
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Peranan Guru PAUD

a. Pengertian Peranan Guru

Peranan guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal,

seperti dikemukakan oleh Prawoto (1981 : 21) dibawah ini :

1. Peranan guru sebagai pembimbing.

Sebagai pembimbing, peran ini lebih dipentingkan, karena

kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing peserta didik

menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan,

peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi

perkembangan dirinya. Kekurangmampuan peserta didik

menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi

semakin dewasa, ketergantungan peserta didik semakin berkurang

(mandiri).

2. Perana guru sebagai fasilitator.
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Guru hendaknya memberikan fasilitas yang memungkinkan

kemudahan peserta didiknya dalam belajar. Lingkungan belajar

yang menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan

kursi yang berantakan membuat anak malas dalam belajar.

3. Peranan guru sebagai mediator.

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam

berbagai bentuk dan jenisnya, baik media nonmaterial atau

materil. Media berfugsi sebagai alat komunikasi guna

mengefektifkan proses interaksi edukatif. Keterampilan

menggunakan semua media itu diharapkan dari guru yang

disesuaikan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Sebagai

mediator, guru dapat diartikan sebgai penengah dalam proses

belajar peserta didik. Dalam diskusi, guru berperan sebagai

penengah, sebagai pengatur jalannya lalu lintas diskusi.

4. Peranan guru sebagai motivator.

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik

agar bergairah dan aktif dalam belajar. Dalam upaya memberikan

motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang

melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun

prestasinya disekolah.

dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang
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melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya

.

Sedangkan menurut Utami Munandar yang dikutip oleh Edy

ia adalah tokoh otoritas pengganti orang

Peranan guru adalah sebagai sentral dalam berbagai kegiatan

interaksi belajar mengajar. Menurut Mulyasa (2005: 37) terdapat

guru sebagai pendidik, pengajar,

pembimbing, pelatih, penasihat, pembaharu (inovator), model dan

teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit

pandangan, pekerja rutin, pembawa cerita, aktor, emansipator,

evaluator, pengawet .

Berdasarkan pendapat diatas maka peranan adalah aspek dinamis

yang merupakan perilaku dan tindakan yang dilaksanakan oleh orang

yang menempati jabatan atau kedudukan dan melaksanakan hak dan

kewajibannya tersebut sesuai dengan kedudukannya. Di dalam

masyarakat dari yang terbelakang sampai yang paling maju, guru

memegang peranan penting dalam hal pendidikan. Karena hampir

tanpa kecuali guru merupakan satu yang dijadikan tauladan oleh

masyarakat. Dalam proses belajar mengajar atau pendidikan secara

keseluruhan.

b. Tugas Guru PAUD

1. Menyiapkan administrasi kelompok
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2. Menyususun rencana kegiatan main untuk kelompok anak yang

dibinanya.

3. Menata lingkungan main.

4. Menyambut kedatangan anak.

5. Memimpin anak dalam main pembukaan.

6. Mempersilahkan anak untuk minum, ke kamar kecil, dan bersih-

bersih sebelum ke kelompok.

7. Mempersilahkan anak masuk kekelompok dan duduk melingkar.

8. Mempersiapkan kegiatan inti (duduk melingkar bersama anak),

antara lain : memberikan salam, berdoa, menyapa setiap anak,

memberi pengantar main dengan membacakan buku atau

mendongeng, mengenalkan tempat dan alat main, menyepakati

aturan main, memilih teman main, dan mempersilahkan anak

untuk bermain.

9. Mendukung anak saat bermain : memberikan waktu main yang

cukup (minimal 1 jam), memberikan pernyataan positif,

memberikan gagasan tambahan, menambah kosa kata anak, dan

mencatat perkembangan main anak.

10. Mengajak anak membereskan mainan bersama-sama.

11. Mengevaluasi kegiatan main (duduk melingkar) dengan cara

menanyakan kegiatan main setiap anak.
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12. Mengajak anak bersih-bersih untuk mempersiapkan makanan

bekal bersama-sama.

13. Mengajak anak makan bekal bersama.

14. Menutup kegiatan dengan cara berdongeng/bernyanyi/membaca

cerita, pesan-pesan untuk kegiatan berikutnya, berdoa dan

mempersilahkan anak untuk pulang secara bergiliran.

