


HAKIKAT DAN LANDASAN PAUD Sidik Nuryanto, M.Pd



HAKIKAT ANAK USIA DINI

•Anak usia dini merupakan individu yang mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dan fundamental 
bagi kehidupan selanjutnya

•Mereka pada rentang usia 0-8 tahun (Naeyc), namun UU No 20 
tahun 2003 usia 0-6 tahun untuk stimulasi pertumbuhan dan 
perkembangan supaya memiliki kesiapan pendidikan selanjutnya

•Optimalisasi 6 aspek perkembangan

•Anak merupakan pribadi yang unik yang memberikan peluang 
bagi mereka untuk mengekplorasi pengalaman yang ada di 
lingkungannya

•Diperlukan pendidikan, perawatan, pengasuhan, dan pemberian 
kesehatan yang mendukung



Landasan Yuridis

Landasan Filosofi 

Lnadasan Religi

Landasan keilmuan 

Landasan empiris

LANDASAN PENYELENGGARAAN PAUD



LANDASAN YURIDIS

PAUD merupakan bagian dari pencapaian tujuan 
pendidikan nasional

UU 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab I 
pasal 1 bahwa: 

•Pembinaan kepada anak usia 0-6 tahun

•Pemberian rangsangan pendidikan 

•Pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani

•Siap masuk pendidikan selanjutnya



LANDASAN RELIGI

Anak terlahir dalam keadaan fitrah/ suci

Orangtua mereka yang membuat anaknya 
menjadi yahudi, nasrani dan majusi

Menekankan anak dengan pemahaman agama 
yag baik sebagai bekal kehidupannya

Menekankan pentingnya Tauhid serta pembiasaan 
amalan ajaran agama



LANDASAN FILOSOFIS
ONTOLOGIS

•Anak sebagai individu yang memiliki aspek biologis (perkembangan 
fisik)

•Psikologis (perasaan tertentu senang, seddih, kecewa, dihargai)

•Sosiologis (teman untuk bermain)

•Antropologis (hidup dalam suatu budaya)

•EPISTIMOLOGIS

•Pembelajaran anak harus menggunakan konsep belajar sambil 
bermain (learning by playing), learning by doing, learning by 
stimulating

•AKSIOLOGIS

Kurikulum harus dapat mengoptimalkan seluruh potensi anak

Mengarah pada nalai seni, budaya, dan nilai agama



LANDASAN KEILMUAN

Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis (kerangka 
keilmuan dibangun dari interdisiplin ilmu (psikologi, 
fisiologi, sosiologi, humaniora, kesehatan, gizi, neurosains

Dalam pembelajaran perlu diperhatikan beberapa 
kajian keilmuan yang melatar belakanginya

Pedagogis: sebagai pondasi awal bagi pertumbuhan 
dan perkembangan 

Diperlukan situasi yang dapat mengoptimalkan seluruh 
potensi anak dengan memperhatikan keragaman individu



LANDASAN EMPIRIS
Saat manusia lahir otak memuat 100-200 milyar sel otak 
yang siap dikembangkan mencapai tingkat perkembangan 
potensi tertinggi

Berdasar riset hanya 5% potensi otak terpakai

Alasanya kurang mengoptimalisasi fungsi otak

Semakin meningkatnya pertambahan penduduk, khususnya 
anak usia dini

Belum semuanya terlayani PAUD

Posyandu, BKB, sebagai sarana penggantinya

Didukung Pola asuh yang sesuai





HAKIKAT PENDIDIK PAUD

Pendidik erat kaitannya dengan guru (tutor, pamong, 
fasilitator, ustad/zah)

yang dimaknai

Orang yang perlu diteladani dan ditiru

Sadar dan tanggung jawab dalam mendidik, mengajar 
dan membimbing

Merancang program jabatan profesi

Memiliki 4 kompetensi pendidik (profesional, kepribadian, 
sosial, paedagogi)



