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Tokoh abad ke 18  & sebelumnya : 

�Martin Luther King �Martin Luther King 

�Jean-Jacques Rousseau 

�Johan Heindrick Pestalozzi 



Luther King (Eropa 1483-1546)

�Bapak reformasi :penekanan pada pengajaran 
menulis pada anak

�Adanya wajib belajar

�Anak mampu membaca kitab suci dg bahasa 
ibunya

�Tujuan utama : mengajarkan agama

�Orang tua membimbing ank dlm penddk  agm



J.J. Rousseau ( 1712-1778)
� Buku Emile:Ou de ‘education (cara pendidikan anak 

yang ideal sejal lahir – rmj)

� God makes all things good, man meddles with them 
and they become evil

� Kembali ke alam ( a return to naure) : pendekatan 
bersifat alamiah – menolah seragam, wajib hadir, 
keterampilan dasar minimun, tes standardketerampilan dasar minimun, tes standard

� Akan menghasilnya dan membacu: kebahagiaan, 
spontanitas, rasa ingin tahu

� Wajib ASI

� Konsep unfolding. Bawaan dari anak menuju apa 
yang akan terjadi. Unfold adalah hasil dari 
kematangan yang dikatakan dengan jadwal 
perkembangan yang bersifat bawaan.



Johan Heindrick Pestalozzi

�Dipengaruhi oleh pandangan Rousseau

�Back to nature�Back to nature

�Membuka sekolah di tanah pertaniannya

�Buku : Leonard & Gertrude

�Anak tidak hanya belajar akademis namun 
berbagai keterampilan yg kelak akan 
menjadi bidang pekerjaannya.



Tokoh abad ke 19 dan ke 20 

�Frobel 

�John Dewey �John Dewey 

�Maria Montessori 

�Mc Millan bersaudara 

�Jean Piaget 



Pengaruh dari tokoh lain : 

� Stanley Hall

� J. Mc Vicker Hunt

� Benjamin Bloom 

� Jerome Brunner



Tokoh-tokoh lain :

�Constance Kamii �Constance Kamii 

�David Elkind

�Lilian Katz

�Davis Weikart





FRIEDERICH WILHELM FROEBEL 

(1782-1852, JERMAN)

� GARDEN OF CHILDREN / KINDERGARTEN di Blankenburg, 1837.

� Bila anak mendapat pengasuhan yang tepat, maka seperti 

tanaman muda ataupun binatang yg berkembang secara wajar 

& mengikuti hukumnya sendiri.

� Pandangan  terhadap pendidikan merupakan perluasan dari � Pandangan  terhadap pendidikan merupakan perluasan dari 

pandangannya thdp dunia dan pemahamannya tentang 

hubungan Individu, Tuhan, & alam.

� BELAJAR SAMBIL BERMAIN

� Kurikulum meliputi : pekerjaan, seni, keahlian, & konstruksi. 

Dilakukan sambil bermain misal : dgn clay, kotak, menggunting 

kertas, menganyam, melipat, menusuk kertas, meronce mute, 

menggambar, menyulam, menyanyi, permainan, bahasa & 

aritmatika.



� Kurikulum Froebel terencana dan sistematis (sbg 
pelopor). Dasarnya adl :

GIFT, OCCUPATION, NYANYIAN

GIFT : 

�Obyek yg dapat dipegang & digunakan anak sesuai 
dgn instruksi dari guru, utk belajar 

�bentuk , warna, konsep melalui menghitung, �bentuk , warna, konsep melalui menghitung, 
mengukur, membedakan dan membandingkan.

OCCUPATION : 

�materi yg dirancang utk mengembangkan variasi 
keterampilan : 

�psikomotor (yg utama) melalui : meronce, 
menggambar, melipat, menempel dll.



JOHN DEWEY (1859 – 1952, AMERIKA)

professor filsafat dari Univ. Chicago & Columbia.

� My Pedagogical Creed - penddk adl proses dari kehidupan, bkn 

persiapan utk masa y a d

� PROGRESSIVISM - anak didik & minat > mata pljran 

� Child-centered curriculum dan child centered schools.

