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Pendidikan TPA/KB 

 

I. Konsep Dasar PAUD 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) merupakan salah satu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia dini (0-8 tahun) yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap 

berikutnya. 

PAUD merupakan lembaga yang sangat penting keberadaannya bagi 

orang tua dan anak, karena pada usia 0-8 tahun ini merupakan masa paling 

efektif untuk mengembangkan segala potensi pada anak melalui pemberian 

stimulasi yang tepat. Dalam PAUD, anak dibimbing untuk mengembangkan 

segala kemampuan yang ada pada dirinya. 

 

II. Konsep Dasar TPA 

TPA (Taman Penitipan Anak) merupakan wahana pelayanan 

pendidikan anak usia 3 bulan – 6 tahun yang berfungsi sebagai pengganti 

keluarga dalam jangka waktu tertentu selama orangtuanya bekerja atau 

sebab lain. 

Di TPA anak tidak hanya dititipkan saja tanpa upaya pengembagan. 

Tetapi dengan bantuan tenaga-tenaga yang memahami perkembangan anak, 

TPA membantu mengembangkan potensi dan mengajarkan keterampilan 

hidup sejak dini yang nantinya berguna bagi kehidupan anak selanjutnya. 

 

III. Konsep Dasar KB 

KB (Kelompok Bermain) adalah salah satu bentuk layanan pendidikan 

pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi membantu meletakkan 

dasar-dasar kea rah perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, 

termasuk siap memasuki pendidikan dasar. 
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KB sering juga disebut Play Group, dari situ jelas bahwa di KB anak 

distimulasi untuk perkembangannya melalui kegiatan bermain yang 

menyenangkan dan memotivasi anak untuk terus mencoba dan 

berkembang. 

 

 

IV. Peraturan Pendukung Penyelenggaraan TPA/KB 

a. UUD 1945  

a. Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia : 

 28B ayat 2 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

 28C ayat 1 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia”. 

b. Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan : 

 31 ayat 1 

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. 

 31 ayat 2 

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib melayani”. 

 31 ayat 3 

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

diatur dengan undang-undang”. 
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 31 ayat 4 

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 

% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 

dan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional”. 

 

b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 

Pasal 3  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

 

c. Deklarasi Dakkar – Senegal tentang pendidikan untuk semua 

Deklarasi ini dihasilkan dalam Konferensi Pendidikan Se-Dunia 

yang dihadiri oleh 185 negara. Deklarasi ini menetapkan beberapa hal, 

yaitu : 

1. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan 

anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan 

kurang beruntung. 

2. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya 

anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang 

termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan 

pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik. 

3. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang 

dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program 

belajar dan kecakapan hidup (life skill) yang sesuai. 
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4. Mencapai perbaikan 50 % pada tingkat keniraksaraan orang dewasa 

menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses 

yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang 

dewasa. 

5. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah 

menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan 

atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar 

dengan kualitas yang baik. 

6. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin 
keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur 

dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan 
kecakapan hidup (life skill) yang penting. 

V. Tujuan Kegiatan Pendidikan TPA/KB 

a. Umum 

Secara umum tujuan pendidikan di TPA/KB adalah untuk 

mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan 

untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

termasuk sipa memasuki pendidikan dasar. 

b. Khusus 

Secara khusus tujuan pendidikan di TPA/KB adalah : 

1. anak mampu melakukan ibadah, mengenai dan percaya akan ciptaan 

Tuhan dan mencintai sesama. 

2. anak mampu mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-

gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus, dan gerakan 

kasar, serta menerima rangsangan sensorik (pancaindra)  

3. anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif 

dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk 

berpikir dan belajar. 

4. anak mampu berpikir logis, kritis, memberi alasan, memecahkan 

masalah dan menemukan hubungan sebab akibat. 

5. anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan 

masyarakat, dan menghargai keragaman sosial dan budaya. 
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6. anak mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap 

belajar, control diri, dan rasa memiliki. 

7. anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai 

bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil karya yang kreatif. 

 

VI. Ruang Lingkup PAUD 

Pentahapan AUD : 

1. Usia lahir – 12 bulan (bayi) 

Fokus pembelajaran pada anak usia ini adalah pada perkembangan 

fisik, bahasa, daya pikir dan perilaku. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

melalui pemberian rangsangan (kegiatan yang menuntut si anak lebih 

aktif dari pada pihak luar), stimulasi (kegiatan dimana pihak luar yang 

lebih aktif daripada anak) dan bimbingan untuk pengembangan berbagai 

kemampuan dan keterampilan dasar. 

2. Usia 1 – 3 tahun (balita) 

Pada usia ini pembelajaran difokuskan pada pemberian 

rangsangan, stimulasi dan bimbingan untuk meningkatkan 

perkembangan prilaku,  motorik, berpikir fantasi, maupun dalam 

mengatasi frustasi. Salah satu ciri anak yang mulai frustasi adalah 

mengambil barang milik teman.  

3. Usia 4 – 6 tahun (prasekolah) 

Pada masa prasekolah, focus pembelajaran adalah penanaman, 

pembinaan prilaku dan sikap melalui pembinasaan yang baik. Selain itu, 

kemampuan dasar dalam berbagai materi juga mulai dikembangkan. 

