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Karya ilmiah merupakan salah satu prestasi tersendiri bagi tenaga 
pengajar dalam melaksanakan tugasnya di perguruan tinggi. Oleh karena 
itu, kehadirannya wajar untuk diberikan sambutan dan penghargaan.

Hasil karya Saudara Dr. Rifda El Fiah, M.Pd (Lektor Kepala pada 
Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Raden Intan Lampung) dalam wujud buku “Bimbingan dan Konseling 
Anak Usia Dini” ini dianggap sebagai sumbangan dalam rangka ikut berbuat 
dan memberi terhadap dunia pendidikan Indonesia pada umumnya dan 
bimbingan dan konseling pada khususnya.

Materi buku ini memang bidang profesi penulis serta sesuai dengan 
kurikulum program studi bimbingan dan konseling yang digelutinya. 
Untuk itu, kami sambut baik buku ini dan semoga dapat memberikan 
kontribusi yang bermakna bagi pengembangan wawasan para pembaca, baik 
mahasiswa, para pendidik, maupun siapa saja yang memiliki kepedulian 
terhadap dunia bimbingan dan konseling.

       Bandar Lampung, Juni 2016

       Rektor 

       Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

KATA SAMBUTAN REKTOR 
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 
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Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya untuk Allah Swt. yang telah mengangkat hamba-
Nya dari kehidupan yang rendah menjadi tinggi dan terpuji lantaran iman 
dan ilmu-Nya, yang telah mengutus malaikat-Nya untuk membukakan 
sayapnya guna membantu orang-orang yang sedang menuntut ilmu-Nya. 
Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad Saw., sebagai pembawa panji Islam dan penerang 
hati umat insani.

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peminat dan 
pemerhati bimbingan dan konseling anak usia dini khususnya bagi para 
mahasiswa dan dosen Bimbingan dan Konseling yang tersebar di seluruh 
nusantara. Secara keseluruhan buku ini merupakan bahan informasi yang 
masih sederhana, yang terdiri dari sepuluh bab: bab 1 membahas konsep 
dasar bimbingan dan konseling anak usia dini, yang memuat pentingnya 
bimbingan dan konseling anak usia dini, pengertian, tujuan, fungsi, prinsip 
dan sasaran, ruang lingkup, dan pendekatan dalam bimbingan dan konseling 
anak usia dini; bab 2 membahas konsep dasar pendidikan anak usia dini, 
yang memuat hakikat, tujuan, fungsi, landasan, pendekatan dan arah, 
prinsip-prinsip, dan faktor-faktor yang memengaruhi pendidikan anak usia 
dini; bab 3 membahas teori perkembangan anak usia dini yang memuat 
teori psikoanalisis, teori psikososial, teori behaviorisme, teori kematangan, 
teori perkembangan kognitif, dan teori pembelajaran sosial (sosiokultural); 
bab 4 membahas pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini yang 
memuat pandangan para ahli tentang anak usia dini, ciri-ciri fase anak usia 
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viii Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

dini, karakteristik dan permasalahan perkembangan anak usia dini, kendala 
dalam proses pembelajaran anak usia dini, dan prinsip perkembangan anak 
usia dini; bab 5 membahas tentang menghindarkan perilaku salah dalam 
pembelajaran anak usia dini yang memuat menjalin komunikasi yang baik 
kepada anak usia dini, melakukan pendekatan pendidikan yang efektif; bab 
6 membahas tentang peran guru sebagai pembimbing anak usia dini yang 
memuat peran guru dalam pendidikan anak usia dini, peran guru sebagai 
pembimbing, pengarah, dan pendamping anak usia dini, membaca dan 
menggali multipotensi anak, dan memaksimalkan potensi anak; bab 7 
membahas tentang program bimbingan dan konseling anak usia dini yang 
memuat karakteristik, ruang lingkup, syarat-syarat program layanan, dan 
desain dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling anak usia dini; 
bab 8 membahas jenis-jenis dan hasil layanan bimbingan dan konseling 
anak usia dini yang memuat tentang jenis-jenis layanan dan analisis hasil 
layanan bimbingan dan konseling anak usia dini; bab 9 membahas layanan 
evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan dan konseling anak usia 
dini yang memuat pengertian evaluasi bimbingan anak usia dini, tujuan dan 
fungsi, prinsip-prinsip evaluasi bimbingan anak usia dini, prosedur, proses, 
dan pengelolaan evaluasi, kendala-kendala dalam evaluasi program, evaluasi 
proses, evaluasi hasil, dan urgensi layanan evaluasi (proses dan hasil) dan 
tindak lanjut bimbingan anak usia dini; dan bab 10 membahas manajemen 
program bimbingan dan konseling anak usia dini yang memuat tentang 
pentingnya manajemen program bimbingan dan konseling anak usia dini, 
aspek ketenagaan bimbingan, prosedur (teknik) bimbingan, kerja sama 
pendidikan anak usia dini dengan orang tua dan ahli lain, dan aspek daya 
dukung lingkungan terhadap kegiatan bimbingan dan konseling anak usia 
dini.

Disadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan dan keutuhan 
dalam pembahasannya. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan 
waktu yang ada pada penulis sehingga masih banyak kekurangan dan 
kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan berbagai masukan 
dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca, sehingga dapat 
disempurnakan di masa yang akan datang.

Penyelesaian buku ini tentu saja berkat dorongan dan bantuan dari 
berbagai pihak, khususnya rekan-rekan para dosen di prodi bimbingan dan 
konseling. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis patut menyampaikan 
ucapan terima kasih terhadap dorongan dan bantuan yang telah diberikan 

Dummy



tersebut. Pada akhirnya hanya kepada Allah Swt. jualah penulis serahkan 
atas karya ini, mudah-mudahan karya ini bermanfaat dan dicatat sebagai 
amal kebajikan di sisi-Nya. Aamiin.

