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Tujuan Pendidikan Anak 

Usia Dini (Prasekolah)

• Bredecamp & Cople (1997), berpendapat bahwa 

pendidikan pada jenjang TK ditujukan dan dirancang 

untuk melayani dan meningkatkan perkembangan 

intelektual, sosial, emosional, bahasa dan fisik anak. 

• Bechler & Snowman (1993) juga menyatakan 

bahwa tujuan dari pendidikan prasekolah atau 

level TK adalah untuk memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal dan  menyeluruh sesuai dengan norma-

norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut. 



Kekhasan Pembelajaran AUD

• Pembelajaran adalah penyiapan suatu kondisi 

agar terjadinya belajar (Nana Sudjana, 1987). 

• Pembelajaran adalah upaya logis yang 

didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan belajar 

anak. Pembelajaran akan sangat bergantung 

pada pemahaman guru tentang hakekat anak 

sebagai peserta atau sasaran belajar. Dengan 

demikian pembelajaran bersifat khas sesuai 

dengan karakteristik dan kebutuhan anak yang  

dilayaninya. 

• kata kuncinya adalah bahwa seseorang harus 

memahami karakteristik dan kebutuhan 

pembelajar secara memadai. 



• Secara lebih konseptual, cara perkembangan 

anak dan belajar anak ini dijelaskan oleh teori 

perkembangan Jean Piaget, yang selama 

beberapa dasawarsa belakangan ini sangat 

mempengaruhi praktek pendidikan TK atau 

prasekolah. Menurut pandangan teori ini, anak-

anak berkembang secara kognitif melalui 

keterlibatan aktif dengan lingkungannya; dan 

setiap tahapan perkembangan saling terjalin 

dan terintegrasi satu sama lain (Mustaffa, 

2002). 

Perkembangan dan 

CaraBelajar Anak Usia Dini



Gambaran Khusus 

Pembelajaran AUD

kekhasan belajar atau modus

belajar utama yang umumnya 

disukai anak usia ini adalah melalui 

aktivitas langsung (hands on) dan 

berbagai situasi yang bertautan 

dengan minat dan pengalamannya 

(embedded in personal and sosial 

experiences). 



Pentingnya Penyediaan 

Lingkungan Kondusif bagi Anak

• periode usia prasekolah adalah masa peka. 

Anak sensitif untuk menerima segala 

rangsangan, yaitu pada masa fungsi-fungsi fisik 

dan psikis telah siap merespon segala 

rangsangan (stimulus) yang diberikan oleh 

lingkungan. Dengan demikian, lingkungan 

sebagai unsur yang mensuplai atau menyediakan 

sejumlah rangsangan perlu mendapatkan 

perhatian sungguh-sungguh. Diperlukan 

perencanaan dan seleksi khusus agar dapat 

menyediakan lingkungan yang cocok dan 

diperlukan oleh anak. Ketepatan lingkungan 

yang disediakan akan memberi pengaruh pada 

proses dan hasil prilaku anak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 



• lingkungan merupakan salah satu 

faktor penentu kunci keberhasilan 

dalam membangun kemampuan 

dan perilaku anak. Implikasinya 

adalah bahwa penyediaan 

lingkungan belajar bagi anak 

hendaknya mendapat prioritas. 

Pentingnya Lingkungan 

Belajar bagi Anak



PENGELOLAAN

Istilah pengelolaan dapat merupakan 

terjemahan dari kata management, berasal 

dari kata “to manage”  yang berarti 

mengatur, melaksanakan, mengelola, 

mengendalikan, dan memperlakukan. 

Namaun kata management sendiri sudah 

diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi 

kata manajemen yang berarti sama dengan 

istilah “pengelolaan”, yakni sebagai suatu 

proses mengkoordinasi dan 

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja 

agar dapat diselesaikan secara efesien dan 

efektif.



LINGKUNGAN

• Istilah berikutnya adalah lingkungan. Secara 

harfiah menurut kamus besar bahasa 

Indonesia, lingkungan diartikan sebagai 

suatu tempat yang mempengaruhi 

pertumbuhan manusia, sedangkan menurut 

kamus Bahasa Inggris environment diartikan 

sebagai sesuatu yang berhubungan dengan 

lingkungan atau suasana. Jika 

dikombinasikan pengertian istilah lingkungan 

dari kedua bahasa tersebut, maka lingkungan

dapat diartikan sebagai suatu tempat atau 

suasana (keadaan) yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan seseorang. 



BELAJAR

• Istilah terakhir adalah belajar. 

Banyak ahli yang mengungkap 

pengertian belajar, tetapi secara 

umum belajar diartikan sebagai 

perubahan tingkah laku yang 

relatif menetap pada diri individu, 

(Surya, 2002). 
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