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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan
salah satu strategi pembangunan sumber daya manusia dan
merupakan titik sentral dan sangat mendasar. Masa usia dini ini
merupakan masa keemasan (the golden age), namun sekaligus
periode yang sangat
manusia.

kritis dalam tahap perkembangan

Pendidikan anak

usia

dini

merupakan upaya

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian
stimulus

pendidikan

agar

membantu

perkembangan,

pertumbuhan baik jasmani maupun rohani sehingga anak
memiliki kesiapan yang lebih lanjut. 1
Ashaka Abdulhak mengemukakan bahwa Pendidikan
anak usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat
fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan
berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap dan ketrampilan
pada anak. Keberhasilan peruses pendidikan pada masa dini
tersebut menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. 2
1

Martinis Yamin, Panduan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini
(Cet. 1; Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group, 2013), h. 1.
2

Ashak Abdulhak, Memposisikan Pendidikan Anak Usia Dini
dalam Sistem Pendidikan Nasional. Buletin PADU, Jurnal Ilmiah Anak Usia
Dini, Edisi 03, Desember 2002, (Jakarta: Dir.PAUD, Dirjend, PLSP,
Depdiknas,2007),h. 52.
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Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang
diselenggarakana untuk mengembangkan pribadi, pengetahuan
dan ketrampilan yang melandasi pendidikan dasar serta
mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan
sedini mungkin dan seumur hidup. Aspek yang dikembangkan
dalam pendidikan anak usia dini adalah aspek pengembangan
perilaku

dengan

pembiasaan

meliputi

sosial,

emosi,

kemandirian, nilai moral dan agama. Serta pengembangan
kemampuan dasar yang meliputi pengembangan bahasa,
kognitif, seni dan psikomotorik.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr Benjamin
S. Bloom, Professor of Education, University of Chicago
mengungkapkan

bahwa

pada

usia

4

tahun

50%

dari

kapabilitas kecerdasan seorang anak telah terbentuk. Pada
usia 8 tahun telah mencapai 80% dan pada usia 18 tahun,
inteligensia dewasa seorang anak telah komplit terbentuk. Selain
itu, pertumbuhan dan perkembangan anak pada

usia

dini

bahkan sejak dalam kandungan sangat menentukan kualitas
kesehatan, kecerdasan, dan kematangan emosional manusia
pada tahap berikutnya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mengamanatkan dengan tegas perlunya
penanganan pendidikan anak usia dini, hal tersebut bisa dilihat
pada pasal 1 butir 14 yang menyatakan bahwa: Pendidikan
anak

usia

dini

adalah suatu

upaya

pembinaan

yang

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam
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tahun

yang

dilakukan

melalui

pemberian

rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada pasal 28
dinyatakan

bahwa

pendidikan

anak

usia

dini

dapat

diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal,
dan informal.
Sampai pada tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar
(APK) nasional Pendidikan Anak Usia Dini diindikasikan baru
mencapai 25,8%. Berpijak dari hal tersebut di atas, sejak tahun
2003 Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
telah

memberikan dukungan

bagi

lembaga/organisasi

masyarakat untuk pengembangan berbagai program layanan
PAUD.
Isu ini juga berkaitan dengan problem internasional karena
berdasarkan hasil penelitian dari Harvard University menemukan
bahwa daya rekam otak pada anak usia 1-3 tahun telah produktif
merekam data disekelilingnya sehingga pada anak usia dini telah
berhak mendapat pendidikan. Para ahli pendidikan telah
memberikan perhatian serius terhadap anak usia dini dan
pendidikannya. Kepolosan anak usia dini membutuhkan guru
profesionalisme bidang PAUD untuk menjaga dan merawat
potensi dasar anak sesuai budaya dan suku bangsa dan latar
belakang disiplin ilmu. Perbedaan latar belakang anak usia dini
dimana ia dibesarkan membutuhkan pendampingan special
|3

untuk melindungi mereka dari imbas media massa yang semakin
tidak

terkendali.

Sehingga

pendidikan pada

lembaga

tergantung pada

sistem

keberhasilan

penyelenggaraan

pendidikan anak usia
dan

proses

sangat

pembelajaran

yang

dijalankan. Pembelajaran bagi anak usia dini bukan berorientasi
pada sisi akademis saja melainkan menitikberatkan kepada
peletakkan dasar ke arah peretumbuhan dan perkembangan.
Masyarakat Islam di Kota Ambon Provinsi Maluku sangat
terlambat dalam menata pendidikan anak karena sampai saat ini
menurut data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Maluku bahwa 562 Desa di Maluku belum ada sekolah PAUD.
Menurut Semmy Risambessy kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga (Disdikpora) Maluku bahwa Angka Partisipasi
Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Maluku
baru 30,55 persen atau jauh di bawah rata-rata nasional yang
mencapai 53,70 persen.
Selain itu rendahnya sosialisasi pendidikan PAUD
sehingga orang tua di kota Ambon lebih mengenal pendidikan
TK (Taman Kanak-Kanak), pemahaman ini karena anak akan
mendapatkan ijazah sebagai syarat untuk masuk SD sehingga
konsentrasi orang tua lebih arahkan anaknya pada pendidikan
TK. Selain itu sebagian orang tua memandang bahwa pendidikan
anak usia dini itu tidak perlu, sehingga anak dapat masuk ke TK
atau SD sekaligus saja. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya
pemahaman yang baik tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia
Dini. Keadaan ini menjadi ancaman bagi pendidikan karakter
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secara dini bagi anak sangat lemah sehingga berdampak sistemik
pada saat sekolah di Taman Kanak-kanak khususnya pendidikan
PAUD.
Dari hasil pengamataan peneliti bahwa hampir sebagian
besar masyaraka golongan menengah kebawah di lingkar
kampus IAIN Ambon menunjukkan bahwa belum mentradisikan
pendidikan anak usia dini. Keadaan ini menjadi ancaman bagi
masa depan anak bangsa yang akan datang, karena anak usia dini
lebih banyak diajar oleh televisi, handphone android, dan
internet yang mengkonsktruksi memori anak sejak dini.
Sesuai dengan data Balai Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Maluku bahwa jumlah sekolah PAUD di Maluku sebanyak 296
sekolah, umat Islam hanya memiliki 75 Sekolah dari jumlah
penduduk Maluku tahun 2011 sebanyak 1.657.070. Data ini
menunjukkan bahwa generasi Islam di Maluku 20-50 tahun akan
datang akan mengalami krisis SDM di komunitas Islam dan tetap
jumlah SDM masih di dominasi umat Kristen akibat produksi
sumber daya manusia di komunitas Kristiani cukup tinggi. Selain
itu rendahnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya
pendidikan PAUD, yang beranggapan bahwa anak-anak tidak
perlu lagi dimasukkan ke PAUD, lebih baik langsung saja ke
Sekolah Dasar.
Berdasarkan hasil pelaksanaan Seminar Sehari PAUDHolistik Integratif dengan mendatangkan Nara Sumber Deputi
Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Republik Indonesia, yang menghasilkan
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rekomendasi pentingnya pendidikan bagi anak usia dini, format
pembentukan PAUD yang mengedapankan konsep Asah, Asih
dan Asuh. Kegiatan ini diikuti oleh pemerhati Gender dan anak
serta

Guru

dan

Dosen

di

Ambon,

dan

menghasilkan

rekomendasi pentingnya pendidikan PAUD di Maluku dengan
pendekatan kesetaraan kualitas pendidikan bagi semua anak pada
jenjang usia dini termasuk di dalamnya masyarakat menengah
yang berlokasi di Lingkar Kampus IAIN Ambon. Hal inilah yang
mendorong penulis untuk melihat lebih lanjut dalam suatu
penelitian

yang

berjudul

“Pola

Pengembangan

Model

Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkar Kampus
IAIN Ambon.”

B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1.

Bagaimana Pola Pengembangan Model Pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkar Kampus IAIN
Ambon.? Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini
merujuk pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:
a.

Bagaimana

perencanaan

pembelajaran

Pendidikan

Anak Usia Dini di Lingkar Kampus IAIN Ambon?
b.

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini di Lingkar Kampus IAIN Ambon?

c.

Bagaimana evaluasi pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini di Lingkar Kampus IAIN Ambon?
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2.

Apa faktor pendukung dan penghambat Pengembangan
Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkar
Kampus IAIN Ambon? Sedangkan batasan masalah dalam
penelitian ini merujuk pada pertanyaan penelitian sebagai
berikut:
a.

Apa saja faktor pendukung pengembangan Model
Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkar
Kampus IAIN Ambon?

b.

Apa saja faktor penghambat Pengembangan Model
Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkar
Kampus IAIN Ambon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Model

Pengembangan Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini
di Lingkar Kampus IAIN Ambon

2.

Manfaat Penelitian

2.1. Aspek Teoritis
Penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

sumbangan dalam aspek teoritis tentang pola pengembangan
pendidikan anak usia dini dan model pembelajaran yang
dikembangakan pada lembaga tersebut.

Kemudian akan

mendeskripsikan upaya pendidik mengembangkan pendidikan
bagi anak usia dini, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor
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pendukung dan penghambat dalam membangun pendidikan
untuk anak usia dini.

2.2. Aspek Metodologis
Manfaat dari penelitian ini secara metodologis sebagai
bahan referensi bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian
kualitatif, dan juga menjadi bahan masukan bagi penelitianpenelitian selanjutnya.

2.3. Aspek Praktis
Aspek praktis dalam penelitian ini adalah, pertama;
sebagai bahan informasi bagi pengelola PAUD di lingkar
kampus IAIN Ambon dalam rangka meningkatkan pengelolaan
lembaga pendidikan anak usia dini.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian

tentang

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

dilakukan oleh Siti Malaiha Dewi, di STAIN Kudus, dengan
judul Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender DI
PAUD AININA Mejobo Kudus. Hasil Penelitian menunjukkan
bahwa Usia Dini merupakan masa kritis, dimana seorang anak
sangat peka dengan keadaan sekitarnya. Pada masa ini adalah
periode paling penting untuk membentuk karakter manusia yang
adil dan tidak bias gender. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita
tersebut dibutuhkan adanya dukungan berbagai pihak di luar
lembaga pendidikan antara lain wali murid, dan lembaga
pemerintah yang terkait dengan isu-isu tersebut.3
Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Luluk Iffatur
Rochmah di FKIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dengan
judul penelitian Model Pembelajaran Outbond Untuk Anak
Usia Dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak usia dini
adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses
perkembangan dengan sangat pesat dan sangat fundamental bagi
kehidupan selanjutnya. Maka pembelajaran yang diberikan
kepada anak usia dini bukan berorientasi pada sisi akademik saja
3

Siti Malaiha Dewi, Pengembangan Model Pembelajaran
Responsif Gender DI PAUD AININA Mejobo Kudus., (Jurnal Thufula:
STAIN Kudus, vol.1, Nomor 1, Juli-Desember 2013), h.133.
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melainkan menitikberatkan kepada peletakkan dasar ke arah
pertumbuhan dan perkembangan fisik, bahasa, intelektual, sosial
emosi serta seluruh kecerdasan. Oleh karena itu salah satu
model pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan pada anak
usia dini adalah pendidikan luar ruang (outbond education).
Outbond merupakan suatu program pembelajaran di alam
terbuka yang berdasarkan pada prinsip experiential learning
(belajar melalui pengalaman langsung) yang disajikan dalam
bentuk permainan, simulasi, diskusi dan petualangan sebagai
media penyampaian materi.4
Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran di
PAUD Alam : Studi Deskriptif Kualitatif

di PAUD Model

Pembelajaran Alam di Kota Bengkulu, yang dilakukan oleh Asri
Sudarmiyanti. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa
perencanaan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan
spider web, lesson plan dan weekly plan, pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan experiential
learning dan metode outbond. Evaluasi pembelajaran dilakukan
dengan observasi yang menggunakan portofolio dan dituangkan
dalam raport perkembangan dan raport narasi yang berisi detail
perkembangan anak selama di PAUD. 5
4

Luluk Iffatur Rochmah, Model Pembelajaran Outbond Untuk
Anak Usia Dini, (Jurnal Pedagogia: FKIP Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo; Vol. 1, No.1, Juni 2012), h. 173.
5

Asri Sudarmiyanti, Pelaksanaan Pembelajaran di PAUD Alam :
Studi Deskriptif Kualitatif di PAUD Model Pembelajaran Alam di Kota
Bengkulu. (Skripsi: program Studi Pendidikan Guru PAUD Jurusan Ilmu
Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2014), h. ix.
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Zaenab,
dengan judul Pengembangan Manajemen Pendidikan Anak Usia
Dini, dimana penelitian ini memfokuskan pada peningkatan
masa Manajemen Pendidikan Playgroup di Cakranegara
Mataram, yang menggunakan penelitian tindakan kelas, yang
mana pada awalnya manajemen pendidikan yang dilakukan
belum maksimal, tetapi setelah itu sudah ada hasil perbaikan
yang signifikan.6
Ada juga penelitian lainnya yang dilakukan oleh Anik
Lestariningrum, dengan judul Meningkatkan Kemampuan
Berbahasa Anak Usia Dini melalui Media Panggung Boneka
Anak. Implikasi dari hasil penelitian tersebut mendeskripsikan
bahwa tujuan pendidikan pada satuan pendidikan PAUD/TK
lebih diutamakan pada pengembangan kemampuan dasar
pembiasaan,

bahasa,

kognitif,

dan

fisik/motorik.

Untuk

membentuk kemampuan dasar itu diperlukan beberapa syarat,
diantaranya adalah penciptaan lingkungan belajar dan model
pembelajaran yang menyenangkan.

Penggunaan bercerita

dengan media panggung boneka tangan terbukti dapat
memenuhi

tujuan

menggunakannya

tersebut.
dalam

Maka

guru

pembelajaran,

PAUD

dapat

dalam

upaya

6

Zaenab, dengan judul Pengembangan Manajemen Pendidikan Anak
Usia Dini, (Jurnal Manajemen Pendidikan: STHN Gde Pudja Mataram,
Vol.1.No.5, Maret 2015), h. 383.
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meningkatkan penguasaan kemampuan dasar anak, khususnya
dalam kemampuan berbahasa anak.7
Penelitian Dahlia, di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dengan judul

Pendidikan

Anak Usia Dini Berwawasan

Lingkungan dan Budi Pekerti di Jogja Green School. Hasil
penelitian menunjukkan adanya Strategi dalam mengembangkan
dan mengimplementasikan PAUD Berwawasan lingkungan
dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan pembelajaran
kontekstual. Kegiatan sehari-hari menggunakan bahan apa saja
yang ditemui untuk dijadikan bahan pelajaran. Sedangkan
penanaman wawasan budi pekerti dengan menggunakan
pendekatan pembiasaan.8
Penelitian lainnya yang dilakukan juga oleh Nur
Cholimah dengan judul Upaya Peningkatan Partisipasi Orang
Tua Dan Kualitas Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di
Indonesia. Hasil penelitian menawarkan berbagai solusi yang
dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi orang tua dan
kualitas pendidik PAUD. Jika program PAUD berjalan dengan
baik

sesuai

dengan

harapan

dan standar

maka

dapat

meningkatkan kualiats generasi bangsa di masa mendatang dan
akan lebih berhasil.9
7

Anik Lestariningrum, Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak
Usia Dini melalui Media Panggung Boneka Tangan, (Jurnal Nusantara Of
Research, ………………….
8

Dahlia, Pendidikan Anak Usia Dini Berwawasan Lingkungan
dan Budi Pekerti di Jogja Green School …………………………..
9

Nur Cholimah, Upaya Peningkatan Partisipasi Orang Tua Dan
Kualitas Pendidik Pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Indonesia
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Oleh karena itu menurut peneliti dari karya-karya
penelitian tersebut, belum ada secara spesifik mengkaji tentang
model Pengembangan Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia
Dini di Lingkar Kampus IAIN Ambon. Penelitian ini merupakan
tindak lanjut dari penelitian-penelitian sebelumnya, itulah
sebabnya bidang kajian sangat relevan dan belum pernah
tersentuh oleh penelitian ilmiah yang berbasis masyarakat.

B. Landasan Konseptual

1.
a.

Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini
Pengertian,

Tujuan,

Fungsi

dan

Prinsip

Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD).
Pendidikan merupakan usaha
terencana

untuk

membantu

yang sengaja dan

perkembangan

potensi

dan

kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya
sebagai

seorang

individu

dan

sebagaai

warga

Negara/masyarakat, dengan memilih isi (materi), strategi
kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Dilihat dari sudut
perkembangan yang dialami oleh anak, maka usaha yang sengaja
dan terencana (yang disebut pendidikan) tersebut ditujukan
untuk membantu anak dalam menghadapi dan melaksanakan
tugas-tugas perkembangan yang dialamianya dalam setiap
periode perkembangan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang
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mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan
perkembangan anak.10
Program Pendidikan Anak Usia Dini dari semula
dicanangkan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Secara kuantitas, hal ini dapat dilihat dari pertambahan jumlah
lembaga PAUD yang ada di masyarakat. Sedangkan secara
kualitas banyak pelatihan yang diadakan guna menunjang
penyempurnaan

kegiatan

belajar

mengajar

yang

ada. 11

Pendidikan adalah proses interaksi antara pendidik dan anak
didik atau lingkungan secara sadar, teratur, terencana, dan
sistematis guna membantu pengembangan potensi anak didik
secara maksimal.12 Pengertian Pendidikan anak Usia dini dalam
Undang –Undang Sisdiknas Tahun 2013 pasal 1 ayat 14
disebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah adalah
merupakan upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun
melalui

pemberian

stimulus

pendidikan

yang dilakukan
agar

membantu

perkembangan, pertumbuhan baik jasmani maupun rohani
sehingga anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan yang
lebih

lanjut.13

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

ini

dapat

10

B. Suryosubroto., Berapa Aspek Dasar-Dasaar
Kependidikan , (Edisi Revisi; Jakarta: Rineka Cipta; 2002), h. 2.
11
Setiadi Susilo, Pedoman Administarsi PAUD, (Cet. I; Jakarta:
Bee Media Pustaka, 2016), h. 1.
12

Mursid, Belajar dan Pembelajaran PAUD, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, Cet.I, 2015), h. 16.
13

Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional
...............................
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diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (Taman Kanakkanak, Raudhatul Athfal, ayau bentuk lain yang sederajat), jalur
pendidikan nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan
Anak, atau bentuk lain yang sederajat) dan/atau jalur pendidikan
informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan
yang diselenggrakan oleh lingkungan.
Disamping istilah Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat
pula terminology Pengembangan Anak Usia Dini, yaitu upaya
yang dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah untuk
membantu anak usia dini dalam mengembangkan potensinya
secara holistik, baik aspek pendidikan, gizi, maupun kesehatan.14
Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu proses pembinaan
tumbuh berkembangnya anak usia lahir hingga enam tahun
secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan non fisik,
dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani,
rohani (moral spiritual), motorik, akal pikir, emosional, dan
social yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang
secara optimal. Adapun upaya dilakukan mencakup stimulasi
intelektual, pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi, dan
penyediaan kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi dan
belajar secara aktif. 15

14

Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD: Tuntunan
Lengkap dan Praktis para Guru PAUD: (Cet.I: Yogyakarta:
Laksana:2010) , h. 36
15

Mursid, Belajar dan Pembelajaran PAUD, h. 16.
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Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang
paling mendasar dan menempati kedudukan sebagai golden age
dan sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia.
Rentang anak usia dini dari lahir sampai usia enam tahun adalah
usia kritis sekaligus strategis dalam proses pendidikan dan dapat
mempengaruhi proses serta hasil pendidikan seseorang. Itu
artinya pada fase ini merupakan periode kondusif untuk
menumbuh-kembangkan berbagai kemampuan, kecerdasan,
bakat, kemampuan fisik , kognitif, bahasa, sosio-emosional dan
spiritual.
Pendidikan anak usia dini di Indonesia dianggap sebagai
cermin dari suatu tatanan masyarakat, tetapi juga ada pandangan
yang

mengemukakan

bahwa

sikap

dan

perilaku

suatu

masyarakat dipandang sebagai suatu keberhasilan ataupun
sebagai suatu kegagalan dalam pendidikan dan keberhasilan
pendidikan tergantung kepada pendidikan anak usia dini karena
jika pelaksanaan pendidikan pada anak usia dini baik, maka
proses pendidikan pada usia remaja, usia dewasa akan baik
pula.16
Pendidikan
mendapatkan

dan

perhatian

perkembangan
tidak

hanya

anak
setelah

itu

perlu

anak

lahir

(postnatal), tetapi pendidikan dan perkembangan itu sudah
dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Menurut pernyataan
Cassimir bahwa bayi dalam kandungan, kurang lebih selama
sembilan bulan, telah dapat diselidiki dan dididik melalui
16
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ibunya.17 Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perilakuperilaku ibu waktu hamil menggambarkan anak dalam
kandungan. Jika sang ibu berperilaku mendidik dirinya dan
anaknya dalam kandungan, maka anak yang dikandungnya
sampai lahir ke dunia akan melanjutkan pendidikan dan
perkembangannya dengan baik.18 Oleh karena itu jika berbicara
anak maka harus ditelusuri perkembangannya sebelum anak itu
lahir atau dikenal dengan istilah pranatal atau sebelum
kelahiran, yaitu suatu prakondisi atau keadaan sebelum
melahirkan.19 Pra kondisi ini berkaitan dengan hal-hal atau
proses keadaan sebelum melahirkan. Dengan demikian jika
dikaji lebih dalam masa prakondisi tersebut dimulai sejak
memilih calon pasangan karena sesungguhnya hal ini akan
berkaitan dengan proses sebelum anak itu dilahirkan.
Pendidikan anak usia

dini

merupakan

dasar

dari

pendidikan anak selajutnya yang penuh dengan tantangan dan
berbagai permasalahan yang dihadapi anak. Dengan demikian
pendidikan anak usia dini adalah jendela pembuka dunia bagi
anak.20 Karena itulah maka pendidikan anak usia dini adalah

17

Muzayin Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di
Lingkungan Sekolah dan keluarga (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 28.
18

Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD, Tuntunan Lengkap dan
Praktis Para Guru PAUD, h. 25.
19

Departemen Pendidikan dan Kebudayayaan, kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 32.
20

Martinis Yamin, Jamilah Sabri Sanan, Panduan Pendidikan Anak
Usia Dini, h. 3.
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suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui
pemberian

rangsangan

pendidikan

untuk

membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.21
Pendidikan prasekolah telah diakui sebagai bagian dari
pendidikan sepanjang hayat. Hal ini sesuai dengan pernyataan
W.H. Worth yang menjelaskan bahwa pendidikan tidak boleh
menolak anak di bawah umur 6 tahun dan menganjurkan
pendidikan anak-anak awal yang disebutnya early education. Ia
mengemukakan tiga tujuan pokok early ed yang meliputi
perlengkapan stimulasi, membantu pemahaman identitas, dan
menciptakan pengalaman sosialisasi yang tepat.22
Worth melihat pendidikan anak usia dini meliputi variabel
yang kompleks dalam bidang kognitif, motivasi dan sosio-afektif
yang jika berkembang dengan tepat akan menjadi basis
pemenuhan diri dalam kehidupan. Dengan demikian, Worth
mengakui pentingnya pendidikan anak usia prasekolah sebagai
salah satu fase pendidikan seumur hidup.23
Pada hakikatnya, belajar harus berlangsung sepanjang
hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas pendidikan

21

Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD Tuntunan Lengkap dan
Praktis Guru PAUD, h. 36.
22

W.H. Worth, A Choice of Futures (Edmonton: Quen‟s Printer for
The Province of Alberta, 1972), h. 50.
23

A.J. Cropley, Life Long Education: A Psychological Analysis
(Surabaya: Usaha Nasional, t.th), h. 44.
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harus dilakukan sejak usia dini, dalam hal ini melalui
pendididikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu pendidikan yang
ditujukan bagi anak-anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Sejak
dipublikasikannya

hasil-riset-riset

mutakhir

di

bidang

neuroscience dan psikologi, maka fenomena pentingnya PAUD
merupakan keniscayaan. PAUD menjadi

sangat

penting

mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar prilaku sesorang
terbentuk pada rentang usia ini. begitu pentingnya masa ini,
sehingga usia dini sering disebut the golden age (usia emas).
Cropley menambahkan bahwa perhatian orang kepada PAUD ini
sudah mulai meningkat, hal ini ditandai dengan meningkatnya
minat terhadap pendidikan untuk umur di bawah enam tahun. Ini
menunjukkan

bahwa

masa-anak

awal

merupakan

fase

perkembangan yang sudah memulai karakteristik tersendiri dan
bukan hanya semata-mata masa penantian untuk memasuki
periode anak-anak, remaja, dan dewasa.24
Pada usia ini, anak mencoba untuk mandiri yang secara
fisik dimungkinkan oleh kemampuan mereka untuk berjalan, lari
dan berkelana tanpa dibantu orang dewasa. Dengan kebebasan
ini, anak masuk dalam periode menjelajah. Beberapa hal yang
dapat dicapai dalam periode ini, seperti keberanian untuk
menjelajah, insting untuk menentukan arah sendiri. Pada usia ini

24

Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD, h. 38.
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anak mulai belajar bahasa, maka orang tua yang terus berusaha
memperbaiki anak menjadi pemalu dalam berkomunikasi.25
Dengan demikian PAUD dapat didiskripsikan sebagai
berikut: 1) Pendidikan Anak usia dini adalah pemberian upaya
untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian
kegitan pembelajaran yang akan menghasilakan kemampuan dan
keterampilan pada anak. 2), Pendidikan anak usia dini
merupakan

salah

satu

bentuk

penyelenggaraan

yang

menitikberatkan pada peletakkan dasar kearah pertumbuhan dan
perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar),
kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi dan
kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap prilaku serta
agama), bahasa dan komunikasi. 3)

dengan keunikan dan

pertumbuhan pendidikan anak usia dini maka selalu disesuaikan
dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia
dini.
Tujuan

PAUD

yang

ingin

dicapai

adalah

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan
guru serta pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan dan
perkembangan anak usia dini, menurut Mursid, tujuan PAUD
secara khusus yang dicapai, antara lain:
1) Dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia
dini dan mengaplikasikan hasil identifikasi tersebut dalam
pengembangan fisiologis yang bersangkutan.

25
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2) Dapat memahamai perkembangan kreativitas anak usia dini
dan

usaha-usaha

yang terkait

yang

terkait

dengan

pengembangannya.
3) Dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan
perkembangaana anak usia dini.
4) Dapat memahami arti bermain bagi perkembangana anak
usia dini.
5) Dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya
bagi pengembangan anak usia kanak-kanak.26

Selanjutnya, tujuan PAUD secara umum adalah
mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai
persiapan untuk hidup sehingga akhirnya dapat menyesuaikan
diri dengan lingkungannya. Secara khusus kegiatan PAUD
bertujuan antara lain:
1) Anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya
akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama.
2) Anak mampu mengelola keterampilan tubuh termasuk
gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan
halus dan gerakan kasar, serta menerima rangsangan
sensorik (panca indra).
3) Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman
bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang
bermanfaat untuk berpikir dan belajar.

26

Mursid, Belajar dan Pembelajaran, h. 16-17.
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4) Anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan,
memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab
akibat.
5) Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan
social, peranan masyarakat dan menghargai keragaman
sosial dan budaya serta mampu mengembangkan konsep
diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri dan rasa
memiliki.
6) Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, irama
berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil
karya yang kreatif.27

Tujuan Pendidikan Anak Usia dini dapat dirumuskan
sebagai berikut: 1) memberikan pengasuhan dan pembimbingan
yang memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang
sesuai dengan usia dan potensinya. 2) mengidentifikasi
penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga jika terjadi
penyimpangan, dapat dilakukan interveni dini. 3) menyediakan
pengalaman yang beraneka ragam dan mengasikkan bagi anak
usia dini, memungkinkan mereka mengembangkan potensi
dalam berbagai bidang, sehingga siap untuk mengikuti
pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD). 4) membangun
landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif,
27
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mandiri, percaya diri, serta menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab. Kelima, mengembangkan
potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial
peserta

didik pada

masa

emas pertumbuhannya

dalam

lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. 28
Secara umum tujuan pendidikan anak usia dini adalah
mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai
persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Sedangkan secara khusus tujuan pendidikan
anak usia dini adalah:
1) Agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu
beribadah serta mencintai sesamanya.
2) Agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya
termasuk gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta
mampu menerima rangsangan sensorik.
3) Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman
bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif
sehingga dapat bermanfaat untuk berpikir dan belajar.
4) Anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan,
memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab
akibat.
5) Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan
sosial, peranan masyarakat dan menghargai keragaman

28

Imam musbikin, Buku Pintar PAUD, h. 48
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social dan budaya serta mampu mngembangkan konsep diri
yang positif dan kontrol diri.
6) Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai
bunyi, serta menghargai karya kreatif.29

Tujuan

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

ini

juga

diungkapkan oleh Anwar dan Arsyad bahwa setidaknya
Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan
utama dan tujuan penyerta. Tujuan utama dilaksanakannya
Pendidikan Anak Usia Dini adalah untuk membentuk anak
Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan dan
berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga
memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan
dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasanya.
sedangkan tujuan penyerta (naturing goal) Pendidikan Anak
Usia Dini membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan
belajar (akademik) di sekolah.30
Pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki fungsi
utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak,
meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar
dan halus), sosial dan emosional. PAUD berfungsi membina,
menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia
29

Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia
Dini, (Jakarta: Indeks, 2009), h.42-43
30

Anwar dan Arsyad Ahmad, Pendidikan Anak Usia Dini,
(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 10
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dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan
dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki
kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perlu
kirnya diperhatikan beberapa prinsip penyelanggaraan, yang
meliputi beberapa hal;
1) Berorientasi pada perkembangan anak.
Dalam melakukan kegiatan pendidik perlu memberikan
kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak.
Anak

merupakan

memperhatikan
demikian,

individu

perbedaan

dalam

yang
secara

kegiatan

yang

unik,

maka

individual.
disiapkan

perlu

Dengan
perlu

memperhatikan cara belajar anak yang dimulai dari cara
sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, gerakan ke verbal.
2) Berorientasi pada kebutuhan anak.
Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa kepada
anak. Anak usia diniadalah anak yang sedang membutuhkan
upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua
aspek perkembangan, baik perkembangan fisik, maupun
psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosialemosional.
3) Bermain sambil belajar
Bermain merupakan prinsip pembelajaran di PAUD.
Melalui bermain, anak diajak bereksplorasi untuk mengenal
lingkungan sekitar, menemukan dan memanfaatkan objekobjek yang dekat dengan anak, sehingga pembelajaran
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menjadi bermakna bagi anak. Ketika bermain, anak
memperoleh pengalaman, sehingga anak akan dapat
membangun pengertian/pemahaman tentang hal-hal yang
dialaminya.
4) Berpusat pada anak.
Pembelajaran di PAUD hendaknya menempatkan anak
sebagai subjek pendidikan. Oleh karena itu semua kegiatan
pembelajaran diarahkan atau berpusat pada anak, anak
diberi

kesempatan

untuk

menentukan

pilihan,

mengemukakan, dan aktif melakukan atau mengalami
sendiri. Pendidik bertindak sebagai pembimbing atau
fasilitator.
5) Lingkungan yang kondusif.
Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga
menarik

dan

menyenangkan

dengan

memperhatikan

keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung
kegiatan bermain anak.
6) Menggunakan pembelajaran terpadu.
Pembelajaran pada pendidikan anak usia dini menggunakan
pembelajaran terpadu, dimana setiap kegiatan pembelajaran
mencakup pengembangan seluruh aspek perkembangan
anak. Hal ini dilakukan karena antara satu aspek
perkembangan dengan aspek perkembangan lainnya saling
terkait.

Pembelajaran

terpadu

dilakukan

dengan

menggunakan tema sebagai wahana untuk mengenalkan
berbagai konsep kepada anak secara utuh.
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7) Mengembangkan berbagai kecakapan hidup.
Proses pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan
berbagai kecakapan hidup agar anak dapat menolong diri
sendiri, mandiri dan bertanggung jawab, memiliki disiplin
diri, serta memperoleh ketrampilan yang berguna bagi
kelangsungan hidupnya.
8) Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar.
Media dan sumber belajar memanfaatkan lingkungan
sekitar,

narasumber

dan

bahan-bahan

yang

sengaja

disiapkan oleh pendidik/guru.
9) Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang.
Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan
secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana dan
dekat dengan anak untuk mencapai pemahaman konsep
yang optimal, maka penyampaiannya dapat dilakukan secara
berulang.
10) Aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.
Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan
menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan
oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik,
menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu, serta
memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan halhal baru. Pengelolaan pembelajaran hendaknya dilakukan
secara demokratis, mengingat amak merupakan subjek
dalam proses pembelajaran.
11) Pemanfaatan teknologi informasi.
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Pelaksanaan

stimulasi

memanfaatkan

pada

teknologi

anak

untuk

usia

dini

kelancaran

dapat

kegiatan,

misalnya tape, radio, televisi dan komputer. Pemanfaatan
teknologi

informasi

dalam

kegiatan

pembelajaran

dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam memenuhi
rasa ingin tahu. 31

b.

Kebijakan Pemerintah tentang PAUD
Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk

membangun dan mengembangkan PAUD, mulai dari sitem
perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang bersifat teknis
operasional. Berbagai ketentuan tentang PAUD termuat dalam
UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan seluruh
jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini
(PAUD) sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.
Landasan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia,
tercantum dalam:
1.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor: 20 tahun
2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional:
a.

Bab I, Pasal 1, butir (14), menetapkan pendidikan anak
usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun
yang

dilakukan

pendidikan
31
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untuk

melalui

pemberian

membantu

rangsangan

pertumbuhan

Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD, h. 54-59.

dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut.
b.

Bab II, Pasal 3, Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnaya 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.
c.

Bab III, pasal 4, butir (1) Pendidikan diselenggarakan
secara

demokratis,

dan

berkeadilan

serta

tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia,

nilai

keagamaan,

nilai

kultural

dan

kemajemukan bangsa.
d.

Pasal 28, butir (2) menyatakan bahwa pendidikan anak
usia dini ini dapat diselenggarakan melalui jalur formal,
nonformal, dan atau informal.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27
Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah, Bab I, Pasal 1,
butir (1), Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani anak didik di luar lingkungan akeluarga sebelum
memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur
pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.
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3.

Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, bab
I, pasal 1 butir (b) menetapkan kepribadian siswa untuk
mewujudkan ketahanan

sekolah sebagai lingkungan

pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh
negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Butir
(d) Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang
berakhlakul mulia, demokratis, menghormati hak asasi
manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

c.

Klasifikasi Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan

melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk taman kanakkanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), jalur pendidikan nonformal
yang berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan
Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan, jalur
pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau
pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Ketiga jalur
tersebut dapat dijelaskan sebagaai berikut:
1) Taman Kanak-kanak (TK) yaitu jalur pendidikan formal
yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia
4 sampai 6 tahun.
2) Raudhatul Athfal (RA), yaitu salah satu bentuk satuan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan

program

pendidikan

umum

pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4 – 6 tahun.
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dan

3) Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang
sederajat, yaitu salah satu bentuk pendidikan anak usia dini
pada jalur pendidikan formal selain taman kanak-kanak dan
Raudhatul Athfal yaitu Tarbiyatul Athfal (TA), Taman
kanak-kanan Al-Qur‟an (TKQ), Taman Pendidikan Qur‟an
(TPQ), Adi Sekha, TK-SD satu atap, TK Asuh, TK Anak
Pantai, TK Bina Anaprasa, TK di lingkungan tempat kerja,
TK keliling, TK mahasiswa KKN, atau TK di lingkungan
tempat ibadah.
Selanjutnya, satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan non formal, meliputi;
1)

Kelompok bermain, yaitu salah satu bentuk pendidikan
anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2
sampai 4 tahun.

2)

Taman Penitipan Anak, yaitu salah satu bentuk pendidikan
anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang
menyelenggarakan

program

kesejahteraan

sosial,

perawatan, pengasuhan, dan pendidikan sejak lahir sampai
dengaan usia 6 tahun.
3)

Satuan pendidikan anak usia dini sederajat, yaitu salah satu
bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
non formal selain taman penitipan anak dan kelompok
bermain, diantaranya; Pos Pendidikan Anak Usia Dini
(Pos PAUD ), Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) yang
meyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan
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berbasis taman pendidikan Al-Qur‟an, PAUD Sekolah
Minggu yaitu PAUD yang meyelenggarakan program
pendidikan keagamaan Kristen bagi anak usia 2 – 6 tahun
yang berbasis sekolah minggu dan

PAUD Bina Iman

Anak yang berbasis pendidikan keagamaan Katholik bagi
anak berusia 2 – 6 tahun.
Selanjutnya,

sebagai

implementasi

dari

UU

RI

No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah
juga telah mengeluarkan PP No. 19/2005 tentang guru dan
dosen, dimana salah satu ketentuan menyebutkan bahwa
pendidik anak usia dini wajib memiliki kualifikasi akademik
pendidikan minimum D-IV atau S1 serta kompetensi sebagai
pendidik.32

2. Mengenal Anak Usia Dini
2.1. Pengertian dan Karakteristik Anak Usia Dini
Pandangan orang terhadap anak usia dini cenderung
berubah dan berkembang setiap waktu, serta berbeda satu sama
lain sesuai teori yang melandasinya. Ada yang memandang anak
usia dini sebagai makhluk yang sudah dibentuk oleh bawaannya,
ada

yang

memandang

bahwa

mereka

dibentuk

oleh

lingkungannya, dan ada yang memandangnya sebagai bentuk
miniatur orang dewasa, bahkan ada pula yang memandangnya

32
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sebagai individu yang berbeda total dari orang dewasa.

33

Anak

usia dini sering disebut anak prasekolah, memiliki masa peka
dalam perkembangannya, dan terjadi pematangan fungsi-fungsi
fisik dan psikis yang siap merespon berbagai rangsangan dari
lingkungannya.
Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami
proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat,
bahkan dikatan sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini
memiliki rentang usia yang sangat berharga dibanding usia-usia
selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya sangat luar
biasa. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik, dan
berada pada masa proses perubahan berupa perumbuhan,
perkembangan, pematangan dan penyempurnaan baik pada
aspek jasmani maupun rohaninya yang berlangsung seumur
hidup, bertahap dan berkesinambungan.
Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu
urutan perubahan yang bersifat sistematis, dalam arti saling
bergantung dan saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik
fisik dan psikis sebagai satu kesatuan yang harmonis. Misalnya
anak diperkenalkan cara memegang pensil, menulis huruf, dan
diberi latihan oleh guru.

Kemampuan belajar menulis akan

mudah dan cepat dikuasai apabila proses diberikan ketika ototototnya telah matang dan tumbuh dengan sempurna, serta merta
telah memiliki pemahaman tentang bentuk huruf, sehingga
33

H. E. Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung; Remaja
Rosdakarya, Cet.III: 2014) h. 16.
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mampu memegang pensil dan membaca bentuk huruf. Dari
penjelasan diatas, H.E. Mulyasa dalama bukunya Manajemen
PAUD memberikan beberapa penjelasan tentang perkembangan
dan pertumbuhan anak usia dini, sebagai berukut:
1) Perubahan dalam arti perkembangan lebih berkaitan dengan
fungsi waktu dan kematangan biologis sehingga terjadi
dalam periode yang lebih lama dan bersifat umum, tidak
terkait dengan peristiwa atau pengalaman khusus tertentu.
Dalam

hal ini

pengalaman belajar seseorang akan

mempengaruhi proses perkembangannya.
2) Perkembangan dapat mencakup perubahan baik dalam
struktur maupun fungsi, atau perubahan fisik maupun psikis.
Perubahan struktur merujuk pada perubahan aktivitas
seseorang dalam struktur fisik, seperti kelenturan otot,
ketrampilan bergerak, kemampuan berpikir dan reaksireaksi emosional.
3) Perubahan dalam arti perkembangan sifatnya terpola,
tersusun, teratur, terorganisasi, dan dapat diprediksi.
4) Perkembangan juga bisa bersifat unik bagi setiap individu.
Setiap individu berkembang dalam cara-cara tertentu yang
khas atau umum seperti individu lainnya.
5) Perubahan dalam arti perkembangan sifatnya relatif
permanen, bukan merupakan perubahan sesaat, tetapi terjadi
dalam suatu proses yang secara berkelanjutan dalam rentang
waktu yang relatif lama.34
34
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Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik
dan memiliki karaketristik tersendiri sesuai dengan tahapan
usianya. Selain pertumbuhan dan perkembangn fisik dan
motorik, perkembangan spiritual, moral, sosial, emosional,
intelektual, dan bahasa juga berlangsung amat pesat. Oleh
karena itu guru harus memahami kebutuhan khusus dan
kebutuhan individual anak. Perkembangan anak berlangsung
secara

bekesinambungan

yang

berarti

bahwa

tingkat

perkembangan yang dicapai pada suatu tahap diharapkan
meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada tahap
selanjutnya. Walaupun setiap anak adalah unik, karena
perkembangan anak berbeda satu sama lain yang dipengaruhi
oleh

faktor

internal

dan

eksternal,

namun

demikian,

perkembangan anak tetap mengikuti pola yang umum. Agar
anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal, dibutuhkan
keterlibatan orang tua dan orang dewasa untuk memberikan
rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu yang meliputi
pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi,dan perlindungan yang
diberikan secara konsisten melalui pembiasaan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anak atau
Anak Usia Dini pada hakikatnya adalah:
a.

Sekelompok

anak

yang

berada

dalam

proses

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik,
artinya

memiliki

karakteristik

pertumbuhan

dan
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perkembangan Fisik, motorik, kognitif atau intelektual,
(daya pikir, daya cipta) sosial-emosional, bahasa.
b.

Anak usia Dini adalah anak yang aktif dan energik,
memilik irasa ingin tahu yang sangat kuat ,eksploratif,
dan mengekspresikan prilakunya secara spontan.

Secara umum anak usia dini dapat dikelompokkan
dalam usia (0-1 tahun), (2-3 tahun), (4-6 tahun) dengan
karakteristik masing-masing sebagai berikut:35
1.