       Bandar lampung, Juni 2016

       Penulis

       Dr. Rifda El Fiah, M.Pd.
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KONSEP DASAR BIMBINGAN DAN 
KONSELING ANAK USIA DINI

A. Pentingnya Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini
Ada pernyataan bahwa anak adalah makhluk tanpa masalah. Anak 

adalah makhluk yang selalu berbahagia dengan dunianya, maka untuk apa 
ada bimbingan dan konseling bagi mereka yang masih berusia dini yang 
lazimnya masih berada di lembaga pendidikan prasekolah. Pernyataan 
tersebut bisa dimengerti, hanya saja perlu dipahami bahwa anak adalah 
individu yang sedang tumbuh dan berkembang menuju dewasa, dan dalam 
kenyataannya tidak ada individu–besar kecil, laki-laki perempuan, kaya 
miskin, di desa atau di kota–yang tidak dihinggapi atau memiliki masalah. 
Semua orang dapat saja dihadapkan pada masalah atau problema, tidak 
terkecuali juga anak usia dini. Karena anak tidak statis tapi tumbuh dan 
berkembang, mengalami perubahan dan gerakan secara dinamis dan 
progresif menuju kematangan, fisik maupun psikis. Perubahan dimaksud 
ada yang dapat diramalkan karena mengikuti pola tertentu, namun tidak 
sedikit juga yang tidak mampu diramalkan karena keluar dari pola-pola 
tertentu. Di sinilah lazim tergambar anak menemui beberapa kendala 
dalam proses tumbuh kembangnya. 

Di sisi lain anak dapat menjadi kebanggan orang tua bilamana anak 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan orang tua. Dengan begitu 
anak bisa menjadi salah satu sebab datangnya kebahagiaan bilamana anak 
memenuhi harapan orang tua. Namun bila sebaliknya–anak menjadi nakal 
atau menyandang perilaku bermasalah bahkan durhaka, karena pendidik 
(guru atau orang tua) kurang melaksanakan amanah yang diberikan 
kepadanya atau sebab lainnya maka anak dapat menyebabkan bencana 
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2 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

(Hasyim, 1993: 22). Bagaimanapun pada masa kanak-kanak merupakan 
fase yang paling subur, paling panjang, dan paling dominan dan menantang 
bagi pendidik dan pembimbing (guru dan orang tua) untuk menanamkan 
norma-norma dan nilai-nilai yang mapan dan arahan yang bersih ke dalam 
jiwa dan perilaku anak-anak didiknya, di sinilah arti pentingnya Bimbingan 
dan Konseling Anak Usia Dini. Untuk itulah pembahasan dalam buku ini 
memfokuskan pada pelayanan bimbingan dan konseling untuk anak-anak 
usia dini, yang masih berada di lembaga pendidikan prasekolah, terutama 
pendidikan anak usia dini jalur formal: Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul 
Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dengan tetap menyertakan 
anak pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal: kelompok 
bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.

Penyelenggaraan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini 
adalah berkenaan dengan upaya memfasilitasi individu (anak) yang sedang 
tumbuh dan berkembang pada semua pribadinya, baik pada aspek fisik, 
intelektual, emosional, sosial, moral, maupun spiritualnya agar nantinya 
mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas 
perkembangannya tersebut secara optimal. Upaya demikian sebaiknya 
dilakukan sedini mungkin agar anak yang sedang berada dalam proses 
tumbuh, berkembang atau menjadi (on becoming) ke arah kematangan atau 
kemandirian. Untuk mencapai kematangan dimaksud anak memerlukan 
bimbingan karena sebagai individu yang masih berada di lembaga 
pendidikan prasekolah, mereka masih kurang bahkan belum memiliki 
pemahaman ataupun wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, 
termasuk juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya.

Selain itu, dalam proses tumbuh dan berkembang menuju kematangan 
dan kemandirian tersebut anak juga tidak senantiasa berlangsung secara 
mulus dan terlepas dari sejumlah masalah dan hambatan. Mereka 
terkadang menemui banyak kendala sehingga proses pertumbuhan dan 
perkembangannya tidak selalu berjalan dalam alur linier, lurus, atau searah 
dengan potensi, harapan, dan nilai-nilai yang dianut. Untuk itulah sejak dini 
guru dan orang tua sebagai individu yang paling dekat dengan anak perlu 
mengerti, memahami, dan membantu membimbing anak agar berbagai 
aspek perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perkembangan anak usia dini tidak pernah bebas dan terlepas dari 
pengaruh lingkungan yang senantiasa berubah, baik lingkungan fisik, 
psikis, maupun sosial. Perubahan dimaksud tidak jarang memengaruhi 

Dummy



3Bab 1 | Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

gaya hidup, perilaku bahkan nilai-nilai warga masyarakat. Jika perubahan 
tersebut mampu diprediksi dimungkinkan individu yang hidup dalam 
lingkungan masyarakat tersebut dapat mengantisipasinya, beradaptasi 
atau mengatasinya. Namun kenyataannya acapkali perubahan yang terjadi 
sulit diramalkan atau di luar jangkauan kemampuan masyarakat, sehingga 
tidak jarang melahirkan kesenjangan perkembangan perilaku anak. 
Kesenjangan tersebut teridentifikasi dalam bentuk stagnasi (kemandekan) 
perkembangan, masalah-masalah pribadi dan sosial bahkan penyimpangan 
perilaku. Adapun bentuk perubahan lingkungan yang diduga memberikan 
dampak pada gaya hidup, perilaku bahkan nilai-nilai warga masyarakat di 
antaranya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, pertumbuhan 
kota-kota, kesenjangan yang tajam pada tingkat kehidupan sosial dan 
ekonomi masyarakat, revolusi teknologi informasi, pergeseran fungsi 
atau struktur keluarga, dan perubahan struktur masyarakat dari agraris 
ke industri (Depdiknas, 2007: 192).