� Sekolah adl mempersiapkan anak  menghadapi kehidupan 

masa kini, bukan masa y a dmasa kini, bukan masa y a d

� Di kelas, anak berpartisipasi dlm kegiatan fisik/akivitas –

mengembangkan minat pd bdg lain.

� Anak yg lbh berkembang akan belj menggunakan alat & objek. 

Ungkapan dari minat dikaitkan dg Kegiatan seperti memasak & 

pertukangan.

� Minat thd intelektual dg menyelesaikan masalah, menemukan 

hal baru, menjelaskan bagaimana sesuatu hal berlangsung.



MARIA MONTESSORI (1870 – 1952,  Itali)

Dokter & antropolog.

� Awalnya bekerja di lingk anak   terbelakang mental, lalu 
diterapkan ke anak normal.

� Sekolah yg I di Roma, 1907 : Casa Dei Bambini / Rumah Anak

� Perkembangan anak usia dini sbg proses berkesinambungan.

� Pddk sbg aktivitas diri, mengarah pd pembentukan disiplin, 
kemandirian& pengarahan diri.kemandirian& pengarahan diri.

� Persepsi anak thd dunia sbg dasar dari IP – melatih seluruh 
indera – merancang materi 

� Melatih mengembangkan otot, berkebun, dan belajar ttg alam 
– dirancang alat khusus.

� Membaca diajarkan pada usia 2- 6 thn (sesuai dg masa 
sensitif)

� Kritik : kurang menekankan perkembangan bahasa, sosial, 
kreatifitas, musik & seni. 



Beberapa pandangan utama Montessori

o Semua bentuk pendd adl pendd diri sendiri –

pembentukan otoaktivitas pada diri anak

o Masa Peka : ditandai olh keadaan suatu potensi 

menunjukkan kepekaan utk berkembang

o Anak memperoleh kebebasan & selalu senang shg o Anak memperoleh kebebasan & selalu senang shg 

dpt berkembang & tumbuh

o Pendd pedosentris

o Ank memiliki bawaan, kemampuan dan 

perkembangannya masing2. Jd anak membutuhkan 

perhatian individual



Mc MILLAN BERSAUDARA 

(RACHEL & MARGARET, di LONDON)

� Pertama menciptakan sekolah nursery di London, th 1911.

� Pandangan : masalah kesehatan & sosial pada anak perlu 
dikoreksi & dilakukan pencegahan melalui pengasuhan & 
penddk yg tepat sebelum masuk sekolah.

� Thn 1902 : membuka klinik kesehtan utk anak, usia 2 – 7 thn  
(ekonomi lemah).

� Menekankan pada kreativitas & bermain.

� Mengembangkan kreativitas melalui kegiatan yg ekspresif, 
bermain, seni & gerakan. Juga mendapatkan : keterampilan 
mengurus diri, belajar mengembangkan gerakan motorik.





JEAN PIAGET (1896-1980, SWISS)

Ahli biologi,   bekerjasama dg Binet.

� Tiga cara bagaimana anak mampu mengetahui 
sesuatu :

# interaksi sosial : mempelajari dari manusa lain

# mengetahui sifat fisik dari suatu benda, melalui           # mengetahui sifat fisik dari suatu benda, melalui           
eksplorasi bersifat fisik.

# logicomathematical,  pengertian ttg angka, seriasi, 
klasifikasi, waktu, ruang, &konservasi.

� Menunjukkan adanya poses mental yg dikaitkan 
dengan hadirnya benda secara fisik.

� Teori2nya cukup berpengaruh thd pendidikan anak 
masa kini.



Ki Hadjar Dewantara (1889 – 1959)

� Konsep : pendd penting dilakukan sejak dini, -

berjenjang : Taman indria, Muda, Dewasa, Madya, 

Sarjana Wiyata

� Pandangan : pembentukan pribadi anak dilakukan 

oleh dasar : dasar (bakat) dan ajar (lingkungan)oleh dasar : dasar (bakat) dan ajar (lingkungan)

� Pendd berisi : budi pekerti, nilai seni, budaya 

kecerdasan, keterampilan & agama

� Pendekatan : sistem Among (pendidik adl hamba 

anak) 

� Pendd harus melayani & memberi kebebasan pada 

anak agar senang.