Usia 0 – 1 tahun
Usia ini merupakan masa bayi tetapi perkembangan fisik

mengalami kecepatan yang luar biasa, paling cepat disbanding
usia selanjutnya. Berbagai karakteristik anak usia bayi dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a)

Mempelajari ketrampilan motorik mulai dari berguling,
merangkak, duduk, berdiri dan berjalan.

b) Mempelajari ketrampilan menggunakan panca indra seperti
melihat, mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan
mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulutnya.
c)

Mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah
siaap melaksanakan kontak social dengan lingkungannya.
Komunikasi responsive dari orang dewasa akan mendorong
dan memperluas respon verbal dan non verbal bayi.

2.

Usia 2 – 3 tahun
35
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Pada usia ini anak

memiliki beberapa kesamaan

karakteristik dengan masa sebelumnya. Secara fisik anak masih
mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa karakteristik
khusus yang dilalui anak usia 2 – 3 tahun adalah sebagai berikut:
a)

Sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di
sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan
keinginan belajar yang luar biasa. Eksplorasi yang
dilakukan oleh anak terhadap benda-benda apa saja yang
ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif.
Motivasi belajar anak pada usia tersebut menempati grafik
tertinggi dibanding sepanjang usianya bila tidak ada
hambatan dari lingkungan.

b) Mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Diawali
dengan berceloteh, kemudian satu dua kata dan kalimat
yang belum jelas maknanya. Anak terus belajar dan
berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain dan
belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran.
c)

Mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi
anak

didasarkan

pada

bagaimana

lingkungan

memperlakukan dia. Sebab emosi bukan ditemukan oleh
bawaan namun lebih banyak pada lingkungan.
3. Usia 4 – 6 tahun
Anak usia 4 – 6 tahun memiliki karakteristik antara lain
:
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a)

Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif
melakukan berbagai kegiatan. Hal ini bermanfaat untuk
mengembangkan otot-otot kecil maupun besar.

b) Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah
mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu
mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu.
c)

Perkembangan

kognitif

(daya

pikir)

sangat

pesat,

ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa
terhadap lingkungan sekitar. Hal itu terlihat dari seringnya
anak menanyakan segala sesuatu yang dilihat.
d) Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan
permainan sosial. Walaupun aktifitas bermain dilakukan
anak secara bersama.

2.2. Perkembangan Anak Usia Dini
Perkembangan anak adalah segala perubahan yang
terjadi pada diri anak dilihat dari berbagai aspek antara lain,
aspek fisik (motorik), emosi, kognitif, dan psikososial
(bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan). Secara umum
konsep perkembangan anak dikemukakan Werner (1957)
sebagai

berikut:

Perkembangan

sejalan

dengan

prinsip

orthogenitis, bahwa perkembangan anak berlangsung dari
keadan global dan kurang berdiferensiasi sampai pada keadaan
dimana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara
bertahap. Proses diferensiasi itu diartikan sebagai prinsip
totalitas paada diri anak bahwa dari penghayatan totalitas itu
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lambat laun bagian-bagiannya menjadi semakin nyata dan
bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan.36
Agar dapat memberikan layanan yang optimal terhadap
anak usia dini, perlu secara khusus berbagai karakteristik
perkembangannya, yang dapat dianalisis sebagai berikut:

1.

Perkembangan Fisik pada Anak Usia Dini
Perkembangan fisik adalah dasar bagi setiap individu

untuk mencapai kematangan dalam aspek perkembangan
lainnya. Oleh karena itu perkembangan fisik pada anak usia dini
dapat dijadikan indikator yang sangat berguna bagi para
pendidik. Impementasi pembimbingan dan pengasuhan terhadap
anak usia dini, diantaranya dapat diketahui melalui fakta/data
perubahan-perubahan yang terjadi antara lain; dari perubahan
ukuran tubuh, bentuk badan, otot, tulang, kemampuan motorik
kasar, pengaruh hormone, pertumbuhan fisik yang tak seimbang,
perkembangan motorik, dan koordinasi tangan dan mata. 37
Adapun indikator perkembangan fisik seorang anak dapat dilihat
dari beberapa hal seperti ukuran badan, perubahan bentuk badan,
perubahan otot, pertumbuhan tulang, penambahan kemampuan
motorik kasar, dan pengaruh hormon dalam perkembangan
fisik.38 Hal-hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

36

Murisd, Belajar dan pembelajaran PAUD, h.,2.

37

Martinis, Panduan PAUD, h. 97.

38

Martinis, Panduan PAUD, h. 97-99.
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a)

Ukuran Badan
Tanda-tanda yang paling terlihat pada pertumbuhan
fisik adalah perubahan bentuk tubuh anak. Sewaktu bayi
perubahan terjadi sangat cepat dibandingkan waktu lain
setelah kelaahiran. Diakhir tahun pertama, tinggi bayi
meningkat 50% dinamding saat baru lahir. Sedangkan diusia
2 tahun peningkatan mencapai 75%. Dari segi beratnya
menunjukkan peningkatan yang serupa. Saat usia 5 bulan,
beratnya mencapai dua kali lipat, di usia 1 tahun mencapai
tiga kali lipat dan usia 2 tahun mencapai 4 kali lipat.
Semakin bertambahnya usia, pertumbuhan tersebut semakin
lambat kecepatannya.

b) Perubahan Bentuk Badan.
Sesuai dengan peningkatan ukuran tubuh anak secara
keseluruhan, tiap bagian tubuh juga tumbuh dengan ukuran
yang berbeda. Pada saat dalam kandungan, kemudian
setelah lahir, dan setelah itu perubahan bentuk anak pada
masa pubertas proses pertumbuhan fisik selalu terjadi dan
berurutan.
c)

Perubahan Otot
Lambat laun perubahan otot akan bertambah pada
masa bayi dan kanak-kanak, kemudian meningkat secara
tajam pada masa remaja. Otot anak laki-laki berkembang
lebih cepat dibandingkan anak perempuan. Perbedaan
tersebut memberikan kontribusi bahwa penampilan anak
laki-laki berbeda dengan anak perempuan.
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d) Pertumbuhan tulang
Anak-anak pada usia yang sama akan berbeda dalam
pertumbuhan fisiknya. Cara terbaik untuk memperkirakan
kematangan fisik anak adalah dengan menggunakan umur
tulang, dengan mengukur perkembangan dari tulang badan.
Dalam usia pertumbuhan, anak perempuan lebih cepat
perkembangannya

dibandingkan

anak

laki-laki,

serta

kematangan fisisknya lebih cepat dari anak laki-laki dan itu
mempengaruhi keberadaan mereka di lingkungan.
e)

Penambahan Kemampuan motorik Kasar
Perubahan ukuran, bentuk dan kekuatan otot
mendukung perubahan besar pada kemampuan motorik
kasarnya. Ketika tubuh bergerak maka akana bertumpu pada
tubuh bagian bawah. Sebagai hasilnya keseimbangan
meningkat secara drastis yang membuka jalan untuk
perkembanagan otot. Selama usia sekolah, peningkatan
keseimbangan, kekuatan dan kelincahan dalam hal berlari,
meloncat, melompat dan kemampuan memainkan bola akan
lebih meningkat dan matang.

f)

Pengaruh Hormon dalam Perkembangan Fisik
Hormon

yang sangat penting bagi pertumbuhan

manusia ada dalam Pituitary Gland (kelenjar pituitary) yang
letaknya sangat dekat sekali dengan Hyphotalamus dalam
otak. Pertumbuhan hormone adalah satu-satunya kelenjar
lendir yang diproduksi secra terus menerus seumur hidup.
Ini berpengaruh pada perkembangan sel di dalam tubuh.
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Kecuali system syaraf pusat dan kelamin. Sehingga hal ini
penting bagi perkembangan otak dan perkembangan hormon
dalam mempengaruhi ukuran badan.

Perkembangan fisik pada anak usia dini dalam
pendidikan anak usia dini dapat dilihat dari dua jenis
perkembangan fisik, yaitu perkembangan motorik kasar dan
perkembangan motorik halus.
a) Perkembangan Motorik Kasar.
Perkembangan motorik kasar anak akan berkembang
sesuai usianya. Orang dewasa tidak perlu melakukan bantuan
terhadap kekuatan otot anak. Jika anak telah matang, maka
dengan sendirinya anak akan melakukan gerakan yang sudah
waktunya untuk dilakukan. Gerakan motorik kasar untuk anak
anatara lain; merayap, merayap, merangkak, berdiri, memanjat,
berjalan, berlari, menendang, menagkap, melompat, meluncur,
lompat tali.
Kegiatan-kegiatan

yang

dapat

dilakukan

untuk

mendukung motorik kasar anak, misalnya;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Berjalan dengan berbagai gerakan
Mencari jejak
Berjalan seperti hewan
Berjalan naik turun tangga
Berbaris, melangkah, berjinjit, berjalan seperti gerakan kuda
lari
Berlari seperti pecutan kuda
Berjalan di tempat
Lompatan kanguru
Melompat dengan trampolin kecil
Melompat seperti katak

11) Berjalan dengan papan titian maju, mundur, ke samping,
membawa benda
12) Mengambil dan meletakkan kepingan dari dan ke mangkuk
13) Membungkuk/mengumpulakn makanan
14) Bermain terowongan
15) Bermain kursi ditutup selimut
16) Menginjak alas dengan berbagai bahan seperti kartun,
plastik bekas telur, kain perca, potongan gelas aqua, sabut
kelapa, dsb.
17) Melemparkan barang-barang ke mulut harimau
18) Kursi bermusik
19) Bermaian dengan aturan (membuat permainan)
20) Hula hop, senam dan lagu
21) Bermain outdoor
22) Menggulung/ menendang/ melempar/ menangkap.
b) Perkembangan Motorik Halus
Perkembangan fisik motorik halus, mengembangkan
kemampuan anak dalam menggunakan jari-jarinya, khusunya
ibu jari dan jari telunjuk. Kemampuan motorik halus ada
bermacam-macam, antara lain:
1)
2)
3)
4)
5)

Menggenggam
Menjimpit
Merobek
Menggunting
Koordinasi tangan dan mata; yang memiliki 2 aspek yaitu;
a. Kemampuan untuk menolong diri sendiri, misalnya;
mencuci tangan, menyisir rambut, menggosok gigi,
memakai pakaian, makan dan minum sendiri, dsb.
b. Kemampuan untuk pembelajaran, dapat dilatih dengan
banyak melakukan aktivitas, misalnya: membuka
bungkus permen, membawa gelas berisi air tanpa
tumpah, membawa bola diatas piring tanpa jatuh,
mengupas buah, meronce, menganyam, menjahit,
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melipat, menggunting, mewarna, menggambar dan
menulis, serta menumpuk mainan.
Setiap gerakan yang dilakukan anak akan melibatkan
koordinasi tangan dan mata juga gerakan motorik kasar dan
halus. Makin banyak gerakan yang dilakukan anak, maka makin
banyak pula koordinasi yang diperlukannya. Karena itu, anak
perlu mendapatkan banyak kegiatan yang menunjang motorik
kasar dan halus anak, yang tentunya dirancang dengan baik
sesuai dengan usia perkembangan anak. 39

2. Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Dini
Bahasa merupakan salah satu aspek yang harus
dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini, diarahkan agar
anak mampu menggunakan dan mengekspresikan pemikirannya
dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Pengembangan
bahasa pada anak usia dini lebih menekankan pada urutan
mendengar, berbicara kemudian baru ke tahapan membaca dan
menulis. Bahasa sebagai suatu bentuk komunikasi memiliki
peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa
kita perlukan untuk berbicara dengan orang lain, mendengarkan
orang lain, membaca, dan menulis. Bahasa menjadikan
seseorang mampu mendeskripsikan peristiwa di masa lalu dan
merencanakan masa depan. Dengan bahasa pula seseorang dapat

39
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mewariskan informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya
dan menciptakan suatu warisan budaya yang kaya. 40
Bahasa merupakan alat komunikasi. Dalam pengertian
ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi sehingga pikiran
dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat atau
gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat, bunyi, lambing,
dan gambar. Melalui bahasa manusia dapat mengenal dirinya,
penciptanya, sesame manusia, alama sekitar, ilmu pengetahuan
dan nilai-nilai moral atau agama. Bahasa sebagai bentuk
komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam
kehidupan manusia. Bahasa kita perlukan untuk berbicara
dengan orang lain, mendengarkan, membaca dan menulis.41
Menurut

Vygotsky

dalam

Anik

Lestariningrum

menyatakan bahwa bahasa adalah sentral yang penting dalam
proses

belajar.

Ia

berpandangan

perkembangan

bahasa

berhubungan langsung dengan perkembangan kognitif. Bahasa
diperlukan

individu

untuk

mengelola

pikiran

mereka.

Menurutnya kita melambangkan dan menggambarkan dunia kita
melalui bahasa, sehingga bahasa adalah sistem simbolik dengan
apa kita berkomunikasi, atau dengan kata lain bahasa adalah alat
budaya.

42

Selain itu, pengertian bahasa menurut H. Douglas

40

Anik Lestariningrum; Meningkatkan Kemampuan Berbahasa
Anak Usia Dini Melalui Media Panggung Boneka Tangan, h. 13. Pdf.
Www…..
41

H.E.Mulyasa., Manajemen PAUD, h. 27.

42

H.E.Mulyasa., Manajemen PAUD, h. 27.
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Brown dalam bukunya principles of Language Learning and
Teaching, ia menyatakan bahwa:
“But what is language?....it is both a social product of
the faculty of speech and a collection of necessary
conventions that have been adopted by a social body to
permit individuals to exercise that faculty. Taken it as a
whole, speech is many sided and heterogeneous ;
straddling several areas simultaneously, physical,
physiological, and psychological. It belongs both to the
individual and society, we cannot put it into any category
of humana facts, for we cannot discover its unity”43
Bahasa dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi,
baik itu lisan, tulisan atau isyarat dengan menyimbolkan pikiran
dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain.
Salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif adalah bicara,
karena penggunaannya paling luas dan paling penting.
Kemampuan berbahasa merupakan aspek penting yang perlu
dikuasai anak, tapi tidak semua anak mampu menguasainya.
Pengembangan bahasa dapat dikatakan lebih diarahkan agar
peserta didik dapat melakukan berbagai hal, misalnya: (1)
mengolah kata secara komprehensif; (2) mengekspresikan katakata tersebut dalam bahasa tubuh (ucapan dan perbuatan) yang
dapat dipahami oleh orang lain; (3) mengerti setiap kata,
mengartikan, dan menyampaikannya secara utuh kepada orang
lain; (4) berargumentasi, meyakinkan orang melalui katakatanya sendiri. Pengembangan berbahasa pada anak usia dini
43

H. Douglas Brown, Principles of language Leraning
and Teaching, (Prentice Hall Regents, Englewood Cliffs, New
Jersey, 1980) h.37
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lebih menekankan pada mendengar dan berbicara bukan pada
membaca dan menulis. Hal ini disebabkan aspek berbahasa yang
utuh itu diawali dengan memperkuat kekuatan sensori motor
terkait dengan kesiapan organ-organ pendengaran dan organorgan berbicara. Jika kedua organ tersebut telah kuat, potensi
yang lebih tinggi terkait dengan kesiapan otak lainnya dan lebih
mempermudah anak dalam memperoleh bahasa secara utuh.44
Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak,
produk bahasa mereka juga meningkat dalam kuantitas,
keluasan dan kerumitannya.

Anak-anak secara

bertahap

berkembang dari melakukan suatu ekspresi menjadi melakukan
ekspresi dengan berkomunikasi. Mereka dapat menggunakan
bahasa dengan berbagai cara seperti bertanya, berdialog, dan
bernyanyi. Sejak usia dua tahun anak menunjukkan minat untuk
menyebutkan nama benda, serta terus berkembang sejalan
dengan

beretambahnya

usia

mereka

sehingga

mampu

berkomunikasi dengan lingkungan yang lebih luas, dan dapat
menggunakan bahasa dengan ungkapan yang lebih kaya.45
Pada aspek pengembangan bahasa anak, kompetensi
dan hasil yang diharapkan adalah anak mampu menggunakan
bahasa

sebagai

pemahaman

bahasa

pasif

dan

dapat

berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir
44

Anis Lestariningrum, Anik Lestariningrum;
Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Anak Usia Dini Melalui
Media Panggung Boneka Tangan,h. 14.
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dan belajar dengan baik. Perkembangan bahasa anak tidak saja
dipengaruhi oleh perkembangan neorologis tetapi juga oleh
perkembangan biologisnya. Lenneberg dalam Martinis Yamin
mengatakan bahwa perkembangan bahasa seorang anak itu
mengikuti dan sesuai dengan jadwal perkembanan biologisnya
yang tidak dapat ditawar-tawar. Seorang anak tidak dapat
dipaksa atau dipicu sekuat apapun untuk dapat mengujarkan
aatau mengucapkan sesuatu bila saja kemampuan biologisnya
belum memungkinkan untuk mengujarkan sesuatu, maka dia
tidak akan dapat dicegah atau ditahan untuk tidak mengucapkan
kata tersebut.46
Pemerolehan

bahasa

pada

anak-anak

memang

merupakan salah satu prestasi manusia yang paling hebat dan
sangat menakjubkan, dimana kita bisa mengetahui bagaimana
anak-anak berbicara, mengerti dan menggunakan bahasa tetapi
sangat sedikit yang mengetahui bahwa pemerolehan bahasa
sangat banyak ditentukan oleh interaksi rumit aspek-aspek
kematangan biologis, kognitif, dan sosial. Pemerolehan bahasa
anak dapat dikatakan mempunyai ciri khas kesinambungan,
memiliki suatu rangkaian kesatuan, yang bergerak dari ucapan
satu kata, sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit.47
Adapun para ahli telah mengemukakan tentang teori
pemerolehan bahasa pada anak sebagai berikut:
1.
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Teori Kontinuitas
46

Martinis, Panduan PAUD, h.104

47

Martinis, Panduan PAUD, h. 106

Teori kontinuitas menyatakan bahwa dekutan dan
celotehan merupakan bunyi-bunyi prekursif yang kemudian
menjadi bunyi bahasa yang sebenarnya.
2.

Teori Diskontinuit
Teori ini menyatakana bahwa anak mengeluarkan
celotehan dengan bermacam-macam bunyi tanpa urutan
yang khusus dan banyak bunyi-bunyi ini kemudian hilang
selamanya atau terpendam untuk beberapa saat, kemudian
muncullah fase pemerolehan yang urutannya constant.
Sehingga teori ini mengemukakan bahwa celotehan tidak
berlanjut menjadi ujaran.

3. Teori Nativisme
Teori ini dilandaskan pada kenyataan bahwa seorang
anak dapat memperoleh bahasa manapun kalau saja dia diberi
peluang, seorang anak sejak lahir telah membawa bekal
kodrati yang memungkinkan dapat memperoleh bahasa
apapun yang disuguhkan padanya. J. Okobos dalam Martinis
mengatakan bahwa penguasaan bunyi bahasa pada anak-anak
berjalan selaras dengan kodrat bunyi itu sendiri dan diperoleh
anak melalui suatu cara yang konsisten. Bunyi pertama yang
dikuasai anak adalah kontras bunyi vocal dan konsonan.
Dalam hal bunyi vocal terdapat tiga vocal yang utama yng
muncul lebih dulu yaitu; (i), (u), (a). system kontras seperti
itu disebut system vocal minimal dan terdapat dalam semua
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bahasa. Artinya dalam bahasa manapun ketiga bunyi vocal
tersebut pasti ada.48
Sedangkan dalam hal bunyi konsonan kontras pertama
yang muncul adalah antara bunyi oral engan bunyi nasal (p-b),
(m-n) dan kemudian disusul oleh kontars antara bunyi bilabial
dengan bunyi dental (p-t). system kontras seperti ini dinamakan
sistem konsonantal minimal. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa anak akaan dapat menguasai bunyi-bunyi bahasa dan
berlangsung secara berurutan vocal minimal akan diperoleh
lebih awal daripada konsonan vocal lainnya, sedangkan
konsonan hambat akan diperoleh lebih awal daripada konsonan
frikatif, dan setelah itu konsonan efrikatif. Anak tidak mungkin
dapat menguasai frikatif ataupun afrikatif sebelum mereka
menguasai konsonan hambat. Penguasaan bunyi bahasa pada
anak-anak berlangsung secara berurutan, yakni dari bunyi yang
mudah ke bunyi yang sukar.49
Prinsip perkembangan bahasa pada anak adalah semua
fungsi mental memiliki asal usul eksternal atau sosial. Anakanak harus menggunakan bahasa dan mengkomunikasikannya
kepada orang lain sebelum mereka berfokus kedalam prosesproses mental mereka sendiri. Anak-anak harus berkomunikasi
secara eksternal dan menggunakan bahasa selama periode waktu
yang lama sebelum transisi dari kemampuan berbicara secara
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eksternal ke internal berlangsung. Periode transisi ini terjadi
antara usia 3-7 tahun dan meliputi berbicara kepada diri sendiri.
Bahasa anak dapat berkembang cepat jika anak
memiliki kemampuan dan didukung oleh lingkungan yang baik.
berikut ini ada

beberapa factor yang dapat mempengaruhi

perkembangan bahasa pada anak usia dini, yaitu:
1) Anak berada di dalam lingkungan yang positif dan bebas
dari tekanan.
2) Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa lingkungan yang
kaya bahas akan menstimulasi perkembangan bahasa anak.
Stimulasi tersebut akan optimal jika anak tidak merasa
tertekan. Anak tertekan dapat menghambat kemampuan
bicaranya.
3) Menunjukkan sikap dan minat yang tulus pada anak.
4) Anak usia dini emosinya masih kuat, karena itu guru harus
menunjukkan minat dan perhatian tinggi kepada anak.orang
dewasa perlu merespon anak dengan tulus.
5) Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan non
verbal.
6) Dalam bercakap-cakap dengan anak, orang dewasa perlu
menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan ucapannya. Perlu
diikuti gerakan, mimic muka, dan intonasi sesuai.
7) Melibatkan anak dalam komunikasi.50

50

Martinis, Panduan PAUD, h. 109.
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Anak-anak

usia

PAUD

kadang

memang

tidak

memahami pesan-pesan kebahasaaan yang hendak disampaikan
oleh orang dewasa kepadanya. Hal ini didukung oleh beberapa
hasil studi yang dilakukan mengenai kemampuan anak dalam
memahami isi komunikasi. Hasil tersebut menegaskan bahwa
anak-anak

yang

mendengar

tidak

dapat

mengarahkan

perhatiannya pada isi pesan yang tidak jelas. Anak tidak mampu
mengungkapkan pesan yang tidak dipahaminya. Studi ini pun
menegaskan bahwa orang dewasa tidak menunjukkan dengan
jelas bahwa dirinya tidak memahami apa yang dituturkan anak.
Mereka merasa lebih baik untuk menyembunyikan sesuatu yang
menjadi tujuan dari tuturan anak. Kadang-kadang orang dewasa
merasa lebih baik untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi
kepada anak daripada mengungkapkan ketidakpahamannya
secara jelas kepada anak.51 Para orang tua perlu memperhatikan
hal-hal berikut;
1) Pesan kebahasaan baik berupa perintah,

pertanyaan,

pemberitahuan, maupun selainnya harus jelas dan sesuai
dengan tingkat pemahaman anak, sehingga dia tidak
dibebani sesuatu melebihi kemampuannya atau melebihi
fase perkembangannya.
2) Jika anak tidak memahami pesan, jangan cepat-cepat
membentak atau memukulnya, tetapi orang tua mesti
mengulang pesan kebahasaannya dalam bentuk lain dengan
struktur kalimat yang lebih sederhana. Hal ini dilakukan
51
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dengan meminta perhatian anak yang tengah tenggelam
dalam permainannya, atau tengah asyik dalam mengikuti
pembicaraan orang lain.
3) Jika orang tua tidak memahami pesan yang terkandung
dalam bahasa anak, dia mesti mengajukan pertanyaan
tentang maksud si anak agar mudah dipahami guna
memenuhi

permintaannya.

Orang

tua

juga

jangan

melecehkan anak atau permintaaannya dengan dalih karena
tidak memahami apa yang dikatakannya. Cara demikian
akan mendapat respon buruk dari anak.52
Gambaran umum mengenai perkembangan bahasa anak
(0 – 6 tahun) dan apa indikatornya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini, seorang guru PAUD bisa memperoleh panduan
sehingga ketika dia menyampaikan materi pelajaran bisa
memilih bahasa yang tepat sesuai dengan perkembangan anak
yang diajarnya.

3. Perkembangan Kognitif pada Anak Usia Dini
Pada aspek pengembangan kognitif, kompetensi dan
hasil belajar yang diharapkan pada anak adalah anak mampu dan
memiliki kemampuan berfikir secara logis , berpikir kritis, dapat
memberi alasan, mampu memecahkan masalah dan menemukan
hubungan sebab akibat dalam memecahkan masalah yang
dihadapi. Piaget meyakini bahwa manusia dalam hidupnya
52

Syakir Abdul Azim , Membimbing Anak terampil
Terampil Berbahasa (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 48-49.
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melalui empat tahap perkembangan kognitif. Masing-masing
tahap terkait dengan usia dan cara berpikir yang berbeda. Empat
tahap perkembangan kognitif itu adalah; tahap sensori motor,
tahap

pra-operasional, tahap operasional konkrit dan tahap

operasional formal. Pada bagian ini tahapan perkembangan
kognitif yang dijelaskan khusus perkembangan sensori motor (02 tahun) dan tahap praoperasional (2-7 tahun). 53

1) Tahap Sensorimotor (sensorimotor stage)
Tahap

sensorimotor

ini

pembelajaran

anak

yang

dilakukan melibatkan panca indra. Anak belajar untuk
mengetahui dunianya hanya mengandalkan indera yaitu melalui
meraba, membau, melihat, mendengar, dan merasakan. Pada
permulaan tahap ini, bayi memiliki lebih dari sekedar refleks
yang digunakan untuk bekerja. Anak berusia 2 tahun memiliki
pola senso motorik yang kompleks dan mulai berkomunikasi
dengan suatu simbol yang primitif. Tidak seperti pada tahap
lainnya, tahap sensori motorik dibagi lagi dalam enam sub tahap,
yang masing-masing meliputi perubahan-perubahan kualitatif
tahapan organisasi sensori-motorik. Keenam sub tahap tersebut
adalah; (1) refleks sederhana, (2) kebiasaan-kebiasaan pertama
dan reaksi sirkuler primer; (3) reaksi sirkuler sekunder, (4)
koordinasi reaksi serkuler sekunder, (5) reaksi serkuler tersier,

53
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pencarian, dan keingintahuan, dan (6) internalisasi skema.

54

Keenam sub tahap diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a)

Refleks Sederhana (usia lahir – 1 bulan)
Pada atahap ini kemampuan berpikir anak sangat sederhana,
sekedar gerakan, gerakan-gerakan reflex saja. Bayi dalam
tahap ini dapat langsung menghisap bila botol atau putting
didekatkan.

b) Kebiasaan-kebiasaan pertama (usia 1 – 4 bulan)
Pada usia ini anak mulai belajar menggunakan anggota
tubuhnya

sendiri,

karena

gerakannya

berulang-ulang.

Misalnya bayi akan menghisap bila secara oral atau bila
secara visual diperlihatkan botolnya.
c)

Reaksi sekuler sekunder (usia 4 – 8 bulan)
Pada tahap ini bayi semakin berorientasi atau berfokus pada
benda-benda di dunia., yang bergerak didalam keasyikan
dengan diri sendiri dalam interaksi sensori-motorik. Bayi
mulai menirukan tindakana sederhana, seperti berbicara atau
menarik orang dewasa, dan beberapa gerakan fisik.

d) Koordinasi reaksi sirkuler sekunder (usia 8 -12 bulan)
Pada tahap ini terjadi perubahan yang signifikan. Bayi pada
tahap ini dapat mengkombinasikan dan mengkombinasikan
ulang skema yang telah dipelajari sebelumnya dengan cara
yang terkoordinasi. Bayi dapat melihat sesuatu benda dan
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menggenggamnya secara serentak, atau secara visual
memeriksa suatu mainan.
e)

Reaksi sirkuler tersier, pencarian dan keiingintahuan (usia
12 – 18 bulan)
Pada tahap ini bayi bayi semakin tergugah menitnya oleh
berbagai hal yang ada pada benda-benda dan oleh
banyaknya hal yang dapat mereka lakukan pada bendabenda itu. Anak memperhatikan balok

yang dijatuhkan,

berputar, menabrak benda lain, berputar di tanah, dan lainlain.
f)

Internalisasi Skema (usia 18-24 bulan)
Pada tahap ini fungsi mental bayi berubah dari suatu syaraf
sensori motorik murni menjadi suatu taraf simbolis, dan
bayi

mulai

mengembangkan

kemampuan

untuk

menggunakan simbol-simbol primitif. Contohnya, ketika ibu
berpura-pura tidur, anak memeperhatikan, lalu suatu saat
anak akan berpura-pura tidur juga. Anak akan mulai
memukul-mukul meja jika dia tidak bisa mengambil benda
di atasnya dengan harapan benda tersebut akan bergerak
kearahnya.

2) Tahap Praoperational
Tahap ini merupakan tahap

awal pembentukan

konsep secara stabil. Penalaran mental mulai muncul,
egosentrisme

mulai kuat dan kemudian lemah, serta

keyakinan terhadap hal yang magis terbentuk.
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4.

Perkembangan Sosio Emosional Pada Anak Usia dini
Aspek perkembangan sosial emosional pada anak usia

dini diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi serta hasil
belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan mengenal
lingkungan sekitar, mengenala alam, mengenal lingkungan
sosial, peranan masyarakat, dan menghargai keberaagaman
sosial serta budaya yang ada disekitar anak tersebut dan mampu
mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar,
memiliki kontrol diri yanga baik dan memiliki rasa empati pada
masalah orang lain.55

Anak yang diberikan hubungan emosi

yang baik akan dengan sendirinya atau secara jaminan akan
bahagia dan ketika dewasa menjadi pribadi yang produktif.
Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan atau
perasaan yang bergejolak dalam diri sesorang yang disadari dan
diungkapkan melalui wajah atau tindakan, yang berfungsi
sebagai inner adjustment (penyesuaian dari dalam) terhadap
lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan
individu.56 Emosi diperlukan anak dalam kehidupan sehari-hari,
bahkan emosi semacam marah dan takut sekalipun. Saat anak
mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan emosi, anak
mendapatkan pengalaman dan bisa merasakan kesenangan
dalam kehidupan sehari-hari. Emosi juga mempersiapkan tubuh
anak untuk melakukan suatu aktivitas. Semakin intens emosi
55
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yang terjadi, maka terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh
sehingga hal ini dapat mendorong tubuh untuk mempersiapkan
tindakan tertentu. Jika persiapan tersebut tidak dibutuhkan, maka
akan membuat anak gugup ataupun cemas. Emosi memberikan
kekuatan tanda pada social tentang perasaan seseorang. Anak
memberikan tanda ini melalui berbagai ekspresi wajah yang
dapat mengkomunikasikan perasaan mereka.
Perkembangan emosi setiap anak memiliki pola yang
sama, sekalipun dalam variasi yang berbeda, variasi tersebut
meliputi frekuensi, intensitas, dan jangka waktu dari berbagai
macam emosi, serta usia yang pemunculannya yang disebabkan
oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi perkembangan
emosi. Oleh karena itu, emosi anak kecil tampak berbeda dari
emosi anak yang lebih atau orang dewasa. Ekspresi emosi anak
mudah berubah dari satu bentuk ekspresi

ke bentuk

ekspresilainnya. Dalam keadaan gembira tiba-tiba berubah jadi
marah karena ada sesuatu yang dirasakan tidak menyenangkan,
sebaliknya ketika dalam keadaan marah, melalui bujukan bisa
berubah menjadi riang.57 Ekspresi emosi yang baik pada anak
dapat menimbulkan penilaian sosial yang menyenangkan,
sedangkan ekspresi emosi yang kurang baik, seperti cemas,
cemburu, marah, atau takut, dapat menimbulkan penilaian sosial
yang tidak menyenangkan. Anak yang bersikap seperti itu akan
dijauhi teman, dinilai sebagai anak yang cengeng, pemarah, dan
julukan lainnya. Penilaian negatif yang diperoleh anak dari
57
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lingkungannya dapat membentuk konsep diri negatif, dan pada
akhirnya anak

tidak dapat menyesuaikan diri dengan

lingkungan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa emosi
adalah reaksi yang meliputi perubahan fisiologis, ekspresi
tingkah laku dan perubahan perasaan karena suatu kejadian yang
dialami seseorang saat menghadapi situasi tertentu.

c.

Komponen Sekolah sebagai Sistim Sosial

1.

Kurikulum Emergent
Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran

untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran dengan hasil suatu
kemampuan, ketrampilan, sikap tertentu pada anak yang dapat
diamatai dan diukur. Kurikulum sebagai program pendidikan
berfungsi sebagai pedomana umum dalam penyelenggaraan
system pendidikan. Kurikulum memuat garis-garis besar
program pembelajaran berupa kegiatan yang harus dilakukan
dalam

setiap

penyelenggaraan

kegiatan.

Pendekatan

pengemabangan kurikulum yang digunakan pada setiap lembaga
pendidikan berbeda. Hal ini kerena kebutuhan dan tuntutan
setiap aspek pengembangan setiap lembaga PAUD berbeda.
Arol dan Allen (1990:20) dalam Luluk Asmawati
menjelaskan bahwa kurikulum berdasarkan isi adalah komponen
yang memberikan pengalaman kepada anak melalui bimbingan
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guru.58 Collin dan Dixon (2001:5) masih dalam Luluk Asmawati
menjelaskan bahwa kurikulum berdasarkan tujuan, yaitu anak
yang telah menguasai setiap aspek pengembangan yang
diberikan dan akhirnya anak tersebut berhak mendapatkan
sertifikat atau ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan program
pendidikan.59 Day

(1994:2) menjelaskan bahwa kurikulum

emergent adalah kurikulum yang lebih menekankan pada isi
kurikulum. Kurikulum ini lebih memfokuskan pada pengalaman
belajar, yang memiliki empat fungsi, yaitu: (1) sebagai proses
kognitif untuk mengembangkan intelektual anak dalam berpikir
untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang akan
dihadapi.

(2)

sebagai

proses

aktualisasi

diri

untuk

mengembangkan minat, dan bakat yang dimiliki oleh setiap
anak. (3) sebagai proses rekonstruksi sosial untuk membantu
anak mampu menerima dan menyesuaikana diri dengan
kehidupan yang dihadapi secara berkualitas. (4) sebagai program
akademik yaitu isi kurikulum mampu memberikan berbagai
macam pengetahuan kognitif, psikomotorik, dan afektif.60
Dick and Carey (2015:7-9) menjelaskan bahwa ada
empat komponen Kurikulum, yaitu: (1) Tujuan, (2) isi atau
materi, (3) metode/kegiatan, (4) evaluasi atau penilaian. Tujuan
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Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD,
(Cet.II: Remaja Rosdakarya, Bandung; 2014), h. 19.
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Pembelajaran Umum yang harus dicapai oleh anak PAUD
khususnya TK adalah: (1) menunjukkan pemahaman terhadap
diri dan peserta didik, (2) menunjukkan kemampuan untuk
berinteraksi dengan orang lain dan sekitar, (3) menunjukkan
kemampuan berpikir sitematis atau berurutan, (4) berkomunikasi
secara efektif, (5) terbiasa hidup sehat, (6) menunjukkan
kematanagan fisik. Tujuan Pembelajaran Umum berfungsi
sebagai: (1) penentu arah dan corak kegiatan pendidikan yang
akan dilaksanakan, (3) indikator keberhasilan pelaksanaan
pendidikan, (4) pegangan dalam setiap usaha dan tindakan dari
para pengelola dan pelaksana pendidikan. Komponen isi disebut
emergent, yaitu bahan kegiatan pembelajaran yang disusun
secara

ilmiah

dan

bentuk

pengalaman

belajar

yang

memperhatikan tingkat kesesuaian dengan berbagai aspek,
seperti jenis dan jenjang pendidikan, tingkat perkembangan,
kebutuhan anak, perkemabangan dan tuntutan masyarakat, serta
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.61
Carol (2007:80-83) dalam Luluk Asmawati juga
menjelaskan tentang criteria kurikulum, yaitu: 1) isi kurikulum
harus sesuai, tepat, bermakna bagi perkembangan anak usia dini,
2) Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan anak sebagai
tuntutan kehidupan nyata. 3) mendukung pencapaian tujuan
yang komprehensif (intelektual, moral, social), 4) pengetahuan
ilmiah yang telaah teruji kebenarannya, 5) mengandung
61

Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD,

h. 20.
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sejumlah bahan yang jelas berupa teori, prinsip, konsep yang
faktual.62

2.

Peserta Didik Anak Usia Dini
Peserta didik anak usia dini adalah anak yang berusia 0-

6 tahun. Peserta didik anak usia dini ditinjau dari apek-aspek
perkembangannya perentang perkembangan manusia secara
keseluruhan. Nugraha (2003:10) dalam Luluk Asmawati
menjelaskan cirri-ciri perkembangan anak usia dini khusunya
PAUD Taman Kanak-kanak sebagai berikut:1) perkembangan
fisik dapat berdiri atau berjalan dengan dengan keseimbangan
satu kaki, mampu meloncat dengana baik, dapat mendorong,
berbelok atau memutarkan badannya dengan memegang pensil
dengan baik, (2) Perkembangana social anak TK sudah dapat
bersahabat terutama dengan teman dari jenis kelamin yang sama,
senang berbagi dan bertukar pendapat dengan anak yang lain,
menunjukkan kemampuan memahami perasaan orang lain, (3)
berpikir dan berkomunikasi bahwa anak telah mampu menjawab
pertanyaan dengan jelas, dapat berbicara mengenai hal yang
terjadi pada situasi nyata, dapat member informasi walaupun
masih sulit dalam mencari atau menggunakan kata-kata untuk
mengungkapkannya,

62

h. 21.
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dapat

berhitung,

menulis,

Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD,

atau

menggambar garis, orang, benda, dan senang membentuk
dengan tangannya.63

3.

Menjadi Guru PAUD Profesional
Tidak semua orang bisa menjadi guru, apalagi menjadi

guru Pendidikan Anak Usia Dini. Mengajara anak tidak semudah
mengajar orang dewasa pada umumnya. Karena itu, ada
beberapa model kecerdasan yang harus dipenuhi oleh seseorang
yang berkeinginan kuat menjadi guru PAUD. Kecerdasan guru
PAUD antara lain, pertama; kecerdasan intelektual adalah
kemampuan

intelektual,

menganalisa,

logika

dan

rasio.

Kecerdasan intelektual sebagai modal dasar untuk mengajar atau
mendidik. Kedua, kecerdasan Moral adalah kemampuan
membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan juga
dapat diwujudkan atau diimpelementasikan ke dalam gtingkah
laku sesuai dengan nilai-nilai yang melingkupinya. Ketiga,
Kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk saling mengerti
sesama manusia

dan bijaksana dalam hubungan sesama

manusia. Keempat, kecerdasan Emosional adalah kemampuan
guru dalam mengendalikan diri serta mampu memotivasi diri
sendiri.

Kelima,

63

kecerdasan

Motorik,

diperlukan

untuk

Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD,

h. 28
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memotivasi seorang guru agar memiliki mobilitas yang tinggi
dalam meraih cita-cita.64
Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang
sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah.
Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta
didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.
Keyakinan ini muncul karena tidak semua orang tua memiliki
kemampuan baik dari segi pengalaman, pengetahuan maupun
ketersediaan waktu. Dalam kondisi yang demikian orang tua
menyerahkan anaknya kepada guru di sekolah dengan harapan
agar anaknya dapat berkembang secara optimal. Minat, bakat,
kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta
didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru.
Dalam kaitan ini, guru perlu memperhatikan peserta didik secara
individual, karena antara satu peserta didik dengana yang lain
memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Untuk memenuhi
tuntutan

diatas,

maka

guru

harus

mampu

memaknai

pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi
seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya
secara optimal.65
Guru atau pendidik perupakan pekerjaan profesi.
Kedudukan guru sebagai tenaga professional berfungsi untuk
meningkatkan

martabat

dan

peran

guru

sebagai

agen

64

Ajeng Yusriana, Kiat-Kiat Guru PAUD yang disukai
Anak-anak,(Cet.I; Jogjakarta: Diva Press, 2012), h. 21.
65

H. Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan BerEtika, (Cet. VI: Jogjakarta: Grha Guru; 2011), h. 37-38.
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pembelajaran yang berfungsi meningkatkan mutu pendidikan
formal dan nonformal. Profesionalisme merupakan proses yang
dinamis pada pekerjaan tertentu yang dapat diamati untuk
memperbaiki atau meningkatkan karakteristik yang penting
sesuai profesi.66
Sehubungan dengan tugas profesionalnya, seorang guru
paling tidak harus melaksanakan peranan sesuai dengan profil
kemampuan dasar professional guru dalam pembelajaran sebagai
berikut:
1) Menguasai bahan pelajaran
2) Mengelola program belajar mengajar
3) Mengelola kelas
4) Menggunakan media dan sumber belajar.
5) Menguasai landasan-landasan kependidikan.
6) Mengelola interaksi belajar mengajar
7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.
8) Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan
penyuluhan.
9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan.
10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil
penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. 67

66

Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD, h. 21.

67

Daryanto, Belajar dan Mengajar, (Cet.I; Bandung: Yrama
Media; 2010), h. 181-182.

| 65

Dalam masyarakat, guru tidak hanya diharapkan untuk
sekedar mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan seperti yang
dikemukakan di atas, tetapi lebih dari itu dengan mendidik
segala “sesuatu” yang diperlukan peserta didik sehingga dalam
beradaptasi dengan berbagai persoalan kehidupan seperti praksis
budi pekerti (akhlak), soft skill, dan berbagai capital yang
diperlukan dalam hidup seperti kapital sosial, budaya, simbolik,
dan spiritual. Perbedaan antara pengajar dan pendidik dalam
konteks ini adalah terletak pada kedalaman dan kualitas dari
aktivitas yang dilakukan. Mengajar dipahami hanya sekedar
mentransfer atau memindahkan, sedangkan mendidik dilihat
tidak

hanya

memindahkan

tetapi

lebih

dalam

lagi

“mendarahkandagingkan” (internalized).68

4. Standar Kompetensi Anak Usia Dini
Standar kompetensi anak usia dini adalah standar
kemampuan anak usia 0-6 tahun yang didasarkan pada
perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai
acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar
kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspekaspek sebagai berikut:
a. Perkembangan Moral dan nilai-nilai agama:
1) Anak mampu memperhatikan perilaku keagamaan yang
diterima melaui inderanya.