Terdapat sejumlah alasan yang memperkuat pemikiran tersebut di 
atas, yaitu sebagai berikut. Pertama, pendidikan sebagai pembentuk sumber 
daya manusia yang berkualitas harus diupayakan sejak dini dan menjadi 
tanggung jawab semua pihak, baik keluarga, sekolah, masyarakat maupun 
pemerintah. Kaitan dengan upaya pemerintah dalam hal ini Presiden 
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden 
Budiono pada tanggal 14 Januari 2010 telah mengambil langkah yang 
tepat dengan mengadakan Sarasehan Pengembangan Pendidikan Budaya 
dan Karakter Bangsa di Jakarta. Materi pokok sarasehan adalah pandangan 
berbagai ajaran agama tentang ESQ, akhlak mulia, dan jati diri bangsa yang 
semua itu bermuara pada karakter yang bermartabat yakni karakter Bangsa 
Berbudaya Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Bertitik 
tolak dari hasil serasehan tersebut maka paradigma pengembangan sumber 
daya manusia (SDM) di Indonesia meniscayakan bahwa pengembangan 
SDM Indonesia tidak hanya pada pencapaian kualitas fisik-material tetapi 
juga aspek spiritual dan akhlak mulia menjadi hal yang sangat sentral. 

Kedua, anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi tumpuan 
serta harapan orang tua dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, mereka 
perlu disiapkan sejak dini agar kelak menjadi sumber daya manusia yang 
berkualitas–tidak saja sehat dan cerdas, tapi juga produktif, kreatif, tangguh, 
bermoral tinggi dan berguna bagi masyarakat – dan mampu berperan 

Dummy



4 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

serta secara aktif dalam pembangunan nasional. Mempersiapkan SDM 
yang berkualitas–yang sanggup menghadapi tantangan dan peluang yang 
ada–merupakan masalah yang tidak dapat dipandang sebelah mata, karena 
pembangunan SDM merupakan syarat mutlak dalam pembangunan bangsa 
untuk memperoleh hasil pembangunan yang maksimal (Jalal, 2002). 

Ketiga, untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat, 
generasi penerus bangsa mutlak harus cerdas dan memiliki karakter sebagai 
manusia yang harmonis lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani, bermoral 
Pancasila, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara profesional, 
serta dinamis dan kreatif yang didukung oleh pendidikan yang bermutu 
sehingga menciptakan peserta didik yang mampu menolong dirinya sendiri 
dalam memilih dan mengambil keputusan untuk meraih cita-citanya 
(Nurihsan, 2006: 8). 

Keempat, dari hasil penelitian disebutkan bahwa masa usia dini adalah 
periode kritis dalam perkembangan anak. Kajian mengenai neurologi 
menghasilkan kesimpulan bahwa anak saat dilahirkan dianugerahi Tuhan 
potensi sekitar 100 miliar yang pada proses berikutnya sel-sel dalam otak 
tersebut berkembang dengan sangat pesat dengan menghasilkan triliunan 
sambungan antarneuron. Supaya mencapai perkembangan optimal 
sambungan ini harus diperkuat melalui berbagai rangsangan psikososial 
spiritual karena sambungan yang tidak diperkuat akan mengalami atropi 
(penyusutan) dan musnah. Inilah yang pada akhirnya akan memengaruhi 
kecerdasan anak. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian di Baylor 
College of Medicine, yang menemukan bahwa apabila anak jarang memperoleh 
rangsangan pendidikan dan bimbingan maka perkembangan otaknya lebih 
kecil 20–30% dari ukuran normal anak seusianya. Kajian ini didukung 
oleh hasil temuan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa sekitar 
50% kapabilitas kecerdasan manusia terjadi ketika anak berusia 4 tahun, 
80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun dan mencapai titik kulminasi saat 
anak berusia 18 tahun. Dengan kata lain perkembangan otak yang terjadi 
dalam kurun waktu 4 tahun pertama pada individu sama besarnya dengan 
perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya, dan 
selanjutnya perkembangan otak akan mengalami stagnasi. Karena itulah 
periode ini dinamakan usia emas (golden age) dan sesudah perkembangan 
ini lewat maka berapapun kapabilitas kecerdasan yang dicapai individu 
tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan lagi atau dengan kata 
lain tidak memiliki kebermaknaan (Syaodih, E & Agustin, 2008: 1.2).
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Pada tahap perkembangan kecerdasan inilah anak diperkenalkan 
dengan semua kegiatan dan aktivitas yang kiranya mampu menstimulasi 
otaknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun di 
sini perlu ditegaskan tidak setiap anak mampu memotivasi diri dengan 
baik. Di sinilah pentingnya layanan bimbingan dan konseling sebagai salah 
satu layanan yang dapat dilakukan untuk membantu tumbuh kembang 
anak yang juga merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan pendidikan 
selain kegiatan pengajaran dan pelatihan. Dengan layanan bimbingan dan 
konseling anak dibantu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, 
diperkenalkan dengan kegiatan seni seperti mewarnai atau melukis dengan 
krayon, pensil berwarna, spidol, kapur, dan cat bahkan membuat adonan 
dan melukis dengan jari. Anak dibantu untuk belajar sambil bermain 
untuk mengembangkan segenap kemampuannya menggunakan bahasa 
dan belajar mengendalikan diri (mengelola afeksinya), misalnya dengan 
menjenguk teman yang sakit atau menanam bunga bersama, menyiram 
dan memupuknya. Mengenali hewan-hewan kecil seperti jangkrik, kupu-
kupu, ulat, dan sebagainya. Demikian juga penanaman nilai-nilai sosial 
dan moral/akhlak dapat dilakukan dengan melalui pembiasaan-pembiasaan 
tertentu yang menyenangkan seperti aktivitas kerja sama, bernyanyi yang 
mengandung nilai-nilai spiritual dan sebagainya.

Pentingnya penyiapan SDM dengan melaksanakan pendidikan dan 
pembimbingan sejak usia dini dalam berbagai aspek memegang posisi 
yang sangat strategis dan fundamental. Hal ini sudah menjadi perhatian 
dunia internasional. Pertemuan Forum Pendidikan Dunia tahun 2000 
yang diselenggarakan di Dakar, Senegal, menghasilkan 6 kesepakatan 
sebagai kerangka aksi pendidikan untuk semua (The Dakar Framework for 
Action Education for All) yang salah satu butirnya adalah kesepakatan untuk 
“memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan 
anak usia dini, terutama bagi anak yang sangat rawan dan kurang 
beruntung” (Jalal, 2002: 9).