Kemampuan dasar tersebut meliputi kegiatan sains, matematika, 

keterampilan, pendidikan,  jasmani,  bahasa dan seni. 

Bidang pengembangan pada usia ini mencakup : 

a. rumpun pengembangan moral dan nilai-nilai agama 

b. rumpun pengembangan sosial dan emosional 

c. rumpun pengembangan kemampuan dasar 
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VII. Fungsi TPA/KB 

Secara garis besar, TPA/KB berfungsi sebagai wahana kesejahteraan sosial, 

meliputi : 

1. survival (kelangsungan hidup) 

  Di sini TPA/KB berfungsi sebagai wahan untuk mempersiapkan 

anak menghadapi kehidupan selanjutnya. TPA/KB membantu 

meletakkan dasar-dasar perkembangan dan keterampilan hidup agar siap 

bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.  Apa 

yang didapat anak di TPA/KB ini akan sangat membantu bagi 

kehidupannya di masa mendatang. 

2. development (pengembangan) 

TPA/KB juga berfungsi sebagai wahana pengembangan bagi segala 

potensi yang dimiliki anak melalui kegiatan yang dirancang dengan 

memperhatikan perkembangannya. Kegiatan-kegiatan yang dirancang 

harus mampu mengembangkan segala potensi anak secara menyeluruh. 

3. preventif (pencegahan) 

Fungsi TPA/KB lainnya adalah pencegahan salah asuh sehingga 

anak tidak berkembang semestinya. Kesalahan pemberian stimulasi ini 

akan berakibat fatal bagi kehidupan anak mendatang. Di TPA/KB tenaga-

tenaga yang memahami perkembangan anak membantu anak melakukan 

aktivitasnya sehingga hal-hal yang melanggar tahap perkembangan anak 

ini dapat dicegah. 

4. protection (perlindungan) 

TPA/KB juga merupakan wahana yang berfungsi sebagai 

perlindungan bagi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang. 

Perlindungan yang diberikan TPA/KB tidak hanya perlindungan fisik 

melainkan mental atau psikologis, sehingga anak dapat berkembang 

optimal dan merasa nyaman di lingkungannya. 
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VIII. Perkembangan AUD di TPA/KB 

Aspek perkembangan yang distimulasi pada pendidikan anak usia dini 

(PAUD), meliputi aspek-aspek : 

1. Fisik – motorik 

2. Kognitif – Intelektual  

3. Moral, Disiplin, Etika 

4. Emosional, Harga Diri, Aktualisasi Diri 

5. Sosial 

6. Bahasa 

7. Kreativitas 

8. Kecerdasan  

 

1. Fisik – Motorik 

Perkembangan fisik – motorik ini meliputi perkembangan otot kasar 

dan otot halus. Menurut Gasel & Ames (1940) dan Illingsworth (1983),  

pola umum perkembangan motorik terbagi dalam 8 tahap, yaitu : 

a. Continuity (bersifat kontinyu/terus menerus) 

Pada tahap ini, perkembangan motorik berlangsung dari 

perkembangan yang sederhana ke yang lebih kompleks sejalan dengan 

bertambahnya usia anak.  Misalnya pada usia sekian tahun maka 

tinggi badan anak juga sekian cm. 

b. Uniform Squence (memiliki tahapan yang sama) 

Semua anak memiliki pola perkembangan motorik yang sama, 

walaupun kecepatan mencapai tahap tersebut berbeda. 

c. Maturity (kematangan) 

Anak akan berkembang sesuai kematangannya, belum tentu anak 

dengan usia sama akan memiliki perkembangan yang sama pula. 

d. Umum ke khusus 

Perkembangan motorik dimulai dari perkembangan yang bersifat 

umum lalu menuju perkembangan yang bersifat khusus. Otot besara 

lebih dahulu berkembang daripada otot halus. Misalnya gerakan 

badan lebih dahulu berkembang daripada jari-jari terlihat pada 

gerakan senam, anak-anak lebih mudah menggerakkan badannya 

daripada jari-jari tangannya. 
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e. Refleks ke gerak terkoordinasi dan bertujuan 

Anak mengungkapkan rasa lapar, haus, sakit atau merasa tidak enak 

awalnya hanya memalui tangisan, namun seiring perkembangannya 

anak mulai dapat mengungkapkan semuanya melalui komunikasi 

langsung. 

f. Bersifat chepalo – caudal direction  

Bagian tubuh yang mendekati kepala lebih dahulu berkembang 

daripada bagian yang mendekati ekor.  

g. Bersifat proximo – distal 

Bagian tubuh yangmendekati sumbu tubuh (tulang belakang) lebih 

dahulu berkembang dari pada bagian tubuh yang jauh dari sumbu 

tubuh. Misalnya otot lengan berkembang lebih dahulu dari otot jari-

jari. 

h. Koordinasi bilateral menuju crosslateral 

Koordinasi organ yang sama berkembang lebih dahulu sebelum 

koordinasi organ yang bersilangan. Misalnya anak TK melempar bola 

tennis dengan tangan kanan yang terayun disertai kaki kanan yang 

maju. Tetapi pada orang dewasa, tangan kanan melempar bola 

sedangkan kaki yang maju adalah kaki kiri. 