15. Mengevaluasi kegiatan hari ini dan merencanakan kegiatan

berikutnya bersama kader lainnya.

2. Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan

interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam

arti sebagian atau keseluruhan. Jadi bersifat kuantitatif sehingga dengan

demikian dapat kita ukur dengan mempergunakan satuan panjang atau

satuan berat. Perumbuhan meliputi perubahan kapasitas ukuran tinggi,

volume maupun lebar atau panjangnya suatu organ fisik. Begitu pula

pertumbuhan yang mencakup perubahan yang makin sempurna tentang

sistem jaringan saraf dan perubahan struktur jasmani lainnya. Perubahan-

perubahan tersebut dapat dicatat ukurannya secara pasti. Dalam

pandangan teori pemograman setiap individu sudah terprogram sejak

masa konsepsi yang dipengaruhi oleh factor genetis. Perubahan panjang,

tinggi, berta badan bayi akan terjadi secara otomatis karena pengaruh

genetik (keturunan). Dengan demikian pertumbuhan dapat diartikan

sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik.
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Pertumbuhan memberi pengaruh pada kesiapan fisik untuk

mengembangkan potensi untuk menjadi suatu kompetensi.seperti

misalnya setelah lahir, seorang bayi hanya dapat menangis, tidur, makan,

atau minum saja. Setelah setahun kemudian, bayi tersebut sudah bisa

tengkurep, tersenyum, memegang benda-benda tertentu (sendok, cangkir)

dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menandakan bahwa bayi

sudah dapat berkembang menjadi semakin baik.

Perumbuhan fisiologis tidak akan ada artinya, bila individu itu sendiri

tidak mau melakukan proses pembelajaran untuk memiliki suatu

kompetensi, keterampilan, atau kemampuan tertentu.

Menurut A. Gesell (1949:55) ada dua pola pertumbuhan fisik yang

terarah yaitu :

1. Prinsip Proximodistal

Ialah suatu prinsip yang menyatakan bahwa proses pertumbuhan dan

perkembangan manusia dimulai dari bagian saraf menuju bagian

organ luar. Pertumbuhan organ-organ fisik mulai dengan

kematangan sistem saraf kemudian akan dilanjutkan dengan bagian

tangan, kaki, jari-jari. Pada bayi maupun anak pra-sekolah,

pertumbuhan fisik dimulai pada bagian limbik kemudian pada

tangan dan kaki-kakinya.

2. Prinsip Cephallocaudal

Ialah suatu prinsip perkembangan manusia yang ditandai dengan

perubahan dari bagian organ kepala menuju bagian organ tubuh

lainnya, seperti tangan, dada, kaki dan sebagainya. Jadi perubahan
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fisik dimulai pada bagian organ kepala menuju bagian organ-organ

bawahnya.

Ciri-ciri pertumbuhan.

Secara garis besar terdapat empat kategori perubahan sebagai ciri-ciri

pertumbuhan yaitu:

1. Perubahan ukuran.

Perubahan ini terjadi sangat jelas pada pertunbuhan fisik yang

dengan bertambahnya umur akan terjadi pula penambahan berat

badan, tinggi badan, lingkaran kepala dan lain-lain. Organ tubuh

seperti jantung, paru-paru, atau usus akan bertambah besar, sesuai

dengan penigkatan kebutuhan tubuh.

2. Perubahan proporsi.

Selain bertambahnya ukuran-ukuran, tubuh juga memperlihatkan

perubahan proporsi. Anak bukanlah dewasa kecil, tubuh anak

memperlihatikan perbedaan proporsi bila dibandingkan dengan

tubuh orang dewasa.

3. Hilangnya ciri-ciri lama

Selama proses pertumbuhan terdapat hal-hal yang terjadi perlahan-

lahan, seperti menghilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu dan

menghilangnya refleks-refleks primitive.

4. Timbulnya ciri-ciri baru

Timbulnya cirri-ciri baru adalah sebagai akibat dari matangnya

fungsi-fungsi organ. Perubahan fisik yang selama pertumbuhan

adalah munculnya gigi tetap yang menggantikan gigi susu yang telah

lepas, dan munculnya tanda-tanda seks skunder seperti tumbuhnya
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rambut pubis dan aksila, tumbuhnya buah dada pada wanita, dan

lain-lain.