68

Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan., (Cet.T;
Jakarta: Kencana; 2011), h. 156.
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2) Anak mulai meniru perilaku keagamaan secara
sederhana dan mulai mengekspresikan rasa sayang dan
cinta kasih.
3) Anak mampu meniru secara terbatas perilaku
keagamaan yang dilihat dan didengarnya.
4) Anak mulai meniru perilaku baik atau sopan santun,
anak meniru dan mengucapkan bacaan doa/lagu-lagu
keagamaan dan gerakan beribadah secara sederhana,
5) Anak mulai berperilaku baik atau sopan bila diingatkan.
6) Anak mampu mengucapkan bacaan lagu-lagu
keagamaan, meniru gerakan beribadah, mengikuti
aturan serta mampu berperilaku baik dan sopan bila
diingatkan.
7) Anak mampu membedakan perilaku baik dan buruk.

b. Perkembangan Sosial, emosional:
1) Anak mampu membangun interaksi dengan merespon
kehadiran orang lain.
2) Anak mampu berinteraksi dengan lingkungan
terdekatnya (keluarga), dan menujukkan keinginannya
dengan kuat.
3) Anak mampu berinteraksi dan mengenal dirinya.
4) Anak mampu beriteraksi, mulai dapat mengendalikan
emosinya, mulai menujukkan rasa percaya diri, serta
mulai dapat menjaga diri sendiri.
5) Anak mampu beriteraksi dan mulai mematuhi aturan.
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c. Perkembangan Bahasa:
1) Anak mampu merespon suara.
2) Anak mampu mengerti isyarat dan perkataan orang lain
serta mengucapkan keinginannya secara sederhana.
3) Anak apat mendengarkan, dan berkomunikasi secara
lisan dengan kalimat sederhana.
4) Anak memiliki perbendaharaan kosa kata yang semakin
banyak, dan mengenal symbol-simbol untuk persiapan
membaca, menulis dan berhitung.

d. Perkembangan Kognitif;
1) Anak bereksplorasi melalui indera dan motoriknya
terhadap benda yang ada disekitarnya.
2) Anak mampu memahami berbagai konsep sederhana
dalam kehidupan sehari-hari.
3) Anak mampu memahami berbagai konsep sederhana
dan dapat memecahkan masalah sederhana dalam
kehidupan sehari-hari

e. Perkembangan Fisik/Motorik:
1) Anak mampu mengerakkan tangan, lengan, kaki,
kepala dan badan.
2) Anak mampu menggerakkan anggota tubuhnya dalam
rangka latihan kekuatan otot tangan, punggung dan
kaki untuk menjaga keseimbangan.
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3) Anak mampu melakukan gerakan seluruh anggota
tubuhnya secara terkoordinasi untuk keseimbangan dan
kelincahan.

f. Perkembangan Seni:
1) Anak mampu berinteraksi terhadap irama yang
didengarnya.
2) Anak mampu meniru suara dan gerak secara sederhana.
3) Anak mampu melakukan berbagai gerakan anggota
tubuhnya sesuai dengan irama.
4) Anak dapat mengekspresikan diri dalam bentuk goresan
sederhana.
5) Anak mampu mengekspresikan diri dengan
menggunakan berbagai media/bahan menjadi suatu
karya.

3. Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
3.1. Konsep dan Makna Pembelajaran
Pembelajaran

bagi

anak

usia

dini

meruapakan

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi,
material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling
mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia
yang terlibat secara langsung dalam system pembelajaran, antara
lain peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya seperti
laboran. Material meliputi buku, white board, LCD, fotografi,
slide dan film. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan
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kelas, perlengkapan audio visual dan computer. Prosedur
meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik
belajar dan ujian. 69
Pada hakikatnya pendidikan anak usia dini menyajikan
konsep belajar sambil bermain. Pembelajaran diarahkan pada
pengembangan dan penyempurnaan potensi kemampuan yang
dimiliki seperti kemampuan bahasa, social, emosional, motorik,
spiritual dan intelektual. Pembelajaran yang efektif bagi
pendidikan anak usia dini perlu ditunjang oleh lingkungan
suasana belajar yang kondusif. Menurut Syaiful Sagala bahwa
pembelajaran adalah membelajarkan peserta didik menggunakan
asas pendidikan maupun tori belajar yang merupakan penentu
utama keberhasilan pendidikan.70
Pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya
adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa
seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar
melalui bermain yang diberikan kepada anak usia dini
berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus
dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang dimiliki
oleh anak.71 Pembelajaran anak usia dini dilakukan melalui
kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan

69
70

H.E. Mulyasa, Manajemen PAUD. h. 60.

Syaiful Sagala, Konsepdan Makna Pembelajaran: untuk membantu
memecahkan problematika belajar dan mengajar, (Bandung:
Alfabetha, 2010), h. 61.
71

Yuliana Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan PAUD
(Jakarta: PT.Indeks, 2011) h. 138.
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menyiapkan materi (konten) dan proses belajar. Adapun proses
pembelajaran terdiri atas beberapa hal diantaranya:
1.

Merancang suasana pembelajaran
a) Ruangan dan halaman diatur guna menumbuhkan atau
membangkitkan minat bereksplorasi anak dengan cara
meletakkan media pembelajaran secara

menarik.

Pengaturan ruangan dan halaman dapat disesuaikan
dengan tema mingguan.
b) Metode

pembelajaran

yang

dipilih

hendaknya

merangsang anak untuk bereksplorasi, menemukan,
dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya.
2.

Menjalankan atau melaksanakan pembelajaran
a) Proses pembelajaran tidak perlu diatur dalam tata
urutan yang ketat. Anak hendaknya diberi kesempatan
untuk memilih acara kegiatan pembelajarannya.
b) Dalam

melaksanakan

sebaiknya

dimulai

kegiatan

pembelajarannya,

dengan kegiatan yang dapat

merangsang minat anak.
c) Kegiatan yang dijalankan anak dalam satu hari
hendakanya bervariasi antara kegiatan yang bersifat
ramai dan kegiatan yang melatih konsentrasi anak.
3. Pengaturan;
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yaitu proses pembelajaran lebih lanjut diatur dalam
pedoman pengelolaan proses pembelajaran.72

3.2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran PAUD
Pembelajaran pada anak usia dini adalah kegiatan
pembelajaran yang berorientasi pada anak yang disesuaikan
dengan tingkat usia anak dengan pengembangan kurikulum yang
berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman
belajar melalui bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan
menyiapkan materi (konten) dan proses belajar. Pembelajaran
yang berorientasi pada anak usia dini yang disesuaikan dengan
tingkat usia anak, artinya pembelajaran harus diminati,
kemampuan yang diharapkan dapat dicapai, serta kegiatan
belajar dapat menantang peserta didik untuk dilakukan sesuai
usia anak. Prinsip-prinsip pengembangan rencana pembelajaran
yang harus dipahami oleh tenaga pendidik PAUD, adalah
sebagai berikut:
1.

Sesuai dengan tahap perkembangan anak
Rencana pembelajaran disusun untuk memberikan
panduan dalam menyiapkan pembelajaran yang sesuai
dengan kemampuan anak. Dengan kata lain penyusunan
rencana pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap
perkembangan anak. Rencana pembelajaraan yang tidak
sesuai dengaan tahap perkembangan anak, maka tidak dapat
72

Zainal Aqib, Pedoman Teknis penyelenggaraan PAUD,
(Bandung: Nuansa Aulia; 2010), h. 45.
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memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan
anak.
Sebagai contoh kelompok anak usia 2 tahun yang
sudah dapat berjalan dengan lancer, rencana pembelajaran
berisi latihan berdiri tentunyatidak dapat menantang anak
untuk berkembang lebih lanjut. Sebaliknya untuk kelompok
anak tersebut yang belum mengenal warna, kegiatan untuk
membuat pola warna tidak akan dapat dicapai anak.

2. Memenuhi kebutuhan belajar anak
Selain memperhatikan tahap perkembangan anak,
rencana

pembelajaran

juga

harus

dapat

memenuhi

kebutuhan belajar anak secara individu karena setiap anak
memiliki gaya belajar yang berbeda. Meskipun pada
umumnya anak pada kelompok usia tertentu ada tdalam
tahap perkembangan yang sama, pada kenyataannya anak
memiliki kekhasan masing-masing. Oleh karena itu dalam
menyusun rencana pembelajaran, perlu juga memperhatikan
kekhasan anak secara individu.
Memahami

kekhasan

dan

keebeutuhan

pembelajarana masing-masing anak dapat dilakukan melalui
deteksi dini tumbuh kembang anak (DDTK) disaat anak
baru masuk program, atau dengan cara mengamati disaat
anaka main. DDTK adalah adalah sekelompok instrument
yang

digunakan

untuk

untuk

mendeteksi

perkembangan anak. Apabila perencanaan

tahap

pembelajaran
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disusun setelah dilakukan penilaian, maka hasil hasil
penilaian perkembangan anak dapat dijadikan dasar untuk
membuat perencanaan pembelajaran berikutnya.
3. Menyeluruh (meliputi semua aspek perkembangan)
Rencana
mencakup

pembelajaran

semua

aspek

yang

disusun

perkembangan

harus

anak

yang

meleiputi: moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional,
dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni
sebagai

satu

kesatuan

kegiatan

menyenangkan.

Pada

pendidikan

pengembangan

pada

setiap

disampaikan

pada

setiap

pembelajaran
anak

aspek
aspek

usia

yang
dini

perkembangan
dalam

kegiatan

pembelajaran yang terpadu dengan menggunakan tema.
Contoh: dengan tema “Aku” aspek yang dikembangkan
mencakup moral dan nilai-nilai agama (mengenal aku
sebagai ciptaan Allah), bahasa (menambah kosakata tentang
aku, menceritakan keluargaku, dan lain-lain), kognitif
(menghitung jumlah anggota tubuh), sosial emosional
(mengenal kesukaan dan ketidaksukaan), dan seterusnya.
4. Operasional
a. Tujuan jelas dan dapt diukur
Perencanaan yang dibuat haarus berisi tujuan yang jelas
dan ingin dicapai dalam pembelajaran. Tujuan yang
ingin dicapai mencakup pengembangan semua aspek
kemampuan anak. Penetapana indikator yang ingin
dicapai dalam rencana pembelajaran harus bertahap dan
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berkelanjutan. Dumulai dari indikator yang paling
sederhana, konkrit ke yang lebih rumit. Jumlah
indikator yang ditetapkan dalam tujuan pun harus
dibatasi sesuai dengan kemampuan. Tujuan yang
dituangkan dalam renacana pembelajaran harus dapat
diukur, konkrit, dan dapat diamati.
b. Dapat dilaksanakan
Perencanaan

disusun

pembelajaran,

karena

sebagai

acuan

pelaksanaan

itu

penyusunan

rencana

pembelajaran harus dipastikan dapat diterapkan dalam
pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Agar
perencanaan pembelajaran dapat dilaksanakan maka
harus diperhatikan sumber daya yang ada (SDM, sarana
dan

prasarana,

lingkungan/muatan

lokal),

serta

kesesuain dengan tahap perkembangan anak. 73

3.3. Pendekatan Pendidikan Anak Usia Dini
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19 ayat 1
menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan
73

Mursid, Pengembangan pembelajaran PAUD, h. 16
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fisik serta psikologis peserta didik (PP tentang Standar Nasional
Pendidikan, 2005). Proses pembelajaran akan optimal jika
didukung dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan
anak. Berikut ini beberapa pendekatan dalam pembelajaran anak
Taman Kanak-kanak:

1. Pendekatan Montessori
Pendekatan ini dikembangkan Oleh Maria Motessori
(1870 – 1957) yang awalnya diperuntukan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus. Pendekatan Montessori (Gestwicki,
2007) bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan
anak melalui stimulasi yang dipersiapkan karena diasumsikan
bahwa setiap anak memiliki keunikan.74
a. Prinsip dasar penerapan Pendekatan Montessori :
1) Para pendidik dilatih secara khusus tentang filosofi dan
metode Montessori.
2) Terjalin kemitraan dengan orangtua.
3) Kelas merupakan kelompok heterogen yang terdiri dari
beragam usia.
4) Bermacam-macam bahan dan pengalaman pembelajaran
Montessori diberikan kepada anak secara cermat dan
berurutan sesuai kebutuhan anak.

74

Ika Budi Maryatun dan Nur hayati, Pengembangan Program
Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta;
2010), h. 42.
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5) Penjadwalan yang teratur yang memberikan kesempatan
pada anak untuk terlibat dalam pemecahan masalah dan
terlibat secara mendalam dalam pembelajaran.
6) Suasana

kelas

mendorong

interaksi

sosial

yang

mendukung pembelajaran kooperatif.

b. Materi dan kegiatan :
1) Materi

sensorial:

Anak

berlatih

memperluas

dan

memperhalus persepsi sensorinya. Materi yang digunakan
adalah alat-alat yang mengandung konsep tentang ukuran,
bentuk, warna, suara, tekstur, bau, berat ringan.
2) Materi konseptual: Merupakan bahan-bahan konkret
untuk melatih anak membaca, menulis, matematika dan
pengetahuan sosial
3) Materi Kehidupan Praktis (sehari-hari): Pembelajaran
yang diberikan banyak ditemukan dalam kehidupan
sehari-hari. Misalnya: kegiatan menyapu lantai, mencuci
piring, menyiram tanaman, mengancingkan baju.

2. Pendekatan Bank Street
Pendekatan Bank street dikembangkan oleh Lucy
Sprague Mitchell, Caroline Pratt, Harriet Johnson (1878 –
1967). Pendekatan Bank Street ini berawal dari ”Nursery
School”, bagian dari Biro Eksperimen Pendidikan. Konsep
pendekatan ini dipengaruhi oleh kajian John Dewey yang
meyakini bahwa kekuatan pendidikan untuk mempengaruhi dan
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meningkatkan masyarakat. Prinsipnya mengembangkan anak
secara keseluruhan “the whole child”. 75
a. Prinsip Umum pendekatan Bank Street
1.

Perkembangan berawal dari simpel ke kompleks.

2.

Sifat individual terjadi secara kontinum.

3.

Peningkatan perkembangan memerlukan waktu yang
lama dan hal-hal baru yang dipelajari.

4.

Anak mempunyai motivasi dalam dirinya untuk secara
aktif terlibat dengan lingkungan.

5.

Percaya diri anak terbentuk dari pengalaman dengan
orang lain dan objek dalam berinteraksi.

6.

Pertumbuhan dan perkembangan melibatkan konflik
antara individu dan orang lain.
Ide Dasar dalam pendekatan Bank Street bahwa anak

merupakan pembelajar aktif, peneliti, eksplorer, dan artis. Proses
belajar terjadi dalam konteks sosial yang memungkinkan anak
belajar

melalui

perkembangan

interaksi
kognitif

dengan
dan

lingkungannya.

afektif

Aspek

merupakan

suatu

interkoneksi atau tidak terpisah-pisah.

b. Materi & kegiatan :
1) Terfokus pada tema yang paling menarik bagi anak.
2) Pembelajaran dilaksanakan atas dasar apa yang paling
menarik bagi anak, menggali “bagaimana”, “apa”, dan
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“mengapa” tentang lingkungan sosial di sekitarnya
(budaya, sejarah, ilmu politik, dan geografi).
3) Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan.
4) Dari masyarakat anak belajar banyak hal, tentang sosial,
interaksi, hingga bidang akademik pembelajaran.
5) Seni dan ilmu sentra pengalaman dan aktivitas yang
membantu anak menemukan makna di dunia sekitar.
Seni dan sains tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
anak, karena dengan keduanya anak menggali tentang
apa yang ada di dunia sekitarnya.
6) Bermain dengan material yang bersifat buka tutup.
Materi bermain yang bersifat buka tutup adalah materi
permainan yang dibentuk menjadi sesuatu yang baru,
seperti balok, air, kayu, kertas, materi-materi seni dan
tanah liat. Materi-materi tersebut dapat dikreasi anak
sesuai keinginan dan imajinasinya. Anak belajar dengan
caranya sendiri, tanpa pemaksaan untuk memilih mainan
tertentu. Bermain merupakan jantung dari pendekatan
interaksi perkembangan.

Bermain

dapat

mengoptimalkan

perkembangan,

membangun

dan

pengetahuannya,

menggabungkan

keterampilannya.

Dalam

dan

pendekatan

terus

segala

membangun

mencari
Bank

aspek

kembali

Street,

guru

mempunyai peranan yang cukup penting dalam memahami
perkembangan anak. Pemahaman yang menyeluruh terhadap
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potensi dasar anak mencakup pengetahuan tentang potensi yang
dimiliki setiap anak. Sebelum pembelajarn dimulai, guru
sebaiknya memilih dan menyusun materi-materi berdasarkan
kebutuhan anak secara individual, sehingga guru mampu
menjadi fasilitator berkompeten dalam proses pendidikan anak.

3. Pendekatan high/scope
Pendekatan

Pendididikan

di

High/Scope

yang

digunakan sekarang ini untuk melayani anak secara penuh dari
usia prasekolah sampai usia awal sekolah dasar. Pendekatan ini
dikembangkan

Oleh

David

Weikart

pada

tahun

1962.

Pendekatan High/Scope muncul dengan suatu rencana proses
pendidikan yang dofukuskan pada aktivitas kelompok kecil,
sehingga melibatkan anak sebagai pembelajar aktif.76
a. Prinsip Dasar:
1) Anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan
sebagian besar waktunya di dalam learning center yang
beragam. Anak terlibat secara aktif dalam pengalaman
belajar baik ketika berinteraksi dengan teman maupun
dengan guru atau orang tua.
2) Rutinitas Sehari-hari yang konsisten dalam Perencanaan
dan Pelaksanaan Pembelajaran secara berulang-ulang
(plan – do - rewiew).
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3) Guru membantu anak untuk memilih apa yang akan
mereka lakukan setiap hari.
4) Melaksanakan perencanaan pembelajaran yang telah
dibuat.
5) Mengulang kembali yang telah mereka pelajari yang
bertujuan membuat hubungan pengalaman lalu anak
dengan apa yang akan dipelajari.
6) Pengalaman lingkungan yang banyak mengandung
pembelajaran

(key

experience).

Lingkungan

yang

digunakan diutamakan lingkungan familiar dengan
kehidupan anak sehingga anak sudah memiliki dasar bagi
pengembangan ilmunya.
7) Dukungan guru dalam interaksi dengan peserta didik
sehingga

tercipta

hubungan

yang

positif

dalam

menumbuhkan potensi anak. Dukungan ini dapat berupa
penguatan maupun hukuman disesuaikan dengan prilaku
yang muncul pada anak.
8) Penggunaan catatan anekdot untuk mencatat kemajuan
yang diperoleh anak secara berkelanjutan. Catatan
anekdot juga berguna untuk menentukan langkah
selanjutnya dalam pembelajaran.

b. Materi dan Kegiatan:
1) Representatif kreatif.
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Kegiatan yang disusun menggunakan materi yang dapat
memancing proses berpikir kreatif anak, baik materi
pembelajaran maupun materi pergaulan.
2) Bahasa dan keaksaraan.
Materi bahasa dan keaksaraan menunjang anak dalam
menghadapi

lingkungan.

Bahasa

dan

keaksaraan

mencakup kegiatan berkomunikasi verbal dan non verbal
yang dikembangkan dalam kegiatan membaca, menulis,
berbicara, dan menyimak.
3) Inisiatif dan hubungan sosial.
Kecerdasan

akademik

harus

ditunjang

dengan

kecerdasan-kecerdasan lainnya, seperti hubungan sosial,
agar anak dapat berperan di masyarakat nantinya.
4) Gerakan.
Anak selalu aktif

untuk bergerak. Kegiatan yang

direncanakan dalam pembelajaran di sekolah High/Scope
juga mencakup aspek pengembangan motorik yang
banyak distimulasi melalui gerakan. Gerakan dapat
dikembangkan lewat tarian, outbound, ataupun senam.
5) Musik.
Musik mengajarkan pada anak tentang keindahan bunyi
benda-benda yang ada di sekitar. Musik juga merupakan
unsur yang menyenangkan bagi anak yang berguna bagi
pengembangan beberapa aspek anak, seperti motorik,
sosial-emosional, maupun seni.
6) Matematis.
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Merupakan kegiatan matematika dasar untuk anak usia
TK. Kegiatan matematika di TK tidaklah sekompleks
kegiatan matematika di tingkat tinggi. Matematika yang
banyak dikembangkan di Tk meliputi : kegiatan
klasifikasi, seriasi, bilangan, ruang, dan waktu.
Peranan guru dalam pendekatan High/Scope antara lain
menentukan strategi interaksi yang positif, berfokus pada
kekuatan anak, membangun hubungan dengan anak, mendukung
ide-ide bermain anak, mengembangkan ketrampilan dalam
bertanya serta mengajak anak untuk memecahkan masalah jika
terjadi konflik social.

4. Pendekatan Kurikulum Kreatif
Pendekatan Kurikulum Kreatif awalnya dikembangkan
Oleh Diane Trister Dodge pada tahun 1978 sampai sekarang.
Dasar filosofinya adalah guru harus mampu menggunakan
bermacam-macam strategi untuk memenuhi kebutuhan anak
dalam aspek perkembangan sosial, emosional, fisik, kognisi dan
bahasa.77

a. Prinsip Dasar Kurikulum Kreatif:
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1) Kurikulum kreative mendasarkan prinsipnya pada teori
dan riset tentang otak yang dilakukan oleh Maslow,
Erickson, Piaget, Vygotsky, Smilansky dan Gardner.
2) Pemahaman cara belajar anak sebagai proses yang
kontinum.
Proses belajar anak tidak pernah berhenti dan harus
berlangsung terus menerus agar terjadi penambahan
pengetahuan sehingga anak dapat menghubungkan
pengelaman lalu dengan yang akan diterimanya.

5. Pendekatan Regio Emilia
Asal mula Pendekatan Reggio dimulai setelah Perang
Dunia II di utara Kota yaitu kota Reggio Emilia. Sekelompok
sukarelawan yang terdiri dari orang tua dan para guru dipimpin
oleh Loris Malaguzzi berkumpul untuk membangun prasekolah
untuk anak-anak dalam rangka memberikan perubahan positif
setelah menderita akibat peperangan dan Rezim fasis Mussolini.
Melalui pengalaman Reggio Emilia anak usia dini belajar untuk
terlibat dalam komunikasi dengan orang lain tanpa kekerasan
dan bersifat membangun, seperti halnya untuk mengembangkan
ketrampilan berpikir kritis. Anak-Anak juga didukung untuk
menyatakan dan mendiskusikan gagasan secara terbuka dalam
suasana

yang

demokratis

untuk

membentuk

kedekatan

hubungan jangka panjang dengan orang lain di sekolah.78
78

Ika Budi Maryatun dan Nur hayati, Pengembangan Program
Pendidikan Anak Usia Dini, h. 50.

| 84

a. Prinsip Dasar Reggio Emilia :
1) Gambaran tentang anak.
Pendidik di Reggio Emilia harus memiliki pandangan
bahwa setiap anak memiliki kompetensi, kuat, dan penuh
dengan ide sehingga harus mampu membuat program
pengembangan yang dapat mengoptimalkan semua itu.
2) Lingkungan sebagai guru ketiga.
Lingkungan merupakan guru ketiga yang memberikan
kesempatan pada anak untuk membangun pemahaman
sosial dan kehidupan, memberi pengalaman anak sebagai
bagian dari masyarakat senatural mungkin.
3) Hubungan.
Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara anak –
guru – dan orang tua yang merupakan komponen penting
dari kurikulum Reggio Emilia ini. Semua komponen ini
terlibat dalam perencanaan, proses, hingga evaluasi
pembelajaran yang dilaksanakan sekolah.
4) Kolaborasi (Kerjasama).
Kerjasama
Reggio

yang berusaha dijalankan dalam kurikulum

Emilia

adalah

kerjasama

antara

berbagai

komponen, antara lain kerjasama antara sesama guru, anak
dengan guru, anak dengan anak lain, anak dengan orang
tua, dan komunitas yang lebih besar lagi. Kerjasama dalam
Menentukan

Proyek

Pembelajaran

Diadaptasi

dari

Laporan REA Italia
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5) Dokumentasi.
Dokumentasi merupakan kegiatan untuk menyimpan
proses kegiatan anak yang nantinya dapat digunakan
sebagai portfolio dan laporan perkembangan anak serta
evaluasi kegiatan pembelajaran. Dokumentasi meliputi
gambaran verbal dan visual dari aktivitas anak dalam
proses pembelajaran, kesempatan pembelajaran yang
dilakukan anak, refleksi pembelajaran, dan interpretasi
atas pembelajaran yang dilakukan.
6) Seratus bahasa anak.
Merupakan kegiatan untuk memberi kesempatan anak
menyampaikan idenya secara verbal dan simbolik
menggunakan berbagai media yang ada.

b. Materi dan Kegiatan:
1) Perbandingan guru : anak di kelas 2 : 25
2) Anak, guru, dan keluarga bersama-sama mendorong
pembelajaran
3) Kegiatan proyek dalam kelompok kecil, manimal 5 anak
atau kelompok
4) Konflik dalam pergaulan anak dipandang sebagai proses
kognisi bukan sosial interaksi

Dalam pendekatan Regio Emilia, faktor lingkungan
merupakan guru ke-tiga yang ruangan atau tempatnya dirancang
menarik dan mengundang minat anak. Segala sesuatu dan
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tempat harus mengandung unsur pendidikan, oleh karena itu
setiap sentra dan sekolah memiliki area pusat budaya. Regio
Emilia juga mengutamakan penyediaan berbagai macam media
yang dapat disediakan dengan bantuan anak dan orang tua dalam
mengumpulkan

dan

mengelola

bahan-bahan

main

yang

digunakan Guru mempunyai peranan yang sangat penting antara
lain: membangun pengetahuan dan pemahaman anak, menjadi
seorang pendengar yang baik dan observer, mendokumentasikan
hasil kerja anak dan mendiskusikannya dengan guru-guru yang
lain setiap minggu, menjadi partner bagi anak di dalam proses
pembelajaran,

serta

peran

pedagogista,

guru

sebagai

koordinator, konsultan pendidikan.

6. Pendekatan Project-Based
Pendekatan Proyek dikembangkan pertama kali oleh
Lilian Katz. Kegaiatan pembelajaran melalui pendekatan proyek
melibatkan proses kesatuan hati (heart) dan pikiran (minds)
diantara anggota kelompok. Dengan demikian, hasil pengamatan
yang bervariasi dapat disatukan dalam proses penyelidikan yang
akhirnya menghasilkan suatu karya yang berarti.79
a.

Prinsip Pendekatan Proyek antara lain:
1) Pengetahuan

(knowledge)

Pengetahuan

yang

diberikan pada anak usia dini meliputi fakta-fakta,
79
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informasi, cerita, konsep, dan banyak unsur dari
pikiran.
2) Ketrampilan (skills)
3) Ketrampilan

berbeda

dengan

pengetahuan.

Pengetahuan harus dapat menjadi suatu ketrampilan
4) Disposisi (disposition)
5) Kebiasaan berpikir yang digabungan dengan hati
6) Kemampuan prososial, motivasi, peduli, dan empati
kepada anak lain
7) Berkembang

dengan

baik

melalui

mengamati

(observing) dan meniru (modelling).

b.

Kegiatan ini meliputi :
1) Bawaan dari lahir untuk memaknai pengalaman,
bertanya, mencari jawaban dan sebagaimanya
2) Tidak bisa diajarkan melalui instruksi
3) Harus diwujudkan dalam tingkah laku, diekspresikan
dan digunakan
4) Disposisi yang hilang, tidak akan bisa kembali lagi
5) Perasaan (feelings)
a) Dipelajari melalui pengalaman
b) Tidak dapat dipelajari melalui instruksi, paksaan,
atau doktrinasi
c) Memberi

kesempatan

untuk

terlibat

aktif,

menentukan pilihan, dan mengambil keputusan
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Pelaksanaan pendekatan Proyek disesuaikan dengan
tujuan akademik dimana guru mengajarkan pengetahuan,
konsep, informasi dan ketrampilan dan sesuai dengan tujuan
intelektual yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan
anak dalam mengeksperikan ide serta pemikirannya mencakup
kegiatan menganalisa, mensintesa, menghipotesa, hubungan
sebab akibat, meramalkan serta menginvestigasi.

7. Pendekatan BCCT
Dikembangkan oleh CCCRT (Creative Center for
Childhood Research and Training) Florida, USA. Dilaksanakan
di Creative Pre-school asuhan Pamela. Pada perkembangannya
di Indonesia bernama BCCT (Beyond Center and Cyrcle Time)
yang kemudian akan diganti dengan nama SELING (Sentra &
Lingkaran).80
a. Konsep Pendekatan BCCT Melalui 3 jenis main, antara lain:
1) Main Sensorimotor
a. anak belajar melalui panca indera dan hubungan fisik
dengan lingkungan
b. Dengan menyediakan kesempatan untuk berhubungan
dengan bermacam-macam bahan dan alat permainan
di dalam dan di luar ruangan.
2) Main Peran, atau simbolik, main pura-pura, fantasi,
imajinasi atau main drama.
80
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Untuk perkembangan kognisi, sosial dan emosi anak.
Main Peran dibagi atas 2 jenis :
a. Main Peran Makro, Anak berperan sesungguhnya dan
menjadi seseorang atau sesuatu
b. Main Peran Mikro, Anak memegang atau menggerakgerakkan

benda-benda

berukuran

kecil

untuk

menyusun adegan.
3) Main Pembangunan
a.

Main pembangunan bahan sifat cair/bahan alam

b.

Bermain dengan menggunakan bahan bahan cair
seperti air, krayon, spidol cat dengan kuas, pensil,
pulpen, pasir, lumpur, biji-bijian seperti beras, kacang
kedelai, kacang hijau dll.

c.

Main Pembangunan Terstruktur

d.

Bermain dengan mempergunakan balok unit, balok
berongga, balok berwarna, lego, puzzle dan lain lain.

3.4. Metode Pembelajaran PAUD
Pengertian metode dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dapat diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir
baik-baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistim
untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai
tujuan yang ditentukan.hal ini berarti metode adalah salah satu
alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode
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secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran.81
Sedangkan pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun
meliputi usur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan
dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan
pembelajaran.82 Metode yang digunakana guru bertujuan agar
peserta didik dapat mencapai tujuan belajar dalam proses belajar
mengajar. Belajar menurut Kimble (1961:6) dalam B.R.
Hergenhahn mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang
relative permanen di dalam behavioral potentiality (potensi
behavioral) yang terjadi sebagai akibat dari reinforced practice
(praktik yang diperkuat). 83
Menurut Soedijarto (1998) dalam Siti Malaiha Dewi,
bahwa terdapat beberapa metode pembelajaran yang disesuaikan
dengan tahap usia anak. Pertama, pada usia 0–3 tahun, anak
dapat mengikuti kegiatan di sekolah taman bermain. Adapun
metodenya adalah

komunikasi guru dan anak, yaitu ketika

megajar sebaiknya guru tidak mendominasi anak. Kedua, pada
usia 5 tahun anak dapat diberikan kegiatan yang bisa member
kesempatan untuk mengobservasi sesuatu. Sebaiknya pendidik
tidak selalu mencontohkan kemudian anak mengikuti tetapi
biarkan anak mencoba-coba misalnya anak menggambar dengan
81
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warna warni pilihanya. Ketiga, pada usia 6–12 tahun yaitu
dengan perbanyak melatih kemampuan anak bercerita dan
mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Metode belajar
ditekankan pada bagaimana anak berfikir kreatif. Salah satunya
dengan metode main mapping, yaitu membuat jaringan topik.
Misalnya minta anak menjelaskan konsep dan biarkan anak
memaparkan satu per satu pengetahuanya tentang meja mulai
dari berbagai bentuk, fungsi sampai jumlah penyangganya. 84
Metode pembelajaran pada anak usia dini hendakanya
menantang dan menyenangkan, melibatkan unsure bermain,
bergerak, bernyanyi, dan belajar. Beberapa metode yang sering
digunakan untuk pembelajaran anak usia dini antara lain sebagai
berikut:
1.

Metode bermain
Bermain menurut (Mayesty, 1990:196-197) dalam

Mursid adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari
karena bagaiaa anak bermain adalah hidup dan hidup adalah
permainan.85 Kegiatan bermaian juga dapat dijadikan metode
pembelajaran. Kegiatan bermain adalah yang paling disukai oleh
anak-anak. Ketika bermain anak-anaka merasa gembira, tidak
ada beban apapundaalampikiran. Suasana hati senantiasa ceria.
Dalam keceriaan inilah guru dapat dengan mudah menyelipkan
kegiatan belajar anak.
84
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Murisd, Belajar dan Pembelajaran, h. 37.

Ahli psikologi dan pendidikan berpendapat bahwa
bermain

merupakan

pekerjaan

anak-anak

dan

cermin

pertumbuhan anak. Melalui bermain seluruh potensi kecerdasan
yang dimiliki oleh anak dapat dikembangkan. Pengaruh bermain
bagi perkembangan anak antara lain:
1) Perkembangan fisik
2) Dorongan berkomunikasi
3) Penyluran bagi energy emosional terpendam
4) Penyaluran bagi keinginan dan kebutuhan.
5) Sumber belajar
6) Rangsangan bagi kreativitas
7) Perkembangan wawasan diri
8) Belajar bermasyarakat
9) Standar moral
10) Belajar bermaian sesuai dengan peran jenis kelamin
11) Perkembangan cirri kepribadian yang diinginkan.86

Metode pembelajaran melalui bermain terdiri dari 3
langkah utama, yaitu:
3.3.1. Tahap pra-bermain
Tahap pra-bermain terdiri dari dua macam kegiatan
persiapan,

yaitu:

kegiatan

penyiapaan

siswa

dalam

86
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melaksanakan kegiatana bermain dan kegiatan penyiapan
bahan dan peralatan.
3.3.2. Tahap bermain
Terdiri dari rangakaian tahap kegiatan sebagai berikut:
a) Semua anak menuju tempat yang sudah disediakan
untuk bermain.
b) Dengan banatuan guru, anak mulai melakukan tugasnya
masing-masing.
c) Setelah kegitan selesai, setiap anak menata kembali
bahan dan peralatan mainnya. Anak-anak mencuci
tangan.
3.3.3. Tahap Penutup
a) Menarik perhataian anak

tentanaag aspek-aspek

penting dalam membangun sesuatu.
b) Menghubungkan pengalaman anak dalam bermain yang
baru saja dilakukan dengana pengalaman lain.
c) Menunjukkan aspek-aspek penting dalam bekerja
secara kelompok
d) Menekankan pentingnya kerjasama.87

2.

Metode pembelajaran melalui bercerita
Metode bercerita merupakan salah satu metode yang
banyak

dipergunakan

di

PAUD.

Metode

bercerita

merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi
87

Siti Malaiha Dewi, Pengembangan Model
Pembelajaran Responsive gender di PAUD Ainina Mejobo Kudus,
h. 18.
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anak dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan.
Dunia anak itu penuh sukacita, maka kegiatan harus
diusahakan dapat memberikan perasaan gembira, lucu, dan
mengasyikkan.88

Metode

tersebut

dapat

memberikan

pengalaman belajar bagi anak dengan menggunakan cerita
kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus
menarik dan mengundang perhatian anak serta terlepas dari
tujuan pembelajaran bagi anak PAUD. penggunaan metode
bercerita haruislah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Isi cerita harus terkait dengan dunia kehidupan anak.
b) Kegiatan bercerita harus dapat memberikan perasaan
gembira, lucu, dan mengasyikkan

sesuai dengan

kehidupan anak yang penuh dengan sukacita.
c) Kegiatan

bercerita

harus

diusahakan

menjadi

pengalaman anak PAUD yang bersifat unik dan menarik.
Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan
bercerita atau mendongeng adalah:
a) Mengembangkan imajinasi anak
b) Menambah pengalaman
c) Melatih daya konsentrasi.
d) Menambah perbendaharaan kata.
e) Menciptakan suasana akrab.
f) Melatih daya tangkap.
g) Mengembangkan perasaan social.
88

Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h. 33.
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h) Mengembangkan emosi anak.
i) Berlatih mendengarkan.
j) Mengenal nilai-nilai positif dan negatif.

Format pembelajaran melalui bercerita antara lain:
a) Menentukan tema dan tujuan dan cerita
b) Mennetukan bentuk cerita yang dipilih.
c) Menentukan bahan dan alat yang diperlukan dalam
kegiatan bercerita.
d) Menetapkan rancangan bercerita yang terdiri dari:
mengatur

temapt

duduk,

melaksanakn

kegitan

pembukaan, mengembangkan cerita, menetapkan teknik
bertutur,mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan
cerita,

menetapkan

rancangan

penilain

kegiatan

bercerita.

3.

Metode Pembelajaran melalui bernyanyi
Bernyanyi merupakan salah satu kegiatan yang sangat

digemari anak-anak. Hampir semua anak

sangat menikmati

lagu-lagu atau nyanyian yang didengarkan. Lebih-lebih ketika
nyanyian itu dibawakan oleh anak-anak seusianya dan diikuti
dengan gerakan-gerakan tubuh yang sederhana. Melalui
nyanyian atau lagu-lagu banyak hal yang dapat kita pesankan
kepada anak-anak, terutama pesan-pesan moral dan nilai-nilai
agama. Melalui kegiatan bernyanyi suasana belajar akan lebih
menyenangkan, menggairahkan, membuat anak lebih bahagia,
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menghilangkan rasa sedih, anak-anak merasa terhibur dan lebih
bersemangat, sehingga pesan-pesan yang kita berikan

akan

lebih mudah dan lebih cepat diterima serta diserap oleh anakanak. Dengan bernyanyi potensi belahan otak kanan dapat
dioptimalkan, sehingga pesan-pesan yang kita berikan akan
lebih mengendap di memori anak ingatan jangka panjang).89
Metode bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk praktik
pendidikan anak dan perkembangan pribadinya secara luas,
karena:
a)

Bernyanyi bersifat menyenangkan.

b) Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan.
c)

Bernyanyi mwerupakan media untuk mengekspresikan
perasaan.

d) Bernyanyi dapat membangun rasa percaya diri anak.
e)

Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak.

f)

Bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor anak.

g) Bernyanyi dapat mengembangkan ketrampilan berpikir dan
kemampuan motorik anak.
h) Dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok.90
Sintaks pembelajaran melalui bernyanyi terdiri dari
lanagkah-langkah sebagai berikut:
a) Tahap perencanaan.

89

Mursid, Belajar dan Pembelajaran PAUD, h. 38.

90

Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h. 20.
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Yaitu penetapan tujuan pembelajaran, penetapan materi
pembelajaran,

penetapan

metode

dan

tekhnik

pembelajaran, dan menetapkan evaluasi pembelajaran.
b) Tahap pelaksanaan
Terdiri dari kegiatan awal dimana guru memperkenalkan
lagu,

dan

kegiatan

tambahan

yaitu

anak

diajak

mendramatisasi lagu.
c) Tahap penilaian
Dilakukan dengan memakai pedoman observasi untuk
mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah dicapai
oleh anak.

4.

Metode Pembelajaran Karyawisata
Karyawisata

merupakan

salah

satu

metode

melaksanakan kegiatan pengajaran anak-anak dengan cara
mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara
langsung yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan,dan
benda-benda lainnya. Dengan mengamati secara langsung anak
memperoleh kesan sesuai dengan pengamatnnya yang diperoleh
melalui panca indra yaitu mata, telinga, dan hidung, atau
penglihatan, pendengaran, pemabauan dan perabaan.
Melaui metode tersebut dapat diambil manfaatnya bagi
anak, yaitu mendapat kesempatan untuk menumbuhkan minat
tentang sesuatu hal, misalnya untuk mengembangkan minat
tentang dunia hewan, anak dibawa ke kebun binatang. Meereka
mendapatkan kesempatan untuk mengamati tingkah laku
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binatang yang ada di situ. Dengan mengamati lebih lanjut
binatang yang menarik perhatiannya. 91 Karyawisata kaya akan
nilai-nilai

pendidikan

karena

juga

dapat

meningkatkan

pengembangan kemampuan social, sikap, dan nilai-nilai
kemasyarakatan pada anak. Sesuai dengan kemungkinan
manfaat yang diperoleh oleh anak melalui karyawisata maka
tujuannya

dapat

diarahkan

perkembangan anak yang sesuai.

5.

pada

pengembangan

aspek

92

Metode bercakap-cakap
Bercakap-cakap berarti saling mengkomunikasikan

pikiran

dan

perasaan

secara

verbal

atau

mewujudkan

kemampuan bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bercakapcakap dapat pula diartikan sebagai dialog atau sebagai
perwujudan reseptif dan bahasa ekspresif dalam suatu situasi.93
Sebagai bukti penguasaan bahasa reseptif ialah semakin
banyaknya kata-kata baru yang dikuasai oleh anak yang
diperolehnya dari kegiatan bercakap-cakap. Kemampuana
bahasa reseptif ini meliputi kemampuan mendengarkan dan
memahami bicara orang lain. Sedangkan sebagai bukti
berkembangnya kemampuan berbahasa ekspresif ialah semakin
91

Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanakkanak, h. 71..
92

Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h. 29.

93

Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-

kanak, h.29.
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seringnya anak menyatakan keinginan, kebutuhan, pikiran dan
perasaan kepada orang lain secara lisan. Kemampuan bahasa
reseptif ini meliputi kemampuan menyatakan gagasan, perasaan,
dan kebeutuhan kepada orang lain.94
Jika

anak

yang

mengalami

kesulitan

dalam

pengembangan kemampuan berbahasa reseptif dan ekspresif
sehingga mengalami kesulitan dalam kegiatan bercakap-cakap
tentang tema yang sudah ditetapkan, maka guru harus
memberikan perlakuan khusus yang memungkinkan anak
memperoleh kemajuan dalam

pengembangan kemampuan

tersebut. Misalnya, dengan cara bertanya jawab yang dapat
meningkatkan perbendaharaan kosakata tentang tema tersebut
pada kesempatan lain yang khusus bagi anak bersangkutan.
Beberapaa manfaat penting yang dapat dirasakan dalam
penerapan metode bercakap-cakap antara lain:
1.

Meningkatkan keberanian anak untuk mengaktualisasikan
diri dengan mengguanakan kemampuan bahasa secara
ekspresif.