 

2. Kognitif – Intelektual  

Tokoh perkembangan kogitif yang banyak dianut adalah Piaget. 

Menurut Piaget (1886 – 1980), pola perkembangan kognitif terbagi dalam 

4 tahap, yaitu : 

a. sensori motor (0 – 2 tahun) 

Pada pola ini terbagi dalam 6 tahap, yaitu : 

1. Reflexive Stage/tahap refleks (lahir – 1 bulan) 

Pada tahap ini anak mengungkapkan segala keinginan dan 

perasaannya hanya melalui tangisan yang dilakukan secara refleks. 

Tahap refleks ini juga ditunjukkan oleh setiap bayi pada tangannya 

yang selalu mengepal/menggenggam. 
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2. Primary Circular Reaction/ Reaksi sirkuler primer (1-4 bulan) 

Di sini anak melakukan gerak refleks terhadap anggota 

badannya dan mengulangi gerakkan yang awalnya hanya dilakukan 

secara refleks tersebut. Misalnya memasukkan/ menghisap jempol ke 

mulut. Walau telah kita lepaskan, anak akan mengulanginya 

kembali. 

3. secondary Circular Reaction/ Reaksi sirkular skunder (4-8 bulan) 

Anak pada tahap ini mulai menaruh perhatian pada benda-

benda di sekitarnya, terutama pada wajah ibunya. Ia akan mengikuti 

gerakan benda di dekatnya dan tersenyum jika melihat wajah ibunya. 

4. coordination of Secondary Schema/ Koordinasi skema skunder (8-12 

bulan) 

Pada tahap ini, anak mulai senang memperhatikan perilaku orang 

lain dan menirukannya. Anak juga akan sangat senang diajak 

bermain oleh orang dewasa. Misalnya : dadah….. untuk perpisahan, 

anak akan mengikuti gerakan dadah yang diajarkannya. 

b. pra-operasional konkret (2 – 7 tahun) 

Anak pra-operasional sudah mulai mampu melakukan permainan 

simbolis atau symbolic/pretend play. Cara berpikir anak pra-operasional 

cenderung memusat yaitu hanya berpusat pada satu dimensi saja. 

Namun anak pada pola ini belum mampu mengadakan konservasi, 

antara lain : 

1. konservasi angka 

 

 

 

A         B 

Pada tahap ini anak akan menganggap kelereng A lebih banyak dari 

kelereng B. Anak baru akan menyadari bahwa jumlah kedua kelereng 

sama jika mereka menghitungnya. 
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2. konservasi volume zat cair 

 

 

 

 

 

 

  A      B 

Dengan takaran yang sama air dimasukkan dalam dua tempat 

yang berukuran sama tetapi berbeda bentuk. Anak pada tahap ini 

beranggapan bahwa air dalam wadah B lebih banyak dari air di wadah 

A. Anak akan tahu bahwa isi kedua wadah sama, jika mereka diminta 

menuangkan air kedua tempat ke dalam wadah dengan bentuk dan 

ukuran sama. 

3. konservasi volume zat padat 

 

 

B 

 

     A   

Awalnya anak diberi plastisin dengan bentuk dan ukuran sama. 

Lalu kedua plastisin dibentuk bulatan yang berbeda seperti di atas. 

Anak diminta menunjukkan plastisin mana yang lebih banyak. Anak 

pada tahap pra-operasional konkret akan menyebut bahwa plastisin B 

lebih banyak daripada A. Lalu plastisin dikembalikan ke bentuk asal, 

maka anak baru menyadari bahwa kedua plastisin berukuran sama. 

c. operasional konkret (7 – 11 tahun) 

Pada tahap ini anak sudah mulai dapat memecahkan persoalan 

sederhana yang bersifat konkret. Mereka juga sudah dapat berpikir 

reversible atau memahami suatu pernyataan, misalnya jika anak telah 

memahami bahwa 3+2=5, maka anak dengan sendirinya juga akan 

memahami bahwa 5-3=2. 
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Pada anak operasional konkret juga sudah dapat 

mengklasifikasikan dan mengurutkan objek, dengan langkah-langkah: 

- mengenali ciri objek, sebelum kegiatan mnegklasifikasikan dan 

mengelompokkan anak diperlihatkan terlebih dahulu pada 

bendanya sebagai objek. 

- melihat persamaan dan perbedaan objek, dengan adanya benda 

sebagai objek, anak akan mengamati persamaan dan perbedaan 

objek tersebut. 

- memilih atribut sebagai dasar klasifikasi, misalnya warna, bentuk, 

bau dan lain-lain. 

Sebaiknya pada usia ini pembelajaran menggunakan 

pengalaman langsung ataupun patterning (membuat pola), sehingga 

pengalaman yang didapat langsung tersebut dapat menanamkan 

konsep di pemikiran anak secara permanen. 

d. operasional formal (11 tahun dan seterusnya) 

Pada tahap ini anak dapat : 

(1) Berpikir secara hipotek dan deduktif, mampu membuat 

kesimpulan. 

(2) Berpikir secara abstrak dan reflektif, anak mampu 

menghubungkan segala pengalaman dan materi untuk 

memecahkan masalah. 

