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Sumber : Pendidikan Anak PrasekolahSumber : Pendidikan Anak Prasekolah
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Dasar pemikiran mengembangkan PPSDasar pemikiran mengembangkan PPS

��Meningkatnya tuntutan thd pengasuhan anak dari ibu Meningkatnya tuntutan thd pengasuhan anak dari ibu 

yang bekerjayang bekerja

��Kesempatan, persaingan kerja yang semakin luasKesempatan, persaingan kerja yang semakin luas��Kesempatan, persaingan kerja yang semakin luasKesempatan, persaingan kerja yang semakin luas

��Pandangan akan kekuatan utama pengasuhan  Pandangan akan kekuatan utama pengasuhan  

��Hasrat utk meningkatkan kualitas anak sejak usia dini Hasrat utk meningkatkan kualitas anak sejak usia dini 

��Program ini berdampak positif terhadap peningkatan Program ini berdampak positif terhadap peningkatan 

kualitas perkembangan anakkualitas perkembangan anak..



Bentuk2 PPSBentuk2 PPS

�� Day careDay care

�� Pusat pengembangan anak yg terintegrasiPusat pengembangan anak yg terintegrasi

�� Pusat kesehatanPusat kesehatan

�� Pendidikan ibu dengan anak pra sekolahPendidikan ibu dengan anak pra sekolah�� Pendidikan ibu dengan anak pra sekolahPendidikan ibu dengan anak pra sekolah

�� Program melalui media massaProgram melalui media massa

�� Program dari anak untuk anakProgram dari anak untuk anak

�� Head startHead start

�� TKTK

�� Sekolah untuk anak dg kebutuhan khususSekolah untuk anak dg kebutuhan khusus



Menurut bentukMenurut bentuk

��Formal        Formal        →→ pengajar dg pendd khususpengajar dg pendd khusus

��Non formal Non formal →→ pengajar/trainer tidak selalu pengajar/trainer tidak selalu 

latar belakang pendd khusus/gurulatar belakang pendd khusus/guru



D�� C����TPAD�� C����TPA

��Sarana pengasuhan anak dalam kelompok Sarana pengasuhan anak dalam kelompok 
biasanya dilakukan pada jam kerja. biasanya dilakukan pada jam kerja. 
Fungsinya sebagai pelengkap, bkn Fungsinya sebagai pelengkap, bkn 
pengganti (PBB, 1990).pengganti (PBB, 1990).pengganti (PBB, 1990).pengganti (PBB, 1990).

��Pelayanan : gizi, pengembangan intelektual, Pelayanan : gizi, pengembangan intelektual, 
emosi, dan sosial.emosi, dan sosial.

��Awalnya berdiri untuk golongan ekonomi Awalnya berdiri untuk golongan ekonomi 

yang lemah, namun kini jg untuk ekonomi yang lemah, namun kini jg untuk ekonomi ↑↑



Lima kategori TPALima kategori TPA

1.1. TPA PerkantoranTPA Perkantoran

2.2. TPA Lingkungan atau perumahanTPA Lingkungan atau perumahan

3.3. TPA IndustriTPA Industri3.3. TPA IndustriTPA Industri

4.4. TPA PerkebunanTPA Perkebunan

5.5. TPA PasarTPA Pasar

6.6. * TPA Keluarga* TPA Keluarga



Keuntungan TPA (Newman & Newman)Keuntungan TPA (Newman & Newman)

��Memberikan stimulus thd pancainderaMemberikan stimulus thd pancaindera

��Ruang bermain yg lebih luasRuang bermain yg lebih luas

��Kesempatan berinteraksi dg teman sebayaKesempatan berinteraksi dg teman sebaya

��Ortu dapat meningkatkan pengetahuanOrtu dapat meningkatkan pengetahuan��Ortu dapat meningkatkan pengetahuanOrtu dapat meningkatkan pengetahuan

��Anak mendpt pengawasanAnak mendpt pengawasan

��Tersedia prasarana yang terencanaTersedia prasarana yang terencana

��Kesempatan pelajari berbagai keterampilan, Kesempatan pelajari berbagai keterampilan, 
kemandirian.kemandirian.