2.

Meningkatkan keberanian anak untuk menyatakan secara
lisan apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri dan orang
lain.

3.

Meningkatkan

keberanian

anak

untuk

mengadakan

hubungan dengan anak lain atau dengan gurunya agar
terjalin hubungan sosial yang menyenangkan.95
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Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h.29.

95

Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h. 30.

Sedangkan tujuan metode ini adalah dapat diarahkan
pada pengembangan aspek perkembangan anak yang sesuai
dengan kegiatan ini antara lain adalah pengembangan aspekaspek kognitif, bahasa, social, emosional, dan konsep diri.

6.

Metode Demonstrasi
Demonstrasi berarti menunjukkan, mengerjakan, dan

menjelaskan. Jadi dalam demonstrasi ditunjukkan dan dijelaskan
cara-cara mengerjakan sesuatu. Melalui demonstrasi diharapkan
anak dapat mengenal langkah-langkah pelaksanaan suatu
kegiatan. Seringkali metode demonstrasi digunakan karena guru
mengalami kesulitan untuk menjelaskan dengana kata-kata saja.
Misalnya untuk menjelaskan bagaimana kapal berlabuh, guru
mengguanakan penghapus papan tulis seolah-olah sebagai kapal
yang akan berlabuh.
Ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan oleh
anak dengan menggunakan metode demonstrasi, misalnya:
mengamati bagaimana cara menggunting polapada kertas
gambar. Mulai dari cara memegang kertas gambar dengan
tangan kiri, memegang gunting di tangan kanan dengan benar.
Kemudian anak mulai menggunting dari titik awal dan
kemeudian

diteruskan

sampai

selesai.

Manfaat

metode

demonstrasi dapat dipergunakan untuk memberikan ilustrasi
dalam menjelaskana informasi kepada anak, dapat membantu
menigkatkan daya pikir anak terutama daya pikir anak dalam
peningkatan

kemampuan

mengenal,

mengingat,

berpikir
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konvergen dan berpikir evaluasi. Tujuan dari metode ini adalah
peniruan terhadap model yang dapat dilakukan, agar anak dapat
meniru contoh perbuatan yang didemonstrasikan oleh guru. 96

7.

Metode Proyek
Metode proyek merupakan metode pembelajarn yang

dilakukan anak untuk melakukan pendalaman tentang satu topik
pembelajaran yang diminati satu atau beberapa anak. Selain itu
metode

proyek

juga

merupakan

salah

satu

pemberian

pengalaman belajar dengan menghadapkan anak pada persoalan
sehari-hari yang harus dikerjakan secara berkelompok.97 Metode
proyek berasal dari gagasan Jhon Dewet tentang konsep
“Learning by Doing” yakni proses perolehan hasil belajar
dengan mengerjakan tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya,
terutama proses penguasaan anak tentang bagaimana melakukan
sesuatu pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku
untuk mencapai tujuan. Berkenan dengan hal itu Piaget dalam
Mursid mengatakan bahwa kita tidak dapat megerjakan tentang
suatu konsep kepada anak secara verbal, namun kita dapat
mengerjakannya jika mengguanakan metode yanag didasarkan
pada aktivitas anak.98 Manfaat dari metode ini antara lain:
1) Memberikan pengalaman kepada anak tentang mengatur
dan mendistribusikan kegiatan.
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Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD,,h. 30
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Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h. 31.

98

Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h. 31.

2) Belajar bertanggung jawab terhadap pekerjaan masingmasing.
3) Memupuk semangat gotong royong diantara anak yang
terlibat.99
Metode proyek dapat memberikan kesempatan kepada
anak untuk mengekspresikan pola berpikir, ketrampilan dan
kemampuannya untuk memaksimalkan sejumlah permasalahan
yang mereka hadapi sehingga memiliki peluang untuk teris
berkreasi dan mengembanagkan diri seoptimal mungkin.100
Kegiatan proyek ini merupakan salah satu bentuk pemecahan
masalah. Namun, dalam pemecahan masalah itu, anak
disamping kemndirian juga harus dapat memadukan dengan
kegiatan kerja anak lain yang terlibat dalam kegiatan proyek.

8.

Metode Pemberian Tugas.
Metode pemberian tugas merupakan tugas atau

pekerjaan yang sengaja diberikan kepada anak yang harus
dilaksanakan dengan baik. Tugas diberikan diberikan kepada
anak untuk memebri kesempatan mereka menyelesaikan tugas
yang didasarkan pada petunjuk langsung dari guru, yang
dipersiapkan sehingga anak dapat menjalani secara nyata dan
99

Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi
Pengembangan Kreativitas Anak pada usia Taman Kanak-kanak,
(Jakarta: Kencana: 2010), h. 61.
100

Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi
Pengembangan Kreativitas Anak pada usia Taman Kanak-kanak,,
h.62.
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melakukan dari awal sampai tuntas. Tugas yang diberikan
kepada anak secara perseorangan atau kelompok.101
Pemberian tugas harus jelas dan penentuan batas yang
tepat yang diberikan benar-benar nyata. Metode pemberian tugas
meruapakan salah satu metode yang memberikan pengalaman
belajar yang dapat meningkatkan cara belajar yang lebih baik
dan

memantapkan

penguasaan

perolehan

hasil

belajar.

Pemberian tugas merupakan tahap yang paling penting dalan
mengajar. Karena dengan pemberian tugas itu guru memperoleh
umpan balik tentang kualitas hasil belajar anak. Hasil pemberian
tugas secara cepat dan menjadi prasyarat anak untuk
memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas, tinggi dan
kompleks.
Melalui pemberian tugas anak memperoleh pemantapan
materi pelajaran secara lebih efektif, karena dalam kegiatan
melaksanakan tugas itu anak memperoleh pengalaman belajar
untuk memperbaiaki cara belajar yang keliru atau kurang tepat
dan dapat meningkatkan cara belajar yang lebih baik. Pemberian
tugas dapat digunakan untuk meningkatkan ketrampilan berpikir.
Kemampuan berpikir itu meliputi kemampuan yang paling
sederhana sampai pada kemampuan yang kompleks, yakni dari
kemampuan

mengingat

sampai

dengan

kemampuan

memecahkan masalah. 102
101

Moesclichatoen, Metode Pembelajaran di Taman
Kanak-kanak, h. 181-182.
102

h. 181-182.
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Moesclichatoen, Metode Pembelajaran di Taman Kanak-kanak,

9.

Metode bermain sambil belajar secara terpusat (Beyond
Centre and Circle Time).
Dalam metode ini anak dibagi dalam kelompok-

kelompok kecil sesuai dengan umurnya. Setiap kelompok
dibimbing oleh guru kelas. Perbandingan guru dengan murid
proporsional antara 10–14 anak sehingga memungkinkan setiap
siswa mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai.
Guru menjadi fasilitator dan mitra belajar yang baik sehingga
setiap siswa belajar dari pengalaman dan bebas berkreasi sesuai
dengan kemampuanya. Setiap hari anak belajar dalam sentrasentra bermain, sehingga memungkinkan anak belajar dan
berkreasi secara optimal. Sentra-sentra kegiatan tersebut
menurut Siti Malaiha Dewi diantaranya: 103
1. Sentra Seni dan kreatifitas
Sentra seni dan kreatifitas adalah tempat anak mengasah
kepekaan perasaan dan emosinya terhadap segala sesuatu
ciptaan Allah, mengembangkan kreatifitas, bahasa, dan
daya

ciptanya.

Di

sentra

ini

anak

juga

akan

mengembangkan daya cipta dan kreasinya, terutama
ketrampilan tangan dengan menggunakan benda-benda
yang ada di alam sekitarnya. Yang diharapkan dari sentra
seni dan kreatifitas ini adalah emosi yang peka dan terasah

103

Siti Malaiha Dewi, Pengembangan Pembelajaran Responsif
Gender di PAUD Ainina Mejobo Kudus, h. 129.
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akan mampu mengoptimalkan perkembangan otaknya juga
kecerdasannya.
2. Sentra alam sekitar
Sentra ini sebagai tempat anak bermain dengan bahanbahan alam baik basah maupun kering sehingga mampu
mensyukuri dan memahami ciptaan Allah SWT serta
mencintai lingkunganya.
3. Sentra balok
Merupakan tempat anak mengenal berbagai macam bentuk
kemudian menyusunnya menjadi berbagai macam bantuk
bangunan atau benda. Di sentra ini anak diberi stimulasi
untuk mengasah kreatifitasnya dan daya ciptanya serta
imajinasinya terhadap berbagai macam bentuk dan situasi.
4. Sentra matematika
Sentra ini merupakan tempat anak bermain untuk mengenal
bilangan dan angka, memilih dan mengelompokkan benda
serta menghitung dimulai dari yang sederhana kemudian
meningkat bertahap sesuai dengan kemampuan anak.
5. Sentra persiapan
Sentra ini merupakan tempat anak bermain yang berguna
untuk mempersiapkan ketrampilan dan kemampuanya
memasuki jenjang pendidikan dasar. Di sentra ini anak-anak
dikenalkan dengan huruf-huruf, tulisan dan cerita-cerita dari
bacaan-bacaan sederhana dan bergambar sehingga anak
terbiasa dan akrab dengan tulisan dan bacaan.
6. Sentra musik dan olah tubuh
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Sentra music dan olah tubuh merupakan tempat anak
mengenal

berbagai

macam

alat

musik/bunyi-bunyi

sekaligus mengembangkan olah gerak tubuh yang selaras,
serasi

dan

simbang

sehingga

mengoptimalkan

perkembangan fisik motoriknya sebagai penunjang jasad
karunia Allah SWT.

Selain metode di atas, ada beberapa metode pengajaran
lain untuk mencapai hasil maksimal dalam kegiatan belajar
mengajar pada anak usia dini, yaitu:
1.

Metode global (Ganze Method)
Anak belajar membuat suatu kesimpulan dengan kalimatnya
sendiri. Contohnya ketika membaca buku, minta anak
menceritakan kembali dengan rangkaian katanya sendiri
sehingga informasi yang anak peroleh dari hasil belajar
sendiri akan dapat diserap lebih lama. Dengan demikian
anak akan terlatih berfikir kreatif dan inisiatifnya kuat.

2.

Metode percobaan (Eksperimental Method)
Metode

pengajaran

ini

mendorong

dan

memberi

kesempatan anak untuk melakukan percobaan sendiri.
Contoh, anak belajar tentang tanaman pisang, lalu belajar
menanamnya.
3.

Metode Learning by Doing
Metode pengajaran ini menitikberatkan pada proses belajar
anak usia dini yang pada usaha belajar sambil beraktivitas.
Aktivitas disini maksudnya adalah aktivitas yang sesuai
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dengan karakteristik anak usia dini, yaitu bermain.
Pendekatan ini dilakukan untuk mendukung suasana belajar
yang

menyenangkan

dengan

penataan

ruang

yang

representative, yaitu dengan memperhatikan sarana dan
prasarana. Dalam konteks pedagogis, aktivitas bermain ini
tidak sepenuhnya dengan media bermain dan belajar yang
mahal, tetapi dapat diganti dengan media belajar dan
bermain dalam bentuk lain yang mudah dijangkau
harganya, tidak berbahaya, menarik perhatian anak serta
memotivasinya untuk belajar.104

3.5. Media Pembelajaran PAUD
Kehadiran media dalam proses belajar mengajar
mempunyai arti yang cukup penting, karena dalam kegiatan
tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu
dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan
bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat
disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili
apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau
kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan
dengan kehadiran media.105 Peran media dalam pembelajaran
khususnya dalam pendidikan anak usia dini semakin penting
artinya mengingat perkembangan anak pada saat itu berada
104

Siti Malaiha Dewi, Pengembangan Pembelajaran Responsif
Gender di PAUD Ainina Mejobo Kudus, h. 129.
105

Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Cet. IV.
Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 120.
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pada masa berfikir konkrit. Oleh karena itu salah satu prinsip
pendidikan untuk anak usia dini harus berdasarkan realita
artinya bahwa anak diharapkan dapat mempelajari sesuatu
secara nyata. Dengan demikian dalam pendidikan untuk anak
usia dini harus menggunakan sesuatu yang memungkinkan anak
dapat belajar secara konkrit. Prinsip tersebut mengisyaratkan
perlunya digunakan media sebagai saluran penyampai pesanpesan pendidikan untuk anak usia dini. Seorang Pendidik PAUD
pada saat menyajikan informasi kepada anak usia dini harus
menggunakan media agar informasi tersebut dapat diterima atau
diserap anak dengan baik dan pada akhirnya diharapkan terjadi
perubahan-perubahan perilaku berupa kemampuan-kemampuan
dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilannya.
Media dalam proses pembelajaran dapat mempertinggi
proses belajar siswa dalam pembelajaran yang pada gilirannya
diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya.
Berbagai penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan media
dalam pembelajaran sampai pada kesimpulan, bahwa proses dan
hasil belajar pada siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan
antara

pembelajaran

tanpa

media

dengan

pembelajaran

menggunakan media. Oleh karena itu penggunaan media
pembelajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi kualitas
pembelajaran.

Jika

ditinjau

dari

perpektif

komunikasi,

pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi yaitu
proses penyampaian

pesan dari

sumber pesan melalui

saluran/media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan,
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saluran/media dan penerima pesan adalah komponen-komponen
proses komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi
ajaran ataupun didikan yang ada dalam kurikulum, sumber
pesannya bisa guru, siswa, orang lain ataupun penulis buku dan
produser media; salurannya adalah media pendidikan dan
penerima pesannya adalah siswa atau juga guru.

1.

Pengertian Media dalam Pembelajaran
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan

kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi
para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para siswa
menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual,
moral, maupun sosial anak agar dapat hidup mandiri sebagai
individu dan mahluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut
siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru
melalui proses pembelajaran.106
Lingkungan belajar yang diatur oleh guru mencakup
tujuan

pembelajaran,

bahan

pembelajaran,

metodologi

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Secara khusus terkait
metodologi pembelajaran, aspek ini terkait dengan dua hal yang
saling menonjol yaitu metode dan media pembelajaran. Media
memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mencapai
tujuan pembelajaran secara efektif. Media dalam proses
pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam
106
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pembelajaran

yang

pada

gilirannya

diharapkan

dapat

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Berbagai penelitian
yang dilakukan terhadap penggunaan media dalam pembelajaran
sampai pada kesimpulan, bahwa proses dan hasil belajar pada
siswa

menunjukkan

perbedaan

yang

signifikan

antara

pembelajaran tanpa media dengan pembelajaran menggunakan
media. Oleh karena itu penggunaan media pembelajaran sangat
dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pembelajaran. Jika
ditinjau

dari

perpektif

komunikasi,

pembelajaran

pada

hakikatnya adalah proses komunikasi yaitu proses penyampaian
pesan dari sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke
penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran/media dan
penerima

pesan

adalah

komponen-komponen

proses

komunikasi. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran
ataupun didikan yang ada dalam kurikulum, sumber pesannya
bisa guru, siswa, orang lain ataupun penulis buku dan produser
media; salurannya adalah media pendidikan dan penerima
pesannya adalah siswa atau juga guru.107
Kata media berasal dari bahasa Latin, medius yang
secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟, „pengantar‟, yang
merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan informasi
antara sumber dan penerima informasi.108 Menurut Gerlach dan
107

Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h. 41.

108

Safei, Teknologi Pembelajaran: Pengertian,
Pengembangan dan Aplikasinya, (Cet. I; Makassar: Alauddin
University Press, 2013), h. 13.
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Ely (1971) dalam Azhar Arsyad bahwa media apabila dipahami
secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang
membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh
pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. Sedangkan menurut
Heinich, dkk (1982) dalm Azhar Arsyad juga mengemukakan
istilah „medium " yang secara harfiah berarti " perantara" yang
mengantar informasi antara sumber dan penerima., yaitu
perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a
receiver).

Jadi,

televise,

radio,

video,

gambar

yang

memperoyeksikan media cetak dan sejenisnya disebut media
komunikasi, apabila media tersebut membawa pesan-pesan yang
mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media itu
disebut media pembelajaran.109
Sejumlah pakar membuat batasaan tentang media,
diantaranya yang dikemukakan oleh Association of Education
and Communication Technology

(AECT) Amerika. Menurut

AECT media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan
untuk menyalurkan pesan atau informasi. Menurut Heinich, et
al., dalam Hamzah B. Uno dijelaskan bahwa apabila dikaitkan
dengan kegiatan pembelajaran maka media dapat diartikan
sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses
pembelajaran untuk membawa informasi dari pengajar ke

109

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2009, h. 3-4.
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peserta didik.110 Hal yang sama dikemukakan sebelumnya oleh
Briggs (1970) yang menyatakan bahwa media adalah segala
bentuk fisik yang dapat menyampaikan pesan serta merangsang
peserta didik untuk belajar.111
Dari batasan yang telah disampaikan oleh para ahli
menegenai media, maka dapaat disimpulkan bahwa pengertian
media dalam pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi
yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari
sumber ke peserta didik yang bertujuan merangsang mereka
untuk

mengikuti

kegiatan

pembelajaran.

Media

juga

dimanfaatkan untuk menyampaikan bagian tertentu dari
kegiatan

pembelajaran,

memberikan

penguatan

maupun

motivasi.

2.

Manfaat Media Pembelajaran
Banyak

manfaat

yang

dapat

diperoleh

dengan

memanfaatkan media dalam pembelajaran yaitu:
1.

Pesan/informasi pembelajaran dapat disampaikan dengan
lebih jelas, menarik, kongkrit dan tidak hanya dalam bentuk
kata-kata tertulis atau lisan belaka (verbalistis).

110

H. Hamzah B.Uno., Profesi Kependidikan; Problem, Solusi,
dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, (Cet. IX: Jakarta: Bumi Aksara:
2012 ), h. 113.
111 111

H. Hamzah B.Uno., Profesi Kependidikan; Problem, Solusi,
dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, h. 114.
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2.

Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera.
Misalnya objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan
realita, gambar, film bingkai, film atau model. Kejadian
atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat ditampilkan
lagi lewat rekaman film, video, dan lain-lain. Objek yang
terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram
dan lain-lain.

3.

Meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar.

4.

Menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar.

5.

Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa
dengan lingkungan dan kenyataan.

6.

Memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut
kemampuan dan minatnya.

7.

Memberikan perangsang, pengalaman dan persepsi yang
sama bagi siswa.

3.

Prinsip Pembuatan Media Pembelajaran untuk PAUD
Dalam pembuatan media pembelajaran ini ada beberapa

prinsip yang harus diperhatikan :
1.

Media pembelajaran yang dibuat hendaknya multi guna.
Multiguna disini maksudnya adalah bahwa media tersebut
dapat digunakan untuk pengembangan berbagai aspek
perkembangan anak. Contoh media pembelajaran tersebut
adalah alat permainan dalam bentuk bola tangan. Bola suara
dapat digunakan untuk pengembangan motorik anak dengan
cara anak menggunakannya untuk saling melemparkan bola
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tersebut.
permainan

Selain

untuk

tersebut

perkembangan
bisa

motorik

dikembangkan

alat
untuk

pengembangan aspek kognitif/pengetahuan anak. Misalnya
bola tersebut dirancang dengan menggunakan berbagai
warna. Aspek perkembangan lain yang dapat dikembangkan
melalui alat permainan tersebut adalah anak dapat mengenal
berbagai macam bunyi-bunyian, dan lain-lain.
2.

Bahan mudah didapat di lingkungan sekitar lembaga PAUD
dan murah atau bisa dibuat dari bahan bekas/sisa. Membuat
media pembelajaran sebenarnya tidak harus selalu dengan
biaya yang mahal. Banyak sekali bahan-bahan disekitar kita
yang dapat digunakan untuk membuatnya. Sebagai contoh
bekas bungkus susu bubuk dapat kita gunakan untuk
membuat kapal-kapalan. Keuntungan dengan menggunakan
bahan-bahan bekas selain bahan tersebut tidak kita buang,
ada nilai pendidikan yang kita tanamkan kepada anak yang
anak dilatih untuk bersikap hidup sederhana dan kreatif.

3.

Tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak.
Aspek keselamatan anak merupakan salah satu hal yang
harus menjadi perhatian guru sebagai pembuat media
pembelajaran . Bahan-bahan tertentu yang mengandung
bahan kimia yang berbahaya perlu dihindari oleh guru.
Misalnya penggunaan jenis cat yang digunakan untuk
mewarnai alat permainan tertentu sebaiknya yang tidak
membahayakan mengandung bahan kimia yang berbahaya
bagi anak.
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4.

Dapat menimbulkan kreativitas, dapat dimainkan sehingga
menambah kesenangan bagi anak, menimbulkan daya
khayal dan daya imajinasi serta dapat digunakan untuk
bereksperimen

dan

bereksplorasi.

Alat

permainan

konstruktif seperti balok-balok kayu merupakan salah satu
contoh alat permainan yang cukup menarik dan menantang
anak untuk berkreasi.
5.

Sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana. Tiap media
pembelajaran itu sudah memiliki fungsi yang berbeda antara
yang satu dengan yang lain. Guru harus menjadikan tujuan
dan fungsi sarana ini sebagai bagian yang penting untuk
diperhatikan

6.

Dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal.
Media pembelajaran yang dirancang harus memungkinkan
anak untuk menggunakannya baik secara individual,
digunakan dalam kelompok atau secara klasikal.

7.

Dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tingkat
perkembangan anak yang berbeda berpengaruh terhadap
jenis permainan yang akan dibuat oleh guru. Sebagai contoh
puzel (kepingan gambar). Tingkat kesulitan dan jumlah
kepingan gambar yang harus disusun oleh anak akan
berbeda antara kelompok usia satu dengan kelompok usia
lainnya.

| 116

4.

Jenis Media Pembelajaran PAUD
Keragaman dan jenis media yang dapat dimanfaatkan

dalam pembelajaran sangat banyak dan variatif oleh karena itu
dalam

perkembangannya

timbul

usaha-usaha

untuk

mengelompokkan dan mengklasifikasi media-media tersebut
menurut kesamaan ciri atau karakteristiknya. Namun demikian
dari beberapa pengelompokkan media yang mereka lakukan
belum terdapat suatu kesepakatan tentang klasifikasi atau
taksonomi media yang berlaku umum dan mencakup segala
aspeknya,

khususnya

untuk

suatu

sistem

pembelajaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam bahan ajar ini jenis media
tersebut akan dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: media
visual, media audio dan media audio visual.112

1.

Media Visual
Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat.

Jenis media visual ini nampaknya yang paling sering digunakan
oleh guru pada lembaga pendidikan anak usia dini untuk
membantu menyampaikan isi dari tema pendidikan yang sedang
dipelajari. Media visual terdiri atas media yang dapat
diproyeksikan (projected visual) dan media yang tidak dapat
diproyeksikan
diproyeksikan

(non-projected visual). Media visual yang
pada

dasarnya

merupakan

media

yang

menggunakan alat proyeksi (disebut proyektor) di mana gambar

112

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h. 5-6.
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atau tulisan akan nampak pada layar (screen) . Media proyeksi
ini bisa berbentuk media proyeksi diam misalnya gambar diam
(still pictures) dan proyeksi gerak misalnya gambar bergerak
(motion pictures) . Alat proyeksi tersebut membutuhkan aliran
listrik dan membutuhkan ruangan tertentu yang cukup memadai.
Jenis-jenis alat proyeksi yang biasa digunakan untuk
menyampaikan pesan pendidikan untuk anak usia dini
antaranya: OHP (overhead projection) dan slaid suara
(soundslide). Pada lembaga PAUD yang ada di daerah perkotaan
yang memiliki kemampuan untuk mengadakan alat proyeksi ini
tentu sangat menguntungkan sebab pembelajaran bisa ditata
lebih menarik perhatian dibandingkan dengan media yang tidak
diproyeksikan. Namun pada umumnya lembaga PAUD di
daerah-daerah

tertentu,

terutama

di

pedesaan,

belum

memungkinkan untuk mengadakan media proyeksi ini sebab
masih dianggap sangat mahal harganya. Di samping itu
diperlukan juga kemampuan-kemampuan khusus yang memadai
dari para guru untuk menggunakan dan memelihara alat
proyeksi tersebut. Media visual yang sering digunakan antara
lain;
1)

Gambar atau foto

2)

Sketsa

3)

Diagram

4)

Bagan

5)

Grafik

6)

Kartun
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7)

Poster

8)

Peta atau Globe

9)

Papan Planel

10)

Papan Buletin

2.

Media Audio

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam
bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk
mempelajari isi tema. Contoh media audio yaitu program kaset
suara dan program radio. Penggunaan media audio dalam
kegiatan pendidikan untuk anak usia dini pada umumnya untuk
melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek
keterampilan mendengarkan. Dari sifatnya yang auditif, media
ini mengandung kelemahan yang harus diatasi dengan cara
memanfaatkan media lainnya. Penggunaan media audio dalam
kegiatan pendidikan untuk anak usia dini pada umumnya untuk
melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek
keterampilan mendengarkan. Dari sifatnya yang auditif, media
ini menganddung kelemahan yang harus diatasi dengan cara
memanfaatkan media lainnya. Terdapat beberapa pertimbangan
yang harus diperhatikan apabila Anda akan menggunakan media
audio untuk anak usia dini yaitu:
1)

Media ini hanya akan mampu melayani secara baik
mereka yang sudah memiliki kemampuan dalam berpikir
abstrak. Sedangkan kita mengetahui bahwa anak usia dini
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masih berpikir konkrit, oleh karena itu penggunaan media
audio bagi anak usia dini perlu dilakukan berbagai
modifikasi disesuaikan dengan kemampuan anak.
2)

Media ini memerlukan pemusatan perhatian yang lebih
tinggi dibanding media lainnya, oleh karena itu jika akan
menggunakan media

audio untuk anak usia

dini

dibutuhkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan
kemampuan anak.
3)

Karena sifatnya yang auditif, jika Anda ingin memperoleh
hasil belajar yang yang dicapai anak lebih optimal,
diperlukan juga pengalaman-pengalaman secara visual.
Kontrol belajar bisa dilakukan melalui penguasaan
perbendaharaan kata-kata, bahasa, dan susunan kalimat.

3.

Media Audio-Visual
Sesuai

dengan

namanya,

media

ini

merupakan

kombinasi dari media audio dan media visual atau biasa disebut
media pandang-dengar. Dengan menggunakan media audiovisual ini maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin
lengkap dan optimal. Selain itu media ini dalam batas-batas
tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. Dalam
hal ini guru tidak selalu berperan sebagai penyampai materi,
karena penyajian materi bisa diganti oleh media. Peran guru bisa
beralih menjadi fasilitator belajar yaitu memberikan kemudahan
bagi anak untuk belajar. Contoh dari media audio visual ini di
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antaranya

program

televisi/video

pendidikan/instruksional,

program slide suara, dsb.

5. Perencanaan dan Pengadaan Media Pembelajaran PAUD
Perencanaan media pembelajaran dimulai dengan
mengadakan identifikasi kebutuhan media di suatu lingkungan
pendidikan anak usia dini. Kebutuhan-kebutuhan ini dirumuskan
melalui observasi atau pengamatan, wawancara atau diskusi
tentang masalah pendidikan khususnya masalah yang berkenaan
dengan

proses

pembelajaran

serta

penggunaan

media

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil
pembelajaran anak usia dini. Berdasarkan identifikasi kebutuhan
tersebut guru atau calon guru memperoleh data tentang jenisjenis media pembelajaran yang dibutuhkan untuk program
pembelajaran

anak

usia

diidentifikasi

tersebut

dini.

harus

Jenis-jenis

disesuaikan

media

yang

dengan

tema,

kemampuan dan tujuan yang diinginkan. Data kebutuhan ini
dirinci untuk bahan pertimbangan dalam rencana pengadaan
media pembelajaran.113
Pengadaan sumber belajar merupakan kelanjutan dari
langkah perencanaan. Langkah ini merupakan langkah guru atau
pihak sekolah mewujudkan perencanaan media pembelajaran
yang telah dibuat. Sebaik apa pun perencanaan media
pembelajaran yang dibuat jika guru tidak diwujudkan dan

113

Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h. 41.
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realisasikan dalam bentuk kegiatan selanjutnya yaitu pengadaan,
maka perencanaan tersebut hanya merupakan daftar keinginan
atau dokumen tertulis saja. Oleh sebab itu proses pengadaan
menjadi sangat penting dilakukan sebagai proses selanjutnya
sehingga

kegiatan

pembelajaran

akan

ditunjang dengan

ketersediaan berbagai media pebelajaran. Pengadaan sumber
belajar dapat ditempuh melalui beberapa cara antara lain
kegiatan pembelian, menerima sumbangan atau hadiah, dan
yang paling penting mampu membuat atau produksinya sendiri.
1. Pembelian
Pembelian merupakan suatu kegiatan pengadaan media
pembelajaran melalui transaksi pembelian. Pengadaan media
pembelajaran melalui cara ini tentu berimplikasi pada dana atau
biaya yang dibutuhkan. Biasanya pihak sekolah atau lembaga
penyelenggara PAUD telah memiliki rencana anggaran untuk
pembelian beberapa jenis media misalnya alat permainan untuk
di dalam ruangan kelas. Untuk melakukan pembelian guru harus
berkoordinasi dan menyampaikan rencana pembelian dan
kebutuhannya itu kepada pimpinan lembaga pendidikan. Pada
saat menyampaikan permohonan pembelian kepada pimpinan
lembaga pendidikan, guru perlu menjelaskan jenis-jenis sumber
belajar yang akan dibeli dan mengemukakan alasan mengapa
media pembelajaran tersebut perlu dibeli tentunya saja dengan
menyertakan hasil identifikasi kebutuhan media pembelajaran
yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena sekolah biasanya
menghadapi keterbatasan dana, maka guru dituntut mampu
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memilih dan menentukan media pembelajaran apa saja yang
harus lebih utama dibeli untuk kepentingan pembelajaran anak.
Pemahaman guru terhadap media pembelajaran ini sangat
penting mengingat guru harus memperhatikan kesesuaian media
dengan kebutuhan perkembangan anak, ketepatan ukuran, warna
dan kerapihannya karena apabila tidak akurat maka tujuan yang
hendak dicapai akan meleset.
2.

Hadiah / Sumbangan
Penambahan koleksi sumber belajar dapat diperoleh

dari hadiah, pemberian, hibah ataupun sumbangan dari berbagai
pihak seperti instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan.
Sumbangan atau bantuan yang diterima ada kalanya tanpa
diminta terlebih dahulu, namun ada juga yang dilakukan melalui
permohonan dari pihak lembaga pendidikan. Sumbangan
biasanya diberikan oleh lembaga-lembaga tertentu yang
memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pendidikan anak
anak usia dini. Lembaga-lembaga seperti itu pada saat ini sangat
banyak baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pengadaan
sumber belajar melalui hadiah/sumbangan menuntut guru untuk
secara aktif mencari berbagai informasi termasuk alamat
lembaga

atau

institusi

yang

membuka

peluang

untuk

memberikan bantuan. Pada umumnya, tindak lanjut dari bentuk
pengadaan seperti ini adalah dalam bentuk jalinan kerjasama
antara lembaga pemberi sumbangan dengan lembaga pendidikan
penerima sumbangan.
3.

Bekerja sama
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Bekerja sendiri jauh lebih berat daripada bekerja sama.
Bekerjasama antar lembaga tertentu menumbuhkan satu hasil
yang lebih baik apabila kerjasama itu dilakukan secara terbuka,
profesional, dan saling menguntungkan (mutual benefits).
Kerjasama ini bisa dalam bentuk pinjam meminjam media
pembelajaran yang dimiliki oleh lembaga yang berbeda. Jika di
tingkat kecamatan memiliki media pembelajaran tertentu, maka
lembaga pendidikan dapat meminjamnya. Selain itu, jika media
pembelajaran di suatu lembaga PAUD lebih lengkap dapat
dipinjamkan ke lembaga PAUD yang lain. Kerjasama juga dapat
terjadi antar lembaga misalnya antar lembaga PAUD dengan
dinas-dinas terkait seperti dinas pertanian, dinas kesehatan, dan
lain-lain. Kerjasama dengan orang tua siswa juga sangat penting
mengingat banyak orang tua yang mempunyai potensi untuk
membantu lembaga pendidikan dalam berbagai bentuk. Apakah
dalam bentuk materi atau dalam bentuk keahlian-keahlian atau
pengetahuan lebih yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga
pendidikan.

4.

Membuat sendiri
Pengadaan media pembelajaran dapat juga dilakukan

melalui pembuatan yang dilakukan oleh guru. Pembuatan
sendiri oleh guru memiliki kelebihan dalam hal guru dapat
menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
Jika guru akan membuat media pembelajaran secara mandiri
maka terlebih dahulu guru harus menganalisis program
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pembelajaran/kurikulum yang digunakan sehingga media yang
dibuat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan program.
Berdasarkan hasil analisis tersebut guru mengembangkan
rancangan/desain media tersebut. Selanjutnya guru membuat
media pembelajaran tersebut sesuai rancangan yang telah dibuat.
Jika memungkinkan sebelum digunakan secara luas di lembaga
pendidikan, terlebih dahulu dilakukan ujicoba terbatas sehingga
keandalan media tersebut teruji.114

3.6. Evaluasi Pembelajaran PAUD
Evalauasi atau penilaian merupakan komponen penting
dalam penyelenggarakan pendidikan. Dalam penilaian terdapat
system

penilaian

dan

kualitas

pembelajaran.

Sistem

pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik.
Sistem penilaian yang baik akan mendorong para pendidik
untuk menentukan strategi

mengajar

yang baik dalam

memotivasi peserta didik yang lebih baik. Perkembangan anak
usia dini merupakan perkembangan usia emas yang sangat
memiliki makna bagi kehidupannya kelak. Perkembangan
kemampuan dasar anak juga penting untuk diperhatikan karena
anak usia dini masih dalam pertumbuhan dan perkembangan.
Pendidikan di Indonesia masih rendah bahkan masih jauh di
bandingkan dengan Negara lain. Dalam evaluasi pembelajaran
anak usia dini guru senanatiasa memperhatikan karakter anak.

114

Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h. 44
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Beberapa bentuk pemeriksaan dan penilaian kemajuan peserta
didik merupakan bagian tak terelakkan dari pekerjaan setiap
guru.

Pemeriksaan

(assessment)

berarti

mengumpulkan

informasi tentang tingkat tingkat kinerja atau capaian peserta
didik per orangan. Evaluasi adalah proses membuat penilaian
tentang inoformasi.115

1.

Pengertian Evaluasi
Evaluasi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi

di dalam dunia pendidikan. Evaluasi merupakan bagian yang
penting dalam pendidikan, hal ini mengingat dengan evaluasi
akan

dapat

mengetahui

bagaimana

proses

pendidikan

dilaksanakan, faktor-faktor apa yang menghambat maupun yang
mendorong pencapaian tujuan pendidikan, bahkan dengan
evaluasi dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan
pendidikan.
Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa inggris
yaitu evaluation, yang dalam bahasa Indonesia berarti penilaian.
Adapun dari segi istilah sebagaimana dikemukakan oleh Edwin
Want dan Gerald W. Brown (1997) dalam Mursid bahwa:
evaluation refers to the act or process to determining the value
of something. Jadi, menurut pengertian ini. Maka evaluasi
mengandung penegertian suatu tindakan atas suatu process
untuk menentukan nilai dari sesuatu.

115

Ronald L. Partin., Kiat Nyaman Mengajar di dalam Kelas.,
(Cet.I, edisi Kedua: Jakarta: Indeks; 2009), h. 118.
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Menurut

Bloom

dalam

Mursid

dalam

bukunya

Pengembangan Pembelajaran PAUD mengemukakn bahwa
evaluation is the systematic collection of evidence to determine
whether in fact certain changes are taking place in the learners
as well as to determine the amount or degree of change in
individual students.116 Dari definisi diatas mengartikan bahwa
evaluasi adalah pengumpulan kenyataan kenyataan secara
sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi
perubahan dalam diri peserta didik dan menetapkan sejauh mana
tingkat perubahan dalam diri peserta didik tersebut. Selain itu
dalam buku yang sama, Gilbert Sax juga mengemukakan bahwa
“evaluation is a process through which a value judgement or
decision is made from a variety of observations and from the
background and training of the elevator. Hal ini mengandung
arti evaluasi adalah suatu proses
berkelanjutan

untuk

menentukan

yang sistimatis dan
kualitas

dari

sesuatu,

berdasarkan pertimbangan dan criteria tertentu dalam rangka
pembuatan keputusan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan
suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai
pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari
tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu
membuat

keputusan,

meningkatkan

116

membantu

pemahaman

pertanggung

terhadap

jawaban

fenomena.

dan

Menurut

Ibid., h. 114
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rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai

suatu proses untuk

merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang
sangat diperlukan untuk membuat beberapa alternatif dalam
mengambil keputusan. Sesuai dengan pengertian tersebut maka
setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses
yang sengaja dilaksanakan untuk memperoleh informasi atau
data; berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat
keputusan. Dimana informasi data yang dikumpulkan itu
haruslah data yang sesuai dan mendukung tujuan evaluasi yang
direncanakan. Tujuan evaluasi bisa berbeda dengan tujuan dari
ujian. Secara sederhana evalusi digunakan untuk memeperbaiki
sistem dengan cara memberi penilaian berdasarkan data yang
diambil dari suatu atau sekelompok objek. Sedangkan ujian
dapat dilakukan tanpa ada tujuan untuk memeperbaiki nilai.
Ujian juga dapat dilakukan hanya untuk menyaring dan
menentukan kelas dari kumpulan objek.
Pada

akhir

suatu program

pendidikan,

ataupun

pengajaran pada umumnya diadakan penilaian yang bertujuan
untuk mengetahui apakh suatu program pendidikan atau
pengajaran tersebut telah dikuasai oleh peserta didik atau belum.
Jika seorang peserta didik dianggap telah menguasai maka ia
dinyatakan lulus, sebaliknya jika dianggap belum menguasai
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maka ia dinyatakan tidak lulus.117 Tujuan dilaksanakannya evaluasi
proses dan hasil pembelajaran atau program stimulasi pada pendidikan
anak usia dini adalah untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan layanan
program stimulasi dan pencapaian hasil-hasilnya oleh setiap anak.
Informasi kedua hal tersebut pada gilirannya sebagai masukan untuk
meningkatkan kualitas proses dan hasil program stimulasi yang
dijalankan. Proses terutama merujuk pada cara, lingkungan, tindakan,
perilaku pendidik, respon dan kinerja anak serta hal lain yang berkaitan,
sedangkan hasil-hasilnya terutama berkaitan dengan perilaku baru (tingkat
mutu tumbuh-kembang) yang melekat pada anak serta produk yang
menyertainya. Dalam menilai atau mengevaluasi pembelajaran
anak usia dini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah :
1.

Memberikan informasi pada pendidik/orangtua tentang
pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh
anak selama mengikuti PAUD.

2.

Menggunakan informasi yang didapat sebagai bahan umpan
balik

bagi

pendidik

untuk

memperbaiki

kegiatan

pembelajaran dan meningkatkan layanan pada anak agar
sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara
optimal.
3.

Memberikan masukan pada orang tua untuk melaksanakan
pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu
dengan proses pembelajaran di PAUD.

117

Asep Jihad, Evaluasi pembelajaran, (Cet. I, Jogjakarta:
Multi Pressindo, 2013), h. 53.

| 129

4.

Memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang
relevan

untuk

turut

serta

membantu

pencapaian

perkembangan anak secara optimal.

2.

Pentingnya Penilaian bagi anak PAUD TK
Komponen penilaian dalam pembelajaran antara lain

berfungsi untuk memberikan informasi tentang rancangan
pembelajaran

yang

digunakan

guru

dalam

kegiatan

pembelajaran. Penilaian digunakan sebagai patokan untuk
pengambilan keputusan. Keputusan tersebut berkaitan dengan
individu atau anak, program atau kurikulum dan sekolah secara
keseluruhan.118 Misalnya, seorang anak ditetapkan telah
mencapai perkembangan yang baik dalam merangkai dua kata
menjadi kalimat. Bisa juga anak telah memperoleh nilai baik,
cukup atau kurang pada materi belajar tertentu atau anak
diputuskan telah berhasil menyelesaikan pendidikan di TK dan
siap melanjutkan ke SD.119
Nilai yang diberikan berguna bagi semua pihak yang
terlibat dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak,
khususnya orang tua, guru, dan anak sendiri. Bagi orang tua
diharapkan dapat menentukan langkah atau upaya yang dapat
dilakukan dalam membantu peertumbuhan dan perkembangan
118

Anita Yus, Penillaian Perkembangan Belajar Anak
Taman Kanak-Kanak, (Cet.1; Jakarta; Kencana, 2011), h. 47.
119

Anita Yus, Penillaian Perkembangan Belajar Anak
Taman Kanak-Kanak, h. 47.
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anak. Bagi guru sebagai masukan dalam merancang kegiatan
belajar selanjutnya untuk setiap anak. Bagi anak sendiri sebagai
dorongan

atau

motivator

dalam

mengembangkan

diri

berikutnya.

3.

Subjek dan Sasaran Penilaian
Suharsimi (1999) dalam Anita Yus, mengemukakan

bahwa sasaran atau objek penilaian adalah segala sesuatu yang
menjadi pusat pengamatan karena penilai menginginkan
informasi tentang apayang dinilai. Penilaian yang berkaitan
dengan perkembangan anak tentunya tidak dapat mengabaikan
aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan
program itu sendiri.120 Sasaran penilain meliputi unsur input,
transformasi, dan output. Aspek input meliputi potensi yang
ingin dikembangkan yang ada pada diri anak. Aspek-aspek ini
terdiri dari enam dimensi pengembangan yaitu fisik, kognitif,
bahasa, seni, social emosional, serta moral dan nilai-nilai agama.
Berdasarkan dimensi pengembangan tersebut, dapat
diidentifikasi potensi yang meliputi aspek-aspek pengembangan
yang harus dicapai anak dalam kegiatan pelaksanaan program.
Aspek-aspek tersebut selanjutnya menjadi sasaran penilaian atau
aspek yang harus dinilai dalam kegiatan pelaksanaan program.

120

Anita Yus, Penillaian Perkembangan Belajar Anak Taman
Kanak-Kanak, h. 47.
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4.