(3) Membuat analogi, pada tahap ini proses pembelajaran sudah dapat 

menggunakan simbol-simbol sebagai pengajaran. 

(4) Mengevaluasi cara berpikirnya (metacognition), anak sudah dapat 

merenungkan kembali apa-apa yang telah dilakukannya. 

 

3. Moral, Disipli, Etika 

Menurut Piaget, perkembangan moral dibagi dalam tiga tahap, yaitu : 

a. Premoral, egosentris 

Pada tahap ini anak bertindak tanpa pertimbangan moral hanya 

berdasarkan keinginan sendiri. 
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b. Moral Realism 

Pada tahap ini anak mulai memahami aturan dengan konsekuensi 

hukuman dan hadiah, jika anak berbuat salah dia hanya memahami 

bahwa ia akan dihukum dan sebaliknya. 

c. Moral Relativisme 

Di tahap ini sudah lebih maju, anak berperilaku didasarkan atas 

pertimbangan moral. 

Kohlberg juga membagi perkembangan moral ini dalam tiga tahap, 

yaitu : 

a. Preconventional (di bawah 6 tahun) 

Tahap ini perilaku anak dipengaruhi konsekuensi fisik maupun 

hedonisme sebagai balasan atas perilakunya, dimarahi atau dipuji. 

Seperti tahap realism Piaget, tahap Kohlberg ini menyatakan bahwa anak 

berperilaku berdasarkan atas konsekuensi yang akan diterima setelah ia 

bertindak. 

b. Conventional, harapan 

Pada tahap ini anak bertindak karena mengharapkan suatu predikat 

“anak baik”, sedikit sadar aturan. 

c. Postconventional, sadar 

Anak pada tahap ini sudah dapat memilih perbuatan dan 

mempertanggungjawabkan pilihannya tersebut. 

 

4. Emosial, Harga Diri, Aktualisasi Diri 

Pada karakteristik ini anak disiapkan dan dibiasakan untuk 

memperoleh harga diri yang akan membuat percaya pada diri sendiri 

ataupun orang lain, sehingga nantinya ia dapat mengaktualisasikan diri di 

lingkungan. Erikson membagi perkembangan emosional ini menjadi 8 

tahapan, yaitu : 

a. Basic trust Vs Mistrust (0 – 1 tahun)  

Tahap ini didasarkan pada pengalaman yang diterima anak melalui 

perlakuan orang dewasa. Jika anak berhasil mendapatkan pengalaman 

yang menyenangkan, maka ia akan lebih percaya diri untuk mengulangi 
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pengalaman tersebut. Namun sebaliknya, jika anak gagal dalam 

memperoleh pengalaman, maka anak cenderung curiga pada 

lingkungannya. 

b. Autonomy Vs shame and Doubt (2 – 3 tahun) 

Tahap ini didasarkan pada kegiatan anak secara fisik. Jika anak mampu 

menguasai keterampilan fisik dengan baik, maka anak akan merasa 

percaya diri untuk terus mencoba berbagai aktivitas fisik sehingga ia 

akan menjadi lebih aktif. Namun jika gagal secara total dalam mencoba 

aktivitas fisiknya, maka anak akan malu dan ragu melakukannya lagi. 

c. Initiative Vs Guilt (4 – 5 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai melakukan kegiatan mandiri yang biasanya 

mulai lepas dari ketergantungan orang tua. Jika anak berhasil 

melakukan kegiatan mandirinya, maka anak akan terus mencoba 

melakukan kegiatannya sendiri tanpa tergantung pada orang tuanya lagi. 

Namun jika gagal, maka anak akan merasa bersalah tidak tidak berani 

lagi jauh dari orang tuanya. 

d. Industry Vs Inferiority (6 tahun ke atas) 

Tahap ini berhubungan dengan penguasaan keterampilan tertentu yang 

berhubungan dengan tugas perkembangan anak usia dini. Jika anak 

berhasil menguasai keterampilan tertentu dengan sempurna, maka ia 

akan lebih percaya diri lagi. Jika gagal anak akan minder dan rendah diri, 

karena tidak memiliki keterampilan tertentu. 

e. Identity & Repudiation Vs Identity Diffusion (masa remaja) 

Anak yang berada pada tahap ini mulai pada tahap pencarian jati diri. 

Jika jati diri yang dimaksud tepat dengan kepribadian anak, maka anak 

yang berada pada masa remaja tersebut akan dapat memenuhi tuntutan 

biologis, psikologis dan sosialnya sehingga ia akan menjadi manusia 

dewasa yang matang nantinya. Namun jika gagal, jati diri tersebut akan 

terberai dan tidak jelas identitasnya di masa dewasa nanti. 

f. Intimacy & Solidarity Vs Isolation (dewasa muda) 

Tahap ini lebih tinggi lagi. Orang dewasa muda berada pada masa usaha 

pengintegrasian jati diri. Jika ia berhasil mengintegrasikan jati dirinya, 
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maka ia akan mudah bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungannya. 