Program PAUD dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan anak

melalui:

1. Pertumbuhan otak

Pengalaman yang diberikan sedini mungkin pada saat otak mulai

berkembangan mempunyai pengaruh yang sangat besar dan spesifik,

bahkan menetap seumur hidup. Pertumbuhan otak bayi terjadi setelah

lahir dan banyak dipengaruhi oleh banyak faktor lingkungan

termasuk pengalaman/stimulasi/ pendidikan yang diberikan

kepadanya.

2. Pertumbuhan fisik/motorik.

Program  PAUD dapat membantu anak melakukan keterampilan

gerak dasar secara sederhana dengan koordinasi yang lebih baik,

contoh :

a. Anak meniru gerakan senam

b. Berayun atau bergelantungan dengan dua tangan.

c. Anak diajari bagaimana melakukan gerak berpindah tempat

dengan koordinasi yang lebih baik.

d. Anak diajari melakukan koordinasi mata-tangan.

e. Anak dapat melakukan gerakan tangan dalam rangka kelenturan,

kelincahan dan kekuatan tangan.

f. Anak diajari bagaimana menjaga kesehatan mulut.

3. Perkembangan Anak
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Perkembangan merupakan suatu proses yang mula-mula global, belum

terpecah atau terperinci, dan kemudian semakin lama semakin bbanyak,

berdiferensisi, dan terjadi integrasi yang hierarkis. Tinjauan ini dikenal

sebagai tinjauan yang deskriptif jadi tidak ada implikasi-implikasi

empiris karena yang dilihat dalam tingkah laku adalah hasil dan bukan

perubahan itu sendiri.

Menurut Nagel yang dikutip oleh Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa (1980 :

29) perkembangan adalah pengertian dimana terdapat struktur yang

terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu, dank arena itu

bilamana bila terjadi struktur baik dalam oganisasi maupun dalam

bentuk, dan akan mengakibatkan perubahan fungsi .

Sedangkan menurut Schneirla yang dikutip oleh Prof. Dr. Singgih D.

Gunarsa (1980 : 29) perkembangan adalah perubahan-perubahan

progresif dalam organisasi pada organisme, dan organisme ini dilihat

sebagai sistem fungsional dan adaptif sepanjang hidupnya .

Disamping itu, prinsip perkembangan anak antara lain :

a. Anak akan belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi

serta merasa aman dan nyaman dalam lingkungannya.

b. Anak belajar terus menerus, dimulai dari membangun pemahaman

tentang sesuatu, mengeksplorasi lingkungan, menemukan kembali

suatu konsep, sehingga mampu membuat sesuatu yang berharga.

c. Anak belajar melalui interaksi sosial, baik dengan orang dewasa atau

dengan teman sebaya.
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d. Minat dan ketekunan anak akan memotivasi anak.

e. Perkembangan dan gaya belajar anak harus dipertimbangkan sebagai

perbedaan individu.

f. Anak belajar dari hal yang sederhana sampai dengan yang kompleks,

dari yang kongkrit ke yang abstrak, dari yang gerakan ke bahasa

verbal, dari diri sendiri dengan interaksi dengan orang lain.

Juga didukung oleh prinsip pendekatan sentra dan lingkaran, yaitu:

a. Keseluruhan proses pembelajarannya berlandaskan pada teori dan

pengalaman empirik.

b. Setiap proses pembelajaran harus ditujukan untuk merangsang

seluruh kecerdasan anak (kecerdasan jamak) melalui bermain yang

terarah dan berencana serta dukungan pendidik (guru/kader/pamong)

dalam bentuk empat jenis pijakan.

c. Menempatkan penataan lingkungan main sebagai pijakan awal yang

merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berfikir dengan

menggali pengalaman sendiri.

d. Menggunakan standar operasional yang baku dalam proses

pembelajaran, yaitu meliputi :

1. Pendidik (Guru/Kader/Pamong) menata lingkungan main

sebagai pijakan lingkungan yang mendukung perkembangan

anak.
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2. Ada pendidik (Guru/Kader/Pamong) yang menyambut

kedatangan anak dan mempersilahkan untuk bermain bebas dulu

(waktu untuk penyesuaian).

3. Semua anak mengikuti main pembukaan dengan bimbingan

pendidik (Guru/Kader/Pamong).

4. Pendidik (Guru/Kader/Pamong) memberi waktu kepada anak

untuk kekamar kecil dan minum secara bergiliran/pembiasaan

antri.

