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Orang dewasa yg mini
Pandangan ini berkembang di Eropa pada
abad pertengahan. Yg membedakan antara
anak dan dewasa adalah : ukuran dan usia.
 Anak diharapkan bertingkah laku sbg orang
dewasa.
 Menimbulkan konflik antara harapan &
kemampuan.


Anak sebagai orang yg berdosa
Pandangan ini diterima
sejak abad keke-14
sampai 18, didasarkan
pada kepercayaan pada
agama yg dikaitkan dg
perbuatan dosa
 Konsekuensinya : bila
anak bersalah, orang
tua akan menghukum
dengan pukulan


Tabularasa (John Lock)
Pengalaman dan pendd bagi anak
merup faktor penentu perkembangan
anak
 Pengalaman anak yg diperoleh melalui
penginderaan akan menentukan apa
yg akn dipelajari dan konsekuensinya
adl yg tampak pada t.l anak


Tanaman yg tumbuh
Anak adl sbg tanaman yg tumbuh
 Peran pendd sbg tukang kebun
 Sekolah adl rumah kaca tempat anak
tumbuh dan matang sesuai dg pola
pertumbuhan yg wajar.
 Apa yg akn terjadi pada anak tergantung
pada pertumbuhan yg terjadi scr wajar
dan lingk yg memberikan perawatan.


Anak sebagai milik



Anak adl milik orang tua, shg ortu memiliki hak atas
diri anak
Orang tua sering beranggapan ortu dapat melakukan
apa saja thd anaknya, krn beranggapan anak adl
miliknya.



Anak sebagai investasi masa depan
Pandangan ortu : bila suatu waktu mereka
tua/meninggal, anak adl penggantinya.



Lingkungan anak usia awal


Ekologi : studi ttg bagaimana orang
berinteraksi dengan lingkungan & bgm hasilnya
atau konsekuensi dari interaksi tsb



Bronfenbrenner : teori sistem ekologi menjelasmenjelaskan perkembangan anak dihubungkan pada
interaksi anak dengan lingkungannya secara
terus menerus saling mempengaruhi satu sama
lain secara transaksional.

Sejarah berdirinya TK di Indonesia
tidak terlepas dari pengaruh Belanda
 Froebel adalah tokoh yg paling berpengaruh.
Bapak Pendidikan Anak Usia Dini
 Tahun 1914 : pemerintah Hindia Belanda membuka
kelas persiapan memasuki HIS / SD
 1922 : Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Indria.
Berdiri TK Bustanul Atfal
 1941 : Sekolah2 model Froebel, cikal Taman Kanak2
 1950 : P & K mulai ikut serta membina,
keberadaannya mulai diakui sebagai salah satu dari
komponen system pendd nasional (UU no 4 th 1950,
ttg pokok2 pendidikan dan pengajaran)




Dalam pelaksanaan pendd TK dinyatakan :
- TK bertujuan membantu meletakkan dasar ke arah
perkbgn sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, &
daya cipta yg diperlukan anak didik dlm menyesuaikan
diri dg keluarganya & untuk pertumbuhan serta
perkbgn selanjutnya.

Pend. TK tdk mrp. prasyarat utk memasuki SD
 Program pendd klp A dan B bukan merupakan
jenjang yg harus diikuti oleh setiap anak didik
 Pelaksanaan pendd di TK menganut prinsip
bermain sambil belajar.


Prinsip pendidikan yg perlu
diperhatikan dalam PPS








TK adl salah satu bentuk awal pendd sklh, perlu didiciptakan situasi pendd yg menyenangkan & memberi
rasa aman
Masing2 anak mendpt perhatian individual
Perkbgn adl hasil proses kematangan & blj
Kegiatan blj di TK adl pembentukan pl melalui
pembiasaan yg terwjd dlm kegiatan sehari2
sifat kegiatan bljnya merup. pengembangan
kemampuan yg telah diperoleh di rumah
bermain merupakan cara paling baik mengemmengembangkan kemampuan anak.