Jika gagal orang tersebut akan cenderung menarik diri dari pergaulan 

dan mengucilkan diri. 

g. Generativity Vs Stagnation (dewasa) 

Orang dewasa berada pada tahap ini dimana peran produktivitas di 

masyarakat merupakan tujuan hidupnya. Jika orang dewasa ini berhasil, 

maka ia akan terus berkarya bahkan bukan tidak mungkin karya-karya 

selanjutnya lebih bagus dan kreatif lagi dari sebelumnya. Jika gagal, 

biasanya akan patah semangat dan tidak mau mencoba lagi, apalagi jika 

kegagalan itu fatal. 

h. Integrity Vs Despair (tua) 

Masa tua merupakan masa pencapaian integritas atau penyatuan diri. 

Jika berhasil, orang tersebut akan merasa sebagai bagian sejarah 

kehidupan manusia sehingga ia akan bisa menerima segala keterbatasan 

dalam kehidupan, baik yang ada dalam dirinya maupun lingkungannya. 

Namun jika gagal ia akan putus asa, menyesali diri dan sangat takut 

pada kematian yang sudah pasti akan datang pada setiap manusia. 

 

 

5. Sosial, Empati, Kerjasama  

Karakteristik ini meliputi empati dan kerjasama di mulai dari 

egosentris yang individualis ke arah interaktif komunal. Hal tersebut dapat 

terlihat pada tahapan bermain anak : 

a. Soliter play (bermain sendiri) 

b. Parallel play bermain sejenis) 

c. On-looking play (melihat temannya bermain) 

d. Cooperative play (bermain bersama) 
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6. Bahasa & Literasi 

Tahapan perkembangan ini meliputi : 

a. Menangis sebagai pengungkapan berbagai keinginan anak. 

b. Cooing (memeram), perkataan anak banyak yang tidak ada artinya. 

c. Kalimat sederhana berupa suku kata untuk mengungkapkan keinginan 

anak. 

d. Kalimat lengkap, anak sudah dapat mengungkapkan keinginan dengan 

kalimat yang lengkap. 

e. Berkomunikasi, anak sudah mampu berkomunikasi dengan teman 

ataupun orang-orang di sekitarnya secara lihai. 

 

7. Kreativitas & Daya Pikir 

Adapun ciri perilaku anak yang kreatif menurut Utami Munandar adalah : 

a. Senang menjajagi lingkungannya 

b. Eksplorasi secara ekspansif dan eksesif 

c. Rasa ingin tahu yang besar 

d. Spontan menyatakan pikiran dan perasaan 

e. Suka berpetualang 

f. Senang bereksperimen 

g. Jarang merasa bosan 

h. Daya imajinasi tinggi 

 

8. Kecerdasan  

Merupakan kemampuan menghasilkan ide yang gemilang dan 

memecahkan masalah secara kreatif, efisien dan bijaksana.  

Kecerdasan menurut Howard Gardner     MI 

 

 

 

 

 

 

Kecerdasan Sosial 
SQ 

Emosional 

EQ 

Intelektual 

IQ 
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Program-program kegiatan agar anak tumbuhan optimal antara lain : 

a. Program peningkatan gizi 

b. Program pengecekan kesehatan 

c. Program Olah Raga 

d. Program peningkatan aktivitas fisik 

e. Outdoor activities 

f. Program pengembangan kemampuan motorik halus. 

 

IX. Pendekatan Pelaksanaan Menu Pembelajaran 

Pelaksanaan menu pembelajaran didasarkan pada pendekatan-

pendekatan: 

1. Berorientasi pada kebutuhan anak. KBM pada AUD harus selalu 

berorientasi pada kebutuhan anak untuk mendapatkan layanan 

pendidikan, kesehatan dan gizi yang dilaksanakan secara integratif dan 

holistik. 

2. Belajar melalui bermain. Bermain merupakan pendekatan dalam 

melaksanakan kegiatan PAUD, dengan menggunakan strategi, metode, 

materi/bahan, dan media yang menarik agar mudah diikuti oleh anak. 

Melalui bermain anak diajak bereksplorasi (penjajagan), menemukan, 

dan memanfaatkan benda-benda di sekitar. 

3. Kreatif dan inovatif. Proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan melalui 

kegiatan-kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, 

memotivasi anak untuk berpikir kritis, dan menemukan hal-hal baru. 

4. Lingkungan yang kondusif. Lingkungan harus diciptakan menarik dan 

menyenangkan, dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan 

anak dalam bermain. 

5. Menggunakan pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu yang 

beranjak dari temayang menarik anak (center of interest) dimaksudkan 

agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas 

sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. 
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6. mengembangkan keterampilan hidup melalui pembiasaa-pembiasaan 

agar mampu menolong diri sendiri (mandiri), disiplin, mampu 

bersosialisasi, dan memperoleh keterampilan hidup. 

7. menggunakan berbagai media dan sumber belajar, dapat berasal dari 

alam atau sengaja di persiapkan. 

8. pembelajaran yang berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan 

anak.  Ciri-ciri pembelajran ini adalah : 

- anak belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta 

merasa aman dan tentram secara psikologis. 

- Siklus belajar anak selalu berulang, mulai dari membangun 

kesadaran, eksplorasi, selanjutnya anak dapat menggunakannya. 

- Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman 

sebayanya. 

- Minta dan keingintahuan anak memotivasinya untuk belajar. 