5. Anak-anak masuk ke kelompok masing-masing dengan

dibimbing oleh pendidik.

6. Pendidik duduk bersama anak didik dengan membentuk

lingkaran untuk memberikan pijakan pengalaman sebelum main.

7. Pendidik memberi waktu yang cukup kepada anak untuk

melakukan kegiatan di sentra main yang disiapkan sesuai jadwal

hari itu.

8. Selama anak berada di sentra, secara bergilir pendidik

(Guru/Kader/Pamong) memberikan pijakan kepada setiap anak.

9. Pendidik bersama anak-anak bersama-sama membereskan

peralatan dan tempat bermain.

10. Pendidik memberikan waktu kepada anak untuk ke kamar kecil

dan minum secara bergiliran.
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11. Pendidik duduk bersama anak didik dengan membentuk

lingkaran untuk memberikan pijakan pengalaman sebelum main.

12. Pendidik bersama anak-anak makan bekal yang dibawanya

(tidak dalam posisi istirahat).

13. Kegiatan penutup.

14. Anak-anak pulang secara bergiliran.

15. Pendidik membereskan dan merapihkan catatan-catatan dan

kelengkapan administrasi .

16. Pendidik melakukan evaluasi hari ini dan rencana esok hari.

17. Pendidik pulang.

e. Mempersyaratkan pendidik dan pengelola program untuk mengikuti

pelatihan sebelum menerapkan metode ini.

f. Melibatkan orang tua dan keluarga sebagai satu kesatuan proses

pembelajaran untuk mendukung kegiatan anak dirumah.

Aspek-aspek perkembangan.

Ada tiga aspek yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yakni:

a. Aspek fisik.

Yang paling menonjol dan nampak dalam diri individu ialah

terjadinya perubahan fisik. Hal ini terjadi dengan adanya perubahan

fisik individu yang terjadi sangat cepat yakni sejak masa konsepsi

hingga masa kelahirannya. Kemudian dilanjutkan dengan
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pertumbuhan pada masa bayi, anak-anak, remaja dan dewasa. Proses

perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik

eksternal (tangan, kaki, dan badan) sedangkan perubahan organ

internal ditandai dengan makin matangnya sistem saraf dan jaringan

sel-sel yang makin kompleks, sehingga mampu meningkatkan

kapasitas fungsi hormon, kelenjar maupun keterampilan motoriknya.

b. Aspek kognitif.

Perkembangan kognitif berhubungan dengan meningkatkan

kemampuan berpikir (thinking), memecahkan masalah (Problem

Solving), mengambil keputusan (Decision Making), kecerdasan

(Intelligence), bakat (Aptitude).

c. Aspek psikososio-emosional.

Manusia dikenal dengan mahluk sosial, mahluk yang tidak bisa hidup

sendiri tanpa kehadiran orang lain. Dalam menjalani kehidupan

sosialnya seseorang ditutut untuk dapat mengembangkan kemampuan

menyesuaikan diri, yaitu dengan bergaul dan berhubungan dengan

lingkungan hidupnya. Keberhasilan dalam mengembangkan

kemampuan diri akan menyebabkan perkembangan kepribadian yang

baik. Sebaliknya ketidakmampuan menyesuaikan diri akan membuat

seseorang mengalami kehidupan yang terasing, rendah diri, pesimis,

apatis, merasa cemas, kuatir atau takut, dan akhirnya akan

mempengaruhi krisis kepribadian.

Ciri-ciri perkembangan yaitu :
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a. Perkembangan melibatkan perubahan.

Karena perkembangan terjadi bersama dengan pertumbuhan, maka

setiap pertumbuhan ditandai dengan perubahan fungsi.

b. Perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya

Seseorang tidak akan melawati satu tahap perkembangan sebelum ia

melewati tahap sebelumnya. Karena itu perkembangan awal ini

merupakan masa kritis karena akan menentukan perkembangan

selanjutnya.

c. Perkembangan mempunyai pola yang tetap

Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang

tetap, yaitu :

1. Perkembangan terjadi terlebih dahulu didaerah kepala, kemudian

menuju kearah kaudal. Pola ini disebut dengan pola sefalokudal.

2. Perkembangan terjadi terlebih dahulu didaerah proksimal

(gerakan kasar) lalu berkembang dibagian distal seperti jari-jari

yang mempunyai kemampuan dalam gerakan halu. Pola ini

disebut dengan pola proksimodistal.

d. Perkembangan mempunyai tahap yang berurutan.