Prinsip Penilaian bagi Perkembangan Anak Taman Kanakkanak
Penilaian dilakukan untuk mengetahui nilai dari sesuatu

pelaksanaan program. Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui
nilai semua kegiatan pelaksanaan program yaitu nilai anak, nilai
guru dan nilai program. Untuk mengetahui dan memperoleh
nilai yang benar-benar menggambarkan nilai sebenarnya dari
sesuatu yang akan dinilai, guru hendaknya memenuhi prinsipprinsip penilain berikut:
a) Menyeluruh
Penilaian secara menyeluruh maksudnya penilaian
dilakukan baik terhadap proses maupun hasil kegiatan
anak. Penilaian terhadap proses merupakan penilaian
pada

saat

kegiatan

pelaksanaan

program

atau

pembelajaran sedang berlangsung. Sehingga dapat dilihat
bagaimana tingkah laku, kemampuan berbicara, gerakgerik anak atau aspek-aspek perkembangan lainnya pada
diri anak.

Penilaian terhadap hasil yaitu penilaian

tentang hasil kerja anak dapat berupa hasil ketrampilan
tangannya berupa bentuk tertentu, seperti guntingan,
gambar, coretan dan sebagainya.
b) Berkesinambungan
Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan
terus-menerus. Hal tersebut dilakukan agar informasi
yang diperoleh betul-betul berasal dari gambaran
perkembangan hasil belajar anaka sebagai hasil didik
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dari

kegiatan

pelaksanaan

program.

Penilaian

direncanakan terlebih dahulu baik secara harian,
caturwulan, maupun tahunan. Untuk mendapatkan hasil
yang maksimal, guru dapat menggunakan catatan
sehingga bertahap hasil penilaian dapat diketahui.
c) Berorientasi pada Proses dan Tujuan
Penilaian yang dilakukan harus berorientasi pada tujuan
dan proses pertumbuhan dan perkembangan anak.
Penetapan

kegiatan

disesuaikan

dengan

tahapan

pertumbuhan dan perkembangan anak. Masing-masing
tujuan

dirumuskan

memudahkan

dalam

indikatornya
memberi

sehingga
nilai.

lebih

Tugas-tugas

pertumbuhan dan perkembangan anak yang sedang
dinilai dapat menjadi acuan dalam memberi nilai.
d) Objektif
Penilaian harus memenuhi prinsip objektivitas adalah
penilaian yang dapat memberikan informasi yang
sebenarnya atau mendekati sebenarnya tentang objek
kemampuan

atau

perubahan

pertumbuhan

dan

perkembangan yang dialami anak. Disamping itu, guru
harus

memperhatikan

perbedaan-perbedaan

perkembangan pada setiap anak. Artinya guru tidak
dapat memberikan interpretasi yang sama pada setiap
perilaku anak didik yang sama.
e) Mendidik
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Hasil penilaian harus dapat membina dan mendorong
timbulnya

keinginan

anak

untuk

meningkatkan

pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu,
hasil

penilaian

harus

dirasakan

sebagai

suatu

penghargaan yang bagi yang berhasil dan sebaliknya
merupakan peringatan bagi yang belum berhasil. Namun,
seorang guru harus ingat bahwa setiap anak terdapat
kelebihan-kelebihan. Ada anak yang sudah mampu pada
bidang tertentu, dan anak yang lain kurang di bidang
tertentu. Contohnya, ada anak yang bagus menggambar
tetapi dalam bahasa belum baik. Mulailah dari yang baik
itu,

jika

belum

muncul

guru

harus

membantu

menemukannya sehingga anak akan mampu memperoleh
nilai yang baik pada bidang atau dimensi kemampuan
tertentu yang dimilikinya. Nilai tersebut menjadi
pendorong bagi dirinya untuk melakukan belajar pada
tahap berikutnya.
f) Kebermaknaan
Hasil penilaian harus memiliki makna bagi orang tua,
anak didik, dan pihak lain yang berkepentingan dengan
pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal tersebut akan
terpenuhi jika guru dapat memberikan nilai yang benarbenar menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan
anak dalam kurun waktu tertentu. Ketercapaian ini sesuai
dengan perilaku yang menggambarkan kebiasaan anak
melakukan/mencapai sesuatu dalam kehidupan sehari| 134

hari di rumah dan tempat lainnya. Di samping itu, guru
juga

mampu

mendiskripsi

pertumbuhan

dan

perkembangan anak secara spesifik, jelas, dan konkret
dari setiap pertumbuhan dan perkembangan yang telah
dimiliki masing-masing anak.
g) Kesesuaian
Penilaian menunjukkan kesesuaian antara hasil atau nilai
yang diperoleh anak dan apa yang dilakukan atau
diajarkan guru. Artinya, nilai yang menggambarkan
kemajuan pertumbuhan dan perkembangan anak itu
memang

benar-benar

diperoleh

dari

kegiatan

pelaksanaan program yang dilakukan oleh guru di
sekolah.121

Penilaian secara garis besar dapat dilihat dari dua sisi.
Bila dilihat dari keberadaan yang dinilai, penilaian dikenal
dengan penilaian proses dan penilaian produk atau hasil.
Sedangkan, jika dilihat dari waktu penilaian yang dikaitkan
dengan pelaksanaan dan materi pembelajaran, penilaian dikenal
dengan penilaian formatif dan sumatif. Bila dilihat dari
metode/cara atau alat yang digunakan maka ada jenis tes dan
non tes.

121

Anita Yus, Penillaian Perkembangan Belajar Anak Taman
Kanak-Kanak, h. 57 – 59.
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5.

Pembelajaran PAUD Terpadu

4.1. Pengertian Pembelajaran Terpadu
Terpadu seringkali juga disamakan dengan istilah
terintegrasi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai
pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.
Integrasi berarti menggabungkan supaya menjadi satuan yang
utuh.122 Dalam Pendidikan Anak Usia dini terintegrasi diartikan
suatu usaha untuk memadukan antara program PAUD sendiri
dan program lain yang bisa menopang keberhasilan dalam
PAUD.123
Selain itu, menurut Fogarty dalam Luluk Asmawati
juga

menjelaskan

bahwa

anak-anak

memahami

konsep

keterpaduan secara utuh (vertical dan horizontal). Keterpaduan
secara vertikal adalah keterpaduan yang mendalam dalam
membahas suatu konsep atau topik. Jadi konsep keterpaduan
yaitu topik dibahas secara meluas dan mendalam.124 Hermawan
dalam Luluk Asmawati berpendapat bahwa pembelajaran
terpadu memiliki filosofi psikologis, dan praktis. Landasan
filosofis pembelajaran terpadu berfungsi untuk melandasi semua
aspek lainnya. Landasan psikologis berfungsi untuk menentukan
isi materi pemebelajaran terpadu yang akan diberikan kepada
anak agar tingkat kelauasan dan kedalaman isi materinya sesuai

122

Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 439.
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123

Mursid, Pengembangan Pembelajaran PAUD, h. 124.

124

Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD, h. 43

dengan

tahap

perkembangan

anak.

Landasan

praktis

pembelajaran terpadu berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata
yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran.125
Dengan demikian pembelajaran terpadu mampu menjalin aspek
perkembangan anak yang satu dengan perkembangan lainnya.
Maxim (1985:20) dalam Luluk Asmawati menjelaskan
bahwa pembelajaran terpadu merupakan sebuah pendidikan
yang

mempersiapkan

anak-anak

untuk

menjadi

pelajar

sepanjang hayat. Pembelajaran terpadu mencakup kegiatan yang
mengkombinasikan berbagai mata pelajaran, menekankan
pembelajaran proyek, sumber-sumber yang digunakan dengan
kehidupan

anak,

menghubungkan

berbagai

konsep,

menggunakan pendekatan tematik, memiliki jadwal dan
penegelompokkan anak secara flexible. Jadi anak-anak dipacu
dan dipicu menjadi pembelajar yang diharapkan mampu
mengejar kebutuhan belajarnya secara individual. Anak dalam
proses belajar tersebut difasilitasi dengan tema-tema yang
didesain secara bermakna dan dekat dengan kehidupan anak.126
Kurikulum yang dirancang pada kegiatan PAUD
terintegrasi mendapatkan pengalaman luas karena antara satu
mata pelajaran dengan yang lain saling berkaitan. Dengan
demikian, seluruh mata pelajaran merupakan satu kesatuan yang
utuh atau bulat. Untuk guru sendiri, kurikulum model ini sulit
125

Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD, h. 43-44.

126

Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD, h. 44.
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dirancang. Adapun pokok-pokok pendidikan yang harus
diberikan kepada anak dalam PAUD terintegrasi dengan
pendidikan Islam secara garis besar dapat dikelompokkan
menjadi tiga, yakni akidah, ibadah, dan akhlak. Maka pokokpokok yang harus diberikan kepada anak meliputi pendidikan
akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak.127
a.

Pendidikan Akidah
Islam menempatkan pendidikan akidah pada posisi

yang paling mendasar,yakni terposisikan dalam rukun yang
pertama dari rukun islam yang lima, sekaligus sebagai kunci
yang membedakan antara orang islam dengan non-islam.
Pendidikan akidah sangatlah penting dalam kehidupan anak,
maka dasar-dasar akidah harus terus menerus ditanamkan pada
diri anak, agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya
senantiasa dilandasi oleh aakidah yang benar.

b.

Pendidikan Ibadah
Tata peribadatan menyeluruh sebagaimana termaktub

dalam fiqih Islam hendaklah diperkenalkan sedini mungkin dan
seidikit dibiasakan dalam diri anak. Hal ini dilakukan agar kelak
menjadi insane yang benar-benar takwa, yakni insane yang taat
melaksanakan perintah agama dan taat pula dalam menjauhi
segala larangannya. Ibadah sebagaai realisasi dari akhlak
Islamiyah harus tetap terpancar dan teramalkan dengan baik
oleh anak.
127
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Murisd, Belajar dan Pembelajaran PAUD. h.

c.

Pendidikan Akhlak
Dalam rangka menyelamatkan dan memperkokoh

akidah Islamiyah anak, pendidikan harus dilengkapi dengan
pendidikan akhlak yang baik.anak selain diberikan keteladanan
yang tepat juga harus ditunjukkan tentang bagaimana
menghormati satu dengan yang lain. Anak perlu diberikan
rangsangan-rangsangan

akhlak

untuk

mengoptimalkan

perkembangan dan pertumbuhan yang baik.

4.2. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Terpadu
Prinsip-prinsip
khususnya
penggalian

di

Taman

tema-tema,

pemebalajaran
Kanak-Kanak
pelaksanaan

terpadu

di

PAUD

dikaitaakan

dengan

pembelajaran,

dan

pelaksanaan penilaian. Bredekamp (1992:17) berpendapat
bahwa prinsip pembelajaran terpadu adalah: (1) tema harus
berorientasi pada usia, perbedaan individu, dan karakteristik
social budaya anak-anak, (2) tema harus berkaitan langsung
dengan pengalaman nyata anak dan harus dikembangkan
berdasarkan hal-hal yang telah anak ketahui dan yang ingin
diketahui anak, (3) setiap tema harus menyajikan

konsep-

konsep yang dapat diselidiki oleh setiap anak melalui
pengalaman praktik langsung, (4) tema harus mengintegrasikan
materi dengan kegiatan, (5) anak harus aktif terlibat dalam
kegiatan, (6) kegiatan pada tema harus menggambarkan
kegiatan yang beragam, (7)tema dilakukan melalui kegiatan
proyek yang menghasilkan produk kreativitas, (8) tema harus
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memberikan kesempatan kepada anak untuk merefleksikan apa
yang telah anak ketahui, (9) tema harus dapat diperluas atau
diperbaiki sesuai dengan minat anak dan pemahaman yang
ditunjukkan anak, (10) mengakomodasikan kebutuhan anak
untuk bergerak, berinteraksi social, kemandirian, dan harga diri
yang positif, (11) menyediakan kesempatan bermain untuk
menerjemahkan pengalaman ke dalam pemahaman, (12)
menghargai perbedaan individual, latar belakang budaya,
pengalaman keluarga anak yang dibawa ke dalam kelas. 128
Lake dalam Luluk Asmawati juga menyatakan bahwa
prinsip

pembelajaran

perbedaan

individu,

mempertimbangkan

terpadu
(2)
minat

meliputi:

(1)

memberikan
anak,

(4)

menghargai
pilihan.

belajar

(3)

dengan

menggunakan pemahaman sebelumnya, (4) mengintegrasikan
teori dengan praktik dengan cara yang menyenangkan, (6)
memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan
prespektif masa depan dengan ditandai adanya pengembangan
kreativitas, berbagai kepandaian, dan berbagaai pilihan.129 Jadi
pada

prinsipnya

pembelajaran

terpadu

bertujuan

untuk

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, keunikan dan
kebutuhan anak sesuai dengan usianya.
Berdasarkan

pendapat-pendapat

para

ahli

dapat

disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran terpadu yaitu:
128

Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD,

129

Luluk Asmawati, Perencanaan Pembelajaran PAUD,

h. 45.
h. 46.
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1) Penggalian tema-tema, Pelaksanaan proses pembelajaran,
dan Pelaksanaan penilaian yang memfasilitasi seluruh aspek
pertumbuhan dan perkembangan anak.
2) Menghargai perbedaan individu.
3) Bermakna.
4) Memeberikan kesempatan kepada anak untuk berinisiatif,
aktif, kreatif, dalam berpendapat dan berkarya.
5) Belajar

melalui

bermain

dengana

sukarela

dan

menyenangkan.

6.

Pembelajaran PAUD Berbasis Alam

5.1. Landasan Filosofis Pembelajaran Berbasis Alam
Sekolah berbasis alam kini menjadi tren di sejumlah
kota.

Biasanya,

alasan

memilih

sekolah

alam

karena

kecenderungan nak yang secara perilaku cukup aktif, susah
koordinasi, terlalu kreatif, cenderung suka menciptakan hal-hal
baru, dan tidak begitu suka rutinitas. Sekolah alam lahir dengan
harapan dapat mengembalikan nilai-nilai esensial manusia
dalam menyatu dengan alam. Sekolah alam cenderung
membebaskan keinginan kreatif

anak sehingga anak akan

menemukan sendiri bakat dan kemampuan berlebih yang
dimilikinya. Pendidikan Anak Usia Dini berwawasan alam dan
lingkungan makin diminati akhir akhir ini. Mengingat kerusakan
lingkungan dewasa ini, manusia makin dituntut memiliki
kecerdasan naturalis. Seseorang yang memiliki kecerdasan
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naturalis tergolong tinggi akan mampu hidup harmonis dengan
alam, tidak merusak dan penuh kasih terhadap sesama makhluk
hidup. PAUD berwawasan alam dan lingkungan juga dipercaya
mampu mendukung perkembangan kecerdasan anak yang
komplit. Bukan cuma intelektual tapi juga emosional dan
spiritual. Untuk mewujudkan PAUD berbasis wawasan alam
seyogyanya harus memiliki ruang terbuka sebagai bagian dari
kawasan PAUD, sebab aktivitas terbesar peserta PAUD akan
berada di ruang terbuka. Kurikulum PAUD berbasis wawawan
alam sebetulnya tidak jauh berbeda dengan PAUD pada
umumnya. Karena itu, perlu mendiskusikan kurikulum sebagai
dasar rencana kegiatan harian. Pembelajaran berbasis alam dapat
memanfaatkan media dan sumber belajar secara bervariasi serta
mendukung kegiatan yang optimal dan kondusif.130
Media

dan

sumber

belajar

akan

membantu

mendekatkan jarak pemahaman antara anak dan pendidik
tentang suatu konsep dan proses yang dipelajari. Pendidik dapat
menemukan dan mengembangkan media serta suber belajar
yang

berbasis

alam

sekitar

sehingga

mendorong

dan

memudahkan anak untuk menemukan sendiri tentang konsep
dan proses yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
Lingkungan alam adalah objek-objek dan benda-benda yang ada
di alam yang sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai

130

Satmoko Budi Santoso, Sekolah Alternatif, Mengapa Tidak…?
Buku Pintar Sekolah Alam/Outbound, Home Schooling, dan Anak
Berkebutuhan Khusus. (Cet.I; Jogjakarta: DIVA Press; 2010), h. 13.
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sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajarini bisa meliputi
tanaman, binatang, hutan, kebun, kolam, dan sebagainya. 131
Filosofi pembelajaran berbasis alam sebenarnya telah
digagas pertama kali oleh Jan Lighthart pada tahun 1859. Tokoh
ini menyajikan suatu bentuk model pendidikan yang dikenal
dengan pengajaran barang sesungguhnya. Konsep ini menjadi
salah satu akar munculnya konsep pendidikan berbasis pada
alam atau back to nature school. Ide dasarnya adalah pendidikan
pada anak yang dilakukan dengan mengajak anak dalam suasana
sesungguhnya melalui belajar pada lingkungan alam sekitar
yang nyata. Filosi seperti inilah yang kemudian diaplikasikan
oleh Bobbi DePorter dan Mike Hernacki melalui konsepnya
pada Quantum learning.132
Bentuk pengajaran ini dilakukan sebagai upaya
menentang bentuk pengajaran yang cenderung intelektualisme
dan verbalistik. Menurut jan Lighthart, sumber utama bentuk
pengajaran ini adalah lingkungandi sekitar anak. Melalui bentuk
pengajaran ini akan tumbuh keaktifan anak dalam mengamati,
menyelidiki serta mempelajari lingkungan. Kondisi lingkungan
yang sesungguhnya juga akan menarik perhatian spontan anak,
sehingga anak memiliki pemahaman dan kekayaan pengetahuan
yang bersumber dari lingkungan. Kondisi lingkungan yang
131

Imam Musbiki, Buku Pintar PAUD, h. 121.

132

Bobbi dePorter dan Mike Hernacki, Quantum
Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan
(Bandung: Kaifa, 2002), hlm. 65-84.
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sesungguhnya juga akan menarik perhatian spontan anak,
sehingga anak memiliki pengetahuan yang bersumber dari
lingkungan sendiri. Bahan-bahan pengajaran yang bersumber
dari lingkungan sekitar anak akan mudah diingat, dilihat dan
dipraktekkan, sehingga kegiatan pengajaran menjadi berfungsi
secara praktis. Inti pengajaran ini sesungguhnya adalah
mengajak anak pada kondisi lingkungan sesungguhnya. Semua
bahan yang ada di lingkungan sekitar anaka dapat dipakai
sebagai pusat minat atau pusat perhatian anak. Bahan pengajaran
dari lingkungan oleh Jan Lighthart dikelompokkan dalam tiga
kategori, yaitu lingkungan alam, lingkungan produsen atau
lingkungan pengrajin, serta lingkungan masyarakat pengguna
bahan jadi. Bahan ini terdiri dari tanaman, tanah, batu-batuan,
kebun, sungai dan lading, penggrajin kayu, rotan serta pasar atau
toko.133
Landasan filosofi kedua dapat ditelaah dari filsafat
pendidikan

naturalism-romantik

yang

dikemukakan

oleh

Rousseau. Filosofi ini berusaha mengembangkan konsep
pendidikan emile yang dilakukan secara naturalistic atau alami.
Ia mengemukakan filosofinya bahwa: (1) Pendidikan harus
mengembangkan

kemampuan-kemampuan

alami

atau

bakat/pembawaan anak, (2) Pendidikan yang berlaangsung
dalam alam. Sesuai dengan pandangan tersebut, maka
pendekatan untuk mendidik anak bukanlah dengan mengajar
anak secara formal atau melalui pengajaran langsung, tetapi
133
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dengan member kesempatan kepada mereka belajar melalui
proses expository (penyajian) dan discovery (penemuan).134
Landasan filosofi ketiga adalah konsep filosofis yang
ketiga disampaikan oleh Decroly (1879). Filsuf pendidikan ini
mengemukakan beberapa ide filosofis, yaitu: (1) Sekolah harus
dihubungkan dengan kehidupan alam sekitar; (2) pendidikan dan
pengajaran agar didasarkan pada perkembangan anak, (3)
sekolah harus menjadi laboratorium bekerja bagi anak-anak, (4)
bahan-bahan
praktis.135
diharapkan

pendidikan/pengajaran

Ketiga
akan

yang

fungsional

dan

landasan filosofis pendidikan tersebut
menjadi

rumusan

pijakan

untuk

mengembangkan pembelajaran yang berbasis alam untuk
memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak.

5.2. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Alam
Pendekatan

pembelajaran

merupakan

suatu

cara

pandang dalam melihat dan memahami situasi belajar-mengajar.
Penggunaan suatu pendekatan dapat diibaratkan sebagai
penggunaan suatu kacamata dalam melihat atau memandang
keadaan. Cara pandang dalam suatu pendekatan pembelajaran
akaan membantu guru menyusun dan mengembangkaan
kerangka bepikir tentang berbagai unsur dalam pembelajaran.
Pendekatan pembelajaran pada dasarnya adalah cara pandang
134

Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD, h. 127

135

Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD , h. 128.
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atau cara berpikir guru tentang berbagai komponen dalam sistem
pembelajaran. Beberapa pendekatan yang dapat dijadikan
rujukan dalam pembelajaran berbasis alam, antara lain:136
2) Pendekatan pedosentris versus materiosentris
Pendekatan pedosentris yaitu cara memandang kegiatan
pembelajaran yang bertumpu atau bertitik tolak dari
kesanggupan atau kemampuan anak sebagai individu yang
belajar. Seorang guru harus berusaha untuk memikirkan dan
menelaah seberapa kesanggupan atau kemampuan anak
menguasai

suatu

proses

dan

bahan

atau

materi

pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran dapat
diperoleh anak dari sumber belajar yang ada di lingkungan
sekitar. Dengan demikian, tingkat kesanggupan anak untuk
menyelesaikan suatu tahapan perkembangan dapat diamati
dan digambarkan secara individual. Hal ini berbeda dengan
cara pandang dari materiosentris yang menganggap bahwa
segala pusat kegiatan pembelajaran harus dimulai dengan
materi atau bahan pembelajaran. Cara pandang ini akan
mengarahkan

guru

untuk

melaksanakan

kegiatan

pembelajaran dengan menggiring seluruh aktivitas anak
untuk menguasai materi atau bahan pembelajaran. Hal
terpenting bagi guru adalah bagaimana materi diselesaikan
dan anak-anak dapat menguasainya.guru tidak perlu
memikirkan anak yang lambat, sedang, atau cepat dalam
menangkap materi atau bahan pembelajaran.
136
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3) Pendekatan child centered versus teacher centered.
Pendekatan child centered atau student centered merupakan
suatu cara pandang yang menganggap bahwa pusat kegiatan
pembelajaran bertitik tolak pada aktivitas anak. Cara
pandang ini meyakini bahwa anak memiliki kemampuan
sendiri

melalui

berbagai

aktivitas

dalam

mencari,

menemukan, menyimpulkan, serta mengkomunikasikan
sendiri berbagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai.
Tugas utama guru adalah menyusun dan menciptakan
berbagai situasi dan fasilitas yang memungkinkan anak
belajar. Pendekatan ini digunakan dalam pembelajaran
berbasis alam yang memungkinkan pendidik mengajak anak
menggunakan berbagai sumber belajar lingkungan sekitar
secara aktif.
4) Pendekatan discovery verus expository.
Pendekatan

discovery

dikenal

juga

dengan

istilah

pendekatan penemuan. Pendekatan ini mempunyai cara
pandang yang memusatkan kegiatan pembelajaran pada
upaya atau aktivitas anak didik untuk menemukan sendiri
berbagai aspek pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai
melalui

berbagai

pengalaman

yang

dirancang

dan

diciptakan guru. Sedangkan pendekatan expository lebih
memandang aktivitas pembelajaran sebagai kegiatan guru
melakukan

expose

atau

penyampaian

pengetahuan,

ketrampilan, dan nilai-nilai.
5) Pendekatan proses versus pendekatan hasil.
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Pendekatan proses dalam pembelajaran berbasis alam
mengisyaratkan

bahwa

kegiatan

pembelajaran

lebih

mengedepankan pentingnya proses belajar mengajar sebagai
proses pemerolehan berbagai ragam pengetahuan, nilainilai,

dan

ketrampilan

oleh

anak

sendiri.

Adapun

pendekatan hasil lebih menekankan pentingnya hasil belajar
tanpa begitu memperdulikan proses yang dilalui oleh anak
dalam belajar.
5. Pendekatan konkret versus pendekatan abstark.
Pendekatan konkret merupakan cara pendang dalam proses
pembelajaraan yang lebih mengupayakan pelaksanaan
kegiatan pembelajarn dengan proses yang konkret. Melalui
pendekatan ini, proses pembelajaran akan diupayakan
sedemikian rupa, sehingga menjadi sesuatu yang konkret
bagi anak, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun
pendekatan abstrak merupakan cara pandang dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih banyak
menggunakan proses abstrak. Proses seperti ini memberikan
pemahaman yang verbalisme pada anak tentang berbagai
ragam pengetahuan, nilai-nilai, dan ketrampilan tertentu.
5.

Pendekatan tematik
Pendekataan ini merupakan suatu cara pendang dalam
menyelenggarakan

pembelajaran

yang

menggunakan

berbagai konteks dalam kehidupan anak sehari-hari.
Konteks itu sendiri terdiri dari benda, peristiwa, keadaan,
atau pengalaman yang berada dalam kehidupan sehari-hari
| 148

dan mungkin dialami oleh anak pada suatu waktu tertentu.
Pendekatan ini memungkinkan guru dapat mengembangkan
suatu strategi pembelajaran bermakna, utuh, dan terpadu
yang

mengaitkan

antara

pembelajaran

satu

dengan

pembelajaran lainnya. 137

5.3. Kelebihan-kelebihan Sekolah Alam
Satmoko Budi Santoso dalam Sekolah alaternatif
merumuskan beberapa kelebihan dari sekolah alam. Kelebihan
sekolah alam yang bisa dibuktikan adalah sebagai berikut:138
1) Sekolah alam cenderung membebaskan keinginan kreatif
anak sehingga anak akan menemukan sendiri bakat dan
kemampuan berlebih yang dimilikinya.
2) Konsep

pembelajaran

dengan

cara

sambil

bermain

cenderung menjadikan pemahaman mengenai sekolah
bukanlah beban, melainkan hal yang menyenangkan.
Namun, bukan berarti tidak ada target dalam sekolah alam.
Hanya saja, target di sekolah alam pastilah tidak seketat
dalam sekolah formal dengan tuntutan pengerjaan PR dan
penguasaan materi pelajaran yang cukup kompleks dalam
tiap semesternya. Pada sekolah alam orientasinya lebih pada
memfokuskan kelebihan yang dimiliki anak dengan metode

137

Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD, h. 141.
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Satmoko Budi Santoso, Sekolah Alternatif, Mengapa
Tidak…? Buku Pintar Sekolah Alam/Outbound, Home Schooling,
dan Anak Berkebutuhan Khusus.h. 13.
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pencairan yang tak baku dan relative menyenangkan
diterima anak lewat bentuk-bentuk permainan tertentu.
3) Guru sekolah berbasis alam yang baik tentu saja tetap
merupakan lulusan Perguruan Tinggi yang memiliki
pendidikan dan wawasan kemandirian memadai, memiliki
akhlak yang baik, kreatif, inovatif dan mampu memberikan
rangsangan perkembangan, sehingga menjadi partner yang
baik bagi anak-anak binaannya.
4) Metodologi pembelajaran yang ditetapkan cenderung
mengarah pada logika berpikir dan inovasi yang baik dalam
bentuk praktik nyata. Bentuk kurikulumnya bisa saja 40 dan
60. Artinya, 40% adalah teori dan 60% adalah praktik. Hal
tersebut diasah melalui interaksi berupa pengenalan teori,
ceramah, diskusi atau pemecahan masalah yang terstruktur,
dan dalam praktik yang bisa berupa pengenalan studi kasus
maupun presentasi. Puncaknya adalah praktik menciptakan
atau membuat sesuatu yang baru dari bahan-bahan yang
tersedia di alam raya, baik dari segi pepohonan, tumbuhan,
buah, dan lainnya.
5) Bagi sekolah alam yang memang dikelola oleh pihak swasta
atau lembaga tertentu yang kredible, pastilah amat
memperhatikan

buku-buku

penunjang

yang

bermutu

sebagai bahan sumber acuan guna mendukung praktik
metodologi action learning. Oleh sebab itu, pada sekolah
alam
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juga

dipersiapkan

kelengkapaan

pengadaan

perpustakaan yang baik dan buku-buku rujukan dari
berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
6) Dalam sekolah alam tidak hanya sisawa yang belajar tetapi
gurupun dituntut harus terus belaja, bisa dari murid atau
guru-guru lain. Bahkan orang tua pun diharapkan peran
maksimal untuk tetap belajar dari guru dan murid lainnya.
Sekolah alam menanamkan prinsip bahwa semua makhluk
berkewajiban untuk belajar. Pengertian belajar tentu saja
bukan hanya berada di kelas atau mempelajarai satu
pelajaran tertentu. Belajar dalam konteks toleransi sosial
juga penting. Pelajaraan yang ada bukanlah hanya untuk
mengejar nilai, namun yang penting adalah memahami
seberapa jauh proses belajar tersebut dapat dinikmati dan
dapat diterapkan dengan baik. Dengan kata lain, antara
kurikulum, toleraansi sosial dan pemanfaatan kehidupan
keseharian dapat ditarik benang merah transformasi ilmu
yang paling berguna.139
7) Sekolah

alam

pastilah

dilengakapi

beragai

macam

pepohonan di sekitarnya. Secara siklus biologis, adanya
penunjang jenis tanaman atau tumbuhan tersebut jelas
menghasilkan kadar oksigen yang positif agar mampu
memaksimalkaan perputaran kerja otak, terutama ketika
dituntut menyaring hasil interaksi pembelajaran.
139

Satmoko Budi Santoso, Sekolah Alternatif, Mengapa
Tidak…? Buku Pintar Sekolah Alam/Outbound, Home Schooling,
dan Anak Berkebutuhan Khusus. h. 15.
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8) Materi

pembelajaran tentu

saja

disesuaikan

dengan

kompetensi kurikulum pada rentang waktu tertentu dan
terprogram secara matang.
9) Mengadakan evaluasi setiap kali semester untuk mengukur
inovasi yang dilakukan dalam pembelajaran. Sehingga akan
terbangun pola pembelajaran dialektika yang sangat
kondusif

membangkitkan

semangat

murid

untuk

memperbaiki diri dan belajar lebih baik lagi. Maksimalisasi
atas bentuk sosialisasi model pembelajaran seperti ini juga
merupakan wujud kecintaan atas nilai-nilai kearifan local.
Hanya dengan mengolah kekayaan tanaman dan buahbuahan ladang atau kebun sendiri ternyata merupakan
cerminan sikap cinta lingkungan, bahkan nasionalisme.
Tanpa harus gembar-gembor jargon yang justru berpretensi
main-main janji, maka tindakana nyata menciptakan produk
berbasis alam adalah lebih dari sekedar pamflet kosong.140
Pada dasarnya sekolah alam juga mendasarkan
kurikulumnya pada kurikulum umum yang ada di sekolah
formal maupun sekolah swasta lainnya. Secara global,
kurikulum tersebut mencakup penciptaan akhlak yang baik,
penguasaan ilmu pengetahuan, dan penciptaan pemahaman
kepemimpinan yang memadai. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
140
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1) Penciptaan Akhlak yang baik
Apa pun latar belakang agama murid yang bersangkutan,
sekolah alam sebagai tempat belajar adalah muara
penciptaan akhlak yang baik. Oleh sebab itu, pada sekolah
alam, salah satu kurikulum yang ada mendasarkan pada
pendidikan agama yang memenuhi syarat.
2) Penguasaan ilmu pengetahuan
Anak didik diharapkan dapat menguasai pengetahuan
dengan baik. Meskipun belajar di sekolah yang berbasis
kurikulum alam, anak didik juga dituntut menguasai ilmu
penegetahuan yang memadai. Misalnya, tetap ada pelajaran
computer, bahasa inggris, olah raga, cinta bangsa melalui
kegiatan upacara bendera, dan tuntutan penguasaan
pengetahuan lainnya.
3) Penciptaan Pemahaman Kepemimpinan yang Memadai
Satu hal yang tidak bisa dilewatkan dari keberadaan sekolah
alam

sebagaimana

sekolah

umum

lainnya

adalah

komitmennya pada pada upaya penciptaan pemahaman
kepemimpinan yang memadai. Lebih spesifik lagi, anak
didik pada sekolah alam tidak dibentuk menjadi orang yang
mampu

menjadi

innovator

yang

mempunyai

jiwa

kepemimpinan. Konteks kepemimpinan yang dimaksud
tidak hanya

memimpin secara

sosial, namun juga

| 153

memimpin dirinya sendiri, yakni segala tingkah laku yang
positif, bertanggung jawab dan kesatria.141

6. Pembelajaran PAUD berbasis Pendidikan Karakter
Karakter memegang peranan penting dalam berbagai
aspek kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Oleh karena itu, pendidikan karakter bagi anak usia
dini memegang peranan yang sangat penting, dan akan
mewarnai

perkembangan

pribadinya

secara

keseluruhan.

Pendidikan karakter yang mengenalkan anak didik padaa
kejujuran,keterbukaan, dan lain sejenisnya kemudian harus
digelar dengan sedemikian rupa. Menurut Yudi Latif dalam
Moh. Yamin mengemukakan bahwa pendidikan karakter adalah
satu payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran
dan pembelajaran bagi perkembangan personal. Ini mencakup
penalaraan sosial, pengembangan kognitif, pembelajaran sosial
dan

emosional,

ketrampilan

pendidikan

hidup,

kebajikan/moral,

pendidikaan

kesehatan,

pendidikan
pencegahan

kekeraasaan, resolusi konflik dan filsafat etik/moral.142

141
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Menurut Foerster dalam Moh. Yamin mengemukakan
empat ciri dasar dalam pendidikan karakter yang selanjutnya
dapat digambarkan sebagaai berikut:
1) Keteraturan interior dimana setiap tindakan diukur berdasar
hirarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap
tindakan.
2) Koherensi yang member keberanian, membuat seseorang
teguh pda prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada
situasi baru ataau takut resiko. Koherensi merupakan dasar
yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanay
koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang.
3) Otonomi. Disitu seseorang menginternalisasi aturan dari
luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Hal ini dapat
dilihat lewat penilaian atas keputusan tanpa terpengaruh
atas desakan pihak lain.
4) Keteguhan dan Kesetiaan. Keteguhan merupakan daya
tahan seseorang guna mengingini sesuatu yang baik.
Kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas
komitmen yang dipilih.143
6.1. Hakikat Pendidikan Karakter bagi Anak Usia Dini
Pendidikan karakter bagi anak usia dini memiliki
makna lebih tinggi dari pendidikan moral karena tidak hanya
berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana
143

Moh. Yamin, Sekolah yang Membebaskan,: perspektif Teori
dan Praktik Membangun Pendidikan yang Berkarakter dan Humanis., h. 202
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menanamkan kebiasaan tentang berbagai perilaku yang baik
dalam kehidupan, sehingga anak memiliki kesadaran, dan
pemahaman yang tinggi. Serta kepedulian dan komitmen untuk
menerapkan kebajikan dalam kehiupan sehari-hari. Karakter
merupakan sifat alami bagi anak usia dini untuk merespon
situasi secara bermoral, harus diwujudkan dalam tindakan nyata
melalui pembiasaan untuk berperilaku baik, jujur, bertanggung
jawab, dan hormat terhadap orang lain. Pendidikan karakter
merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada
peserta didik yang meliputi komponen: kesadaran, pemahaman,
kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan
nilai-nilai tersebut, baik terhadap Allah tuhan Yang Maha Esa,
diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun masyarakat dan
bangsa secara keseluruhan sehingga menjadi manusia sempurna
sesuai dengan kodratnya. 144
Pendidikan karakter menuntut keterlibatan semua pihak
(stakeholders) termasuk komponen-komponen yang ada dalam
system pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, rencana
pembelajaran, proses pembelajaran, mekanisme penilaian,
kualitas hubungan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan
sekolah,

pelaksanaan

pengembangan

diri

peserta

didik,

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, serta etos kerja
seluruh warga dan lingkungan sekolah. Keberhasilan pendidikan
karakter bagi anak usia dini sangat bergantung pada ada
tidaknya kesadaran, pemahaman, kepedulian dan komitmen
144
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berbagai pihak terhadap pendidikan. Kilpatrick dalam E. Mulyas
mengemukakan bahwa: “salah satu penyebab ketidakmampuan
seseorang

berperilaku

baik

meskipun

telah

memiliki

pemahaman tentang kebaikan itu (moral understanding)
disebabkan karena tidak terlatih untuk melakukannya (moral
doing). Oleh karena itu pendidikan karakter bagi anak usia dini
sebaiknya direalisasikan melalui berbagai tindakan nyata dalam
pembelajaran, jangan terlalu teoritis, dan jangan banyak
membatasi aktivitas pembelajaran, apalagi hanya terbatas di
dalam kelas.145
Moral understanding sebagai aspek pertama yang
haraus diperhatikan dalam pendidikan karakter bagi anak usia
dini memiliki enam unsur, yaitu kesadaran moral
awareness),

(moral

pengetahuan tentang nilai-nilai moral (knowing

about moral values), penentuan sudut pandang (perspective
taking), logika moral (moral reasoning), keberanian mengambil
keputusan (decision making), dan pengenaalan diri (self
knowledge). Keenam unsure terseebut merupakan komponenkomponen yang harus ditekankan dalam pendidikan karakter,
serta diajarkan kepada peserta didik dan diintegrasikan dalam
seluruh pembelajaran. Moral doing merupakan penguatan aspek
emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter.
Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus
dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri,
145

E. Mulyasa, Manajemen PAUD, h. 69.
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percaya diri (self esteem) motivasi diri (self motivation), disiplin
diri (self discipline), kepekaan terhadap penderitaan orang lain
(empathy), cinta kebenaran (loving the good), pengendalian diri
(self control), dan kerendahan hati (humility).
Jika kedua aspek di atas sudah terwujud dalam
pendidikan karakter anak usia dini, maka moral acting sebagai
outcome akan dengan mudah dilakukan oleh peserta didik.
Pemerintah telah menetapkan 18 nilai karakter dan 17 nilai
kewirausahaan yang harus ditanamkan kepada anak-anak
sebagai berikut:
a. 18 Nilai Karakter
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Relegius
Jujur
Toleransi
Disiplin
Kerja keras
Kreatif
Mandiri
Demokratis
Rasa ingin tahu
Semangat kebangsaan
Cinta Tanah Air
Menghargai prestasi
Bersahabat/Komunikatif
Cinta Damai
Gemar Membaca
Peduli Lingkungan
Peduli Sosial
Tanggung Jawab.146

146

| 158

E. Mulyasa, Manajemen PAUD, h. 72.

b. 17 Nilai Kewirausahaan
1) Mandiri
2) Kreatif
3) Berani mengambil Resiko
4) Berorientasi pada tindakan
5) Kepemimpinan
6) Kerja keras
7) Jujur
8) Disiplin
9) Inovatif
10) Tanggung Jawab
11) Kerja sama
12) Pantang menyerah
13) Komitmen
14) Realistis
15) Rasa ingin tahu
16) Komunikatif
17) Motivasi Kuat untuk Sukses. 147
Berkaitan dengan pendidikan karakter ini. Character
education Quality Standards merekomendasikan 11 prinsip
untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif, sebagai
berikut:
1) Merekomendasikan nilia-nilai dasar etika sebagai basis
karakter.
2) Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya
mencakup pemikiran, perasaan dan perilaku.
3) Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif
untuk membangun karakter.

147

E. Mulyasa, Manajemen PAUD, h. 73-74.
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4) Menciptakan komunitas sekolah sekolah yang memiliki
kepedulian.
5) Memberi

kesempatan

kepada

peserta

didik

untuk

menunjukkan perilaku yang baik.
6) Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan
menantang

yang

menghargai

semua

peserta

didik,

membangun karakter mereka dan membantu mereka untuk
sukses.
7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri para peserta didik.
8) Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas
moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan
karakter dan setia kepada nilai dasar yang sama.
9) Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan
luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter.
10) Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai
mitra dalam usaha membangun karakter.
11) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai
guru-guru karakter, dan manaifestasi karakter positif dalam
kehidupaan peserta didik.148

6.2. Indikator keberhasilan Pengembangan Karakter Anak Usia
Dini
Para ahli pendidikan moral yang mengembangkan teori
pembentukan karakter, diantaranya

Lawrence Kohlberg‟s

mengembangkan moral kognitif dan penelitian tentang keadilan
148
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sebagai inti dari moralitas. Kemudian, Erickson yang membagi
perkembangan manusia menjadi beberapa tahapan, dan setiap
tahap tersebut memiliki suatu konflik yang harus diselesaikan
oleh individu. Pada pendidikan anak usia dini peran orang
terdekat seperti ibu, bapak, kakak, maupun anggota keluarga
lainnya

sangat

penting. Setelah itu Dewantara

yang

mengembangkan teori bahwa “ mendidik anak kecil bukanlah
atau belum memberi pelajaran, akan tetapi lebih ditekankan
pada upaya menyempurnakan perasaan dan pikiran, yaitu
dengan latihan-latihan untuk mengembangkan panca indra.
Selanjutnya, Living Values Education menurut Tilam, Diane &
Hsu, mengembangkan karakter anak dengan asumsi bahwa: 1)
nilai-nilai universal mengajarkan penghargaan dan kehormatan
tiap-tiap

manusia,

2)

setiap

peserta

didik

benar-benar

memperhatikan nilai-nilai dan mampu menciptakan dan belajar
dengan positif bila diberikan kesempatan, 3) Peserta didik
berjuang dalam suasana berdasarkan nilai dalam lingkungan
yang positif, aman dengan sikap saling menghaargai dan kasih
saying, peserta didik dianggap mampu belajar

menentukan

pilihan-pilihan yang sadar lingkungan. Adapun nilai-nilai yang
dikembangkan

untuk

anak

usia

dini

adalah

nilai-nilai

kedamaian, penghargaan, cinta, tanggung jawab, kebahagiaan,
kerja

sama,

kejujuran,

kerendahan

hati,

toleransi,

kesederhanaan, dan persatuan.149
149

E. Mulyasa, Manajemen PAUD, h. 75-77.
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Keberhasilan

pengembangan

karakter

dalam

pendidikan anak usia dini dapat diketahui dari perilaku anak
sehari-hari yang tampak pada setiap aktivitas sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kesadaran
Kejujuran
Keikhlasan
Kesederhanaan
Kemandirian
Kepedulian
Kebebasan dalam bertindak
Kecermatan/ketelitian
Komitmen.150
Indikator-indikator di atas harus dimiliki oleh seluruh

anak usia dini. Untuk kepentingan tersebut, guru, kepala
sekolah, pengawas, bahkan komite sekolah harus member
contoh dan menjadi suri tauladan dalam mempraktekkan
indikator-indikator pendidikan karakter dalam perilaku seharihari. Dengan demikian, akan tercipta iklim yang kondusif bagi
pembentukan

karakter

anak

usia

dini,

dan

seluruh

lingkungannya sehingga pendidikan karakter tidak hanya
dijadikan ajang pembelajaran, tetapi menjadi tanggung jawab
lingkungan. Lebih dari itu, pendidikan karakter bukan hanya
tanggung jawab sekolah semata, tetapi merupakan tanggung
jawab semua pihak yaitu orang tua, pemerintah, dan masyarakat.
Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan dan
pengembangan karakter akan semakin efektif hasil yang
diperoleh. Oleh karena itu, untuk mengaktifkan program
150
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pembangunan dan pengembangan karakter anak usia dini
diperlukan jalainan kerjasama antara
masyarakat,

dan

pemerintah,

baik

sekolah, orang tua,
dalam

perencanaan,

pelaksanaan, maupun evaluasi dan pengawasannya.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A.