Kelemahan TPAKelemahan TPA

Bersifat monoton, kurang variatifBersifat monoton, kurang variatif

Kurang perhatian individualKurang perhatian individual

Anak kurang mendpat kesempatan mandiriAnak kurang mendpat kesempatan mandiri

Sosialisasi mengarah pada kepatuhan > Sosialisasi mengarah pada kepatuhan > 
otonomiotonomi

Ortu cenderung melepas tanggungjawabOrtu cenderung melepas tanggungjawab

Kesulitan penyesuaian diri anak dg pengasuhKesulitan penyesuaian diri anak dg pengasuh

Mudah tertular penyakit dari anak lainMudah tertular penyakit dari anak lain



Pusat pengembangan anak terintegrasiPusat pengembangan anak terintegrasi

��Memberikan berbagai pelayanan yg Memberikan berbagai pelayanan yg 
dibutuhkan anak, kombinasi sarana pendd dibutuhkan anak, kombinasi sarana pendd 
pra sekolah dengan pemberian gizi, pra sekolah dengan pemberian gizi, 
kesehatankesehatankesehatankesehatan

⇒⇒Perawatan kesehatan oleh dokter, makanan Perawatan kesehatan oleh dokter, makanan 
bergisi, imunisasi, vitamin, jg pendidikan bergisi, imunisasi, vitamin, jg pendidikan 
untuk ibu.untuk ibu.

⇒⇒ Di Indonesia : PosyanduDi Indonesia : Posyandu



P���� K�������� ���� G���P���� K�������� ���� G���

��Pelayanan yang menitikberatkan pada Pelayanan yang menitikberatkan pada 
kesehatan, meliputi kesehatan ibu kesehatan, meliputi kesehatan ibu 
mengandung. Para ibu hamil mendpt mengandung. Para ibu hamil mendpt mengandung. Para ibu hamil mendpt mengandung. Para ibu hamil mendpt 
perhatian melalui pemeriksaan berkalaperhatian melalui pemeriksaan berkala..



Pendidikan Ibu dg anak Pendidikan Ibu dg anak 
prasekolahprasekolah

�� Sarana ini bertujuan menjangkau anak pra Sarana ini bertujuan menjangkau anak pra 

sekolah tetapi orang tua khususnya ibu sebagai sekolah tetapi orang tua khususnya ibu sebagai 

perantara.perantara.

�� Ibu mendpt penyuluhan : pengetahuan, Ibu mendpt penyuluhan : pengetahuan, 

keterampilan dlm mengasuh anak.keterampilan dlm mengasuh anak.

�� Umumnya diberikan pada kaum minoritas atau Umumnya diberikan pada kaum minoritas atau 

kurang beruntungkurang beruntung



BentuknyaBentuknya

�� disertai kunjungan rumah. disertai kunjungan rumah. Di Israel : HIPPY Di Israel : HIPPY 

(The home instruction Programme for Pre School (The home instruction Programme for Pre School 

Youngster)Youngster)

�� pendekatan kelompok. pendekatan kelompok. Di Indonesia : Bina Di Indonesia : Bina �� pendekatan kelompok. pendekatan kelompok. Di Indonesia : Bina Di Indonesia : Bina 

Keluarga Balita. Di Cina : Chinese ParentKeluarga Balita. Di Cina : Chinese Parent



Program melalui Media MassaProgram melalui Media Massa

Pendekatan pendidikan untuk orang Pendekatan pendidikan untuk orang 
tua/keluarga dengan menggunakan media tua/keluarga dengan menggunakan media 
massa melalui media cetak, televisi, dan massa melalui media cetak, televisi, dan massa melalui media cetak, televisi, dan massa melalui media cetak, televisi, dan 
radioradio



Program ‘dari anak untuk anakProgram ‘dari anak untuk anak

Mengajarkan berbagai keterampilan Mengajarkan berbagai keterampilan 
pengasuhan kepada saudara/kakak yang pengasuhan kepada saudara/kakak yang 
dapat langsung dipraktekkan pada adikdapat langsung dipraktekkan pada adik

Kegiatan berupa : kesehatan, gizi, Kegiatan berupa : kesehatan, gizi, Kegiatan berupa : kesehatan, gizi, Kegiatan berupa : kesehatan, gizi, 
pencegahan kecelakaan, perkembangan pencegahan kecelakaan, perkembangan 
kognitif, sosial dan emosikognitif, sosial dan emosi

Diadakan di sekolah, bekerjasama dengan Diadakan di sekolah, bekerjasama dengan 
pusat kesehatan, program peningkatan gizi, pusat kesehatan, program peningkatan gizi, 
program pelayanan sosial, pramukaprogram pelayanan sosial, pramuka



Keuntungan :Keuntungan :

Si kakak kelak menjadi ortuSi kakak kelak menjadi ortu

-- dapat ditularkan pada temandapat ditularkan pada teman--temanteman

-- dapat diterapkan lansung dalam    dapat diterapkan lansung dalam    -- dapat diterapkan lansung dalam    dapat diterapkan lansung dalam    

kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat →→ guru kecilguru kecil



H��� S���� �A�������H��� S���� �A�������

Thn 1965Thn 1965

Dibuka selama 8 minggu di musim panasDibuka selama 8 minggu di musim panas

Sasaran: ekonomi Sasaran: ekonomi ↓↓

Tujuan  : membantu anak mempersiapkan Tujuan  : membantu anak mempersiapkan Tujuan  : membantu anak mempersiapkan Tujuan  : membantu anak mempersiapkan 
masuk sekolah.masuk sekolah.