Tahap ini dilalui seorang anak mengikuti pola yang teratur dan

berurutan, tahap-tahap tersebut tidak bias terjadi terbalik.

e. Perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda.
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Seperti halnya pertumbuhan, perkembangan berlangsung dalam

kecepatan yang berbeda-beda. Kaki dan tangan berkembang pesat

pada awal masa remaja, sedangkan bagian lainnya mungkin

berkembang pesat pada masa lainnya.

f. Perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan.

Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun

demikian, terjadi peningkatan mental, ingatan, daya nalar, asosiasi

dan lainya.

4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar

dan sangat menentukan perkembangan anak dikemudian hari. Secara

naluri, keluarga (terutama orang tua) merupakan pendidikan yang

pertama dan utama ketika anak dilahirkan. Oleh karena itu sebenarnya

kita tidak bisa melarang siapapun yang ingin berpartisipasi dalam

penyelenggaran pendidikan anak usia dini bagi putra dan putrinya.

Pemerintah juga tidak bisa melarang orang tua untuk mengirimkan putra-

putrinya yang masih usia dini kelembaga pendidikan anak usia dini

sesuai yang dikehendaki.

Menyadari akan semuanya tadi, tepat kiranya bila negara menetapkan

pendidikan anak usia dini sebagai pasal tersendiri dalam Undang-Undang

Sistem Pendidikan Nasional yang baru (UU No 20 Tahun 2003, Pasal

28). Pendidikan anak usia dini tidak hanya dibatasi yang ada dijalur

Formal (seperti Taman Kanak-Kanak atau Sederajat), tetapi juga terbuka
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peluang dijalur Nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain,

atau bentuk lain yang Sederajat), dan dijalur Informal (seperti Pendidikan

Anak Usia Dini yang dilaksanakan dalam keluarga).

Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini, maka pemerintah

(dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional) berupaya untuk

memfasiliasi, membina dan mengarahan masyarakat agar memahami apa,

mengapa, dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan anak usia dini

yang benar, termasuk pendidikan anak usia dini dijalur Nonformal

khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Masir di desa Nelayan

Pulau Pasaran dengan surat keputusan nomor 420.9/ 2224/ 08/ 2007.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu pendidikan yang ditujukan

kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. PAUD menjadi sangat

penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang

terbentuk pada rentang usia ini. Sedemikian pentingnya usia ini sehingga

disebut juga dengan The Golden Age (usia emas).

a. Prinsip-prinsip PAUD

Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan atas Prinsip-

Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

1. Berorientasi pada kebutuhan anak.

kegiatan pembelajaran harus selalu ditujukan pada pemenuhan

kebutuhan perkembangan anak secara individu.

2. Belajar dilakukan melalui bermain.



28

dengan bermain yang menyenangkan dapat merangsang anak

untuk melakukan eksplorasi dengan menggunakan benda-benda

yang ada disekitarnya, sehingga anak menemukan pengetahuan

dari benda-benda yang dimainkannya.

3. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi.

kreativitas dan inovasi tercermin melalui kegiatan yang

membuat anak tertarik, fokus, serius dan konsentrasi.

4. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar.

Lingkungan harus diciptakan manjadi lingkungan yang menarik

dan menyenangkan selama anak bermain.

5. Mengembangkan kecakapan hidup anak.

kecakapan hidup diarahkan untuk membantu anak menjadi

mandiri, disiplin, mampu bersosialisasi, dan memiliki

keterampilan dasar yang berguna bagi kehidupannya kelak.

6. Menggunakan berbagai macam sumber dan media belajar yang

ada dilingkungan sekitar.

7. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang dengan

mengacu pada prinsip perkembangan anak.

8. Rangsangan pendidikan bersifat menyeluruh dan mencakup

semua aspek perkembangan.