Tipe Penelitian.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang

bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi,
berbagai situasi, atau berbagai variable yang timbul di
masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa
yang terjadi.151 Selanjutnya, menurut Moleong bahwa penelitian
deskriptif

kualiatatif

diartikan

sebagai

penelitian

yang

bermakssud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami subjek penelitian secara menyeluruh yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata atau lisan.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di lokasi sekitar kampus IAIN
Ambon, yaitu pada jalan raya IAIN Ambon, Kbn.Cengkeh, Bt.
Merah Atas Ambon, yang selanjutnya lokasi itu disebut lingkar
kampus IAIN Ambon.
C. Subjek Penelitian
Pengambilan data dalam penelitian ini berdasarkan
informasi yang diperoleh dari informan yaitu ketua yayasan,
kepala sekolah PAUD, Pendidik PAUD, orang tua murid.
151

M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatiff; .,(Edisi
pertama: Jakarta; Kencana, 2005). h. 36.
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D. Penentuan Informan
Penentuan informanan dalam penelitian ini diambil
secara purposive, yaitu pada beberapa orang yang memahami
model pengembangan pembelajaran pendidikan anak usia dini
yang diambil secara purposive.
E. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah PAUD yang berloksi
di Lingkar Kampus IAIN Ambon, yaitu PAUD Kuntum Ceria
dan PAUD Al-Hikmah yang terletak di Jalan Raya IAIN
Ambon.
F.

Sumber Data Penelitian.
Data

yang

dikumpulkan

untuk

menjelaskan

permasalahan penelitian dikumpulkan dari dua sumber utama
yaitu sumber-sumber primer dan sekunder. Data primer
diperoleh melalui observasi non partisipan dan wawancara.
Observasi yang dilakukan bersama tim penelitian yang melihat
proses pembelajaran di kelas, serta sarana dan prasarana
penunjang pembelajaran di lembaga PAUD tersebut. Sedangkan
wawancara yang dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam
tentang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran,
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evaluasi

pembelajaran

dan

faktor-faktor

penunjang

dan

penghambat dalam proses pelaksanaan model pembelajaran di
lembaga pendidikan anak usia dini yang menjadi objek
penelitian.
Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil
olahan data berupa dokumen, laporan, publikasi dan literatur
yang

relevan

dengan

tema

penelitian.

Dokumen

yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang
berkaitan dengan pembelajaran seperti kurikulum, rencana
program tahunan, rencana program bulanan dan laporan hasil
belajar peserta didik. Data dan sumber data akan dituangkan
dalam kisi-kisi instumen penelitian. Instrument penelitian
merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, sebagai
berikut:
Table 1.
Kisi-kisi instrument Penelitian “Pelaksanaan Pembelajaraan
di PAUD”
No.

Tujuan

Aspek

1.

Perencan 1. Makna

dari

aan

Konsep yang

Pembela

dikembangkan

jaran

2. Kurikulum
yang
digunakan
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Sumber Data
- Kepsek
- Ketua
Yayasan

Teknik
- Wawan
cara
- Studi
dokum
entasi

3. Perencaanaan
tahunan
4. Perencanaan
semester
5. Perencanaan
mingguan
6. Perencanaan
harian
2.

Pelaksan

1. Kegiatan awal -

Guru

aan

2. Kegiatan inti

Kepala

Pembela

3. Kegiatan

jaran

-

sekolah

akhir

-

-

Wawan
cara

-

Studi

Orang tua

dokum

4. Pendekataan

entasi

yang

-

observ

digunaakan

asi

5. Metode
pembelajaran
yang
digunakan.
6. Media

yang

digunakan
dalam
pembelajaran.
3.

Evaluasi
Pembela

1. Metode

-

evaluasi yang -

Guru
Kepala

-

Waw
ancar
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jaran

digunakan.

sekolah

2. Alat evaluasi -

a

Orang tua

-

Studi

yang

doku

digunakan.

menta

3. Raport

si

laporan

-

perkembanga

obser
vasi

n anak.

G. Cara Penentuan Sumber Data
Cara penentuan sumber data yang telah ditentukan
adalah:
1.

Data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara
mendalam dan dokumentasi diperoleh di lapangan lokasi
penelitian dan informan penelitian dengan tehnik:
a. Pedoman Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan
secara sengaja dan langsung ke objek penelitian guna
memperoleh

gambaran

tentang

pelaksanaan

pembelajaran di kelas-kelas PAUD yang meliputi;
suasana belajar, strategi pembelajaran yang digunakan,
penggunaan

media

pembelajaran

dan

evaluasi

pembelajaran.
b. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh
informasi tentang bagaimana pola pengembangan PAUD
yang meliputi
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di lembaga-lembaga tersebut yang

meliputi data; keunggulan yang dikembangkan, cara
pengembangan, infra struktur yang dibutuhkan, lama
pembelajaran dan bagaimana cara pembelajaran yang
efektif dan efesien.
c. Dokumentasi yaitu melalui penelusuran dokumendokumen

lembaga-lembaga

PAUD

tersebut

yang

meliputi visi dan misi lembaga, kurikulum, serta fotofoto kegiatan.
2.

Data sekunder data primer yang telah diperoleh kemudian
disikronkan dengan teori-teori yang relevan dengan topik
penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini berasal
dari kata-kata, perbuatan dan dokumen-domumen mengenai
pembelajaran. Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai
instrument utama, data yang diperoleh dari wawancara dan
observasi dituangkan dalam catatan lapangan. Sedangkan data
berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran
dipelajari untuk dijadikan acuan dalam implementasi yang
dilaksanakan guru dalam pembelajaran.
1.

Observasi Mendalam
Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas
pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis dan
bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang faktual,
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ceremat dan terinci mengenai keadaan lapangan serta
dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Dalam penelitian ini
pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan
tidak terlibat, artinya peneliti tidak terlibat langsung dalam
kegiatan yang dilakukan objek penelitian.
Hasil observasi ini dituangkan dalam catatan
lapangan yang terdiri dari bagian, yaitu 1) Tempat, waktu
dan judul kejadian. 2) Rekonstruksi suasana dan dialog. 3)
Tanggapan Pengamat atau peneliti.

Observasi yang

dilakukan peneliti ini berusaha menggali pelaksanaan
pembelajaran di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang
menjadi objek penelitian. Observasi dilakukan dengan
melakukan pengamatan kegaiatan pembelajaran. Observasi
yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan
langsung ke objek penelitian guna memperoleh gambaran
tentang proses pembelajaran di kelas-kelas PAUD yang
meliputi; suasana belajar, strategi pembelajaran yang
digunakan, dan penggunaan media pembelajaran.

2.

Wawancara mendalam
Wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer)

yang

mengajukan

pertanyaan

dan

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pedoman
wawancara semi terstruktur, yaitu memuat garis besar yang
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akan ditanyakan kemudian satu diperdalam untuk mengorek
keterangan lebih lanjut. Adapun data yang digali melalui
wawancara adalah data mengenai perencanaan, dalam hal
ini tentang garis besar dan jenis-jenis perencanaan
dilembaga PAUD yang menjadi objek penelitian.
Data selanjutnya adalah data mengenai pelkasanaan
yang dalam wawancara mencoba menggali metode dan
pendekatan yang digunakan. Selanjutnya, data mengenai
evaluasi yang dilakukan melalui wawancara berusaha
mencari data mengenai metode dana alat evaluasi yang
digunakan beserta cara sekolah menyampaikan hasil belajar
dan perkembangan anak kepada orang tua. Hasil wawancara
tersebut kemudian dituangkan peneliti kedalam catatan
lapangan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1)
Identitas Narasumber, 2) Pertanyaan dan jawaban yang
diberikan

Narasumber

dan

3)

Tanggapan

peneliti.

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh
informasi tentang bagaimana pola pengembangan PAUD
yang meliputi di lembaga-lembaga tersebut yang meliputi
data; keunggulan yang dikembangkan, cara pengembangan,
infra struktur yang dibutuhkan, lama pembelajaran dan
bagaimana cara pembelajaran yang efektif dan efesien.

3.

Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah sumber data yang
digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa
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dokumen dan data tertulis, gambar (foto) dan karya-karya
yang memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam
penelitian ini studi dokumentasi difokuskan pada dokumendokumen terkait pembelajaran, seperti visi dan misi
lembaga, rancangan kegiatan tahunan, rancangan kegiatan
bulanan, rancangan kegiatan harian, kurikulum khas
lembaga PAUD objek penelitian dan laporan evaluasi
perkembangan peserta didik yang telah diisi guru. Data
yang diambil dalam penelitian ini yang menggunakan studi
dokumentasi berada di aspek perencanaan dan evaluasi.
Pada aspek perencanaan peneliti memeriksa dokumen
perencanaan pembelajaran seperti kurikulum, perencanaan
tahunan, perencanaan semester, perencanaan mingguan dan
harian. Juga, peneliti melihat contoh-contoh lembar evaluasi
peserta didik.

I.

Teknik Analisis Data
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif, yakni suatu teknik mendiskripsikan hasilhasil penelitian dengan penguraian narasi secara verbal, yang
digunakan untuk menganalisa data observasi, dokumentasi dan
hasil wawancara, karena bertujuan untuk menggambarkan
keadaan fenomena yang berhubungan dengan objek penelitian.
Analisis data kualitatif merupakan upaya mengidentifikasi cirriciri suatu objek dan kejadian oleh anggota-anggota budaya.
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Adapun analisis yang digunakan meliputi Pengumpulan data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
1.

Pengumpulan Data
Pengumpulan

data

dilakukan

dengan

cara

mengumpulkan catatan observasi, catatan hasil wawancara,
dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dipilih dalam
focus penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan dan
evaaluasi pembelajaran.
2. Reduksi Data
Pada tahap ini, proses pengumpulan data telah
selesai dilakukan dan semua hasil catatan lapangan dibaca,
diphami dan dibuat ringkasan kontaknya. Ringkasan kontak
berisi tentang uraian hasil penelitian

terhadap catatan

lapangan, focus dan jawabaan terhadap masalah yang
diteliti.
Tahapan selanjutnya adalah mengembangkan sistim
pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam
catatan lapangan dan ringkasan kontak dibaca dan ditelaah
sekali lagi secara seksama guna mengidentifikasi topictopik liputan. Setiap topik liputan diberi kode yang
menggambarkan topik tersebut.
3. Penyajian Data
Peneliti melakukan pengorganisasian data dalam
bentuk penyajian data informasi berupa teks naratif yang
memungkinkan

untuk

menarik

kesimpulan

daan
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pengambilan tindakan. Data yang didapat dari observasidan
wawancara dituangkan kedalam catatan lapangan.
4.

Kesimpulan
Pada tahapan ini, data yang diperoleh peneliti
mengenai

perencanaan,

pelaksanaan

dan

evaluasi

pembelajaraan yang telah didapat peneliti diproses dan
dianalisis agar menjadi data yang dapat dirangkum dan
selanjutnya menjadi suatu kesimpulan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Pola pengembangan model pembelajaraan PAUD di
Lingkar kampus IAIN Ambon yang menjadi objek penelitian
adalah PAUD Kuntum Ceria 2 Ambon dan PAUD Al-Hikmah
Ambon.

PAUD

Kuntum

Ceria

2

menggunakan

pola

pengembangan model pembelajaran berwawasan Lingkungan
atau Sekolah Alam. Sedangkan

PAUD Al-Hikmah Ambon

menggunakan pola pengembangan model pembelajaran PAUD
Islam

Terpadu

berbasis

Pendidikan

Karakter.

Pola

Pengembangan model pembelajaran di PAUD Kuntum Ceria 2,
maupun PAUD Al-Hikmah Ambon, dapat didiskripsikan dalam
tahapan-tahapan

Perencanaan

Pembelajaran,

Pelaksanaan

Pembelajaran dan Evaluasi Pembelajaran. Aspek perencanaan
pembelajaran meliputi Kurikulum yang digunakan, Perencanaan
Tahunan/Semester/Mingguan/Harian, Penyediaan Sarana dan
Prasarana Belajar dan Penyediaan kualitas Tenaga pendidik.
Sedangkan untuk aspek pelaksanaan pembelajaran dengan
indikator

Langkah-langkah

pembelajaran,

Pendekatan

Pembelajaran yang digunakan, Metode Pembelajaran, dan
Media Pembelajaran. Aspek evaluasi pembelajaran mencakup
tekhnik evaluasi yang digunakan dalam menilai perkembangan
peserta didik. Juga mengetahui faktor-faktor pendukung dan
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penghambat dalam pengembangan model pembelajaran di
PAUD Kuntum Ceria 2 dan PAUD Al-Hikmah.

1.

Pengembangan Model Pembelajaran Sekolah Alam di
PAUD Kuntum Ceria 2 Ambon.
Sekolah berbasis alam yang kini sedang tren di

sejumlah kota, biasanya menjadi alasan karena kecenderungan
anak yang secara perilaku cukup aktif, susah dikoordinasi, anak
kreatif, cenderung suka menciptakan hal-hal baru, dan tidak
begitu suka rutinitas. Sekolah alam lahir dengan harapan dapat
mengembalikan nilai-nilai esensial manusia dalam menyatu
dengan alam.

1.1. Gambaran Profil Historis PAUD Kuntum Ceria 2
PAUD Kuntum Ceria terletak di Jalan Raya IAIN
Ambon, kecamatan Sirimau Ambon Propinsi Maluku. Letaknya
yang strategis karena berada tepat di depan jalan, namun
mempunyai suasana lingkungan belajar yang nyaman karena
banyak tumbuh pepohonan yang rindang di sekitar area sekolah.
PAUD

berwawasan lingkungan atau lebih dikenal dengan

PAUD Alam ini berdiri sejak tahun 2015, yang pada awalnya
adalah bentuk kelas jauh dari PAUD Kuntum Ceria yang berada
di jalan Tanah Rata No.9, Galunggung Batu Merah kecamatan
Sirimau Kota Ambon, yang beridiri sejak tahun 2005, dengan
surat Ijin Operaional dari Kepala Dinas Pendidikan dan Olah
Raga kota Ambon, Nomor 10 tahun 2005.
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Namun, setelah

mengalami perkembangan yang ditandai dengan bertambahnya
jumlah peserta didik, maka PAUD Kuntum Ceria ini tidak lagi
merupakan kelas jauh tetapi berganti nama menjadi PAUD
Kuntum Ceria 2, yang berada dibawah nauangan Yayasan Cipta
Anak Nusa Ambon, Pimpinan ibu Reny Solissa.152
PAUD Kuntum Ceria 2 Berwawasan Lingkungan/alam
ini merupakan labsite Binaan Balai Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini , Regioanl VI (Bp – Paudni) Sentani JayapuraProvinsi PAPUA, dimana untuk Maluku dan PAPUA berpusat
di Jayapura PAPUA. Sebagai labsite, semua kebutuhan sekolah
yang dibutuhkan yang berhubungan dengan pengembangan
PAUD Alam disediakan oleh koordinator PAPUA mulai
ketersediaan buku-buku, sarana prasarana dan pelatihan bagi
tenaga pendidik.153 PAUD Kuntum Ceria didirikan dengan
menyelenggarakan visi sebagai berikut:
“Kuntum Ceria, PAUD miliki Kompetensi Bina Anak
Sehat, Cerds, Ceria dan Mandiri.”

Sedangkan misi PAUD Kuntum Ceria adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan dan mengupayakan agara anak
tumbuh sesuai tingkat perkembangannya.

152

Dokumentasi Profil Lembaga PAUD Kuntum Ceria.

153

Reny Solissa, Pembina Yayasan Cipta Nusa Anak Bangsa,
wawancara, Ambon 20 Juli 2016.
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2. Memberikan
pentingnya

motivasi
peran

kepada

dan

orang

tua

tanggungjawabnya

tentang
pada

pendidikan anak usia dini dalam keluarga.
3. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berperan
aktif bagi pengembangan PAUD. 154

PAUD Kuntum Ceria mempunyai Tujuan
“Bersama Pemerintah, Keluarga dan Masyarakat membina
Anak Usia Dini agar menjadi generasi yang berkualitas”

PAUD Kuntum Ceria 2 yang mengusung model
pembelajaran berwawasan Lingkungan atau berbasis Sekolah
alam adalah proses inspirasi yang menawarkan anak-anak
kesempatan

untuk

berprestasi

dan

mengembangakan

kepercayaan diri melalui pembelajaran langsung di lingkungan
alam terbuka. PAUD alam adalah PAUD yang mempersiapkan
pengalaman-pengalaman belajar bagi anak. Sekolah berwawasn
lingkungan lebih mengajarkan pada anak untuk menghargai dan
menyayangi alam sekitar. Selain itu pembelajaran alam juga
turut berkontribusi dalam memperkenalkan

anak pada

permasalahan lingkungan yang terjadi di bumi dan membuat
anak akan lebih menyayangi bumi dan mempelajari cara
menjaganya. Hal ini dijelaskan oleh Pembina Yayasan Cipta
Anak Nusa, Reny Soulisa, sebagai berikut:

154
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Dokumentasi Profil Lembaga PAUD Kuntum Ceria

“PAUD Kuntum Ceria mengembangkan sekolah
berwawasan lingkungan atau sekolah alam ini,
dilandasi dengan beberapa alasan, salah satu alasan
yang paling penting adalah untuk mengembalikan
suasana alam sekitar dalam pembelajaran anak. Kita
lihat sekarang ini di kota-kota besar sudah jarang
tumbuh-tumbuhan di sekeliling sekolah, yang ada
hanya gedung-gedung bertingkat. Dengan konsep
sekolah alam ini mengajak anak untuk merasakan
suasana belajar pada lingkungan sekitar. Sehingga anak
akan memiliki pemahaman dan kekayaan pengetahuan
yang bersumber dari lingkungannya sendiri.” 155
Pandangan

bahwa

konsep

sekolah

berwawasan

lingkungan akan lebih mendekatkan anak kepada lingkungan,
agar anak juga terbiasa melihat pohon-pohon besar atau hewan
tertentu, bahkan tidak takut untuk berdekatan dengan hewan
tersebut,

juga ditegaskan oleh Kepala Sekolah TK Kuntum

Ceria, Firda Lating,S.Ag bahwa:
“Konsep sekolah berwawasn lingkungan yang
dikembangkan disini, menurut saya benar adanya,
karena anak sudah harus diperkenalkan mengenal
lingkungan sekitar sejak dini, sehingga ketika anak
melihat pohon atau kambing misalnya, dia tidak lagi
bingung, apalagi di kota-kota besar jarang melihat
pohon atau hewan-hewan tertentu. Bahkan anak akan
takut jika melihat sapi yang lewat. Tetapi jika sudah
diperkenalkan melalui pembelajaran langsung maka
anak akan terbiasa melihat bahkan menyayangi alam
sekitar.” 156
155

Reny Soulissa, Pembina Yayasan Cipta Nusa Anak Bangsa,
wawancara, Ambon 20 Juli 2016.
156

Firda Lating, S.Ag, Kepsek Paud Kuntum Ceria, wawancara,
Ambon, Kamis, 28 Juli 2016.
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Model pembelajaran berwawasan lingkungan/alam
secara langsung mengajak anak untuk merasakan suasana
pembelajaran sesungguhnya melalui belajar pada lingkungan
alam sekitar, sehingga akan menarik perhatian spontan anak
sehingga anak memiliki pemahaman dan kekayaan pengetahuan
yang bersumber dari lingkungan sendiri. Anak akan merasa
familiar dengan lingkungan sekolah, dan tidak malu-malu dalam
beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Hal ini seperti yang
dikemukakan oleh salah seorang wali murid, yang mengatakan
bahwa:
“Memang sekolah ini alami, karena lingkungannya
tidak membuat anak takut atau malu, karena ketika
anak masuk di lingkungan sekolah, dia merasa seperti
lingkungan sekitar rumah dan halaman bermain, karena
banyak pohon-pohon dan suasananya sejuk. Walaupun
terletak di depan jalan tetapi halamannya yang luas,
kelasnya juga jauh, sehingga anak-anak belajar jauh
dari keributan suara mobil.”157
Lebih lanjut ibu Khadijah mengatakan tentang Susana
lingkungan sekolah, bahwa:
“ketika saya mengantar anak saya lihat-lihat sekolah,
dia mau masuk di PAUD Kuntum Ceria, ketika masuk
sekolah dia tidak menangis dan langsung dapat berbaur
dengan sekolahnya, mungkin karena dia tidak merasa
lingkungan yang berbeda dengan sekitar rumah.”158
157

Khadijah, orangtua murid PAUD Kuntum Ceria, wawancara,
selasa, 26 Juli 2016.
158

Khadija, orang tua murid PAUD Kuntum Ceria, wawancara,
Ambon, 26 Juli 2016.
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Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa
sekolah berwawasan lingkungan/alam ini menjadikan anak
sebagai makhluk yang mempunyai tingkat kemampuan untuk
memperoleh informasi sangat tinggi dan alam bisa menjadi
media utama dalam menyampaikan pesan-pesan pembelajaran
kepada anak melalui alam.

1.2. Perencanaan Pembelajaran PAUD Kuntum Ceria 2
Rencana pembelajaran adalah suatu rancangan tertulis
mengenai kegiatan main anak yang dilakukan secara rutin yang
menjelaskan tentang struktur kegiatan dan aktivitas bermain.
Karena rencana pembelajaran merupakan rencana kegiatan yang
dikenal dan disukai oleh anak, pendidik PAUD harus menyusun
rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan

anak.Rencana

pelaksanaan

pembelajaran

merupakan kurikulum operasional yang dijadikan acuan bagi
guru untuk mengelola kegiatan bermain untuk mendukung anak
dalam

proses

belajar.

Kegiatan

pembelajaran dirancang

mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, baik terkait dengan
keleluasaan bahan/materi, pengalaman belajar, tempat dan
waktu belajar, alat/sumber belajar, bentuk pengorganisasian
kelas dan cara penilaian.
Kualitas pembelajaran dapat diukur dan ditentukan oleh
sejauh mana kegiatan pembelajaran tertentu dapat menjadi alat
perubah perilaku peserta didik ke arah yang sesuai dengan
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tujuan kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,
pendidik

PAUD

diharapkan

mampu

merancang,

mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan perkembangan
peserta didik. Aspek-aspek perencanaan pembelajaran sekolah
Alam PAUD Kuntum Ceria 2 mencakup: 1) Kurikulum yang
digunakan, 2) Perencanaan Tahunan, Semester, Mingguan dan
Harian, 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Belajar, 4)
Penyediaan kualitas Tenaga pendidik.

a.

Kurikulum Sekolah Alam di PAUD Kuntum Ceria 2

PAUD Kuntum Ceria dalam menjalankan proses
pembelajaran lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik
dalam belajar melalui bermain, bermain merupakan pendekatan
belajar yanag sangat disenangi anank-anak. Selain itu, PAUD
Kuntum Ceria menerapkan pendekatan scientific yang mengacu
pada kurikulum 2013. Sehingga hasil yang diharapkan adalah
dalam pembelajaran tetap berorientasi pada kebutuhan anak
yaitu belajar melalui bermain, tetapi aspek-aspek kurikulum
yang sudah baku tetap dilaksanakan dengan melakukan
pengembangan-pengembangan selanjutnya. Hal ini seperti
dikemukakan oleh Kepala Sekolah PAUD Kuntum Ceria,
bahwa:
“Sementara ini kami di PAUD Kuntum Ceria
menggunakan Kurikulum 2013 dengan pendekatan
scientific, namun, kita mengambil draftnya dan kita
buat sendiri pengembangannya sesuai dengan tema
yang ada dan juga disesuaikan dengan konsep
| 182

berwawasan lingkungan/alam. Tema yang ada pada
kurikulum sudah baku tetapi kita sesuaikan dengan
kebutuhan dan konsep yang kita kembangkan, dan yang
berprinsip pada pengembangan diri anak didik.”159
Konsep pengembangan diri anak didik merupakan hal
yang

sangat

penting

diketahui

oleh

pendidik

dalam

pembelajaran. Pembelajaran saintifik pada anak usia dini
merupakan hal yang sangat penting untuk banyak aspek
perkembangan anak. Dalam pendekatan saintifik, proses
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik
secara aktif mengkonstruk kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan

melalui

tahapan

mengamati,

menanya,

mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan.
Sehingga diharapkan peserta didik mampu mencapai tujuan
pembelajaran yang diharaapkan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut
oleh ibu Firda Lating, Kepsek PAUD Kuntum Ceria sebagai
berikut:
“Saya kira untuk pendekatan saintifik yang relevan
dengan kurikulum 2013, dimana pembelajarn dilakukan
melalui 5 tahapan, yaitu tahap mengamati, menanya,
mengumpulkan
informasi,
menalar,
dan
mengomunikasikan. Disini kami tulis di kertas karton
manila dan kami tempelkan di dinding. Hal ini
bertujuan bahwa setiapa kali gurr mengajar dapat
memperhatikan aspek-aspek tersebut. Saya berikan
contoh misalnya untuk materi “mengenal diri sendiri”.
Yang pertama guru lakukan adalah memberikan contoh
159

Firda Lating, Kepsek PAUD Kuntum Ceria, Ambon,
wawancara tanggal 1 Agustus 2016

| 183

tentag siapa aku, semua peserta didik mengamati
dirinya sendiri, kemudian guru bertanya kepada peserta
didik siapakah yang mencipatakan diri kita, dan setelah
itu peserta didik berpikir untuk mencari jawabannya
dengan diarahkan oleg guru, sebelum anak didik
mampu
mengungkapkan/mengkomunikasikan
160
jawabannya.”
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan
saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang
sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif membangun
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui
tahapan-tahapan yang sudah direncakan. Pada anak usia dini
pengenalan proses saintifik dilakukan dengan cara melibatkan
anak langsung dalam kegiatan; yakni melakukan, mengalami
pencarian informasi dengan bertanya, mencari tahu jawaban
hingga

memahami

dunia

dengan gagasan-gagasan

yang

mengagumkan.
Konsep berwawasan lingkungan yang dikembangkan
disesuaikan

dengan

tema

yang

ada,

tentunya

dengan

pengembangan-pengembangan yang guru lakukan. Hal ini
seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah, sebagai berikut:
“Konsep berwawasan lingkungan muncul pada tematema tertentu, tidak pada semua tema, misalnya tema
tanaman, anak-anak langsung dibawa keluar untuk
melihat pohon…dan kemudian anak ditanya apa
perbedaan aku dengan tanaman. Sedangkan untuk tema
hewan kita membawa anak-anak ke waiheru karena
disana ada budidaya laut, sehingga anak akan
160

Firda Lating, Kepsek PAUD Kuntum Ceria, Ambon,
wawancara tanggal 1 Agustus 2016
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dipwerkenalkan dengan jenis-jenis hewan yang hidup
di laut, apalagi Ambon dikenal dengan propinsi seribu
pulau yang terkenal dengan biota lautnya yang
beraneka ragam. Disana anak ditanya…apa hewan
kesayangannmu…sehingga anak langsung menjawab
ikan…sebagai hewan kesayangannya.” 161
Dengan demikian, konsep wawasan lingkungan atau
sekolah alam yang dikemabanggkan di PAUD Kuntum Ceria 2
disesuaikan dengan tema yang sudah baku. Dalam hal ini guru
dituntut kreativitas mereka dalam merancang langkah-langkah
pelaksanaan pembelajaran.

b. Perencanaan Tahunan, Semester, Mingguan dan Harian
Rencana program tahunan PAUD (PROTA) adalah
rencana yang berisi tentang rencana kegiatan penerapan
kurikulum yang mendukung perkembangan dan belajar anak
secara

holistik-integratif

secara

Iangsung

maupun

tidak

langsung. Program tahunan PAUD adalah program disusun oleh
lembaga berisi tentang rencana kegiatan yang mendukung
kegiatan anak, yang akan dilaksanakan dari awal tahun ajaran
hingga akhir tahun ajaran.

Kegiatan tersebut terdiri dari

kegiatan yang terkait dengan kurikulum (minggu belajar, libur,
hari-hari istimewa), kegiatan yang menunjang kurikulum
(kegiatan mendatangkan nara sumber, mengunjungi tempat yang
161

Firda Lating, Kepsek PAUD Kuntum Ceria, Ambon,
wawancara tanggal 1 Agustus 2016
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terkait dengan tema tertentu, atau kegiatan lainnya) maupun
kegiatan parenting.
Perencanaan tahunan dituangkan dalam perencanaan
program semester yang berisi daftar tema satu semester yang
dikembangkan

menjadi

sub

tema

atau

sub-sub

tema,

Kompetensi yang ditetapkan untuk dicapai pada setiap tema, dan
alokasi waktu setiap tema. Rencana kegiatan program semester
merupakan rencana kegiatan yang terkait dengan kegiatan
kurikulum dalam rentang satu semester atau setara dengan enam
bulan waktu kalender. Rencana kegiatan semester setidaknya
memuat unsur waktu, tema, sub tema, dan kegiatan pendukung.
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah
Kuntum Ceria sebagai berikut:
“Sebelum tahun ajaran baru dimulai kami menyusun
program semester yang berisi tentang kegiatan
pembelajaran yang sesuai dengan tema yang sudah
baku dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,
kami akan mengembangkan sesuai kebutuhan, yang
terdiri dari sub-tema dan diturunkan ke topik-topik
yang lebih khusus dan mendalam. Selain itu kami juga
menetaaapkan kompetensi dasar yang akan dicapai
yang memuat seluruh aspek perkembangan anak. Yaitu
nilai agama dan moral, motorik, kognitif, sosial
emosional, bahasa, dan seni.”
Dari perencanaan semester yang telah dibuat, kemudian
dikembangkan lagi kedalam Perencanaan program mingguan
(RPPM), namun penyajiaannya lebih lengkap dan lebih
operasional. Dalam program mingguan sudah diidentifikasi tema
dan sub tema, pemetaan kompetensi dasar dan indikator yang
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akan dicapai dalam satu minggu, dan muatan materi yang akan
dibangun ke anak serta sejumlah aktivitas bermain sesuai
dengan tema dan indikator yang akan dicapai serta penetapan
media,

alat

dan

bahan

yang

akan

digunakan.

merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk pembelajaran
selama satu minggu. Selanjutnya setelah RPPM disusun,
kemudian disusun lagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Harian (RPPH) yang merupakan unit perencanaan terkecil
dibuat untuk digunakan dan memandu kegiatan dalam satu hari.
Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah sebagai
berikut:
“Pembelajaran yang kami lakukan di kelas dengan tema
yang ada, setelah itu dibuat sub-sub tema yang disusun
dalam pembelajaran yang akan dilakukan setiap hari.
Tema-tema yang disusun dengan menggunakan web
spider sehingga lebih jelas kami para pendidik
mengetahui apa yang akan kami ajarkan. Dalam
RPPPH membuat materi yang akan diajarkan, standar
kompetensi, metode yang digunakan, media
pembelajaran, evaluasi yang digunakan, serta langkahlangkah pembelajaran di sentra-sentra.162

RPPH

disusun

berdasarkan

RPPM

yang

berisi

kegiatan–kegiatan yang dipilih dari indikator yang direncanakan
untuk satu hari sesuai dengan tema dan sub tema. Penulisan
RPPH disesuaikan dengan model atau pendekatan yang telah
162

Firda Lating, S.Ag. Kepala Sekolah Kuntum Ceria 2.
Wawancara tanggal 15 Oktober 2016
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ditentukan atau dipilih serta disesuaikan dengan jenis Kegiatan
atau Metode/Strategi, pada saat pembuatan rencana kegiatan
mingguan. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH)
adalah perencanaan program harian yang akan dilaksanakan
oleh pendidik/pengasuh pada setiap hari atau sesuai dengan
program lembaga. Komponen RPPH, antara lain: tema/sub
tema/sub-sub tema, alokasi waktu, hari/tanggal, kegiatan
pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

c.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Belajar
Perencanaan

diartikan

sebagai

proses

menetapkan tujuan dan menyusun metode, atau dengan
kata lain adalah cara untuk mencapai tujuan. PAUD
Kuntum Ceria dalam melaksanakan konsep pendidikan
anak usia dini berwawasan lingkungan/alam, juga
mempersiapkan

semua

komponen-komponen

yang

pembelajaran. Salah satu yang perlu dipersiapkan lebih
dulu adalah sarana atau media pembelajaran berwawasan
lingkungan. Seperti kebun sayur, tempat makan hewan
peliharaan dan lain-lainnya. Hal ini seperti diungkapkan
oleh Reny Soulissa sebagai berikut:
“Ketika sekolah kami dipilih untuk menjadi sekolah
PAUD berwawasan Lingkungan/alam dan dijadikan
Labsite atau kelas percontohan, karena PAUD alam
untuk Indonesia bagian timur di Papua, dan kami salah
satunya. Untuk itu sebelum proses pembelajaran
dimulai hal-hal yang perlu kami persiapkan adalah
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sarana pembelajarannya, yang disesuaikan dengan tema
dan kegiatan yang akan anak lakukan.”163
Dalam melaksanakan program layanan pendidikan anak
usia dini/ PAUD, ada persyaratan-persyaratan tertentu berkaitan
dengan standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan
layanan PAUD tersebut. Dengan standar ini diharapkan dapat
terciptanya kondisi yang baik dari kegiatan PAUD yang
dilaksanakan, baik pada layanan PAUD pada jalur Pendidikan
Formal, maupun jalur Pendidikan Nonformal. Sarana dan
prasarana merupakan salah bagian yang harus distandarisasi
dalam kegiatan pelayanan PAUD. Sarana dan prasarana adalah
perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan
pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pengadaan sarana
dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi
sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD, serta disesuaikan
dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan. PAUD
Kuntum ceria dalam perencanaannya membutuhkan persiapan
yang lebih ekstra dalam mempersiapkan sentra-sentra atau areaarea yang berhubungan dengan pembelajaran berwawasan
lingkungan. Hal ini dijelaskan oleh Reny Soulissa, bahwa:
“Sebagai labsite sekolah berwawasan lingkungan/alam
dimana pusatnya ada di Papua, maka berbagai bentuk
pembiayaan didanai oleh Papua tetapi kita tetap
membuat
segala
aspek
penunjang
kegiatan
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Reny Soulisa, Pembina Yayasan Cipta anak Nusa,
wawancara tanggal 15 Oktober 2016.

| 189

pembelajaran, seperti penyediaan sentra-sentra dan juga
bentuk
pelatihan-pelatihan
bagi
guru
untuk
mempersiapkan materi pembelajaran. Papua sebagai
balai mempersiapkan semuanya, mulai dari kurikulum
dan program dan pembiayaan, tetapi kami disini tetap
mempersiapkan sarana dan prasarananya. Kemudian
Papua menjadikan kami sebagai laboratorium. Area
yang yang dipersiapkan adalah area pertanian,
peternakan dan masak memasak. Hal ini dilakukan
untuk menumbuhkan semangat anak.”164
Penyediaan

sarana

pembelajarana

untuk

sekolah

Pendidikan Anak Usia Dini,tentunya dipersiapakan lebih awal,
dengan berprinsip pada pendekatan kontekstual sehingga proses
pembelajaran

PAUD

berwawasan

lingungan/alam

yang

diterapkan disetiap propinsi berbeda antara propinsi yang satu
dengan propinsi lainnya. Hal ini seperti dijelaskan oleh Reny
Solissa sebagai berikut:
“Sebelum pembelajaran di mulai sekolah perlu
mempersiapkan area sesuai dengan kebutuhan anak dan
juga sifatnya kontekstual, misalnya seperti area
pertanian atau peternakan, supaya anak mengenal betul
apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga area
tersebut dapat berbeda dengan yang ada di provinsi
lain. Misalnya, ketika di jawa mempersiapkan area
peternakan untuk terenak kelinci dan makanannya
wortel, atau domba, tetapi di Ambon tidak ada kelinci
atau, maka yang perlu kita siapkan adalah hewan ternak
lain yang relevan dengan kehidupan anak di ambon,
misalnya ayam, kambing atau bebek dan makanan
yanag dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk
164
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menyesuaikan dengan apa yang biasanya dilihat oleh
anak”165

d.

Penyediaan kualitas Tenaga pendidik
Selain

infra

struktur

yang

dipersiapkan

dalam

menunjang proses pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah
kesiapan guru sebagai orang yang akana mendidik dan mengajar
anak-anak

didik.

pembelajaran,

Sehingga

guru

juga

dalam
harus

menyusun

rancangan

memperhatikan

tujuan

pembelajaran pada anak usia dini. Untuk menyiapkan guru
yang kompeten di bidangnya, maka PAUD Kuntum Ceria
membuat pelatihan-pelatihan terlebih dulu sebelum masuk pada
tahun ajaran baru. Hal ini seperti diungkapkan oleh ketua
yayasan sebagai berikut:
“Saya kira program pembelajaran di sekolah adalah
bagaimana mengoptimalkan perkembangan anak secara
menyeluruh serta terjadinya komunikasi yang interaktif
antara guru sebagai pendidik dan murid sebagai peserta
didik. Sebelum masuk tahun ajaran, kami melakukan
pelatihan bagi guru untuk menyusun kurikulum dan
rencana pembelajaran yang harus sesuai dengan
indikator perkembangan anak, yang mengembanagkan
semua aspek perkembangan dan membolehkan anak

165
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bereksplorasi
sesuai
perkembangannya.”166

dengan

kebutuhan

Kualitas pembelajaran dapat diukur dan ditentukan oleh
sejauh mana kegiatan pembelajaran tertentu dapat menjadi alat
perubah perilaku peserta didik ke arah yang sesuai dengan
tujuan kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,
pendidik

PAUD

diharapkan

mampu

merancang,

mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan perkembangan
peserta didik. Untuk membantu kemampuan pendidik PAUD
dalam

menyusun

rencana

pelaksanaan

pembelajaran.

Adapun perencanaan untuk anak usia dini secara garis besar
terbagi atas rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek.
Rencana jangka panjang meliputi perencanaan kegiatan tahunan.
Perencanaan jangka pendek adalah perincian kegiatan bulanan,
mingguan dan harian. Untuk setiap perencanaan dapat dilakukan
perubahan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan
perkembangan anak. Hal ini berarti bahwa kegiatan yang telah
direncanakan sebelumnya sewaktu-waktu dapat berubah ketika
anak menunjukkan minat tertentu pada saat pelaksanaan
kegiatan dilakukan. Dalam menyusun rencana pembelajaran
tidak hanya disusun sendiri oleh guru, tetapi perlu dilakukan
monitoring baik oleh kepala sekolah maupun oleh ketua yayasan
sebagai orang yang bertanggung jawab dalam menerapkan dan
166
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merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini
juga dijelaskan oleh Kepala Sekolah Kuntum Ceria sebagai
berikut:
“Kami disini ibu, setelah melakukan pelatihan bersama
dalam rangka menyusun perencanaan pembelajaran,
setelah diperiksa lagi. Ketua yayasan kami tidak mainmain dalam urusan ini. Apa yang sudah kami susun dan
kami kembangkan sesuai dengan tema, dilihat dan
diperiksa lagi oleh beliau. Jika ada hal-hal yang tidak
sesuai, beliau akan memberi saran dan kemudian kami
para pendidik akan memperbaiki sesuai dengan saran
yang diberikan, sebelum guru masuk ke kelas
melakukan proses pembelajaran. Kami yakin hal ini
dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru dan
kualitas pembelajaran. ”167

Kualitas pembelajaran pada pendidikan anak usia dini
dapat diukur dan ditentukan oleh sejauh mana kegiatan
pembelajaran tertentu dapat menjadi alat perubah perilaku
peserta didik ke arah yang sesuai dengan tujuan kompetensi
yang telah ditetapkan.

.

Oleh karena itu, pendidik PAUD diharapkan mampu merancang,
mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang
sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan perkembangan
peserta didik. Dengan demikian sebelum pembelajaran dimulai
pendidik

harus

sudah

menyusun

rencana

pelaksanaan

pembelajaran dengan baik. Adapun perencanaan untuk anak usia
167
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dini secara garis besar terbagi atas rencana jangka panjang dan
rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang meliputi
perencanaan kegiatan tahunan. Perencanaan jangka pendek
adalah perincian kegiatan bulanan, mingguan dan harian. Untuk
setiap

perencanaan

dapat

dilakukan

perubahan

dan

pengembangan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.
Hal ini berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan
sebelumnya

sewaktu-waktu

dapat

berubah

ketika

anak

menunjukkan minat tertentu pada saat pelaksanaan kegiatan
dilakukan.
1.3. Pelaksanaan Pembelajaran
Kegiatan belajar mengajar PAUD Kuntum Ceria 2 yang
merupakan sekolah alam, juga menggunakan metode bermain
sambil belajar secara terpusat (Beyond Centre and Circle Time).
Anak didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap
kelompok dibimbing oleh guru kelas, dengan perbandingan
antara 10–14 anak, sehingga memungkinkan setiap siswa
mendapatkan perhatian yang memadai. Adapun area yang ada
PAUD Kuntum Ceria adalah
adalah area tanaman, area hewan, area pasir, dan area persiapan.
Masing-masing area dilengkapi alat permainan edukatif dimana
anak

bebas

memilihnya.

