan inilah yang perlu
digalakkan dalam pengembangan kreativitas. Sayang sekali,
sekolah-sekolah kita pada umumnya kurang memperhatikan
berfungsinya belahan otak kanan. Sensen, 2008)
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