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Alasan Pentingnya 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

� Dilihat dari kedudukan usia dini bagi perkembangan 
anak selanjutnya, usia dini atau usia balita merupakan 
tahap yang sangat dasar/fundamental bagi 
perkembangan individu anak

� Dipandang dari hakikat belajar dan perkembangan. � Dipandang dari hakikat belajar dan perkembangan. 
Pengalaman belajar dan perkembangan awal 
merupakan dasar bagi proses belajar dan 
perkembangan selanjutnya

� Adanya tuntutan-tuntutan lain yang tidak terkait 
dengan hakekat penyelenggaraan pendidikan anak usia 
dini sebagaimana mestinya



Pengertian 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 
memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak 
secara menyeluruh atau menekankan pada 
pengembangan seluruh aspek kepribadian anak.

Dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”



Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini 
dinyatakan bahwa ”

(1) Pendidikan Anak usia dini diselenggarakan sebelum  jenjang pendidikan 
dasar, 

(2) Pendidkan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidkan 
formal, non formal, dan/atau informal, 

(3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk 
lain yang sederajat, 

(4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau 
bentuk lain yang sederajat, 

(5) Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau 
pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan 

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 
peraturan  pemerintah.”



Tujuan 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

membangun landasan bagi berkembangnya potensi 
anak agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berahlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, 
mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara 
yang demokratis dan bertanggung jawab



Kurikulum PAUD

� Kurikulum untuk anak usia dini harus direncanakan untuk 
membantu anak mengembangkan potensinya secara utuh.

� Kurikulum harus dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan-
kebutuhan dan perkembangan anak, memberikan kesempatan 
untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan intelektual untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan intelektual 
atau kognitif, emosi dan fisik anak, memberikan dorongan, serta 
mengembangkan hubungan sosial yang sehat.

� Kurikulum PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh 
potensi anak (the whole child) agar kelak dapat berfungsi sebagai 
manusia yang utuh seuai kultur, budaya, dan falsafah suatu 
bangsa



Pembelajaran PAUD

� Kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD mengutamakan 
bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain

� Belajar yang paling efektif untuk pendidikan anak usia dini 
adalah melalui suatu kegiatan yang kongkrit dan pendekatan 
yang berorientasi bermain

� Pembelajaran bersifat menyeluruh (holistik) dan terpadu.
Pembelajaran menyeluruh mengembangkan semua aspek 
perkembangan, meliputi (1) moral dan nilai-nilai agama, (2) 
sosial- emosional, (3) kognitif (intelektual), (4) bahasa, (5) 
Fisik-motorik, (6) Seni
Pembelajaran terpadu ,yaitu tidak mengajarkan bidang 
studi secara terpisah. Satu kegiatan dapat menjadi wahana 
belajar berbagai hal bagi anak



Bahan dan Perlengkapan Belajar

� sederhana, 

� konkrit, 

� sesuai dengan dunia kehidupan anak, 

� terkait dengan situasi pengalaman langsung, 

� atraktif dan berwarna, 

� mengundang rasa ingin tahu anak, 

� bermanfaat, dan 

� terkait dengan aktivitas-aktivitas bermain anak.� terkait dengan aktivitas-aktivitas bermain anak.



Pengorganisasian Kegiatan Kelas

� Ukuran kelompok anak dan perbandingannya dengan 

jumlah guru hendaknya dibatasi

� Jumlah anak yang terlalu banyak akan membuat guru tidak 

mampu melayani dan memperhatikannya secara optimal

� Kegiatan kelas hendaknya diorganisasikan untuk 

memungkinkan anak belajar secara individual, belajar memungkinkan anak belajar secara individual, belajar 

dalam kelompok-kelompok kecil, dan belajar dalam 

kelompok kelas secara keseluruhan



Seting Lingkungan Belajar

� Lingkungan perlu ditata agar kondusif untuk belajar

� Penataan lingkungan belajar dan fasilitas belajar untuk anak usia dini 

amat penting  untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan 

anak



Penilaian

� Hendaknya lebih ditekankan penggunaannya adalah yang bersifat 

autentik dan natural, yang lazim dikenal dengan penilaian portofolio

� penilaian yang bersifat autentik memiliki beberapa karakteristik berikut: 
1. tidak disajikan dalam bentuk nilai yang disimbolkan dengan angka dan     huruf; 

2. mendorong anak untuk mengevaluasi karyanya sendiri dan untuk menentukan 

pada bagian mana diperlukan adanya upaya peningkatan; 

3. kesalahan-kesalahan yang dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan 

bagian yang diperlukan dari kegiatan belajar; 

4. terutama dilakukan melalui observasi dan pencatatan; 

5. kemajuan anak dilaporkan kepada orang tua dalam bentuk komentar-komentar 

yang bersifat naratif; 

6. kemajuan dilaporkan dengan membandingkan prestasi anak sekarang dengan 

yang pernah diperolehnya pada masa-masa lampau;

7. orang tua diberi informasi secara umum tentang bagaimana keadaan anaknya bila 

dibanding dengan rata-rata penampilan anak pada umumnya;

8. anak tidak “dipromosikan” dan tidak perlu dianggap mengalami “kegagalan”; 

9. tinggal kelas dihindari karena alasan dampak psikologis yang negatif terhadap rasa 

harga diri anak.