Perhatian ini ditunjukkan juga oleh pemerintah dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 
28 UUSPN tersebut diungkapkan bahwa: 

1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan 
dasar.

2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur 
pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal. 
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3. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk 
Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), atau bentuk lain 
yang sederajat.

Dari undang-undang di atas jelas bahwa anak usia dini memiliki hak 
untuk mendapatkan pendidikan dan tentunya keberhasilan pendidikan 
pada usia dini akan memengaruhi keberhasilan pendidikan selanjutnya. 
Dengan kata lain anak yang dimasukkan ke lembaga pendidikan prasekolah 
dimaksudkan agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 
prinsip-prinsip perkembangan dan pertumbuhan anak. Harapan ini sesuai 
dengan penjelasan UU Sisdiknas 2003 Pasal 28 ayat 3 yang menyatakan 
bahwa tujuan pendidikan di TK adalah untuk mengembangkan kepribadian 
dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik 
(Depdiknas, 2003: 11).

Perkembangan anak mulai lahir sampai lima atau enam tahun 
berlangsung sangat cepat dan pada masa ini perkembangan anak 
mulai terbentuk dan cenderung menetap, sehingga menentukan tahap 
perkembangan anak selanjutnya. Hurlock (1978: 30) mengemukakan bahwa 
perkembangan awal anak (masa kanak-kanak) lebih kritis dibandingkan 
dengan perkembangan berikutnya. Hal ini disebabkan perkembangan 
anak berlangsung secara berkesinambungan, artinya perkembangan suatu 
tahap akan berpengaruh terhadap perkembangan tahap berikutnya, dan 
pola kepribadian anak berkembang menjadi relatif tetap. Sejalan dengan 
pernyataan Hurlock di atas, Slavin (1994: 73) juga menekankan hal yang 
sama, bahwa anak usia antara 3-6 tahun terjadi perkembangan yang cepat 
pada semua aspek perkembangan. Lazimnya usia anak yang belajar di TK 
adalah antara 4-6 tahun. Karena saat tersebut merupakan masa yang sangat 
penting, maka pendidikan TK menjadi sangat penting bagi perkembangan 
anak selanjutnya. Bahkan dikatakan bahwa anak usia 3-4 tahun dapat 
menciptakan apa pun yang dia inginkan melalui benda-benda di sekitarnya. 
Ia dapat menciptakan roket dengan ember cucian ibunya, mobil bus dengan 
kursi terbalik, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya 
anak telah memiliki jiwa kreatif.

Dalam kekreatifan jiwa inilah maka peran guru TK dalam proses 
pendidikan sangatlah besar. Guru dituntut dapat memberikan bimbingan/
pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak sehingga 
dapat mengoptimalkan perkembangannya. Oleh karena itu, tidaklah 
mengherankan di beberapa negara Barat seperti Amerika Serikat kegiatan 
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belajar yang diberikan di TK sesuai dengan tingkat perkembangan anak, 
telah melaksanakan penilaian tentang kesiapan belajar terhadap anak saat 
masuk TK, misalnya kemampuan dalam aspek membaca dan menulis awal. 
Data hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun kegiatan 
belajar dan didokumentasikan di tingkat lokal dan di tingkat negara bagian. 
Hal ini menggambarkan bahwa negara ini sangat memerhatikan kesesuaian 
kegiatan belajar yang diberikan dengan tingkat perkembangan anak. Dari 
beberapa uraian di atas dapatlah diambil pengertian tentang pentingnya 
bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan anak usia dini.

B. Pengertian Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

Di dalam lembaga pendidikan formal (TK RA) bimbingan dan 
konseling menjadi bagian integral dari pendidikan di sekolah sejak 
diberlakukan kurikulum 1975. Penyebutan layanan bantuan ini juga 
beragam dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 
Sejumlah penyebutan yang lazim digunakan di sekolah adalah GC (guidance 
and Counseling), BP (Bimbingan dan Penyuluhan), dan BK (Bimbingan dan 
Konseling). Personil yang bertugas menangani juga mendapat sebutan 
yang berbeda-beda seperti guru GC, guru BP, guru BK, pembimbing, dan 
konselor. Di dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Pasal 1 (ayat) 6, mengukuhkan sebutan konselor 
serta menegaskan konselor sebagai pendidik (Furqon, 2005: 1). Sejalan 
dengan semakin berkembangnya kajian keilmuan maka definisi bimbingan 
dan konseling pada saat inipun ikut berubah walaupun tidak meninggalkan 
esensinya sebagai proses kegiatan pemberian bantuan (helping relationship).

Kartadinata (2000: 9) mengemukakan bahwa bimbingan yang 
berkembang saat ini adalah bimbingan perkembangan. Visi bimbingan 
bersikap edukatif, perkembangan, dan outreach. Visi bimbingan yang 
bersifat edukatif karena orientasi bimbingan adalah upaya pencegahan dan 
perkembangan bukan pada upaya korektif dan terapeutik. Visi bimbingan 
yang bersifat perkembangan dimaksudkan bahwa titik sentral tujuan 
bimbingan adalah pada upaya memberdayakan seluruh potensi manusia 
melalui perekayasaan lingkungan perkembangan. Sedangkan visi bimbingan 
yang bersifat outreach karena target populasi layanan bimbingan meliputi 
berbagai ragam dimensi – masalah, target, intervensi, setting, metode, dan 
waktu layanan – dalam rentang yang cukup luas. 
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Kartadinata (2010) menjelaskan bahwa misi bimbingan terfokus 
pada upaya mencegah munculnya kondisi yang dapat menghambat 
perkembangan, mengembangkan seluruh potensi, serta menjembatani 
kesenjangan antara perkembangan aktual dengan yang diharapkan. 
Diharapkan dengan misi ini, tujuan bimbingan lebih terfokus pada 
memfasilitasi perkembangan anak didik, yang berarti kepedulian bimbingan 
bukan terletak pada masalah melainkan pada pribadi setiap individu. 
Pada hakikatnya upaya bimbingan di TK diarahkan untuk membantu 
perkembangan anak agar dapat berkembang secara optimal yang difokuskan 
pada upaya pengembangan aspek biopsikososiospiritual anak.