PERAN GURU ANAK USIA DINI

Peran guru dalam berinteraksi

Peran guru dalam pengasuhan

Peran guru dalam memberikan fasilitas

Peran guru dalam menangani masalah

Peran guru dalam pembelajaran 

Peran guru dalam bimbingan konseling



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 28 UU 20 tahun 2003 bahwa

PAUD diselenggarakan sebelum pendidikan Dasar

PAUD diselenggarakan melalui jalur formal, 
nonformal dan informal

PAUD Formal TK, RA dan yang lain sederajat

PAUD non formal KB, TPA, dan yang lain sederajat

PAUD Informal dalam bentuk keluarga



DEPARTEMEN KESEHATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN

Fasilitasi PAUD dan Pend. Keluarga mell 

jalur sekolah

BKKBN

Fasilitasi Pemberdayaan keluarga dlm 

pengasuhan anak

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Fasilitasi pola koordinasi PAUD daerah

DEPARTEMEN DALAM AGAMA

Fasilitasi PAUD agama

DEPARTEMEN LAIN DAN LSM

DUKUNGAN

Sarana, tenaga, dana, 

pola pembinaan, system, 

evaluasi

BENTUK PROGRAM PAUD

TK, RA, BKB, Posyandu, KB, TPA



FUNGSI PAUD

Pendidikan anak usia dini berfungsi
membina, menumbuhkan, dan
mengembangkan seluruh potensi anak
usia dini secara optimal sehingga
terbentuk perilaku dan kemampuan
dasar sesuai dengan tahap
perkembangannya agar memiliki
kesiapan untuk memasuki pendidikan
selanjutnya.



TUJUAN PAUD
a. membangun landasan bagi berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur,
sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif,
mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara
yang demokratis dan bertanggung jawab; dan

b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual,
intelektual, emosional, kinestetis, social, dan seni
peserta didik pada masa emas pertumbuhannya
dalam lingkungan bermain yang edukatif dan
menyenangkan.



TUJUAN PAUD (UNESCO)

Alasan Pendidikan: PAUD merupakan pondasi awal
dalam meningkatkan kemampuan anak untuk
menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan
angka mengulang kelas dan angka putus sekolah.

Alasan Ekonomi: PAUD merupakan investasi yang
menguntungkan baik bagi keluarga maupun
pemerintah

Alasan sosial: PAUD merupakan salah satu upaya
untuk menghentikan roda kemiskinan

Alasan Hak/Hukum: PAUD merupakan hak setiap
anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin
oleh undang-undang.





KOMITMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

1.Education for All DI Jomtien-Thailand (1999) yang 

memperjuangkan kesejahteraan bagi anak di seluruh dunia, 

menyepakati perlunya pendidikan untuk semua orang sejak lahir 

sampai menjelang ajal

2.Convention on the Raigh of the Chaild,menegaskan perlunya 

perlindungaN dan perkembangan anak dalam layanan pendidikan 

dasar dan keaksaraan. 

3. The Salamanca Statemen di Spanyol 

tahun1994,pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus,termasuk kebutuhan pendidikan



4. Deklarasi Daklar di Senegal tahun 2000 yang bertemakan 

pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan (Education for 

all and all for Education). 

5. World Fit for Children di New York tahun 2002,menyepakati 

untuk menyepakati dunia aman dan kehidupan yang sehat bagi 

anak. pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap aniaya, 

eksploitasi, dan kekerasan, serta memerangi HIV/ AIDS

6. Early Childhood Care and Development adalah 

Pertemuan besar di Kairo-Mesir tahun 2003,yang agenda 

utama masalah perawatan dan pengembangan anak usia 

dini

LANJUTAN



KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

Pembukaan 

UUD RI 1945

UU NO. 23 

Tahun 2002 

UU NO. 20 

TAHUN 2003 

............mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkaN 

Kemerdekaan,perdamaian abadi, ,…” 

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasarnya sesuai dengan minat dan bakat. 

”Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 

6 tahun .....................