- Perkembangan dan belajar anak harus memperhatikan perbedaan 

individu. 

- Anak belajar dari sederhana ke rumit, dari konkret ke abstrak, dari 

gerakan ke verbal, dari keakuan ke rasa sosial. 

9. Stimulasi terpadu. Dalam satu kegiatan dapat dikembangkan beberapa 

aspek anak sekaligus. 

 

X. Rambu-rambu Penggunaan Menu Pembelajaran 

Dalam melaksanakan menu pembelajaran, perlu diperhatikan rambu-

rambunya sebagai berikut : 

1. Acuan rambu-rambu tersebut merupakan pedoman bagi pendidik, orang 

tua, guru maupun orang dewasa lain dalam menstimulasi anak. 

2. Menu pembelajaran harus dipahami secara menyeluruh sebagai satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

3. Kegiatan pendidikan harus diarahkan pada pencapaian kompetensi 

sesuai dengan tingkat kemampuan anak. 
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4. Pencapaian kompetensi yang diharapkan, dilakukan melalui kegiatan 

bermain menggunakan berbagai metode dan teknik sesuai dengan 

prinsip-prinsip pendidikan. 

5. Kompetensi dalam pedoman merupakan kompetensi minimal yang dapat 

dikembangkan sesuai kebutuhan sejauh tidak membebani anak. 

6. Dalam setiap kegiatan pendidikan perlu memperhatikan perbedaan 

individu anak. 

7. Pendidik menciptakan suasana yang penuh perhatian dan kasih sayang 

sehingga anak mulai mengembangkan rasa percaya diri sendiri, teman, 

dan orang lain serta dapat bersosialisasi baik dalam keluarga, kelompok 

maupun lingkungan. 

8. Pelaksanaan pedoman bersifat fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kondisi sosial budaya anak. 

 

XI. Metode Pembelajaran AUD 

1. Circle the Time (Lingkari kalender) 

Melingkari tanggal-tanggal tertentu (hari besar nasional,agama atau 

sekedar hari ulang tahun anak), lalu guru mendesain kegiatan 

pembelajran menggunakan tema yang sesuai dengan hari tersebut. 

2. Show and Tell (Perlihatkan dan Cerita) 

Untuk mengungkapkan kemampuan, perasaan, dan keinginan, anak 

diperlihtakan pada suatu objek atau gambar, lalu guru meminta anak 

bercerita tentang objek tersebut secara bergiliran. 

3. Small Project (Proyek sederhana) 

Melatih kerjasama, mengembangkan kemampuan sosial dalam 

kelompok 3 – 4 oran. Setiap kelompok diberi proyek kelompok, misalnya 

mencari berbagai bentuk daun lalu menjiplaknya di kertas. 

4. Big Team (Kerja kelompok besar) 

Menggunakan metode besar, bisa jadi melibatkan anak satu kelas untuk 

membuat sesuatu. Misalnya mendirikan tenda di kelas. 
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5. Kunjungan  

Anak senang melihat langsung berbagai kenyataan di masyarakat 

dengan melakukan kunjungan, misalnya ke museum, perpustakaan, 

pemadam kebakaran dan sebagainya guna mengembangkan cita-cita 

anak. 

 

XII. Pembelajaran AUD 

1. Belajar, bermain dan bernyanyi 

Esensi bermain adalah menyenangkan, merdeka, bebas memilih, 

merangsang anak terlibat aktif. 

2. Belajar kecakapan hidup 

Mengenalkan anak dengan lingkungan sekitar, belajar mandiri. 

3. Belajar dari benda konkret 

Proses belajar menggunakan benda-benda konkret atau nyata. 

Perkembangan indra yang pesat dan tenaga yang tidak pernah habis 

membuat anak selalu bergerak, membongkar pasang objek, dan 

menyelidiki sesuatu. 

4. Belajar Terpadu 

Disebut juga tematik unit yaitu memilih tema tertentu lalu 

menghubungkan dengan berbagai kemampuan yang ingin 

dikembangkan pada AUD. Cara memilih tema tersebut yaitu : 

- Menggunakan kalender, misalnya hari-hari besar agama, nasional 

ataupun ulang tahun anak. 

- Menghubungkan kegiatan dengan siaran TV atau radio. 

- Kegiatan mengambil tema di sekeliling sekolah, misal musim, cuaca, 

pameran, museum, panen padi dan sebagainya. 

5. Pembelajaran konsktruktivistik 

Belajar merupakan proses menyusun struktur pemahaman atau 

pengetahuan dengan cara menghubungkan fenomena, ide, kegiatan 

dengan pengetahuan baru ke dalam struktur pengetahuan yang telah 

diketahui sebelumnya. 
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Ciri pembelajaran konstrukstivistik : 

- Problematik, pengkajian permasalahan sehari-hari di lingkungan 

anak. 

- Mengembangkan rasa discovery dan inkuiri memalui kegiatan 

eksplorasi dan pembuktian sehingga menghasilkan pengertian baru. 

- Memancing sharing pendapat, ide. 

- Memacu refleksi dan revisi terhadap pengetahuan lalu untuk 

menghasilkan pengetahuan baru. 

6. Pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran ini melatih jiwa sosial dan kerjasama anak. Elemen dasar 

kerjasama adalah : 

- Saling ketergantungan yang menguntungkan, usaha bersama-sama. 

- Interaksi langsung antar siswa dalam kelompok. 

- Tanggung jawab menguasai materi yang diajukan. 

- Penggunaan kemampuan interpersonal dan kelompok kecil. 

7. Pembelajaran berbasis kompetensi 

Disebut juga CTL (contextual teaching and learning) yaitu 

menghubungkan konteks keseharian anak dengan kegiatan belajar. 

Karakteristik CTL : 

- Menekankan adanya pemecahan masalah  (problem solving) dari 

persoalan yang nyata, menarik, menantang dan bermakna bagi siswa 

untuk diselesaikan dengan cara yang berbeda oleh anak. 

- Pembelajaran terjadi di berbagai konteks (multiple contexts), 

pembelajaran tidak hanya di dalam kelas (misal sawah, bengkel, 

industri dll), dan pengajar pun tidak selalu guru (bisa dokter, orang 

tua, petani dll). 

- Membimbing anak untuk memonitor hasil belajarnya sehingga ia 

mampu belajar secara mandiri. 

- Pembelajaran menggunakan ragam pembelajaran yang ada di 

lingkungan anak dengan latar belakang sosial dan budaya yang 

berbeda. 
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- Mendorong anak untuk saling belajar dengan temannya, bertukar 

pikiran, ide dan rasa dengan teman lainnya dalam kelompok. 

- Menerapkan otentik assesment, bukan untuk memberikan label atau 

nilai, tetapi untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana anak 

belajar. 

8. Pembelajaran terkait bidang study 

Yaitu pembelajaran yang berdasarkan bidang studi tertentu agar guru 

memahami bagaimana mengajar materi bidang studi (matematika, sains 

untuk anak, ilmu sosial, seni, dan bahasa), serta mengajarkan konsep 

dasar masing-masing bidang studi tersebut. 

 

XIII. Rintisan ProgramTPA 

A. Latar Belakang 

1. Sensus penduduk tahun 2000, anak usia 0-6 tahun berjumlah 26,09 

juta (12,85%). Yang terlayani pendidikan usia dini untuk usia 0-3 

tahun sebanyak 5,88 juta (15,34%), usia 4-6 tahun sekitar 2 juta 

(16%). 

2. Anak usia 0-6 tahun merupakan masa keemasan (golden age) yang 

menentukan perkembangan selanjutnya. 

3. Amanat GBHN 1999. 

4. Penyelenggaraan TPA yang berbeda pandangan dalam mengembangkan 

kemampuan anak. 

 

A. Tujuan 

Umum : 

Memberikan petunjuk atau acuan bagi petugas Diklusepa dan penyelenggara 

dalam melaksanakan rintisan program TPA. 

Khusus : 

a. Membentuk program TPA dengan baik. 

b. Mengelola program TPA secara benar. 

c. Menghasilkan program TPA yang sesuai dengan kondisi lapangan. 
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A. Dasar Pelaksanaa 

1. UUD 1945. 

2. GBHN 1999. 

3. UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. 

4. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. 

5. Kepmendikbud No. 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan 

Pendidikan pada KB dan TPA. 

6. Kepmendiknas No. 051 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja 

ditjen PLSP. 

 

A. Langkah-langkah Pelaksanaan Program TPA 

1. Persiapan 

Tahap awal ini meliputi kegiatan : 

a. Identifikasi dan seleksi 

Kegiatan mengidentifikasi latar belakang anak dan keluarganya. 

 Seleksi 

Seleksi terdiri dari empat kegiatan, yaitu seleksi anak, tenaga 

pendidik, calon pengasuh/perawat, dan lokasi/tempat. Seleksi anak 

diprioritas bagi anak berusia 3 bulan s.d 6 tahun, orang tuanya bekerja 

sehingga tidak ada yang mengasuh atau irang tua bekerja dengan kondisi 

ekonomi lemah. 

Sedangkan seleksi tenaga pendidik mencakup identifikasi dan 

seleksi akademik. Seleksi yang ketiga adalah calon pengasuh/perawat 

mencakup identifikasi dan seleksi akademik. 

Terakhir adalah seleksi tempat dengan memperhatikan kapasitas anak. 

Jika jumlah anak sekitar 40, maka memerlukan gedung minimal seluas 

200 m2, dengan kata lain jumlah anak dibanding luas gedung adalah 1 : 

5 ( satu anak memiliki ruang gerak 5 m2). 

b. Penyiapan Sarana dan Prasarana 

  Sarana dan prasarana sesuai standar minimal, terdiri dari ruang 

dan tempat bermain bagi anak usia 1-2 tahun, 3-4 tahun, dan 5-6 tahun; 

bahan dan peralatan bermain bagi pengembangan dimensi anak usia 
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dini; alat permainan edukatif; dan sarana untuk mendukung kegiatan 

administratif. 

c. Penyiapan Perijinan 

 

2. Pelaksanaan 

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada TPA adalah : 

a. Penyuluhan kepada orang tua/pengasuh di rumah 

Berupa ceramah, seminar tentang anak. 

b. Pelayanan kepada anak 

- perbaikan gizi 

- imunisasi 
- pemberantasan penyakit diare 
- pemberantasan penyakit ISPA 

- pemeriksaan kesehatan 
- pemeriksaan gigi 
- kunjungan ke rumah 

c. Pendidikan dengan stimulasi 

Memberikan pendidikan/pengajaran yang mengembangkan seluruh 

aspek (multiple intellegences). 