Bimbingan sering dikaitkan dengan kata konseling yang diadopsi dari 
bahasa Inggris “guidance and counseling”. Sesuai dengan istilahnya bimbingan 
diartikan secara umum sebagai suatu bantuan. Namun perlu digarisbawahi 
tidak semua bantuan adalah bimbingan. Oleh karena itu, berikut ini akan 
dikemukakan pendapat beberapa ahli sesuai dengan sudut pandangnya 
masing-masing, sehingga mendapat gambaran yang komprehensif tentang 
arti bimbingan dan konseling khususnya bimbingan dan konseling anak 
usia dini.

Pada hakikatnya bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan 
kepada individu agar individu mampu mencapai perkembangan yang 
optimal. Bantuan dalam arti bimbingan yaitu memfasilitasi individu 
untuk mengembangkan kemampuan memilih dan mengambil keputusan 
atas tanggung jawab sendiri. Sedangkan perkembangan optimal adalah 
perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianut 
(Kartadinata, 2010: 204).

 Mortensen dan Schmuller (Nurihsan, 2003: 9) mengemukakan konsep 
bimbingan sebagai berikut.

Guidance may be defined as that part of the total educational program that 
helps provide the personal opportunities and specialized staff services by which 
each individual can develop to the fullest of his abilities and capacities in term 
of the democratic idea.

Dikemukakan Supriadi (2004: 207) bahwa bimbingan adalah: proses 
bantuan yang diberikan oleh konselor/pembimbing kepada konseli agar 
konseli dapat: (1) memahami dirinya, (2) mengarahkan dirinya, (3) 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, (4) menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya (keluarga, sekolah, dan masyarakat), (5) 
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mengambil manfaat dari peluang-peluang yang dimilikinya dalam rangka 
mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensinya, sehingga berguna 
bagi dirinya dan masyarakatnya.

Saat ini bimbingan dan konseling yang berkembang adalah bimbingan 
dan konseling perkembangan, yaitu bantuan kepada konseli yang dirancang 
dengan memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan, minat, dan isu-isu 
yang berkaitan dengan tahapan perkembangan konseli dan merupakan 
bagian penting dan integral dari keseluruhan program pendidikan. Bagi 
anak Taman Kanak-kanak (TK) bimbingan dan konseling perkembangan 
yang diberikan kepada mereka adalah upaya pemberian bantuan kepada 
anak TK yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya mereka dapat 
memahami dirinya sehingga mereka sanggup bertindak secara wajar sesuai 
dengan tuntutan dan keadaan lingkungan, keluarga, dan masyarakat serta 
kehidupan pada umumnya. Bimbingan membantu peserta didik di TK 
mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk 
Tuhan, makhluk sosial dan pribadi, dan secara psikologis menavigasi 
anak untuk sukses, mengakui, dan memfokuskan pada kekuatan dan aset 
yang dimiliki anak serta memanfaatkan minat anak sebagai energi dalam 
kegiatan pembelajarannya.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang konsep bimbingan dan 
konseling di atas maka bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat 
diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada anak usia dini yang 
dilakukan oleh pendidik (guru atau pendamping) agar anak dapat tumbuh 
dan berkembang secara optimal serta memiliki kemampuan mengatasi/
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

C. Tujuan Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini
Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN, 2008: 215) 

mengakui bahwa kebutuhan akan layanan bimbingan di TK memiliki tujuan 
dan ekspektasi tersendiri yang berbeda dengan tujuan dan ekspektasi pada 
jenjang sekolah dasar dan menengah. Oleh karena itu, agar konselor dapat 
berperan secara efektif dan produktif untuk mencapai tujuan bimbingan 
dan konseling di jenjang pendidikan prasekolah ini ABKIN mengusulkan 
agar diangkat konselor kunjung (roving counselor), yang berfungsi untuk 
membantu guru mewujudkan tujuan bimbingan dan konseling di TK dan 
mengatasi perilaku mengganggu (disruptive behavior) sesuai keperluan, salah 
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satunya dengan pendekatan direct behavioral consultation. Diharapkan dengan 
adanya bantuan ini akan dapat membantu peserta didik mengoptimalkan 
pencapaian tugas-tugas perkembangannya.

Ditilik dari sisi bimbingan, tujuan umum bimbingan anak usia dini 
khususnya di TK/RA adalah membantu peserta didik agar mampu mengenal 
dirinya dan lingkungan terdekatnya sehingga dapat menyesuaikan diri 
melalui tahap peralihan dari kehidupan di rumah ke kehidupan di TK/RA 
dan masyarakat sekitar anak. Dengan bimbingan dan konseling diharapkan 
anak TK/RA akan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan 
dan karakteristiknya. Blocher (1974: 5) dan Shertzer & Stone (1971) 
mengatakan bimbinganlah yang dapat memfasilitasi perkembangan anak; 
karena bimbingan merupakan suatu bentuk intervensi yang bertujuan agar 
individu mengalami perubahan sesuai dengan yang diharapkan.

Ernawulan Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 1.6) menjelaskan 
bahwa tujuan khusus layanan bimbingan di TK/RA adalah sebagai berikut:

1. Membantu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, 
kebiasaannya, dan kesenangannya.

2. Membantu anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

3. Membantu anak untuk mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang 
dihadapinya.

4. Membantu menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk 
masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya.

5. Membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak 
sebagai individu. 

6. Membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi anak yang ada 
hubungannya dengan situasi keluarga di rumah.

7. Membantu orang tua mengambil keputusan memilih sekolah bagi 
anaknya yang sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasan, fisik, dan 
indranya.