Aspek-aspek

Pelaksanaan

pembelajaran di PAUD Kuntum Ceria 2, meliputi: 1) Langkahlangkah pembelajaran, 2) Pendekatan Pembelajaran yang
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digunakan,

3)

Metode

Pembelajaran,

dan

4)

Media

disusun

untuk

Pembelajaran.

a.

Langkah-Langkah Pembelajaran
Langkah-langkah

pembelajaran

membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang
diberikan. Langkah-langkah pembelajaran merupakan hal yang
sangat menentukan dalam keberhasilan peserta didik menguasai
kompetensi dasar. Dengan kegiatan pembelajaran yang disusun
dengan tepat peserta didik akan dengan mudah menguasai
materi ajar yang diberikan. Dalam merencanakan kegiatan
pembelajaran,

harus

diperkirakan

bagaimana

indikator

keberhasilan belajar yang akan dicapai peserta didik. Jika semua
indikator sudah ternaungi oleh kegiatan pembelajaran yang
disusun maka tujuan pembelajaran akan lebih mudah dicapai
dan ketuntasan peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar
akan

sangat

baik.

Langkah-langkah

digunakan

dengan

menggunakan

meliputi;

mengamati,

menanya,

pembelajaran

pendekatan

yang

scientific,

mengasosiasi,

dan

mengkomunikasikan, yang disesuaikan dengan alam sekitar. Hal
ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:
“Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari kegiatan
awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan awal
dimulai dengan berdoa , pembacaan surat Al-fatihah,
dan bernannyi sesuai tema yang aakan diajarkan. .
Kegiatan inti dengan kurikulum 13 yang kami gunakan
dengan pendekatan scientific maka proses 4 M, yaitu
mengamati,
menanya,
mengasosiasi
dan
| 195

mengkomunikasi berjalan sebagaimana mestinya.
Untuk mengamati misalnya pada tema Tanaman,
dengan Sub Tema Pohon Berbuah, pada proses tersebut
guru mengajak peserta didik keluar untuk mengamati
pohon berbuah yang ada di sekitar sekolah. Kemudian,
guru bertanya “ ada pohon berbuah apa saja yang anakanak lihat. Peserta didik akan menjawab sesuai dengan
apa yang mereka lihat. Setelah itu, guru meminta
peserta didik untuk mencari tahu jenis-jenis buah yang
dihasilkan dari pohon-pohon yang sudah diamati tadi,
dan pada proses mengkomunikasi, peserta didik
diminta untuk menyebutkan jenis-jenis pohon tersebut.
Sedangkan untuk kegiatan akhir diakhiri dengan
merangkum materi oleh guru dan evaluasi terhadap
peserta didik untuk mengetahui perkembangan yang
telah dicapai oleh peserta didik.168
Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa
susunan langkah-langkah standar dalam proses pembelajaran
diawali dengan memusat perhatian peserta didik terhadap apa
yang akan dipelajari dengan cara keluar dari ruangan dan
memanfaatkan lingkungan sekitar. Sehingga peserta didik dapat
merasakan suasana belaajar di luar ruangan kelas, sehingga
peserta didik akan merasa nyaman dalam belajar.

b.

Pendekatan yang digunakan
Salah satu tujuan yanag hendak dicapai dalam

Pendidikan anak usia dini adalah untuk membantu meletakkan
dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan
dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam
168
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menyesuaikan

diri

dengan

lingkungannya

dan

untuk

pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Pendidikan anak
usia dini pada umumnya diarahkan untuk memfasilitasi
pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan
menyeluruh sesuai dengan norma-norma dan nilai- nilai
kehidupannya. Melalui pendidikan, anak diharapkan dapat
mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya – agama,
intelektual, sosial, emosi, dan fisik, memiliki dasar-dasar agama
yang dianutnya, memiliki kebiasaan-kebiasaan prilaku yang
diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan
dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan, serta
memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif.
Pendekatan pembelajaran yang diartikan sebagai titik
tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran,
yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses
yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi,
menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran
dengan cakupan teoretis tertentu. PAUD Kuntum Ceria dalam
pembelajarannya menggunakan model pendidikan berwawasan
alam dengan pendekatan yang berorientasi pada peserta didik.
Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:
“kalau melihat pada bentuk pendekatan pembelajaran
yang ada itu mencakup dua jenis pendekatan yaitu
pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau
berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang
berorientasi atau berpusat pada guru. Di sekolah kami
ini memang yang jadi pusat perhatian kami adalah
pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat atau
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berorientasi pada peserta didik. Dimana peserta didik
harus dirangsang untuk aktif dalam pembelajaran,
sehingga guru juga dituntut untuk berperan aktif dalam
memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Agar tujuan
pembelajaran dapat tercapai dengan baik.”
c.

Metode Pembelajaran yang digunakan
Mengajar PAUD berarti mengajar anak yang sedang

ada di masa usia keemasannya (golden age). Sebuah masa
dimana potensi anak sedang berkembang dan saat yang tepat
untuk membuatnya menjadi seorang pembelajar yang mandiri
dan membutuhkan pengetahuan. Oleh sebab itu dalam mengajar
seorang pendidik PAUD dituntut untuk dapat menguasai
berbagai jenis metode pembelajaran. Metode pembelajaran
adalah metode yang digunakan pendidik dalam mengajar. ini
merupakan salah satu kunci pokok keberhasilan suatu kegiatan
pembelajaran yang dilakukan. Pemilihan metode yang akan
digunakan harus relevan dengan tujuan pembelajaran.
Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan
pendidik untuk membelajarkan anak agar mencapai kompetensi
yang ditetapkan. Metode-metode pembelajaran yang dapat
digunakan pada pendidikan anak usia dini antara lain yaitu
metode

bercerita,metode

jawab,metode

Karyawisata,

bercakap-cakap,metode
metode

demonstrasi,

tanya
metode

sosiodrama atau bermain peran,metode eksperimen, metode
proyek, dan metode pemberian tugas. Belajar sebagai suatu
proses, maka ia mempunyai metode yang harus dimiliki.
Pembelajaran pada PAUD mempunyai metode seperti layaknya
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pembelajaran yang umum. Namun dalam perlakukaannya
pembelajaran di PAUD berbeda dari segi kondisi perkembangan
kognitif sang anak. Metode pembelajaran untuk anak usia dini
hendaknya menantang dan menyenangkan, melibatkan unsur
bermain, bergerak dan bernyanyi, dan belajar. PAUD Kuntum
Ceria dalam proses pembelajaran juga menerapkan beberapa
metode pembelajaran dan menekankan pada aspek belajar
sambil bermain.
Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan untuk
merealisasikan rencana pembelajaran menjadi tindakan nyata
dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efesien.
Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan dari membuka
sampai menutup pelajaran, yang terdiri dari kegiatan awal,
kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kegiatan awal di PAUD
meliputi bernyanyi, berdoa dan mengucapkan salam, bercerita
tentang pengalaman anak, membicarakan tema dan subtema,
serta melakukan kegiatan fisik atau motorik yanag dapat
dilakukan di dalam dan di luar kelas.
Sedangkan kegiatan ini merupakan kegiatan utama
yang dilakukan guru dalam memberikan pengalaman belajar,
melalui berbagai strategi dan metode yang dianggap sesuai
dengan tujuan dan materi yang akan disampaikan. Pelaksanaan
pembelajaran di PAUD Kuntum Ceria juga dilakukan melalui
beberapa tahapan, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala
Sekolah sebagai berikut:
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“Di PAUD, kami juga menggunakan metode
pembelajaran aktif, seperti metode bercerita,
bercakap-cakap, tanya jawab, praktek langsung, ada
juga pembelajaraan berbasis sentra, yang terdiri dari
beberapa sentra, yang pada awalnya adalah
pembelajaran berbasis sudut, misalnya, sudut
ketuhanan dimana peserta didik diajarkan tentang
agama, dan mengenal Tuhan, sentra kebudayaan,
sentra seni, sentra bahasa. Sehingga kemudian guru
akan meminta peserta didik siapa yang mau bermain
di sentra-sentra tersebut. Setelah itu peserta didik
saling bertukar dan boleh berpindah-pindah ke
sentra-sentra lainnya.” 169
Bagi anak, bermain merupakan suatu kegiatan yang
sifatnya

melekat langsung pada

kodrat

dan kebutuhan

perkembangan anak. Anak usia dini lebih banyak belajar dari
pengalaman berinteraksi dengan obyek-obyek konkrit dan orang
sekitarnya-teman, guru, orang tua, daripada melalui simbolsimbol tertulis. Dalam bermain anak bisa melakukan aktivitas
yang mempraktekkan kemampuan dan keterampilannya dalam
kegiatan mencoba, meneliti dan menemukan hal-hal baru.
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan anak di saat bermain bisa
membuat anak aktif dan interaktif, baik secara fisik maupun
secara mental sehingga dapat mendukung pemberdayaan
berbagai aspek perkembangan anak berdasarkan kenginan dan
kemauannya sendiri. Bermain merupakaan saat yang ditunggu-
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tunggu anak di sekolah. Hal ini dijelaskan oleh kepala sekolah,
sebagai berikut:
“dalam pembelajaran di kelas terdiri dari tiga tahapan
yaitu, kegiatan awal, kegiatan ini dan kegiatan akhir.
Setelah masuk kelas, guru melaksanakan kegiatan awal
melalui gerak dan lagu, kemudian berdoa. Setelah
masuk mulai dengan sub tema yang akan dikerjakan
oleh peseta didik, kemudian setelah makan, anak-anak
diarahkan untuk bermain sesuai dengan keinginan
mereka.”170
Selain itu, metode pembiasaan atau mengulang-ngulang juga
diterapkan oleh guru. Hal ini dilakukan agar anak tidak terlalu
resah dengan menghapal sejumlah materi, tetapi diulang-ulang
terus menerus sehingga anak akan dengan mudah mengingat.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala sekolah sebagai
berikut:
“Sekolah kami jam 7.30 tepat bel berbunyi, anak-anak
sudah siap di depan kelas, dan sebelum masuk ke kelas
anak-anak membaca iqra dulu, kemudian masuk kelas,
membaca surat Al-Fatihah, membaca doa sebelum
belajar, kemudian guru menanyakan tentang hari, bulan
secara terus menerus sampai satu tahun untuk
membiasakan anak mengingat nama hari dan nama
bulan. Setelah itu guru bertanya-tanya kepada peserta
didik apa saja yang mereka lakukan di rumah sebelum
ke sekolah.”
170
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Selain metode pembelajaran aktif yang digunakan
dalam proses belajar mengajar, ada juga metode bermain sambil
belajar yang dilakukan secara terpusat dalam bentuk sentra atau
area-area. Peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil
yang dibimbing oleh seorang guru dalam menjelaskan materi
dan memandu jalannya pembelajaran di area. Setiap 20 menit
peserta didik yang dalam kelompok-kelompok kecil tersebut
berpindah area sehingga semua peserta didik akan mengalami
pembelajaran di setiap area. Guru menjadi fasilitator dan mitra
belajar yang baik sehingga setiap siswa belajar dari pengalaman
mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai. Hal ini
sesuai penjelasan salah seorang guru yang berada di area
memasak sebagaai berikut:
“saya mendampingi peserta didik di area memasak,
mula-mula saya menyiapkan alat dan bahan yang akan
dipakai. Pada hari ini kami akan memperkenalkan
kepada anak-anak bagaimana menggoreng kacang kulit
yang merupakana jajanan khas orang ambon. Jadi alat
yang disiapkan adalah tiga buah batu untuk tungku,
korek api dan minyak tanah untuk menyalakan api,
wajan, bila-bila, pasir dana kacang goring. Pertama
saya menyediakan tungku dari tiga buah batu yang saya
perkenalkan kepada peserta didik nama benda tersebut
dan apa fungsinya. Kemudian, membuat api, setelah itu
letakkan wajan di atas api, masukkan pasir dalam wajan
dan kacang, dan diaduk-aduk dengan menggunakan
bilah-bilah. Semua proses tersebut dijelaskan oleh guru
dan diperhatikan oleh peseta didik. Langkah
selanjutnya adalah untuk mengetahui kemampuan
peserta didik dalam proses tadi, semua peserta didik
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diminta untuk mempraktekkan kegiatan yang sudah
dilakukan tadi secara per orang.171
Selain area memasak yang sudah dijelaskan di atas
untuk memperkenalkan peserta didik kepada “Api”, ada juga
area hewan, dimana peserta didik dibawa kearah hewan yang
sudah disediakan. Seperti yang dijelaskan oleh guru yang
membimbing di area hewan sebagai berikut:
“untuk area-area yang sudah ada, peserta didik
dipindahkan ke area selanjutnya setiap 20 menit.
Peserta didik yang berada di area hewan yang sudah
disediakan adalah ayam kampong yang berada di dalam
kandang dan sekaligus menyediakan makanan ayam
tersebut. Ketika peserta didik masuk kedalam area ini
sebelumnya diminta untuk mengamati dulu hewan yang
ada dalam kandang dan menyebut namanya, dan
bagaimana bunyi suaranya. Setelah itu, kami bernyanyi
bersama…dan kemudian peserta didik diminta untuk
memberi makan ayam dengan jagung yang disediakan
tetapi guru juga perlu menjelaskan selain jagung juga
ada makanan lain seperti beras.”172
d. Media Pembelajaran yang digunakan
Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan
oleh guru untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran.
Pemilihan penggunaan media ini juga tergantung pada materi
yang akan disajikan serta kesediaan media itu sendiri. PAUD
171

Ibu Tia, guru PAUD Kuntum Ceria 2. Wawancara
tanggal 10 September 2016.
172
Ibu Oki, guru PAUD Kuntum Ceria 2. Wawancara
tanggal 10 September 2016.
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Kuntum Ceria dalam menggunakan media pembelajaran dikelas
ada yang sudah jadi, dibuat oleh guru, atau bahkan dibuat oleh
peserta didik. Hal ini sesuai dengan wawanacara sebagai
berikut:
“Media pembelajaran ada yang kami gunakan,
mencakup media audio, visual atau audio visual, tetapi
kami lebih banyak menggunakan media yang sudah ada
yang dikenal oleh peserta didik. Ada yang guru buat
sendiri sesuai tema yang akan diajarkan. Misalnya pada
tema diriku, guru membuat gambar orang, lalu peserta
didik menghubungkan gambar dengan kata, walaupun
peserta didik belum bisa membaca tetapi nanti guru
arahkan. Jadi, guru kadang-kadang harus menjiplak di
kertas supaya setiap peserta didik mendapatkan media
tersebut per orang dalam belajar. “173
1.4. Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi merupakan pengumpulan informasi untuk
menentukan kualitas dan kuantitas belajar peserta didik.
Sedangkan penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk
memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses
dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis
dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang
bermakna dalam pengambilan keputusan.Dengan demikin,
evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan
informasi secara sistematis dan berkesinambungan serta
menyeluruh tentang proses dan hasil belajar peserta didik
173

Firda Lating, S.Ag. Kepala Sekolah PAUD Kuntum
Ceria 2. Wawancara tanggal 10 September 2016.
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sehingga dapat dijadikan informasi dan patokan dalam
pengambilan sebuah keptusan mengenai tuntas tidaknya, paham
atau tidak paham peserta didik dalam proses pembelajaran.
Penilaian atau evaluasi di Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) merupakan usaha mendapatkan berbagai informasi
secara berkala, berkesinambungan serta menyeluruh tentang
proses dan hasil dari pertumbuhan daan perkembangan yang
telah dicapai oleh anak didik melalui kegiatan belajar. PAUD
Kuntum Ceria yang berwawasan Lingkungan dalam melakukan
penilaian terhadap peserta didik sejak awal peserta didik mulai
memasuki area sekolah sampai selesai kegiatan pembelajaran.
Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah sebagai
berikut:
“Ketika pertama kali peserta didik datang ke sekolah,
sudah kami lakukan penilaian, mulai dari datang,
diantar
mamanya
mampukah
anak
tersebut
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah atau
hanya menginginkan agar mamaya tetap berada di
sekolah. Jadi guru sudah harus siap untuk mengarahkan
anak berbaur dengan sekolah dan mau melepaskan
mamanya pulang. “
Penilaian seperti ini dilakukan untuk mengetahui
bagaimana mental si Anak ketika akan berbaur dengan
lingkungan baru selain lingkungan rumahnya, dan bagaimana
dia mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Maka dari
itu kewajiban dari pendidik PAUD adalah dengan mengarahkan
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dan membimbing anak agar dia terbiasa dengan lingkungan
sekolah.
Penilaian terhadap suatu program pendidikan akan
sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian dapat
membantu meningkatkan kualitas program maupun kegiatan
belajar anak peserta program pendidikan. Bagi guru, penilaian
merupakan alat bantu dalam memperbaiki pendidikan dan
pembelajaran anak

didiknya. Penilaian di Pendidikan Anak

Usia Dini bermanfaat untuk mengetahui tingkat perkembangan
anak yang dicapai selama proses belajar mengajar dilakukan,
apakah seluruh aspek perkembangan anak berkembang dengan
baik atau tidak, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan
pendidikan nasional pada umumnya.
Penilaian ini juga merupakan upaya untuk mendapatkan
informasi atau data secara menyeluruh yang menyangkut semua
aspek kepribadian anak terhadap proses dan hasil dari
pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai melalui
proses pembelajaran, meliputi perkembangan fisik motorik,
sosial, emosi, kognitif, moral, dan nilai-nilai agama, serta seni.
Penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerima
materi yang telah diberikan oleh guru yang sesuai dengan
perkembangan peserta didik. Setiap tahapan perkembangan
dinilai

secara

terintegrasi

mencakup

semua

aspek

perkembangan. Berikut ini seperti yang dijelaskan oleh kepala
sekolah, yaitu:
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“untuk Perkembangan bahasa anak diukur dengan
bagaimana anak mampu bercerita atau mengungkapkan
pendapat atau mencerotakan tentang pengalamanpengalaman mereka. Sedangkan, Perkembangan fisik
motorik, Contoh tema ddiriku: guru mengajak peserta
didik mengenal anggota tubuhnya, kemudian peserta
didik diminta mengangkat tangannya, anak menunjuk
mana tangannya dan tangannya diremas-remas.
Perkembangan social emosional dilakukan dengan
cara anak diajak untuk berkenalan dengan temannya,
dan mengguanakn tangannya untuk saling berjabat
tangan dengan teman yang lain. Diajak untuk saling
bertanya tentang nama masing-masing, hal ini
dilakukan agar anaktidak saling takut karena baru
saling kenal. Selain itu Perkembangan kognitif anak
dilakukan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan
bersama peserta didik apabila anak mampu
melakuykannya apa yang telah diajarkan dan
mempraktekannya berarti secara kognitif anak sudah
paham dengan tema materi tersebut. Sedangkan untuk
aspek perkembangan kreativitas seni, kami nilai
ketika anak mampu menyanyikan lagu atau membuat
hasil karya senidari bahan-bahan tertentu yang sesuai
dengan tema yang ada. Untuk penguatan pendidikan
agama islam dan penerapan nilai-nilai agama islam
kami lakukan dengan menerapkan pembiasaan agama
islam kepada anak, jadi sebelum masuk kelas, yang
kami lakukan adalah membaca iqra dulu bersama-sama,
kemudian membaca surat Al-Fatihan, doa belajar,
setelah itu baru melakukan aktivitas belajar di dalam
kelas.174”
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian di
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di laksanakan berdasarkan
174

Firda Lating, S.Ag. Kepala Sekolah PAUD Kuntum Ceria 2.
Wawancara tanggal 10 September 2016.
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gambaran /deskripsi pertumbuhan dan perkembangan serta
unjuk kerja peserta didik yang di peroleh dengan menggunakan
berbagai teknik penilaian. Dalam kegiatan pembelajaran seharihari, penggunaan berbagai teknik penilaian ini, terinteragsi
dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Apabila dari hasil
penilaian dan pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa ada
peserta didik yang belum menacapai tujuan pembelajaran, maka
dewan guru langsung mengunjungi rumah peserta didik tersebut
dan berkonsultasi dengan orang tua. Hal ini seperti yang
dijelaskan oleh salah satu orang tua walaia murid sebagai
berikut:
“PAUD Kuntum Ceria ini ibu bagusnya itu ketika ada
anak-anak yang bermasalah di sekolah, misalnya tidak
fokus belajar atau belum ada perkembangan di sekolah,
biasanya ada guru yang datang ke rumah, berbicara
dengan kami orang tua tentang masalah yang dihadapi
anak. Apa yang terjadi dengan anak, apakah anak sakit
ataukah tidak mampu dalam menyerap materi dalam
kegiatan belajar yang dilakukan di sekolah.” 175

1.5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
Pengembangan
PAUD
berwawasan
Lingkungan/sekolah Alam di PAUD Kuntum Ceria 2

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang
dapat menghasilkan perubahan di segala hal termasuk perilaku,
sikap dan perubahan intelektualnya. Pendidikan sebagai usaha

175

Ibu Indrayani., orang tua murid, wawancara tangagal
15 September 2016.
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untuk membantu mencapai kedewasaan pola pikir dan
berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian peserta
didik diharapkan mempunyaikepekaan terhadap lingkungan
sekitarnya, terutama lingkungan alam. PAUD Kuntum ceria
dalam menerapkan konsep sekolah berwawasan lingkungan,
sudah tentu telah mempersiapkan sarana dan parasarana yang
ada untuk menunjang proses pembelajaran. Hal ini seperti yang
dijelaskan oleh ketua yayasan sebagai berikut:
“sebelum dijadikan labsite PAUD berwawasan
lingkungan,
dari
stakeholder
datang
dulu
mengobservasi keadaan dimana sekolah tersebut akan
dibangun. Kebetulan saya mempunyai lahan yang luas,
banyak pepohonan, halaman yang luas sehingga bisa
dibuatkan sentar-sentra yang berbasis lingkungan,
sehingga mendukung proses yang bisa menjadikana
sekolah tersebut diperkenalkan konsep wawasan
lingkungan.”
Namun, walaupun mempunyai lahan yang luas dalam
menjamin

kelancaran

proses

pembelajaran,

faktor-faktor

penghambat juga tetap ada, hal ini seperti yang dikemukakan
oleh ketua yayasan, sebagai berikut: Sedangkan untuk kendala
yang dihadapi memang tidak terlalu banyak tetapi yang paling
sering terjadi adalah apabila hujan, sehingga kita tidak bisa
membawa anak-anak keluar. Selanjutnya kendala yang berikut
adalah kurangnya tenaga pendidik maupun tenaga administrasi
yang mengelola dan merawat sarana tersebut.176
176

Firda Lating, Kepala Sekolah PAUD Kuntum Ceria 2,
wawancara tanggal 16 September 2016
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Selanjutnya beliau juga menambahkan tentang kendala
yang dihadapi lainnya, yaitu: “Yang paling sulit dari penerapan
sekolah berbasis lingkungan/alam adalah ketika hujan, sehingga
sentra uyang sudah dipersipakan biasanya akan rusak tergenang
air. Kecuali kalau kita membuat rumah untuk menutup area
tersebut. Tetapi kita juga kekurangan tenaga laki-laki yang harus
mengurus area-area tersebut tadi, karena klw guru khusunya
guru perempuan yang mengurus kan tidak mengkin, cuma
sekarang ini kita mencari guru/tenaga pendidik laki-laki sangat
sulit.”177 Upaya mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan
cara mencari cara yang lain yang abisa dipakai : Tetapi apabila
di minggu tersebut, terjadi cuaca yang kurang baik, sementara
sudah harus diajarkan tema tersebut, maka peseta didik memang
tidak diajak keluar tetapi kita hanya keluar saja dan melihat-lihat
tanaman yang diajarkan.

Salah

satu

faktor

pendukung

lainnya

dalam

penyelenggaraan pembelajaran PAUD Alam di PAUD Kuntum
Ceria 2 adalah program Program parenting juga dilakukan
yang memang merupakan programnya balai. Program parenting
ini dilakukan untuk menyamakan visi dan misi serta persepsi
orang tua tentang perkembangan anak. Sehingga apa yang
terjadi pada anak selama proses pembelajaran di sekolah bukan

177

Reny Soulisa, Pembina Yayasan Cipta Anak Nusa, wawancara
tanggal 16 September 2016.
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hanya diketahui oleh guru di sekolah tetapi juga oleh orang
tua.178

2. Pembelajaran Islam Terpadu berbasis Pendidikan
Karakter di PAUD Al-Hikmah Ambon.
Bagi anak, pendidikan yang tepat pada usia dini akan
menjadi pondasi keberhasilannya pada masa yang akan datang.
Ia akan menjadi sebuah individu yang cerdas, penuh percaya diri
dan mampu mengarungi kehidupan dengan segala tantangannya
dengan baik. Dia akan menjadi manusia yang berkualitas,
berkepribadian kuat dan berguna bagi masyarakat. Hal tersebut
dapat dipenuhi dengan pendidikan anak usia dini yang berbasis
akidah Islam. Pendidikan anak usia dini yang berbasis agama
Islam adalah membentuk anak yang berkepribadian Islam, yaitu
memiliki aqidah Islam sebagai landasan ketika berpikir dan
bersikap didalam menjalani kehidupan. Atas dasar hal tersebut,
PAUD Al-Hikmah mengembangkan model pembelajaran PAUD
Islam Terpadu dengan pendekatan berbasis karakter yang saling
berintegrasi dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Pengembangan
model

pembelajaraan

PAUD

Al-Hikmah

dengan

mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan pendidikan karakter
dapat didiskripsikan dalam Gambaran Profil Historis PAUD
AL-Hikmah,

Perencanaan

Pembelajaran,

Pelaksanaan

178

Reny Soulisa, Pembina Yayasan Cipta Anak Nusa, wawancara
tanggal 16 September 2016.
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Pembelajaran

dan

Evaluasi

Pembelajaran,

serta

faktor

pendukung dan penghambat dalam pengembangan model
pembelajaran tersebut.

2.1. Gambaran Profil Historis PAUD Al-Hikmah.
Ketika pertama kali PAUD Al-Hikmah dibuka, dengan
konsep Pendidikan Karakter diperkenalkan oleh salah satu
lembaga swadaya masyarakat yang bernama Sekolah Rakyat
Ancora. LSM ini datang dan menawarkan konsep pendidikan
karakter, dengan menyediakan semua buku-buku penunjang
pelajaran dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada guru.
Selama satu tahun program ini berjalan, dan kemudian asetelah
masa satu tahun berakhir, dan selesai kerjasama. Tetapi PAUD
Al-Hikmah sampai sekarang tetap menerapakan pendidikan
karakter dalam kurikulum.
Awal berdiri RA Al-Hikmah dimulai dari jenjang
Pendidikan non formal yaitu PAUD padatanggal 1 April 2007,
atas prakarsa dan usaha yayasan PKPU (Pos Keadilan Peduli
Umat) bekerjasama dengan Majelis Taklim Telkomsel Jakarta
yang dikelola oleh ibu Diah Erawaty S, S. Pd, sekaligus sebagi
guru dan dibantu oleh seorang guru pendamping. Kontrak
kerjasama itu berlangsung selama satu tahun. Namun karena
permintaan masyarakat sekitar yang mulai tumbuh kesadaran
akan pentingnya pendidikan, maka PAUD Al-Hikmah dibuka
kembali sampai sekarang.179
179
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Data Dokumentasi profil PAUD Al-Hikmah

Seiring berjalannya waktu, perkembangan PAUD AlHikmah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan
berdasarkan instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Ambon bahwa
anak PAUD harus menempuh pendidikan formal terlebih dahulu
yaitu ke jenjang Raudhatul Athfal (RA) yanga aasama jenjang
dengan TK, sehingga pada tahun 2011 yayasan PKPU
mendaftarkan lembaga ke Kementrian Agama Kota Ambon dan
pada tanggal 12 Maret 2012 dikeluarkan surata izin operasional
Raudhatul Athfal (RA) Al-Hikmah oleh Kementrian Agama
Kota Ambon. Sejak tahun 2014 RA Al-Hikmah berada dibawah
naungan yayasan PAMAHANU Ambon. Sejalan dengan era
globalisasi serta kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan,
maka RA Al-Hikmah sebagai lembaga pendidikan islam telah
menjadi pendidikan alternatif yang menitik beratkan pada basic
science, bahasa dan akhlak karimah sehingga diharapkan dapat
membentuk

peserta

didik

yang

memiliki

keunggulan,

kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual.180
Atas dasar pertimbangan akan pentingnya membekali
anak dengan pendidikan dasar-dasar pokok agama islam
semenjak dini yang berpedomana kepada Al-Qur‟an dan as
Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat islam,
dengan tanpa mengesampingkan ilmu-ilmu modern. PAUD AlHikmah didirikan dengan menyelenggarakan visi sebagai
berikut:
180

Data Dokumentasi profil PAUD Al-Hikmah
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“Mewujudkan generasi cerdas dan kreatif berkarakter
islami”

Sedangkan misi PAUD AL-Hikmah adalah sebagai berikut:
1. Mengenalkan dan mengajarkan pendidikan karakter
kepada anak sejak dini.
2. Mengajarkan dan mempraktekkan nilai-nilai islami
kepada anak.
3. Mengembangkan
kemampuan
bahasa,
kognitif,
psikomotorik serta seni yang sangat dibutuhkan oleh
peserta didik.
4. Melaksanakan metode pengajaran yang konkrit (nyata).
Mengajarkan baca tulis Al-Qur‟an.181
Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik,
dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan
usianya. Masa usia dini merupakan masa keemasan dimana
stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk
tugas perkembangan selanjutnya. Bagi anak, pendidikan yang
tepat pada usia dini akan menjadi pondasi keberhasilannya pada
masa yang akan datang. Ia akan menjadi sebuah individu yang
cerdas, penuh percaya diri dan mampu mengarungi kehidupan
dengan segala tantangannya dengan baik. Dia akan menjadi
manusia yang berkualitas, berkepribadian kuat dan berguna bagi
masyarakat. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan pendidikan
anak usia dini yang berbasis akidah Islam. Pendidikan anak usia
dini yang berbasis agama Islam adalah membentuk anak yang

181
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Data Dokumentasi profil PAUD Al-Hikmah

berkepribadian Islam, yaitu memiliki aqidah Islam sebagai
landasan ketika berpikir dan bersikap dalam menjalani
kehidupan. Atas dasar hal tersebut, maka PAUD Al-Hikmah
mengembangkan kurikulum yang dipadukan

dengan strategi

pembelajaran tematik, yang diintegrasikan dengan nilai-nilai
Islam. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah
sebagai berikut:
”anak adalah masa depan kita, sehingga dari awal kita
sudah harus membekali anak dengan akidah islam,
Anak yang memiliki kepribadian Islam adalah anak
yang memiliki kelebihan dalam banyak hal. Anak yang
terarah cara berpikir dan bersikapnya berdasarkan
akidah Islam dan memiliki kemampuan serta
keterampilan yang bisa ia gunakan untuk kehidupannya
sendiri maupun kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Sehingga mereka siap menjadi pemimpin
dimasa mendatang yang akan memberi sumbangan
yang besar bagi kemajuan peradaban suatu bangsa.”
Berdasarkan

hasil

wawancara

di

atas,

jelas

menunjukkan bahwa pendidikan agama sangatpenting untuk
diberikana kepada anak sejak dini, sehingga anakdapat tumbuh
dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai akidah islam yag
sangat berguna bagi kehidupaan anak kelak. Selain itu
pendidikan karatkter juga sangat diperlukan untuk membina
anak dengan pendidikan karakter. Hal ini seperti yang dijelaskan
oleh kepala sekolah sebagai berikut:
“sekolah kami pada awalnya ketika masa permulaan
hanya berupa bilik-bilik yang hanya dipisahkan oleh
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tirai-tirai saja, dan masih berupa PAUD kelompok
bermain. Kemudian, dua tahun berikutnya ada lembaga
swadaya masyarakat yaitu sekolah Rakyat Ancora
datang dan menawarkan program pengembangan
pendidikan karakter sejak di bangku pendidikan anak
usia dini. Semua buku-buku ditanggung dan mereka
juga mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru yang
berhubungan dengan pendiddikan karakter.”
Pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilainilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan,
kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan
nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan YME, diri
sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi
manusia yang berakhlak. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan
nilai-nilai karaker baik di rumah maupun di sekolah. Hal ini juga
dijelaskan oleh kepala sekolah sebagai berikut:
“Setelah LSM Sekolah Rakyat Ancora menyelesaikan
program mereka di sekolah kami dengan meninggalkan
ilmu yang bermanfaat kepada guru-guru. Selanjutnya
kami tetap menjalankan pendidikan karakter ini,
menurut saya anak tidak hanya mengetahui tentang halhal yang baik, tetapi mereka juga memahami perlunya
melakukan hal-hal yang baik. embangkitkan rasa cinta
anak untuk melakukan hal-hal yang baik dan berlatih
merasakan efek dari perbuatan baiknya. anak dilatih
dan dibiasakan untuk berbuat mulia.”

Selanjutnya beliau menambahkan tentang tujuan dari
pendidikan karakter pada jenjang pendidikan anak usia dini
adalah sebagai berikut:
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“Pendidikan karakter pada anak usia dini bukan hanya
sangat bermanfaat bagi pengembangan diri anak, tetapi
juga mempunyai beberapa tujuan antara lain; dapat
mengembangkan potensi anak sebagai manusia dan
warga negara yang memiliki karakter dan budaya
bangsa, dapat mengembangkan kebiasaan dan perilaku
peserta didik yang terpuji, dapat menanamkan jiwa
kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai penerus
bangsa, juga dapat mengembangkan kemampuan
peserta didik yang mandiri, kreatif, serta dapat
mengembangkan lingkungan belajar.”

Pembentukan karakter atau akhlak mulia dalam
membangun sebuah masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera,
maka nilai-nilai karakter (akhlak mulia) menjadi fondasi penting
bagi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang beradab dan
sejahtera untuk itu, kesadaran akan pembentukan karakter harus
dimulai sejak anak usia dini.

2.2. Perencanaan Pembelajaran PAUD Al-Hikmah
Pada pendidikan anak usia dini nilai-nilai yang
dipandang sangat penting dikenalkan dan diinternalisasikan ke
dalam perilaku mereka mencakup nilai-nilai positif yang dapat
diterapkan dalam keseharian anak didik. Perencanaan yang
dilakukan dalam penerapan pendidikan karakter dilakukan
dengan cara memperssiapkan kurikulum terpadu, dengan
menggabungkan nilai-nilaia islam dan pendidikan karakter.
Perencanaan sangat terkait erat dengan kurikulum dan
dalam memilih kurikulum, ada beberapa criteria antara lain; ada
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landasan keilmuan tertentu, mengembangkan seluruh aspek
secara

menyeluruh,

mempertimbangkan

relevan,
kebutuhan

menarik,
anak,

menantang,

mengembangkan

kecerdasan majemuk, menyenangkan, fleksibel, menyatu dan
padu. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan
kebutuhan visi misi pendidikan

yang dijadikan dasar

pengembangan lembaga pendidikan. Adapun beberapa hal yang
harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam mengembangkan
kurikulum, antara lain; dasar filosofis dan model yang akan
digunakan, dasar yuridis seperti aturan -aturan pemerintah yang
berlaku secara nasional, prinsip dasar keilmuan PAUD, teori
perkembangan anak, teori belajar dan pembelajaran anak,
kebutuhan anak dan pengetahuan awal yang telah anak miliki,
kebutuhan masyarakat dan kecenderungan perubahannya, serta
kemampuan guru dan ketersediaan sarana dan prasarana yang
ada.

a.

Kurikulum PAUD Al-Hikmah
Kurikulum merupakan

seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar serta cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelengaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Sehingga dalam menyusun kurikulum PAUD Al-Hikmah
dengan menggabungkan kurikulum dari Kementrian Agama dan
Kementrian

Pendidikan

memperhatikan 9
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Dasar

dan

Menengah

dengan

kemampuan belajar anak diintegrasikan

dengan akidah Agama Islam, yang meliputi : kecerdasan
linguistik, kecerdasan logika-matematik, kecerdasan visual
spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestik, kecerdasan
interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis
dan kecerdasan spiritual. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh
kepala Sekolah PAUD Al-Hikmah sebagai berikut:

“Untuk kurikulum PAUD Al-Hikmah, kita campur
antara kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
serta kurikulum Kementrian Agama. Sehingga
kurikulum yang dikembangkan tersebut 50% umum
dan 50% Agama. Tetapi bukan dalam bentuk mata
pelajaran tetapi terintegrasi dalam tema-tema yang ada.
Sehingga semua tema-tema kita dimasukkan materi
agama. Misalnya tema diriku, maka kita masukkan
ayat/hadis tentang kesehatan tubuh, atau tentang
makhluk ciptaan Allah, SWT.”

b.

Perencanaan Program Tahunan, Semester, Mingguan
dan Harian
Para

pendidik

seharusnya

mengetahui

tentang

perencanaan pembelajaran agar dapat mempermudah suatu
sistem pendidikan dan dapat melaksanakan pembelajaran yang
efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang matang maka
kegiatan pendidikan akan dapat berjalan dengan baik, sehingga
tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Program
tahunan (prota) dan program semester (promes) merupakan
rancangan kegiatan yang harus disiapkan dan dilaksanakan
dalam

suatu

lembaga

pendidikan.

Jadi,

Perencanaan
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pembelajaran merupakan proses penerjemahan kurikulum yang
berlaku

menjadi

program-program

pembelajaran

yang

selanjutnya dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam
penyelenggaraan proses pembelajaran.
Program tahunan merupakan program umum setiap
mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis
besar yang hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan
oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan program ini perlu
dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun
pelajaran

dimulai,

karena

merupakan

pedoman

bagi

pengembangan program-progran berikutnya, yakni program
semester, mingguan dan harian serta pembuatan silabus dan
sistem

penilaian

komponen-komponen

program

tahunan

meliputi identifikasi (satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun
pelajaran) kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu dan
keterangan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah
Al-Hikmah, sebagai berikut:
“kami membuat rencana program tahunan, kemudian
dituangkan ke dalam program semester. Dimana
dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan
program tahunan yang meliputi melihat berapa jam
alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam
seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah
ditetapkan pemerintah, analisis berapa minggu efektif
dalam satu semester, seperti yang telah ditetapkan
dalam gambar alokasi waktu efektif. Melalui analisis
tersebut kita dapat menentukan berapa minggu waktu
yang tersedia untuk pelaksanan proses pembelajaran.
Kemudian menandai hari-hari libur, permulaan tahun
pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran
efektif (per minggu). Menghitung jumlah minggu
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efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun dan
memasukkan dalam format matrik yang tersedia.
Setelah itu, medistribusikan olokasi waktu yang
disediakan untuk suatu mata pelajaran, pada setiap KD
dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang
lingkup cakupan maeri, tingkat kesulitan dan
pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan
waktu untuk ulangan serta review materi.”182
Kurikulum RA Al-Hikmah menggunakan kurikulum
Diknas, Kemenag dan Kurikulum mandiri. Pembelajarn
dilakukan dengan metode klasikal yang ditunjang dengan
system sentra rancang bangu, sentra persiapan, sentra imajinasi,
sentra seni kreasi, sentra eksplorasi, sentra ibadah, sentra
olahraga dan sentra pilihan (cooking/berkebun).
Adapun kurikulum yang disampaikan antara lain:
1.

Program pembentukan perilaku (karakter):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

2.

182

Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya.
Kemandirian, disiplni dan tanggung jawab.
Kejujuran, amanah dan berkata bijak.
Hormat dan santun.
Dermawan suka menolong dan kerjasama.
Percaya diri, kreatif dan pantang menyerah.
Baik dan rendah hati.
Toleransi, kedamaian dan kesatuan.
Kebersihan, kerapian, kesehatan dan keamanan.

Program pengembangan kemampuan, terdiri dari:
a. Pelaksanaan ajaran islam.
b. Bahasa
c. Kognitif
Kepala Sekolah ………
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d.
e.
3.

Fisik (motorik kasar dan motorik halus)
Seni.

Program Tambahan
a. Pemeriksaan kesehatan dan golongana darah
b. Pemberian makanan tambahan
c. Studi wisata
d. Manasik haji
e. Majelis taklim
f. Aneka lomba.183
Berdasarkan Program Tahunan dan program Semester

yang telah dibuat sesuai dengan kurikulum yang sudah
ditetapkan, kemudian guru menyusunnya dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPPH)

c.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Belajar
Sekolah merupakan sebuah aktifitas besar yang di

dalamnya ada empat komponen yang saling berkaitan. Empat
komponen

yang

dimaksud

adalah

Staf

Tata

Laksana

Administrasi, Staf Teknis Pendidikan didalamnya ada Kepala
Sekolah dan Guru, Komite sekolah sebagai badan independent
yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, dan
siswa sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai
konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai.
Hubungan

keempatnya

harus

sinergis,

karena

keberlangsungan operasioal sekolah terbentuknya dari hubungan

183

Data Dokumentasi Profil PAUD Al-Hikmah.
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“simbiosis mutualis” keempat komponen tersebut karena
kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus
dihadapi dengan kesiapan yang optimal. Prasarana pendidikan
adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak
langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam
pendidikan misalnnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah,
lapangan olahraga, ruang dan sebagainya. Sedangkan sarana
pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan
perabot yang secara langsung digunakan dalam proses
pendidikan di sekolah, seperti: ruang, buku, perpustakaan,
labolatorium dan sebagainya. Kelengkapan sarana dan prasarana
tentunya

sangat

dibutuhkan

dalam

menunjang

proses

pembelajaran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala
Sekolah sebagai berikut:

d.

Penyediaan kualitas Tenaga pendidik
Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh

faktor majemuk, yaitu faktor yang satu saling berpengaruh
terhadap faktor yang lainnya. Namun demikian, faktor yang
paling penting adalah guru, karena hitam-putihnya proses
belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu
gurunya. Guru dikenal sebagai „hidden currickulum‟ atau
kurikulum tersembunyi, karena sikap dan tingkah laku,
penampilan profesional, kemampuan individual, dan apa saja
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yang melekat pada pribadi seorang guru, akan diterima oleh
peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani atau
dijadikan bahan pembelajaran. Bagi sebagian besar orangtua
siswa, sosok pendidik atau guru masih dipandang sebagai wakil
orangtua ketika anak-anaknya tidak berada di dalam keluar.
Untuk itu lembaga yang menangani Pendidikan Anak Usia Dini
harus dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui
pelatihan-pelatihan dan workshop yang berhubungan dengan
Pendidikan Anak Usia Dini.184

2.3. Pelaksanaan Pembelajaran
Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang
sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak.
Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi
manusia, warga masyarakat dan warga negara yang baik.
Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai
karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen
pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk
melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di
sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus
dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu
sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian,
penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan
sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler,
184

Kepala Sekolah PAUD Al-Hikmah, wawancara tanggal
2 September 2016
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pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja
seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan
karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang
dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.
Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti
plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive),
perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas
Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak
akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan
secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi
cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting
dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena
seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala
macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil
secara akademis

a.