Setiap kegiatan anak sesungguhnya dapat mengembangkan berbagai

aspek perkembangan/ kecerdasannya.  Tugas pendidik (guru)
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memfasilitasi agar semua aspek perkembangan anak dapat

berkembang secara optimal.

b. Landasan PAUD

1. Landasan Yuridis

Dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 ayat 2 dinyatakan

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1

tentang perlindungan anak diny

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadunya dan tingkat kecerdasannya sesuai

, dan UU No. 20 tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional pasal 1 butir 14 dinyatakan bahwa

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahu

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
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dinyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini diselenggarakan

sebelum jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur

pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan

anak usia dini jalur pendidikan formal yakni TK, RA, atau

bentuk lain yang sederajat dan pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan non formal yakni KB, TPA, atau bentuk lain yang

sederajat. Sedangkan Pendidikan anak usia dini jalur informal

yakni pendidikan keluarga atau pendidikan yang

diselenggarakan oleh lingkungan, dan Ketentuan mengenai

pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1,2,3,4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2. Landasan filosofis

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan

manusia. Artinya melalui proses pendidikan diharapkan terlatih

manusia-manusia yang baik. Standar manusi

berbeda antar masyarakat, bangsa atau negara, karena perbedaan

pandangan filsafah yang menjadi keyakinannya. Perbedaan

filsafah yang dianut dari suatu bangsa akan membawa

perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan.

Bangsa Indonesia yang menganut falsafah pancasila

berkeyakinan bahwa pembentukan manusia pancasila menjadi

orientasi tujuan pendidikan yaitu menjadikan manusia Indonesia
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seutuhnya. Bangsa indonesia juga sangat menghargai perbedaan

dan mencintai demokrasi yang terkandung dalam semboyan

semboyan itu juga Indonesia menjujnjung tinggi hak-hak

individu sebagai mahluk tuhan yang tidak bisa diabaikan oleh

siapapun. Anak sebagai mahluk individu yang sangat berhak

untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan

kemampuannya. Dengan pendidikan yang diberikan diharapkan

anak dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya,

sehingga kelak atas falsafah pancasila yang didasarkan pada

semangat Bhineka Tunggal Ika diharapkan bangsa Indonesia

dapat menjadi bangsa yang tahu akan hak dan kewajibannya

untuk bisa hidup berdampingan, tolong menolong, saling

menghargai, dalam senbuah harmoni sebagai bangsa yang

bermartabat.

Sehubungan dengan pandangan filosofis tersebut maka

kurikulum sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan,

pengembangannya harus memperhatikan pandangan filosofis

bangsa dalam proses pendidikan yang berlangsung.

3. Landasan keilmuan

Landasan keilmuan yang mendasari pentingnya pendidikan anak

usia dini didasarkan kepada beberapa penemuan para ahli

tentang tumbuh kembang anak. Pertumbuhuan dan
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perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitanya dengan

perkembangan struktur otak.

c. Standar Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Pengertian Standar Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

Standar kompetensi anak usia dini adalah standar kemampuan

anak usia 0-6 tahun yang didasarkan atas perkembangan anak.

Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam

mengembangkan kurikulum anak usia dini.

Standar kompetensi anak usia dini terdiri dari pengembangan

aspek-aspek sebagai berikut:

a. Moral dan nilai-nilai agama

b. Sosial, emosional, dan kemandirian

c. Bahasa

d. Kognitif

e. Fisik/motorik

f. Seni

2. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)
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a. Pengertian kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaran kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

b. Prinsip-pinsip pengembangan

1. Bersifat komperhensif

Kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar

yang meningkatkan perkembangan anak secara

menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan.

2. Dikembangkan atas dasar perkembangan secara

bertahap

Kurikulum harus menyediakan berbagai kegiatan dan

interaksi yang tepat didasarkan pada usia dan tahapan

perkembangan setiap anak. Program menyediakan

berbagai sarana dan bahan untuk anak dengan berbagai

kemampuan.

3. Melibatkan orang tua

Keterlibatan kedua orang tua sebagai pendidik utama

bagi anak. Oleh karena itu peran orang tua dalam

pendidikan anak usia dini sangat penting dalam

pelaksanaan pendidikan.
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4. Melayani kebutuhan individu anak.

Kurikulum dapat mewadahi kemampuan, kebutuhan,

minat setiap anak.

5. Mereflesikan kebutuhan dan nilai masyarakat

Kurikulum harus memperhatikan kebutuhan setiap anak

sebagai anggota dari keluarga dan nilai-nilai budaya

suatu masyarakat.

6. Mengembangkan standar kompetensi anak

Kurikulum yang dikembangkan harus dapat

mengembangkan kompetensi anak. Standar kompetensi

sebagai acuan dalam menyiapkan lingkungan belajar

anak.