8. Memberikan informasi pada orang tua untuk memecahkan masalah 
kesehatan anak.

Tujuan layanan bimbingan di TK yang dilaksanakan oleh para guru 
di sekolah menurut Ernawulan Syaodih (2007: 31), lebih bernuansa 
pencegahan dan pengembangan, memberikan pengetahuan dan informasi 
yang bersifat umum mengenai diri anak sendiri dan lingkungannya. 
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Dikemukakan oleh Hilddebrant (1986) bahwa kemampuan kognitif lebih 
diarahkan pada pemahaman diri dan pemahaman lingkungan sekitar 
anak. Anak dibantu untuk lebih memahami fakta dan statusnya sebagai 
anak, jenis kelaminnya, tugas-tugasnya, kebutuhan-kebutuhan dan 
pemenuhannya, kekayaan dirinya, pemeliharaan kesehatan, penjagaan 
keselamatan diri, dan lain-lainnya. Anak juga dibantu memahami tentang 
anggota keluarganya, orang-orang yang ada di sekitar rumahnya, teman-
temannya, lingkungan alamnya, sarana dan prasarana yang ada di sekitarnya, 
dan beberapa peraturan yang ada di masyarakat sekitarnya. Anak juga 
dibantu untuk mengembangkan kemampuan sosialnya meskipun dalam 
taraf yang masih sederhana, antara lain kemampuan dasar berkomunikasi, 
berinteraksi, beradaptasi, bekerja sama baik dengan teman-temannya, 
dengan saudaranya maupun orang lain dalam kehidupan kesehariannya. 

Secara khusus Ernawulan dan Agustin (2008: 1.6) memaparkan tujuan 
bimbingan dan konseling pada anak usia dini, yaitu agar anak usia dini 
dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Agar anak usia dini lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, 
kebiasaannya dan kesenangannya.

2. Agar anak usia dini dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

3. Agar anak usia dini mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya.

4. Agar anak usia dini dapat menyiapkan perkembangan mental dan 
sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya.

Di samping itu, bila ditilik dari perpsektif orang tua, maka kegiatan 
bimbingan dan konseling anak usia dini ini ditujukan untuk hal-hal sebagai 
berikut:

1. Membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak 
sebagai individu yang unik.

2. Membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosional pada anak 
yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah.

3. Membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah 
bagi anak-anaknya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasan, fisik, 
dan indranya.

4. Memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah-
masalah anaknya.
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Orang tua tidak jarang mengalami “kebingungan” dalam menghadapi 
anaknya yang masih berusia dini, misalnya mengenai rencana pendidikan 
anaknya setelah menyelesaikan pembelajarannya pada pendidikan anak usia 
dini. Sering pula orang tua tidak memahami esensi pendidikan usia dini 
sehingga para orang tua tergoda dengan “merek” sekolah yang ditawarkan. 
Padahal yang sejatinya yang harus diketahui oleh orang tua adalah bahwa 
pendidikan anak usia dini tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
kesempatan kepada anak agar mampu bersosialisasi dan berinteraksi sosial 
secara nyaman dengan sesamanya. Sehingga betapapun bagusnya suatu 
program pembelajaran anak di suatu sekolah jika di dalamnya anak tidak 
diberi kesempatan dan ruang gerak kepada anak untuk bersosialisasi kurang 
maka program itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Dengan bimbingan dan konseling untuk anak usia 
dini juga memberikan pemahaman kepada orang tua agar tidak selalu 
menjadikan anak orang lain sebagai ukuran. Ada kebiasaan dalam budaya 
kita yang kurang baik, yaitu sering membandingkan dan menjadikan orang 
lain sebagai ukuran, baik ekonomi, kesuksesan, pekerjaan, dan bahkan 
pendidikan sehingga keberhasilan dan kegagalan pendidikan yang dialami 
oleh anak orang lain dianggap berbanding sama bila dialami anak-anak 
mereka. Dalam konteks ini kecermatan dalam mengobservasi dan menilai 
anak sendiri dengan orang lain perlu dikaji kembali oleh orang tua, yaitu 
orang tua seyogianya lebih intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
anak-anaknya secara harmonis sehingga orang tua mampu memahami 
kelebihan, kekurangan, minat, dan bakat anaknya. Dengan demikian orang 
tua akan lebih percaya diri dalam menentukan dan memberikan kegiatan 
akademik awal yang sesuai bagi anaknya.

D. Fungsi-fungsi Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini 
Berdasarkan pengertian dan tujuan yang ingin dicapai Ernawulan 

Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 1.15) mengemukakan bahwa layanan 
bimbingan bagi anak usia dini dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemahaman, yaitu usaha bimbingan dan konseling yang akan 
menghasilkan pemahaman tentang beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a. Pemahaman terhadap diri anak didik terutama oleh orang tua dan 
guru.

Sebagaimana dimaklumi anak merupakan figur individu yang unik. 
Ini adalah bagian dari tanda kebesaran Tuhan dalam proses penciptaan 
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manusia. Anak memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda antara 
satu dengan anak lainnya, berbeda dalam kelebihan dan kelemahannya, 
memiliki irama perkembangan masing-masing dan memiliki kapasitas 
untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang perlu juga disadari 
adalah bahwa bila orang dewasa tidak mau dibandingkan dengan orang 
lain, begitu juga anak. Orang tua dan guru harus memahami anak-anak 
sesuai dengan keadaan dirinya, tanpa harus membanding-bandingkan 
mereka dengan siapa pun. Bimbingan dan konseling yang dilakukan pada 
pendidikan anak usia dini diarahkan agar orang tua dan guru diharapkan 
mampu memberikan pemahaman tentang berbagai hal yang ada pada diri 
anak. Sehingga akhirnya orang tua mampu berbicara, menegur, menasihati, 
maupun bercanda dengan masing-masing anak hendaknya berbeda. Orang 
tua dan guru menghargai anak, berbicara dengan mereka sesuai dengan 
keunikan mereka tersebut.

b. Pemahaman terhadap lingkungan anak didik yang mencakup 
lingkungan keluarga dan sekolah terutama oleh orang tua, guru, dan 
pembimbing.