 

3. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rintisan Program 

Evaluasi ini meliputi kegiatan evaluasi pelaksanaan rintisan prigram, 

berupa penilaian proses, hasil dan akhir program. Evaluasi juga 

melaksanakan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

TPA tersebut. 

 

4. Tindak Lanjut  

Bentuk teknis dari tindak lanjut evaluasia ini berupa pemberian 

bimbingan kepada penyelenggara,tenaga pendidik, pengasuh, orang tua dan 

masyarakat; pengembangan program kegiatan belajar; bantuan sarana dan 

prasarana, dana dan tenaga pendidik serta pengasuh. 
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B. Komponen Penyelenggara Rintisan Program TPA 

1. Peserta didik/warga belajar 

Warga belajar di TPA antara lain adalah anak yang orang tuanya 

berhalangan, tidak memiliki waktu cukup dalam mengasuh karena 

bekerja. Juga anak usia 3 bulan – 6 tahun, prioritas 3 bulan – 4 tahun. 

2. Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik di TPA terdiri dari 2 unsur, yaitu guru/sumber 

belajar dan pengasuh/perawat. Guru sebagai sumber belajar merupakan 

salah satu kunci untuk menyiapkan anak-anak masuk pendidikan dasar 

dengan kriteria pendidikan yang berlatar belakang pendidikan anak dan 

sehat jasmani serta rohani. 

Sedangkan pengasuh/perawat memberikan layanan kepada anak 

yang dititipkan. Pengasuh dibedakan untuk masing-masing usia, bayi 3-

12 bulan 1 pengasuh 3 anak; anak 1,2-3 tahun 1 pengasuh 5 anak; dan 

anak 3,1-5 tahun 1 pengasuh 10 anak. 

3. Tipe 

Tipe penitipan anak ada 3 yaitu penitipan anak dengan 

pengasuhan penuh (full day care) yang dilaksanakan sehari penuh; 

penitipan anak setengah pengasuhan (semi day care) yang dilaksanakan 

setengah hari saja; dan penitipan anak dengan pengasuhan sewaktu-

waktu (insidental day care). 

4. Lokasi Penyelenggara TPA 

Lokasi penyelenggaraan TPA terbagi dalam 2 kategori, yaitu TPA 

umum terdiri dari perkantoran, perumahan dan rumah sakit; serta TPA 

khusus antara lain pasar, perkebunan, pabrik dan daerah nelayan. 

5. Penyelenggara Kegiatan Belajar 

Penyelenggara ini dapat perorangan maupun lembaga/badan 

hukum yang harus memiliki tenaga yang cukup memadai baik kualitas 

maupun kuantitasnya seperti: tenaga tetap mencakup pimpinan, petugas 

TU, pendidik, pengasuh/perawat, dan tenaga penunjang (juru masak, 

tukang cuci setrika, pesuruh, petugas keamanan dll); tenaga tidak tetap 

seperti : dokter anak, dokter gigi, ahli gizi, psikolog, juga ahli pendidikan. 
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6. Sarana Belajar 

1. Sarana belajar bagi anak didik 

2. Sarana belajar untuk guru 

3. Sarana administrasi dan keuangan 

7. Kurikulum 

1. Acuan menu pembelajaran dari Direktoran Pendidikan Anak Dini 

Usia, Depdiknas tahun 2002. 

2. Menu pembelajaran Mulok yang dibuat sendiri oelh guru. 

3. Materi yang disajikan dalam satuan pembelajaran. 

8. Waktu 

Waktu yang digunakan untuk pembelajaran secara intensif 

dilakukan dari pukul 09.30-11.00. Untuk full day care, waktu pelayanan 

diserahkan kepada pihak penyelenggara. 

9. Dana 

Besar dan sumber dana serta pengelolaannya diserahkan kepada 

pihak penyelenggara. Bagi TPA yang sesuai dengan rintisan program dan 

dinilai layak, mendapat dana sekitar 20-25 juta untuk satu TPA. Dana 

tersebut digunakan untuk pengembangan ruang belajar; pengadaan 

sarana belajar dan bahan belajar atau alat permainan edukatif (APE), 

mebeler; peningkatan mutu tenaga pendidik atau pengasuh; dan untuk 

keperluan lain yang dianggap penting. 

10. Evaluasi 

1. Evaluasi ditujukan untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan 

anak yang dilakukan secara berkala, berkesinambungan dan 

menyeluruh. 

2. Evaluasi dilakukan dengan cara pengamatan aktivitas anak sehari-

hari dan hasil karya anak. 

3. Laporan evaluasi berbentu uraian singkat tentang perkembangan 

anak. 
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11. Ragi 

Ragi berguna untuk memotivasi anak untuk lebih berkembang 

berupa kegiatan lomba-lomba untuk anak yang dilaksanakan sewaktu-

waktu sesuai moment dan kebutuhan. 