PERMEN 137 

TAHUN 2014
Standar Nasional PAUD 



HAKIKAT PERKEMBANGAN AUD

1
• Perkembangan bersifat kumulatif (pertumb dahulu mnjd dasar 

selanjutnya)

2
• Periode sensitif (mudah terima stimulus dari lingkungan) 

3
• Mereka lahir lebih dari 1 bakat

4
• Membangun sendiri pengetahuannya

5
• Belajar bila keb. Fisik terpenuhi, aman dan nyaman psikologis





1. Teori Behaviorisme

2. Teori Maturationis

3. Teori Interaksi

4. Teori Psikoanalisis

5. Teori Pengaruh

6. Teori Konstruktivisme





1. Teori Behaviorisme

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya 

interaksi antara stimulus dan respon

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat 

menunjukkan perubahan tingkah laku

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran 

behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement).

(positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat, 

penguatan dikurangi (negative reinforcement) responpun 

akan berkurang



2. Teori Maturationis

pengalaman memainkan peranan 

yang sangat penting dalam 

perkembangan

setiap anak akan mengembangkan 

potensi mereka apabila mereka 

ditempatkan pada suatu lingkungan 

yang mendukung

menekankan tahapan perkembangan 

si anak lebih penting dari sekedar 

penghargaan, hukuman



3. Teori Interaksi

• anak-anak itu membangun 

pengetahuan melalui interaksi 

dengan lingkungan.

• Anak-anak bukan objek yang 

pasif, melainkan mereka dengan 

aktif interaksi dengan lingkungan



4.Teori Psikoanalisis

• Anak bergerak melalui langkah-langkah yang 

berbeda dengan tujuan untuk mencari kepuasan 

yang berasal dari sumber yang berbeda, 

• Mereka juga harus berusaha untuk 

menyeimbangkan keadaan tersebut dengan 

harapan orang tua



5.Teori Pengaruh 

• Seorang anak akan berkembang secara 

menyeluruh. Perkembangan di satu area pasti 

memengaruhi perkembangan di dalam area yang 

lain.

• Dalam stimulasi salah satu perkembangan, maka 

berdampak pada perkembangan yang lain



6.Teori konstruktivisme 

• Anak membangun pengetahuan itu sendiri, 

• Pengetahuan itu diciptakan kembali dari 

dalam diri seseorang melalui pengalaman, 

pengamatan, dan pemahamannya.

• Pengetahuan tidak diperoleh dengan cara 

dialihkan dari orang lain, melainkan 

merupakan sesuatu yang dibangun dan 

diciptakan oleh anak

• Belajar merupakan suatu proses yang tidak 

dapat dipaksa





6 PERKEMBANGAN ANAK

MORAL KOGNITIF BAHASA

SOSIAL 
EMOSIONAL

FISIK DAN 
MOTORIK

SENI

Sumber : Permendikbud: NOMOR 137 TAHUN 2014



PERKEMBANGAN MORAL

•Moral berkaitan dengan nilai dan norma

•Perkembangan yang berkaitan dengan aturan apa 
yang seharusnya dilakukan manusia dalam 
hubungannya dengan Tuhan, alam dan sesama 
makhluk hidup

•Ex. Mendengarkan doa, mengucapkan bismillah, 
ucapkan salam ketika masuk kelas, kenal nama 
Tuhan dan Rosulnya.



PERKEMBANGAN KOGNITIF
Berkaitan dengan kecerdasan 
intelektual

kemampuan anak untuk memproses, 
menginterpretasikan dan 
mengkategorikan informasi-informasi 
yang diperolehnya melalui panca indera. 

Kemampuan berfikir logis yang 
selanjutnya menentukan apakah anak 
mampu memahami lingkungannya.



PERKEMBANGAN BAHASA

•Kecerdasan berkaitan komunikasi untuk 
menyatakan perasaan dan keinginannya.

•tangisan, tertawa dan mengoceh yang 
merupakan awal dari perkembangan 
bahasa.