7. Mewadahi layanan anak berkebutuhan khusus

Kurikulum yang dikembangkan hendaknya

memperhatikan semua anak termasuk anak yang

berkebutuhan khusus.

8. Menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat
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Kurikulum hendaknya dapat menunjukan bagaimana

membangun sinegi dengan keluarga dan masyarakat

sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

9. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak.

Kurikulum yang dibangun hendaknya memperhatikan

aspek keamanan dan kesehatan anak saat berada dalam

lingkungan sekolah.

10. Menjabarkan prosedur pengelolaan lembaga

Kurikulum hendaknya dapat menjabarkan dengan jelas

prosedur, manajemen atau pengelolaan lembaga kepada

masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

11. Manajemen sumber daya manusia

Kurikulum hendaknya mengambarkan proses

manajemen pembinaan sumber daya manusia yang

terlibat dilembaga.

12. Penyediaan sarana dan prasarana

Kurikulum dapat menggambarkan penyediaan sarana

dan prasarana yang dimiliki lembaga.

c. Kompenen Kurikulum

1. Anak
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Sasaran layanan anak usia dini adalah anak yang berada

pada rentang usia 0-6 tahun. Pengelompokan anak

didasarkan pada usia sebagai berikut:

a. 0 - 1 tahun

b. 1 - 2 tahun

c. 2 - 3 tahun

d. 3 - 4 tahun

e. 4 - 5 tahun

f. 5 - 6 tahun

2. Pendidik.

Kompetens pendidikan anak usia dini memiliki

kualifikasi akademik sekurang-kurangnya diploma

empat (D-IV) atau sarjana (S1) dibidang anak usia dini,

kependidikan lain, atau psikologi dan memiliki

sertifikasi profesi guru PAUD dan atau sekurang-

kurangnya telah mendapat pelatihan pendidikan anak

usia dini. Adapun rasio pendidik dan anak adalah :

a. Usia 0 1 tahun rasio 1:3 anak

b. Usia 1 3 tahun rasio 1:6 anak

c. Usia 3 4 tahun rasio 1:8 anak

d. Usia 4 6 tahun rasio 10/12 anak

Kelompok umur dalam PAUD terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Kelompok A, yaitu anak umur 3-4 Tahun

b. Kelompok B, yaitu anak umur 5-6 Tahun
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3. Pembelajaran

Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan bermain yang

disiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi,

dan proses belajar. Materi belajar bagi anak usia dini

dibagi dalam 2 kelompok usia.

4. Penilaian (assesmen)

Penialian adalah proses pengumpulan data dan

dokumentasi belajar dan perkembangn anak. Penilaian

dilakukan melalui : observasi, konfrensi dengan para

guru, survey, wawancara dengan orang tua, hasil kerja

anak, dan unju kerja. Keeluruhan penilaian dapat dibuat

dengan bentuk portopolio.

5. Pengelolaan pembelajaran.

a. Keterlibatan anak.

b. Layanan program

Lembaga pendidikan anak usia dini dilaksanakan

sesuai satuan pendidikan masing-masing.

6. Melibatkan peran serta masyarakat.
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Pelaksanaan pendidikan anak usia dini hendaknya

melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dapat

dilakukan oleh swasta dan pemerintah, yayasan aaupun

perrorangan.

B. Kerangka Pikir

Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor,

salah satunya adalah peranan guru pendidikan anak usia dini di sekolah.

Peranan guru pendidikan anak usia dini dalam pertumbuhan dan

perkembangan anak adalah Pembimbing, Fasilitator, Mediator, Motivator.

Guru PAUD memliki peranan dalam membantu pertumbuhan dan

perkembangan anak. Guru membantu Pertumbuhan otak dan fisik motorik

anak. Guru juga membantu perkembangan anak dalam hal aspek fisik,

kognitif dan psikososial emosional.

Berdasarkan permasalahan dan kajian teoritis yang telah dikemukakan di atas,

maka dapat ditarik suatu kerangka pikir sebagai berikut:

Peranan guru PAUD (X)

- Pembimbing

- Fasilitator

- Mediator

- Motivator

Pertumbuhan Anak (Y1)

- Pertumbuhan otak

- Pertumbuhan fisik/motorik

Perkembangan Anak (Y2)

- Aspek fisik

- Aspek kognitif

- Aspek psikososio-emosional