Sarana terkait dg : pendidikan sosial, Sarana terkait dg : pendidikan sosial, 
kesehatan, gigi, gizi, kesehatan mental  kesehatan, gigi, gizi, kesehatan mental  



��Pusat pengembangan anak yg terintegrasiPusat pengembangan anak yg terintegrasi

�� Pusat kesehatanPusat kesehatan

�� Pendidikan ibu dengan anak pra sekolahPendidikan ibu dengan anak pra sekolah

Program melalui media massaProgram melalui media massa�� Program melalui media massaProgram melalui media massa

�� Program dari anak untuk anakProgram dari anak untuk anak

�� Head startHead start



KaryawisataKaryawisata

BercakapBercakap--cakapcakap

BerceritaBercerita

DemonstrasiDemonstrasiDemonstrasiDemonstrasi

ProyekProyek

Pemberian tugasPemberian tugas



JumatJumat

Kelompok 1 : Prog Keg 2 Kelompok 1 : Prog Keg 2 –– PuskesehatanPuskesehatan

Kelompok 2 : Mtd pengajaran 2 Kelompok 2 : Mtd pengajaran 2 –– bercakapbercakap

Kelompok 3 : Mtd 3 Kelompok 3 : Mtd 3 –– berceritabercerita

Kelompok 4 : Prg 5 : dari anak utk anakKelompok 4 : Prg 5 : dari anak utk anakKelompok 4 : Prg 5 : dari anak utk anakKelompok 4 : Prg 5 : dari anak utk anak

Kelompok 5 : Mtd 4 : DemonstrasiKelompok 5 : Mtd 4 : Demonstrasi

Kelompok 6 : Prog 1 ; TERINTEGRASIKelompok 6 : Prog 1 ; TERINTEGRASI

Kelompok 7 : prog 6 : head startKelompok 7 : prog 6 : head start

Kelompok 8 : Mtd 6 : pemberian tugasKelompok 8 : Mtd 6 : pemberian tugas



Kelompok 9 :  Prog 3 : Ibu dg anak psKelompok 9 :  Prog 3 : Ibu dg anak ps

Kelompok 10 :  Prog 4 :media massaKelompok 10 :  Prog 4 :media massa

Kelompok 11 :  Mtd 1: karyawisataKelompok 11 :  Mtd 1: karyawisata

Kelompok 12 :  Mtd 5 :  proyekKelompok 12 :  Mtd 5 :  proyekKelompok 12 :  Mtd 5 :  proyekKelompok 12 :  Mtd 5 :  proyek



SabtuSabtu

Kelompok 1 :  Metode 5Kelompok 1 :  Metode 5-- proyekproyek

Kelompok 2 :  Metode 1 Kelompok 2 :  Metode 1 -- karywisatakarywisata

Kelompok 3 :  Kegiatan 1 Kelompok 3 :  Kegiatan 1 -- terintegrasiterintegrasi

Kelompok 4 :  Metode 3 Kelompok 4 :  Metode 3 -- berceritaberceritaKelompok 4 :  Metode 3 Kelompok 4 :  Metode 3 -- berceritabercerita

Kelompok 5 : Kegiatan 5 dari anak utk anakKelompok 5 : Kegiatan 5 dari anak utk anak

Kelompok 6 : Metode 6 Kelompok 6 : Metode 6 –– pemberian tugaspemberian tugas

Kelompok 7 : Metode 2 Kelompok 7 : Metode 2 –– bercakapbercakap--cakapcakap

Kelompok 8 : Metode 4 Kelompok 8 : Metode 4 -- demonstrasidemonstrasi



Kelompok 9 :   kegiatan 6 Kelompok 9 :   kegiatan 6 –– headstartheadstart

Kelompok 10 : kegiatan 3 Kelompok 10 : kegiatan 3 –– pendd ibupendd ibu

Kelompok 11 :   kegiatan 2 Kelompok 11 :   kegiatan 2 –– pusat pusat 
kesehatankesehatankesehatankesehatan

Kelompok 12 :   kegiatan 4 Kelompok 12 :   kegiatan 4 –– media massamedia massa