Lingkungan sehari-hari yang ada di sekitar turut memengaruhi 
tumbuh kembang anak-anak, yaitu lingkungan keluarga dan tempat 
belajar yang sehari-hari dimasuki anak. Dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangannya anak tidak hanya ditentukan oleh faktor genetika, namun 
andil yang terbesar justru diberikan oleh lingkungan. Dengan kata lain 
masing-masing anak dilahirkan dengan bakat dan minat yang berbeda. 
Namun bukan berarti lingkungan tidak dapat memengaruhi potensi yang ia 
punya. Contohnya, anak yang normal kemampuan bicaranya bila dibesarkan 
di tengah orang bisu, kelak iapun hanya akan mampu berbahasa isyarat 
seperti lingkungan sekitarnya. Hal ini karena tidak seorang pun yang 
mengajarnya bagaimana berbahasa verbal. Namun sebaliknya anak yang 
dilahirkan dari kedua orang tua yang pandai belum tentu menjadi anak yang 
juga pandai, bila ia terlahir cacat mental, misalnya. Maka upaya bimbingan 
dan konseling untuk anak usia dini adalah memberikan pemahaman 
tentang bagaimana kondisi lingkungan yang senantiasa dimasuki anak 
dalam kesehariannya. Berupaya juga memahami bahwa masing-masing 
anak terlahir dengan bakat dan potensinya yang berbeda-beda, dan lembaga 
pendidikan anak usia dini seyogianya memberi lingkungan dan pengaruh 
positif pada anak, serta berupaya meminimalisasi kecenderungan negatif 
yang ada.
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c. Pemahaman terhadap lingkungan yang lebih luas (di luar rumah dan 
sekolah). 

Selain lingkungan rumah dan tempat belajar yang sehari-hari dimasuki 
anak, lingkungan yang perlu menjadi perhatian guru dan orang tua adalah 
di luar rumah dan sekolah terutama kedua lingkungan ini menyediakan 
sarana belajar dan bermain elektronik yang terkadang lebih hebat dan 
canggih daripada yang tersedia di rumah dan di tempat belajar. Sebab 
bagaimanapun juga semua itu akan mewarnai proses pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Media elektronik dan berbagai perkembangan yang 
terjadi di masyarakat secara luas akan turut memengaruhi perkembangan 
anak. Anak hidup di zaman yang jauh lebih maju dari keadaan dahulu. 
Keadaan lingkungan sekitar anak juga semakin tidak nyaman dengan 
buruknya informasi yang disajikan koran, majalah, komik dan permainan 
(games), internet porno, televisi, VCD serta banyaknya tindak kejahatan 
dan kriminal lainnya. Mudahnya anak terpengaruh oleh hal-hal yang 
berkembang di masyarakat menjadi perhatian utama bimbingan dan 
konseling anak usia dini. Dengan kegiatan bimbingan, guru/pendamping 
orang tua dapat memiliki pemahaman tentang hal-hal yang terjadi di 
lingkungan masyarakat.

d. Pemahaman terhadap cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri.

Salah satu kriteria keberhasilan pendidikan anak usia dini adalah 
membantu anak untuk mampu menyesuaikan diri dan mengembangkan 
diri secara optimal sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemampuan 
menyesuaikan diri merupakan suatu aspek yang perlu dimiliki oleh 
anak usia dini. Luasnya lingkungan yang akan dimasuki anak menuntut 
kemampuan penyesuaian diri yang lebih baik dari anak. Selain dari itu, 
berbagai tuntutan yang terjadi di masyarakat mendorong anak untuk 
lebih mampu mengembangkan dirinya agar anak dapat berperan secara 
lebih baik di kemudian hari. Upaya bimbingan pada pendidikan anak usia 
dini dapat menumbuhkan pemahaman bagi guru/pendamping dan orang 
tua bagaimana cara menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan 
anak. Penyesuaian dan pengembangan diri bertujuan memberikan 
kesempatan kepada anak untuk menyesuaikan, mengembangkan, dan 
mengekspresikan dirinya nanti sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat 
setiap anak sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupannya nanti. Agar 
harapan ini terwujud maka orang tua dan guru dituntut untuk memiliki 
kepiawaian, kemampuan, dan kinerja yang kreatif dalam memberikan 
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layanan bimbingan dan konseling kepada anak agar anak nantinya memiliki 
(1) pemahaman wawasan dan kesadaran akan identitas dirinya; (2) 
kemampuan mengembangkan potensi dirinya (fisik, intelektual, emosi, 
sosial, dan moral-spiritual); (3) keterampilan mengatasi masalah yang 
dihadapinya; dan (4) dan kemampuan menyesuaikan diri secara konstruktif 
dengan lingkungan dalam upaya menciptakan kesejahteraan hidup bersama.

2. Fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan 
tercegahnya anak didik dari berbagai permasalahan yang dapat 
mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dalam 
proses perkembangannya.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangnya anak tidak jarang 
menemui berbagai masalah dan kendala. Mereka sering menemui 
hambatan dan permasalahan khususnya dalam menjalankan tugas-tugas 
perkembangannya. Sehingga anak banyak bergantung kepada orang lain 
terutama orang tua dan guru. Dengan kata lain anak usia dini sangat 
memerlukan perhatian khususnya dari orang tua dan guru. Bimbingan 
untuk anak usia dini berfungsi memberikan pencegahan terhadap berbagai 
kemungkinan yang dapat dialami anak selama proses perkembangan. 
Kemungkinan tersebut dapat berupa masalah yang berkaitan dengan 
kondisi sosial, emosional atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan 
secara lebih luas. Penyelenggaraan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan 
diharapkan dapat menunjang pencapaian tugas-tugas perkembangannya 
itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan anak 
usia dini. Dalam pelaksanaan fungsi pencegahan, guru/pendamping dapat 
melakukannya melalui berbagai teknik, di antaranya dengan home visit 
atau kunjungan rumah. Kunjungan rumah (home visit) dilakukan untuk 
berdiskusi dan berbincang-bincang tentang perkembangan anak dengan 
orang tua. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa guru dapat dengan 
proaktif membantu mengatasi masalah anak, tidak hanya di tempat belajar 
anak, akan tetapi kunjungan rumah (home visit) juga dapat dijadikan teknik 
dalam upaya membantu mengatasi masalah yang dihadapi anak.