Kegiatan Awal, Kegiatan Inti dan Kegiatan Akhir
Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan awal dalam

pembelajaran yang ditujukan untuk memfokuskan perhatian,
membangkitkan motivasi sehingga peserta didik siap untuk
mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti, merupakan
proses untuk mencapai kemampuan dasar yang dilakukan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan partisipatif.
Kegiatan inti dilakukan melalui proses eksplorasi, eksperimen,
elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan penutup adalah kegiatan
yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran.
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Bentuk kegiatanya berupa menyimpulkan, umpan balik dan
tindak lanjut.

b.

Pendekatan yang digunakan
Pendekatan pembelajaran yang diartikan sebagai titik

tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran,
yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses
yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi,
menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran
dengan cakupan teoretis tertentu. PAUD AL-Hikmah dalam
pembelajarannya menggunakan kurikulum 2013 yang dipadukan
dengan Kurikulum Diknas, Kemenag dan juga mandiri. Namun
kami

tetap

menggunakan

pendekatan

scientific

dalam

pemebelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah
sebagai berikut:
“Hubungan dengan pendekatan scientific semua
dilakukan setiap kali pertemuan, misalnya pada proses
mengamati, kita perlihatkan gambar, atau bercerita
yang berhubungan dengan tema. Setelah itu proses
menanya berarti guru- yang bertanya tentang apa yang
tadi diamati oleh peserta didik. Sampai pada proses
mengkomunikasikan, disini peserta didik akan mampu
bercerita apa saja yang sudah dilihat, dikerjakan dan
dilakukan bersama-sama teman-temannya tadi.”
Model pembelajran yang digunakan di PAUD AlHikmah menggunakan sentra-sentra, dan semua perkembangan
anak diajarkan secara integrative sesuai tema yang akan
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diajarkan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah
PAUD Al-Hikmah, sebagai berikut:
“Pembelajaran yang kita gunakan berbasis sentra, disini
kita punya beberapa sentra misalnya sentra olah raga,
atau ibadah nanti disesuaikan dengan RPPH yang sudah
kami susun. Kegiatan sentra itu sendiri sangat bagus
untuk meningkatkan potensi anak-anak. Semua bahan
untuk sentra-sentara sudah ada di kelas. Dalam kegiatan
pembelajaran anak akan berpindah-pindah dari sentra
yang satu ke sentra yang lainnya.”

c.

Metode Pembelajaran yang digunakan
Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan

pendidik untuk membelajarkan anak agar mencapai kompetensi
yang ditetapkan. Metode-metode pembelajaran yang dapat
digunakan pada pendidikan anak usia dini antara lain yaitu
metode

bercerita,metode

jawab,metode

Karyawisata,

bercakap-cakap,metode
metode

demonstrasi,

tanya
metode

sosiodrama atau bermain peran,metode eksperimen, metode
proyek, dan metode pemberian tugas. Belajar sebagai suatu
proses, maka ia mempunyai metode yang harus dimiliki.
Pembelajaran pada PAUD mempunyai metode seperti layaknya
pembelajaran yang umum. Namun dalam perlakukaannya
pembelajaran di PAUD berbeda dari segi kondisi perkembangan
kognitif sang anak. Metode pembelajaran untuk anak usia dini
hendaknya menantang dan menyenangkan, melibatkan unsur
bermain, bergerak dan bernyanyi, dan belajar. PAUD Kuntum
Ceria dalam proses pembelajaran juga menerapkan beberapa
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metode pembelajaran dan menekankan pada aspek belajar
sambil bermain.

Ada beberapa metode pembelajaraan yang

dapat digunakan, namun tenaga pendidik harus menentukan
metode yang paling sesuai dengan anak. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh salah seorang guru PAUD Al-Hikmah,
sebagai berikut:
“Metode yang digunakan adalah metode bercerita, yang
gunanya untuk membuka wawasan anak, supaya
memancing anak untuk berani berbicara. Setelah itu
tanya jawab tentang cerita yang baru saja dibicarakan
untuk mengetahui apakah anaak masih ingat tentang
apa
yang diceritakan. Diskusi bersama teman.
Biasanya anak paling antusias dengan metode bercerita
yang sesuai dengan tema yang akan diajarakan.”185
Lebih lanjut ibu Wani mengemukakan bahwa dengan
menggunakan metode bercerita sebagai salah satu metode yang
mampu meningkatkan kemampuan berbahasa anak, selain itu
kadang-kadang dalam berbahsa juga dapat menggunakan
variasi. Seperti penjelasan beliau sebagai berikut:
“Metode bercerita digunakan untuk menignkatkan
perkembangan bahasa anak, disini kita sudah
menyiapkan buku-buku cerita, bahasanya kadangkadang kita aubah sesuai dengan bahasa anak, bisa juga
kita sampaikan dengan bahasa ambon. Sehingga
metode yang kita gunakan bervariasi untuk merangsang
anak berbahasa.”
185

Ibu wani guru PAUD Al-Hikmah, wawancara tanaggal 2
September 2016.
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d. Media Pembelajaran yang digunakan
Agar pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan guru
dapat diterima dengan baik oleh anak, maka dalam proses
komunikasi

pembelajaran

tersebut

diperlukan

media

pembelajaran. Peran media dalam komunikasi pada anak usia
dini sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan secara
konkrit agar anak usia dini mengalami perubahan-perubahan
perilaku berupa kemampuan-kemampuan pengetahuan, sikap
dan ketrampilan. Beragam jenis media dapat digunakan oleh
guru dalam pembelajaran, baik itu media yang sudah jadi atau
dibuat oleh guru, bahkan dapat juga menggunakan lingkungan
sekitar sebagai media pembelajaran. Hal ini seperi yang
dijelaskan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut:
“yang kita gunakan disesuaikan dengan lingkungan
sekitar atau apa yang dapat guru kembangkan yang ada
disini, beda kalau di jawa sana terdapat banyak media
yang dapat kita peroleh tetapi disini kita manfaatkan
saja yang ada. Contohnya untuk menghitung misalnya,
anak-anak kita ajak keluar berdiri di depan sekolah
sambil melihat ke jalan, disitu kami suruh mereka
untuk melihat kendaraan yang lewat dan mencoba
menghitung jumlah motor yang lewat misalnya. Dari
situ kita coba perkenalkan tentang berhitung tetapi
tidak langsung dijarkan serta merta kepada peserta
didik tetapi melalui pengenalan dan pembiasaan serta
lebih konkrit.”
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2.4. Evaluasi Pembelajaran
Pelaksanaan kegiatan penilaian perkembangan anak
diperlukan

sebagai

refleksi

tentang

gambaran

umum

perkembangan anak secara menyeluruh. Dalam proses penilaian
ini guru mengumpulkan data hasil penilaian perkembangan anak
yang telah dilakukannya untuk semua aspek perkembangan dan
mengamati karaketristik perkembangan yang terlihat pada anak
didik. Selanjutnya guru membuat sebuah interpretasi dari
karakteristik perkembangan anak yang yang telah diamatinya.
Perkembangan karakteristik anak yang menonjol, hambatan atau
keterlambatan perkembangan pada diri anak scara individu.
Interpretasi

yang

dilakukan

guru

untuk

semua

aspek

perkembangan anak pada rentang usia tertentu. Pelaporan
perkembangan anak bertujuan untuk membantu guru dalam
merencanakan pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan
pekembangan selanjutnya yang sesuai dengan perkembangan
anak, memberikan informasi kepada orangtua tentang kemajuan
anak, serta mendukung kelancaran program guru dan orangtua.
Bagi orangtua Perkembangan anak dapat diukur ketika anak
sudah mampu melakukan sesuatu, hal ini sesuai hasil
wawancara dengan orang tua murid., sebagai berikut:
“Anak saya ketika sampai di rumah, dia sering
menghafal surat-surat pendek, seperti surat Al-Fatihah,
An-Naas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Dia juga biasanya
mempraktekkan doa-doa sehari-hari. Ternyata, saya
pernah menjempunya di sekolah, dan saya melihat guru
sedang membaca surat-surat tersebut bersama-sama
dengan murid-murid lainnya. Halini sering dilakukan
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berulang-ulang, sehingga anak dengan sendirinya
menghafal surat atau ayat-ayat tersebut. Mereka tidak
merasa terbebani dengan hafalan yang banayk karena
dilakukan dengan santai dan bersama-sama.”
Dilain pihak, menurut penuturan salah seorang ibu
mengatakana hal yang berbeda tentang kemampuan anaknya
setelah bersekolah di PAUD Al-Hikmah sebagai berikut:
“Perkembangan anak saya bagus, sudah mulaia mandiri
dan disiplin. Sebelum dia bersekolah, untuk bangun
pagi agak susah, dia masih tidur berlama-lama di
tempat tidur, tetapi setelah bersekolah dia sudah bisa
bangun sendiri dan mengingat waktu sekolahnya,
biasanya sebelum tidur dia mengingatkan saya kalau
besok dia bersekolah. Kemudian, anak saya juga lebih
disiplin, apabila pulang sekolah peralatan sekolah dan
pakaian seragamnya sudah dia letakkan di tempatnya
lagi karena besok dia harus menggunakannya lagi
untuk pergi ke sekolah. 186
Menurut

orang

tua

bahwa

mereka

mengetahui

perkembangan anak setiap saat, karena biasanya orang tua
sering menceritakan apa saja yanag sudah dapat dilakukan
anaknya ketika di rumah pada saat menjemput anak di sekolah,
atau bahkan ketika rapat-rapat yang diadakan di sekolah.187
Selain itu, menurut ibu Yani bahwa untuk mengkomunikasikan
perkembangan anak dengan guru biasanya diberitahukan
alanagsung kepada guru,atau kalau tidak sempat bertemu ibu

186
187

Ibu yani
Ibu lela
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yani

langsung

menelfon

atau

lewat

sms

saja

untuk

memberitahukan perkembangan anakanya kepada guru.188

Masalah perkembangan anak juga dibenarkan oleh
salah seorang Guru yang sudah mengabdi selama 5 tahun, sesuai
hasil wawancara sebagaia berikut:
“Kami disekolah berusaha untuk membangun
komunikasi yang baik dengan orang tua, tentang
perkembangan anak. Jadi, menurut kami orang tua juga
harus tahaua bagaimana perkembangan anaknya di
sekolah. Ada beberapa cara yang dapat kami lakukan,
diantaranya; setiap anak ada masalah, maka kami
langsung sampaikan kepada orang tua ketika datang
menjemput anak-anaknya. Biasanya, setengah jam
sebelum anak-anak pulang sebagian orang tua sudah
ada datang untuk menjemput. Nah, pada saat itulah
kami punya kesempatan untuk berbicara langsung.”

2.5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
Pengembangan Model Pembelajaran PAUD Islam
Terpadu berbasis Pendidikan Karakter di PAUD AlHikmah
a.

Peserta Didik
Peserta didik dalam kelas dapat dianggap sebagai

seorang individu dalam suatu masyarakat kecil yaitu kelas dan
sekolah. Mereka harus tahu hak-haknya sebagai bagian dari
suatu kesatuan masyarakat disamping mereka juga harus tahu

188
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akan kewajibannya dan keharusan menghormati hak-hak orang
lain dan teman-teman sekelasnya. Oleh karena itu, diperlukan
kesadaran yang tinggi dari peserta didik akan hak serta
kewajibannya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Hikmah
merupakan salah satu lembaga PAUD yang berada dijalan Raya
menuju kampus IAIN Ambon. Karena letaknya yang strategis
dan berada di depan jalan, sehingga menarik banyak peserta
didik yang sekolah di PAUD tersebut karena mudah terjangkau
dan jugaa tidak merepotkan orang tua ketika mengantar
anaknya. Hal ini seperti yang diungkapakan oleh salah seorang
orang tua murid sebagai berikut:
“Anak saya umur 4 tahun, saya menyekolahkan anak
saya disini karena dekat, walaupun tidak terlalu dekat
dengan rumah, tetapi rasanya agak cepat sampai, jalam
kaki bisa, naik angkot juga bisa langsung turun di depan
sekolah. Anak saya tidak menangis ketika pertama kali
masuk, karena suasananya dekat dengan jalan dan
banyak teman-teman barunya.” 189
Selain itu, hal berbeda juga dengan apa yang
disampaikan oleh salah seorang orang tua murid juga bahwa
mereka bangga bisa menyekolahkan anakanya di PAUD AlHikmah, sesuai hasil wawancara sebagai berikut:
“Saya menyekolahkan anak saya disini karena dulu
kakaknya yang sekarang sudah bersekolah di SD kelas 4,
juga bersekolah disini. Sebagai orang tua saya melihat
189

Ibu Yani, orang tua murid.wawancara tanggal……………….
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bahwa anak saya yang pertama mempunyai
perkembangan yang sanagat memuaskan, dan apa yang
diajarkan di sekolah bisa dia lakukan di rumah, dan
hasilnya memuaskan. Jadi saya menganggap untuk apa
lagi adiknya bersekolah di tempat lain, sementara kami
saya sudah melihat hasilnya ketika kakaknya
bersekolah.”190
Selain faktor-faktor di atas, juga ada faktor lain
misalnya kesulitan dalam menghadapi anak di PAUD.
“Namanya juga anak-anak yang masih berumur 4-5
tahun, kesuliatn yang paling mendasar adalah
bagaimana menghadapi mereka pada awal-awal masuk
sekolah, dimana kita para guru belum mengenal
karakter anak, karena anak itu kan datang ke sekolah
dengan berbagai karaakter, ada yang sudah bisa
mandirri jika ditinggal orang tua, tetapi ada juga aanak
yang menangis ketika orang tuanya pulang dan ingin
ditungguin terus. Hal yang lain juga kita belum
mengenal karakter orang tua. Tetapi sejauh ini kesulitan
tersebut masih bisa diatasi.”191
Adapun faktor penghambat dalam proses pembelajaran
antara lain kesulitan dalam menghadapi perbedaan karakteristik
peserta didik, perbedaan individu yang meliputi intelegensi,
watak dan latar belakang, kesulitan menentukan materi yang
cocok dengan kejiwaan dan jenjang pendidikan peserta didik,
kesulitan dalam menyesuaikan

materi

pelajaran dengan

berbagai metode pembelajaran yang akan digunakan.
b.
190
191

Guru
Ibu Lela…
Ibu wani guru al-hikmah
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Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting
sesudah keluarga, karena makin besar kebutuhan siswa, maka
orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian kepada
lembga pendidikan. Sekolah sebagai pembantu keluarga
mendidik anak. Sekolah memberi pendidikan dan pengajaran
kepada siswa mengenai apa yang tidak dapat atau tidak ada
kesempatan orang tu untuk memberikan pendidikan dan
pengajaran di dalam keluarga.

Tugas guru dan pemimpin

sekolah di samping memberikan ilmu pengetahuan, ketrampilan,
juga mendidik peswerta didik. Disinilah sekolah berfungsi
sebagai pembantu keluarga dalam memberikan bimbingan dan
pengajaran kepada anak didik. Sehingga seoraang pendidik
PAUD dituntut mempunyai kemampuan dalam merencanakan
PBM, mempersiapkan bahan pengajaran, merencanakan media
dan sumber pembelajaran, serta waktu dan teknik penilaian
terhadap

prestasi

siswa,

namun

juga

harus

mampu

melaksanakan semua itu sesuai dengan program yang telah
dibuat. Hal ini sesuai dengan peenjelasan dari kepala sekolah
sebagai berikut:
“Alhamdulillah kami di PAUD Al-Hikmah sudah
bertambah gurunya, hal ini disesuaikan dengan
bertaambahnya peserta didik. Sehingga kami membuat
penerimaan tenaga pendidik. Disini banyak guru-guru
saya yang lulusan dari IAIN, dan Alhamdulillah mereka
bagus-bagus dalam mengajar dan mendidik peserta
didik. Sebelum proses pembelajaran kamai workshop
bersama
untuk
mempersiapkan
perncanaan
pembelajaran selama satu semester.”
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Dengan demikian dapat disimpulkana bahwa pendidik
adalah salah satu faktor pendidikan yang sangat penting, karena
pendidik merupakan orang yang akan bertanggung jawab dalam
pembentukan pribadi peserta didik selama berada di lingkungan
sekolah. Guru harus mampu menunjukkan akhlakul karimah
dalam kehidupan sehari-hari, karena peran dan pengaruh
seorang pendidik terhadap peserta didik sangat kuat.

c.

Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam

penyelenggaraan

dan

pengelolaan

kegiatan

pendidikan,

pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana
dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia,
lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan. Fasilitas
yang ada merupakan faktor penting dalam upaya guru
memaksimalkan programnya, fasilitas yang kurang lengkap
akan menjadi kendala yang berarti bagi seorang guru dalam
beraktifitas, misalnya besar atau kecilnya suatu ruangan kelas
yang tidak sebanding dengan jumlah siwa ataupun keterbatasan
alat penunjang materi pembelajaran.

d.

Lingkungan
Interaksi

anak

dengan

lingkungan

tidak

dapat

dielakkan, karena anak membutuhkan teman bermain dan kawan
sebaya untuk bisa diajak bicara sebagai bentuk sosialisasi.
Sedikit banyak informasi yang diterima akan terekam dibenak
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anak. Lingkungan rumah serta lingkungan pergaulan anak yang
jauh dari nilai-nilai islam, lambat laun akan dapat melunturkan
pendidikan agama khususnya pendidikan akhlak yang telah
ditanamkan baik dirumah maupun di sekolah.

B.

Pembahasan
Pendidikan adalah merupakan aset penting bagi

kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu setiap warga Negara
harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah maupun tinggi. Dalam bidang pendidikan seorang
anak dari lahir memerlukan pelayanan yang tepat dalam
pemenuhan kebutuhan pendidikan disertai dengan Pemahaman
mengenai

karakteristik

anak

sesuai

pertumbuhan

dan

perkembangannya akan sangat membantu dalam menyesuaikan
proses belajar bagi anak dengan usia, kebutuhan, dan kondisi
masing-masing, baik secara intelektual, emosional dan sosial.
Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang
pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan
suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagianak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan

pendidikan untuk

membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut,
yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan
informal.
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Pendidikan Anak Usia Dini akan memberikan persiapan anak
menghadapi masa-masa ke depannya, yang paling dekat adalah
menghadapi masa sekolah. Di usia inilah anak membentuk
pendidikan yang paling bagus. Di usia inilah anak-anak harus
membentuk kesiapan dirinya menghadapi masa sekolah dan
masa depan. Pendidikan Anak Usia Dini ini merupakan salah
satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan
pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan
fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya
pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio
emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan
komunikasi,

sesuai

dengan

keunikan

dan

tahap-tahap

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.
Anak-anak yang memperoleh pengalaman belajar
melalui jalur pendidikan anak usia dini akan berbeda dengan
anaka yang tidak melewati jalur pendidikan anak usia dini. Anak
akan belajar menjadi pribadi yang mandiri, kuat bersosialisasi,
percaya diri, punya rasa ingin tahu yang besar, bisa mengambil
ide, mengembangkan ide, pergi ke sekolah lain dan siap belajar,
cepat beradaptasi, dan mempunyai semangat yang tinggi bagi
anak-anak yang tidak punya pengalaman belajar di PAUD akan
lamban menerima sesuatu apalagi ketika memasuki pendidikan
dasar.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka sewajarnya
bila peran Pendidikan Luar Sekolah yang mencakup pendidikan
nonformal
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dan

informal

dalam

memberikan

pelayanan

pendidikan dini pada anak-anak yang tak memperoleh
pendidikan di jalur pendidikan formal sangatlah penting dan
mendesak. Namun, pada umumnya masyarakat memandang
belum perlu pendidikan diberikan kepada anak usia dini. Hal ini
sangat wajar mengingat bahwa pemahaman masyarakat terhadap
pentingnya PAUD masih sangat rendah serta pada umumnya
mereka berpandangan bahwa pendidikan identik dengan
sekolah, sehingga bagi anak usia dini pendidikan dipandang
belum perlu.
Ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab masih
rendahnya kesadaran masyarakat di bidang pendidikan anak usia
dini seperti: ketidaktahuan, kemiskinan, kurang berpendidikan,
gagasan orangtua tentang perkembangan anak yang masih
sangat tradisional, kurang mau berubah, masih sangat konkret
dalam berpikir, dan motivasi yang rendah. Sedangkan faktor lain
yang menyebabkan rendahnya partisipasi anak usia dini dalam
memasuki lembaga pendidikan anak usis dini (PAUD), yaitu
karena masih terbatas dan tidak meratanya lembaga layanan
PAUD yang ada di masyarakat.
Tujuan diadakan nya Pendidikan Anak Usia Dini atau
PAUD ini adalah untuk meningkatkan potensi anak-anak
walaupun masih belia. Oleh karena itu, Pendidikan Anak Usia
Dini memegang peranan penting dalam pendidikan anak.
Melalui Pendidikan Anak Usia Dini, anak dapat dididik oleh
gurunya dengan metode dan kurikulum yang jelas. Mereka dapat
| 239

bermain dan menyalurkan energinya melalui berbagai kegiatan
fisik,

musik,

atau

keterampilan

tangan.

Dapat

belajar

berinteraksi secara interpersonal dan intrapersonal. Kepada
mereka secara bertahap dapat dikenalkan huruf, angka,
lingkungan hidup, pertanian, dan bahkan industri. Pengenalan
itu

tidaklah

berlebihan,

karena

dalam

penyampaiannya

disesuaikan dengan dunia anak, yakni dunia bermain sehingga
proses belajarnya menyenangkan. Anak memang seringkali
mengeskpresikan ide dan perasaannya melalui permainan,
sehingga ketika mereka merasa menikmati dan senang dengan
apa yang diajarkan itu, maka dengan sendirinya akan bermanfaat
bagi perkembangannya.
Anak-anak usia dini dapat saja diberikan materi
pelajaran, diajari membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan
bukan hanya itu saja, mereka bisa saja diajari tentang sejarah,
geografi, dan lain-lainnya. Kuncinya adalah pada konsep belajar
sambil bermain. Permainan atau bermain adalah kata kunci pada
pendidikan anak usia dini. bermain sebagai media sekaligus
sebagai substansi pendidikan itu sendiri. Dunia anak adalah
dunia bermain, dan belajar dilakukan dengan atau sambil
bermain yang melibatkan semua indra anak. Bermain bagi anak
adalah kegiatan yang serius tetapi menyenangkan.
Bermain merupakan kebutuhan bagi setiap anak. Setiap
saat anak ingin selalu bermain. Di mananapun, dalam kondisi
apapun, anak akan berusaha mencari sesuatu untuk dapat
dijadikan mainan. Anak-anak baik di kota besar, desa, pantai,
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dan gunung senang dengan permainan yang ada. Baik yang
dimainkan berupa permainan tradisional maupun permainan
modern. Anak-anak selalu bermain dengan riang, melalui
bermain anak akan merasa rileks. Tertawa, teriakan, sorakan,
ekspresi wajah yang ceria selalu mengiringi suasana anak
bermain. Anak walaupun sakit tetap bermain secara terbatas
kemampuannya. Di tempat tidur, saat anak tergolek sakit, masih
tampak ia membawa mainan di samping tempat tidurnya, yang
mudah ia mainkan pada saat-saat tertentu. Kebutuhan akan
permainan dan bermain sangatlah mutlak bagi perkembangan
anak. Lingkungan dan orang dewasa ,dalam hal ini orangtua,
maupun guru perlu memfasilitasi kebutuhan anak dengan
menyediakan berbagai permainan yang dapat mendukung
perkembangan anak. Tentu saja permainan dan alat bermainnya
tersebut bukanlah suatu yang harus bernilai ekonomi tinggi,
tetapi apapun dapat dijadikan alat bermain. Melalui bermain,
anak membuat pilihan, memecahkan masalah, berkomunikasi,
dan bernegosiasi. Anak-anak menciptakan peristiwa khayalan,
melatih keterampilan fisik, sosial, dan kognitif. Saat bermain
anak dapat mengekspresikan dan melatih emosi dari pengalaman
dan kejadian yang mereka temui setiap hari.
Kegiatan bermain yang berlangsung dalam PAUD tidak
hanya bermain yang mengandung unsur menyenangkan saja,
akan tetapi juga mengandung unsur-unsur pendidikan yang
ditanamkan kepada anak. Kegiatan bermain yang dilakukan
pada PAUD, bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan anak
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baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui
bermain bersama dan mengambil peran berbeda, anak
mengembangkan kemampuan melihat sesuatu dari sudut
pandang orang lain dan terlibat dalam perilaku pemimpin atau
pengikut -perilaku yang akan diperlukannya saat bergaul ketika
dewasa. Jika anak belajar dengan bermain, maka ia akan
memiliki ketahanan belajar lebih baik jika dilakukan dengan
kegiatan belajar seperti biasanya. Dengan melihat kondisi
tersebut hendaknya dilakukan pengelolaan terhadap kegiatan
bermain anak dengan baik, tujuannya adalah agar kegiatan
bermain dapat diarahkan untuk mengembangkan kemampuan
anak. Kegiatan belajar dan bermain anak yang dilakukan mulai
dari awal sampai akhir tergambar dalam model pembelajaran
yang telah disusun oleh guru. Melalui model pembelajaran yang
ada itulah dapat dilihat mekanisme pembelajaaran yang akan
dilalui oleh anak.
Model

pembelajaran

yang

disusun

oleh

guru

merupakan desain atau rancangan yang menggambarkan proses
rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan
anak

berinteraksi

dalam

pembelajaran,

sehingga

terjadi

perubahan atau perkembangan pada diri anak. Adapun
komponen model pembelajaran meliputi : konsep,

tujuan

pembelajaran, materi/tema, langkah-langkah/procedure, metode,
alat/sumber belajar, dan teknik evaluasi. Penyusunan model
pembelajaran

di

PAUD

didasarkan

pada

silabus

yang

dikembangkan menjadi perencanaan semester, Rencana kegiatan
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mingguan (RKM), dan Rencana kegiatan harian (RKH). Dengan
demikian model pembelajaran merupakan gambaran konkrit
yang dilakukan pendidik dan peserta didik sesuai dengan
Rencana kegiatan harian.
PAUD Kuntum Ceria 2 dengan konsep pembelajaran
terpadu yang berwawasan lingkungan atau lebih dikenala
dengan konsep PAUD Alam. PAUD Kuntum Ceria 2 dalam
proses pembelajaran mengintegrasikan beberapa konsep materi
ajar secara terpadu, maupun kegiatan pembelajaran. Tujuan dan
Model Pembelajaran PAUD Berbasis Alam diarahkan untuk
memberikan pencerahan pada pendidik anak usia dini untuk
mengembangkan variasi proses pembelajaran yang dapat
memberikan

kesempatan

anak

memperoleh

sejumlah

pengalaman belajar secara langsung (real learning), bermakna
(meaningfull)

dan

konstruktif,

melalui

pengemabangan

Kurikulum PAUD yang Inovatif . pAUD Kuntum Ceria 2 tetap
merujuk pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan scientific.
Sehingga dalam proses pembelajaran menggunakan konsep
mengamati, menanya, mengasosiasi dan mengkomunikasi.
Metode

pembelajaaran

yang

digunakan

adalah

metode

pemebalajarn aktif yang menuntut peserta didik untuk berperan
aktif dalam setiap pembelajaran dan guru bertindak sebagai
fasilitator yang mengatur jalannya pembelajaran dan selalu
mempunyai kreativitas yang inovatif dalam memotivasi peserta
didik untuk belajar aktif.
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PAUD Kuntum Ceria 2 juga menggunakan model
pembelajaran circle time yaitu salah satu metode belajar yang
dapat digunakan dengan berinteraksi secara langsung. Metode
ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada

anak

untuk

mengembangkan

seluruh

aspek

perkembangannya yaitu kognitif, emosi, sosial, terutama sekali
kemampuan berbahasa serta menumbuhkan minat belajar dan
partisipasi anak. Hal ini ditunjukkan melalui melalui metodemetode pembelajaran yang digunakan, disamping menggunakan
metode sentra atau area yang dipadukan dengan konsep
wawasan lingkungan. Ketika proses pembelajaran berlangsung
pada tema-tema tertentu yang menuntut peserta didik harus
langsung beradaptasi dengan lingkungan alam, maka peserta
didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan
sentra atau area yang sudah disiapkan. Namun, mereka bukan
saja terpaku pada satu area tetapi semua kelompk digilirkan
sehingga semua eserta didik dapat bersentuhan juga dengan
sentra atau area yang lain. Sedangkan lingkungan sekitar
merupakan media utama dalam mengajarkan materi-materi
tersebut. PAUD hal Kuntum Ceria juga memadukan materi
agama Islam dalam pembelajarannya, hal ini dilakukan di
setiapa kali proses pembelajaran, ketika kegiatan awal didahului
dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan pembacaan doa-doa,
setelah itu pada kegiatan akhir ditutup juga dengan pembacaan
surat Al-Ashri dan doa-doa selesai melakukan kegiatan. Bahkan
pada hari jumat, dikhususkan untuk semua peserta didik
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menggunakan busana muslim dan pelajaran pada hari itu khusus
tentang hafala-hafalan doa dan materi keislaman.
Selin itu, PAUD Al-Hikmah dengan konsep PAUD
terpadu berbasis pendidikan karakter, juga memberikan konsep
pengintegrasian nilai-nilai Islam dan akidah dengan pendidikan
karakter.

Dalam panadangan PAUDAl-Hikmah, Pendidikan

Ank Usia Dini

(PAUD) dapat mengembangkan pendidikan

karakter yang dapat dilakukan sejak usia dini, karena usia dini
merupakan masa emas perkembangan (golden age) yang
keberhasilannya sangat menentukan kualitas anak di masa
dewasanya. Montessori menyebutnya dengan periode kepekaan
(sensitive period). Penggunaan istilah ini bukan tanpa alasan,
mengingat pada masa ini, seluruh aspek perkembangan pada
anak usia dini, memang memasuki tahap atau periode yang
sangat peka. Artinya, jika tahap ini mampu dioptimalkan dengan
memberikan

berbagai

stimulasi

yang

produktif,

maka

perkembangan anak di masa dewasa, juga akan berlangsung
secara produktif. Pembentukan karakter harus dimulai dari
membangun

potensi

membangkitkan

nilai-nilai

kecerdasan

spritual,

emosional

mengasah
dan

dan

kecerdasan

intelektual yang sudah diberikan Tuhan sebagai fitrah manusia
sejak lahir melalui pendidikan yang utuh dan menyeluruh
(holistik). Dalam prosesnya sendiri fitrah yang alamiah ini
berupa potensi pemberian Tuhan sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan
pendidikan dan lingkungan masyarakat. Maka sangat penting
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adanya sinergitas dan keutuhan dari tri pusat pendidikan dalam
membentuk anak Indonesia yang cerdas, handal berdaya saing
dan berkarakter unggul.
Jadi Pendidikan karakter bukan hanya tugas guru di
sekolah, akan tetapi harus merupakan tanggung jawab semua
elemen bangsa. Oleh sebab itu, PAUD Al-Hikmah dalam
melaksanakan pembelajarannya selalu melibatkan pertisipasi
orang tua secara sinerjis dalam memperhatikan perkembangan
dan pertumbuhan anak melalui kegitan parenting. Keterlibatan
orang tua sangat penting terutama dalam pendidikan anak usia
dini, oleh karena itu kerjasama kemitraan antara orang tua dan
lembaga pendidikan anak usia dini merupakan suatu hal yang
mutlak, demi mengoptimalkan perkembangan anak secara utuh
dan menyeluruh, sehingga mereka menjadi insan yang cerdas,
tangguh, dan berkarakter unggul. Salah satu kegiatan yang dapat
dilakukan adalah pendidikan anak usia dini berbasis parenting,
dimana orang tua dituntut untuk aktif menjalin kerja sama
dengan sekolah demi tercapainya pendidikan anak-anak tercinta
secara optimal. Demikian juga sebaliknya sekolah dalam hal ini
lembaga

pendidikan

anak

usia

dini

(TK)

hendaknya

menyediakan kegiatan yang secara khusus untuk menjalin
kerjasama dengan orang tua. PAUD Al-Hikmah dalam
melaksanakan kegiatan parenting ini dilakukan setiap satu
minggu sekali yang dilaksanakan disekolah setelah anak-anak
selesai pembelajaran. Kegiatan parenting ini merupakan
kegiatan kemitraan antara orang tua dan sekolah sebagai sarana
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untuk menginformasikan berbagai kegiatan di sekolah dan
kemungkinan usaha-usaha yang dapat dilakukan orang tua
dalam mendukung pengembangan potensi anak-anak tercinta
secara optimal.
Pendidikan

holistik

berbasis

parenting

adalah

pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan
agama dan pendidikan karakter dengan pendidikan yang
mengoptimalkan perkembangan seluruh potensi anak (kognitif,
fisik,

sosial-emosi,

kreativitas,

dan

spiritual).

Sebuah

pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan
anak sebagai manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang
sehat, cerdas, tangguh, berdaya saing dan berkarakter/ berakhlak
mulia,

yang

dikembangkan

melalui

kegiatan

stimulasi

pengembangan potensi anak secara optimal dengan didukung
kerjasama kemitraan yang harmonis antara guru dan orang tua
melalui kegiatan parenting. Melalui pendekatan ini diharapkan
dapat tercapai terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya,
sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem
Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003.
Pendekatan pendidikan holistik berbasis parenting di
TK merupakan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan
pendidikan agama, pendidikan karakter/akhlak mulia dengan
pendidikan yang mengoptimalkan seluruh potensi peserta didik
dalam satu kesatuan yang utuh, yang meliputi potensi kognitif,
fisik, sosial-emosi, kreativitas, dan spiritual. Dalam implentasi
pelaksanaan pendekatan ini diwujudkan dalam sebuah program
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pendidikan secara utuh di Taman Kanak-Kanak. Pendekatan
pendidikan holistik berbasis parenting dalam upaya membentuk
karakter anak usia dini . Pelaksanaan pendekatan pendidikan
holistik berbasis parenting selanjutnya dijelaskan melalui
tahapan

sistematika

sebagai

berikut:

Pertama,

program

pendidikan holistik berbasis parenting, Kedua, pelaksanaan
pendekatan pendidikan holistik berbasis parenting, ketiga
evaluasi pendidikan holistik berbasis parenting, dan keempat
kegiatan parenting.
PAUD Al-Hikmah dengan konsep Islam terpadu
berbasis pendidikan karakter, selain kegiatan parenting, juga
tercermin dalam proses pembelajaran yang tergambar dari
kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Nilai-nilai keislaman, dan
nilai-nilai moral mulai diterapkan melalui kegiatan-kegiatan
pembiasaan dan terprogram yang sering dilakukan berulangulang dan berkesinambungan. Anak didik mulai dipoerhatikan
sejak pertama kali masuk kelas untuk mengetahui sikap dan
perilaku peserta didik.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

C.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang

dipaparkan tentang pola pengemabangan model pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkar Kampus IAIN
Ambon, maka dapat disimpulkan beberapa point sebagai
berikut:

1.

Pola Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini di Lingkar Kampus IAIN Ambon yang dijadikan
sebagai objek penelitian adalah model pengembangan
pembelajaran PAUD berwawasan Lingkungan atau Sekolah
Alam

pada

PAUD

Kuntum

Ceria

2,

dan

model

pengembangan pembelajaran PAUD Islam terpadu berbasis
pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh PAUD AlHikmah. Dimana pengembangan model pembelajaraan
tersebut

dilaksanakan

pengorganisasian

melalui

dengan
perencanaan

tahapan-tahapan
pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
Aspek perencanaan pembelajaran meliputi Kurikulum yang
digunakan, Perencanaan Tahunan / Semester / Mingguan /
Harian, Penyediaan Sarana dan Prasarana Belajar dan
Penyediaan kualitas Tenaga pendidik. Sedangkan untuk
aspek pelaksanaan pembelajaran dengan indikator Langkah| 249

langkah pembelajaran, Pendekatan Pembelajaran yang
digunakan, Metode Pembelajaran, dan Media Pembelajaran.
Aspek evaluasi pembelajaran mencakup tekhnik evaluasi
yang digunakan dalam menilai perkembangan peserta didik.
2.

Keberhasilan suatu model pembelajaran ditentukan oleh
ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya guru, siswa,
sarana dan prasarana serta lingkungan dan keterlibatan
orang tua. Faktor-faktor ini juga dapat menghambat dan
mendukung keberhasilan penerapan model pembelajaran
PAUD berwawasan lingkungan/Sekolah Alam di PAUD
Kuntum Ceria 2 Ambon dan PAUD Islam Terpadu berbasis
Pendidikan Karakter di PAUD Al-Hikmah Ambon. Faktorfaktor tersebut dapat dirincikan sebagai berikut; Pertama,
Guru merupakan komponen yang sangat menentukan dalam
implementasi model pembelajaran karena berhubungan
dengan kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh guru.
Kedua, peserta didik adalah organisme yang unik yang
berkembang

sesuai

dengan

tahap

perkembangannya.

Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek
kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan
masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama.
Ketiga, kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu
guru dalam

penyelenggaraan proses pembebelajaran.

Kelengkapan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan
gairah

dan

motivasi

guru mengajar, dan

dapat

memberikan berbagai pilihan pada siswa untuk belajar.
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Keempat, Lingkungan sekitar baik itu lingkungan belajar
maupun lingkungan bermain. Kelima, Keterlibatan orang
tua dibutuhkan untuk turut memperhatikan pertumbuhan
dan perkembangan anak baik di rumah maupun di sekolah.
Keadaan keluarga atau rumah tangga ialah keadaan atau
aktivitas sehari-hari di dalam keluarga.

D. Saran

a.

Saran Akademis
Bagi para akademis agar lebih menggali lagi dan

mempelajari mengenai implementasi

pengembangan model

pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, serta faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam meningkatkan keberhasilan
model

pembelajaran

tersebut,

dan

disesuaikan

dengan

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik pada Pendidikan
Anak Usia Dini. Sehingga dapat dilanjutkan dengan penelitianpenelitian lanjutan yang relevan.

b. Saran Startegis Kebijakan
Sebagai salah satu usaha dalam rangka membumikan
Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkar Kampus IAIN Ambon,
maka perlu dilakukan lagi sosialisasi kepada masyarakat tentang
pentingnya PAUD, khususnya bagi masyarakat yang kurang
mampu, yang menganggap PAUD tidak terlalu penting, lebih
baik langsung masuk di Sekolah Dasar. Kemudian, melakukan
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pemberdayaan tenaga-tenaga kependidikan yang potensial dan
memanfaatkan sumber daya pendidikan lainnya untuk terlibat
aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Mengusahakan tersedianya sumber dana, bagi peserta didik
Pendidikan Anak Usia Dini, khususnya dari keluarga yang
kurang mampu untuk bersekolah.
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Lokasi PAUD Kuntum Ceria 2 Ambon
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Contoh “Spider Web” perencanaan pemebelajaran Semester,
mingguan dan Harian PAUD Kuntum Ceria 2.

Suasana Belajar di Sentra Persiapan
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Suasana Belajar pada sentra Pasir

Suasana belajar pada sentra “memasak”
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Wawancara dengan orang tua peserta didik

Suasana belajar I sentra “hewan”
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Wawancara denagn orang tua murid

Suasana belajar di dalam kelas
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Berdoa sebelum memulai pembelajaran di PAUD Al-hikmah
Ambon

Suasana Belajar PAUD Al-hikmah Ambon dalam menanamkan nilainilai pendidikan karakter
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Suasana Belajar PAUD Al-hikmah Ambon dalam menanamkan nilainilai pendidikan karakter

Suasana Belajar PAUD Al-hikmah Ambon dalam menanamkan nilainilai pendidikan karakter.
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Pendidikan
Anak
Usia
Dini
(PAUD) merupakan salah satu strategi
pembangunan sumber daya manusia dan
merupakan titik sentral dan sangat mendasar.
Pendidikan anak usia dini merupakan upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak
lahir sampai dengan usia enam tahun yang
dilakukan melalui pemberian stimulus pendidikan agar
membantu perkembangan, pertumbuhan baik jasmani maupun rohani
sehingga anak memiliki kesiapan yang lebih lanjut. Penelitian ini
memfokuskan masalah pada pola pengembangan model pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini di lingkar kampus IAIN Ambon.
Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PAUD Kuntum
Ceria 2 Ambon dan PAUD Al-Hikmah Ambon. Kedua lembaga PAUD ini
dipilih karena letaknya yang startegis di sekitar kampus IAIN Ambon, juga
keduanya saling berdekatan, namun memiliki konsep pengembangan model
pembelajaran yang berdeda. PAUD Kuntum Ceria 2 Ambon dengan model
pembelajaran PAUD Alam atau PAUD berwawasan Lingkungan dan PAUD
Al-Hikmah dengan konsep pengembangan model pembelajarn PAUD Islam
Terpadu berbasis Pendidikan Karakter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kedua lembaga PAUD ini dalam menerapkan model pembelajarannya dengan
tahapan-tahapan pengorganisasian melalui perencanaan pembelajaran,
pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Aspek perencanaan
pembelajaran meliputi Kurikulum yang digunakan, Perencanaan
Tahunan/Semester/Mingguan/Harian, Penyediaan Sarana dan Prasarana
Belajar dan Penyediaan kualitas Tenaga pendidik. Sedangkan untuk aspek
pelaksanaan pembelajaran dengan indikator Langkah-langkah pembelajaran,
Pendekatan Pembelajaran yang digunakan, Metode Pembelajaran, dan Media
Pembelajaran. Aspek evaluasi pembelajaran mencakup tekhnik evaluasi yang
digunakan dalam menilai perkembangan peserta didik. Namun, dalam
pelaksanaannya kedua lembaga ini juga memiliki faktor-faktor pendukung
dan penghambat; yaitu peserta didik, guru, fasilitas sekolah dan keterlibatan
orang tua.