•membantu anak untuk memahami apa yang 
dikatakan orang-orang disekitarnya, juga 
untuk dapat dipahami oleh orang lain



PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL
Kecerdasan yang berhubungan dengan cara mengetahui diri 
sendiri dan orang lain

Proses pembentukan social self (pribadi dalam masyarakat)

Perolehan kemampuan berperilaku sesuai dengan tuntutan 
masyarakat

Fase pembentukan dasar Kepercayaan dan tidak percaya (0-18 
bulan)

Fase autonomi Vs Malu dan Ragu-ragu (18 bulan-3 tahun)

Fase inisiatif Vs Merasa bersalah (3-6 tahun)



PERKEMBANGAN MOTORIK

 kemampuan anak untuk mengontrol gerakan tubuh 

Ada motorik halus dan morik kasar

• kemampuan anak untuk 

mengontrol keluwesan 

jemari tangan 

• Ex:  kemampuan untuk 

menyentuh, menjumput, 

meraih, mencoret, melipat, 

memasukan benda atau 

makanan ke dalam mulut 

• kemampuan anak untuk 

mengontrol gerakan tubuh yang 

mencakup geraka gerakan otot 

besar. 

• Ex: kemampuan anak untuk 

merangkak, berjalan, berlari, 

melompat, memanjat, 

berguling, berenang, dll



PERKEMBANGAN SENI

kemampuan mengeksplorasi dan 
mengekspresikan diri, berimajinasi dengan 
gerakan, musik, drama, dan beragam bidang 
seni lainnya (seni lukis, seni rupa, kerajinan) 

Melibatkan anak untuk dapat merasakan 
dan melakukan kegiatan seni

Contoh: menggunting, menggambar dan 
menari, finger painting, mewarnai



PENDEKATAN PAUD

Pendekatan pembelajaran dapat diartikan
sebagai titik tolak atau sudut pandang kita
terhadap proses pembelajaran, 

Merujuk pada pandangan tentang terjadinya
suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, 

HIGH SCOPE BCCT
MONTESSORI REGGIO 

EMILIA 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/09/12/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/


HIGH SCOPE
Dikembangkan oleh David Weikart. 

Anak memiliki hubungan sosial dan emosional yang baik. 

Program ini melibatkan anak sebagai pembelajar aktif yang 
memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri
aktivitas bermainnya.

KOMPONEN HIGHSCOPE

1) Anak sebagai pembelajar aktif di dalam learning center

2) Merencanakan-melakukan-mengulang (plan-do-rewind)

3) Pengalaman kunci (key experience)

4) Penggunaan catatan anekdot untuk mencatat kemajuan
yang diperoleh anak.



BEYOND CENTRE AND CIRCLE TIME (BCCT)
Pengembangan dari metode Montessori, Highscope dan Reggio Emilio

Pembelajaran berpusat pada anak yang dalam proses 
pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam 
lingkaran

Sentra main adalah zona atau area main anak yang di lengkapi 
dengan seperangkat alat main

konsep belajar dimana pendidik (guru) menghadirkan dunia nyata ke 
dalam kelas dan mendorong anak didik membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan 
mereka sehari-hari.



MONTESSORI
Mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang dipersiapkan

Lingkungan dipersiapkan dengan materi yang telah terstruktur

MATERI SENSORIAL

Memperluas dan memperhalus persepsi sensorinya. Materi tentang ukuran, 
bentuk, warna, suara, tekstur, bau, berat ringan.

MATERI KONSEPTUAL

Materi bahan konkret membaca, menulis, matematika dan pengetahuan sosial.

MATERI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Materi seputar kegiatan sehari-hari menyapu lantai, mencuci piring, menyiram 
tanaman, mengancingkan baju



REGGIO EMILIA 

Berawal dari perempuan terpaksa sebagai tenaga kerja 
pabrik, pasca perang dunia II

Menghasilkan individu tanggung jawab dan kebersamaan 
melalui eksplorasi di dalam lingkungan yang suportif dan 
memperkaya minat anak.

Menciptakan kondisi pembelajaran yang mendorong anak untuk
membangun kekuatan berpikir

Guru mengikuti minat anak-anak dan tidak memberikan 
tekanan dalam belajar

anak-anak belajar melalui interaksi dengan teman, orang tua, 
guru serta lingkungan.