Dengan perkembangan pendd di Indonesia semakin
pesat, thn 1999 berdiri Program Studi PAUD di UNJ
Strata 2 Pendidikan anak kelas awal sudah ada
terlebih dahulu di program pasca sarjana UNJ
Agar guru dan pembuat kebijakan usia dini mampu
melaksanakan tugas secara optimal sebaiknya
mengikuti pendd yg professional, ahli dan terampil
melalui S1 dan S2 PAUD
Tenaga pendd di lapangan adalah. Lulus D2 PGTK
Lulusan S1 : dipersiapkan utk menangani, mengelola
dan merencanakan pelaksanaan PPS

Pembelajaran memerlukan partisipasi aktif



Tell me and I forget.
Teach me and I remember
Involve me and I learn

Mengapa periode usia dini sangat penting?
Riset :
Howard Gardner : anak2 yg mendpt sistem
pendd yg salah, skor kreativitasnya menurun
sebny 90% pd usia 5 – 7 thn.
Bila sistem pendd tidak mendukung berkembangberkembangnya kreativitas, penurunan akan berlanjut
hingga mencapai usia 40 thn.
Akibatnya sebag besar mereka hny mempunyai
tingkat kreativitas kirakira-kira 2% dari tingkat
kreativitas anak2 yg penuh imajinasi


Layanan PAUD di masa datang harus dapat
dimanfaatkan seluruh masyarakat, meliputi :
A. Pelayanan pendidikan
B. Layanan penelitian dan informasi
C. Layanan masyarakat

A. Pelayanan pendidikan







Pelatihan bagi calon orang tua
Pelatihan bagi tenaga pendidik AUD (pengasuh
anak, guru kelompok bermain, tk, SD, sanggar
kreativitas, rumah singgah, TPA)
Pelatihan bagi pengelola lembaga dan kepala
sekolah penyelenggara PAUD (menejemen
penyelenggaraan, pengembangan dan perluasan
lembaga, supervisi pengelola & efektivitas kerja)
Memberikan bantuan konsep dan teknik
penyelenggaraan program diploma (kursus babby
sitter, kelompok bermain).

B.Layanan penelitian dan informasi
Pengkajian terhadap perkembangan anak
Indonesia
 pengkajian terhadap permainan tradisional
Ind.
 pengkajian terhadap hak azasi anak
 penelitian tentang pelaksanaan PAUD
 penelitian tentang lagu anak indv


C. Layanan masyarakat
a.




menyelenggarakan seminar
optimalisasi potensi anak
kreativitas dan keberbakatan
persoalan anak

b. menyiapkan paket pelatihan
 kurikulum berciri khas
 strategi pembelajaran terpadu
 Metoded pengajaran dan kegiatan
belajar

Permasalahan PAUD
1. Tidak meratanya pelayanan pendidikan
 Data dari BPS tahun 1999/2000,
 penampungan anak usia 00-4 tahun melalui TPA : 1%
 penampungan anak 55-6 tahun melalui TK : 12,65%
 Masih terdapat 11.298.070 anak usia 4 – 6 tahun yang
perlu diberi layanan PPS.
2.Peningkatan mutu pendidikan
3.Peningkatan relevansi
 Dari hasil penelitian Balitbang (1999)
menunjukkanadanya perbedaan yg signifikan antara
anak yg mendapat pendd TK dan tidak pada anak SD,
meliputi : kognitif, akademik, ekspresi diri,sosial,
emosional, dan menolong diri sendiri.
4. Peningkatan efisiensi.

Pendidikan Pra Lahir
Program : Prenatal University &
dikembangkan menjadi program
pendidikan pra lahir yg
komprehensif utk bayi pra lahir,
baru lahir, orang tua & angg
keluarga
 Tokoh : Dr. Rene Van de Carr &
Dr. Marc Lehrer
 Tujuan pendidikan pra lahir :
- membantu ortu & angg keluarga
memberi lingkungan yg lebih baik
bagi bayi
- memberi peluang untuk belajar
dini
- mendorong perkembangan hub
positif ortu & anak