3. Fungsi perbaikan, yaitu usaha bimbingan yang akan menghasilkan 
terpecahkannya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik.

Fungsi perbaikan ini ditujukan kepada terselesaikannya berbagai 
hambatan atau kesulitan yang dihadapi anak. Sebab kesulitan anak 
seberapa pun kecilnya akan senantiasa memengaruhi aktivitas dan tumbuh 
kembang anak. Saat anak menemui masalah dan kesulitan maka akan 
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terlihat dari perubahan sikap yang ditunjukkan anak sehari-hari. Anak 
terlihat kurang memiliki pemahaman diri, bersikap negatif, marah-marah, 
dan tidak menghargai orang lain dengan menghardik temannya. Apabila 
kesulitan anak dibiarkan maka anak akan lebih terganggu aktivitasnya dan 
akan memengaruhi proses perkembangan selanjutnya. Upaya bimbingan 
juga diarahkan untuk memperbaiki berbagai hambatan atau kesulitan 
yang dihadapi anak. Misalnya anak yang sulit bersosialisasi. Guru dapat 
melakukan serangkaian upaya perbaikan dengan cara antara lain (1) 
meminta dukungan teman-teman sekelasnya dengan cara meminta 
untuk menemaninya bermain atau belajar; (2) memberikan persetujuan 
dari teman-temannya sebagai wujud kesetiakawanan; (3) mengajak anak 
melakukan kegiatan bersama dengan teman-temannya, seperti berkebun, 
bermain pasir ataupun bermain di area out door; dan (4) mendampingi anak 
selama berada di kelompok bermain, hal ini mengurangi kemungkinan 
anak merasa takut dan ingin menarik diri.

4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu usaha bimbingan 
yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai 
potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan 
dirinya secara mantap dan berkelanjutan.

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan lebih bersifat proaktif 
dari fungsi-fungsi lainnya. Bimbingan tidak hanya diarahkan pada upaya 
membantu mengurangi berbagai kesulitan yang dihadapi anak didik, tetapi 
upaya bimbingan juga berfungsi untuk senantiasa memelihara berbagai 
potensi dan kondisi yang baik yang sudah dimiliki anak. Pemeliharaan ini 
menjadi penting artinya karena anak perlu berada dalam kondisi kondusif 
dalam upaya pengembangan dirinya, selain dari itu, dengan terpeliharanya 
potensi dan kondisi positif anak, anak perlu dikembangkan seoptimal 
mungkin. Upaya bimbingan dalam mengembangkan kemampuan anak 
harus berorientasi pada kemampuan yang dimiliki anak. Pada fungsi ini 
guru senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif, yang memfasilitasi perkembangan anak. Guru, pendamping, dan 
orang tua secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerja sama 
merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan 
berkesinambungan dalam upaya membantu anak mencapai tugas-tugas 
perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan adalah layanan 
informasi, home room, dan karyawisata. Misalnya, anak yang senang dengan 
kegiatan-kegiatan alam atau memiliki potensi kecerdasan naturalis dapat 
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dibantu dikembangkan dengan cara-cara seperti berikut ini (Ernawulan 
Syaodih dan Mubiar Agustin, 2008: 1.19).

a. Mengajak anak-anak menikmati dan mengamati alam terbuka. 
Misalnya, ke pegunungan, sungai atau laut untuk mengidentifikasi 
jenis bebatuan, rumput, tanaman, dan juga hewan-hewan kecil, seperti, 
semut, capung, jangkrik, ulat, kupu-kupu, dan kerang.

b. Membantu anak-anak untuk membiasakan menyiram dan merawat 
tanaman, menanam biji-bijian dalam media yang mudah dan 
mengamati pertumbuhannya.

c. Selain itu, bantu juga anak-anak untuk membiasakan membuang 
sampah, buang air kecil dan besar pada tempatnya beserta cara 
membersihkannya.

d. Guru/pendamping dapat mengadakan permainan dan program 
pembelajaran yang berkaitan dengan unsur-unsur alam, seperti 
membandingkan berbagai bentuk daun dan bunga, mengamati 
perbedaan tekstur pasir, tanah, dan kerikil, mengoleksi biji-bijian dan 
menirukan karakteristik binatang tertentu.

e. Dapat juga menyediakan buku-buku dan VCD yang memuat seluk-
beluk hewan, alam, dan tumbuhan dengan gambar-gambar yang bagus 
dan menarik.

f. Tidak salah jika kita mengajak anak-anak untuk berkunjung ke tempat-
tempat bekas bencana alam, seperti tanah longsor, hutan gundul, 
gempa dan tsunami, pendangkalan sungai, luapan lumpur panas 
ataupun abrasi di pantai sehingga anak-anak memiliki rasa mencintai 
dan motivasi untuk memelihara dan menjaga lingkungan.

Program bimbingan dan konseling di berbagai lembaga pendidikan–
termasuk di dalam pendidikan anak usia dini–merupakan program 
bimbingan yang bermanfaat secara positif, tidak sekadar reaktif dan 
korektif. Terlebih lagi jika program bimbingan ini bersifat kontinu, 
berkelanjutan, dan terus menerus, mulai dari pendidikan anak usia dini 
hingga perguruan tinggi bahkan sampai di masyarakat. Tentu bimbingan 
dan konseling mengemban fungsi yang cukup komprehensif dan diharapkan 
hasilnya akan jauh lebih baik daripada bimbingan yang sifatnya aksidental 
semata. Namun penekanan dan fungsi yang diemban bimbingan dan 
konseling di pendidikan anak usia dini dapat berubah-ubah, sesuai dengan 
kebutuhan anak didiknya atau sesuai dengan taraf perkembangan anak usia 
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dini itu sendiri. Atas dasar ini maka bimbingan dan konseling di lembaga 
pendidikan anak usia dini tidak boleh hanya berfokus pada tumbuh 
kembangnya anak secara normal dan kompetensi calistung (baca, tulis, 
dan hitung) semata, melainkan juga harus menemukan jati diri anak didik 
yang unik dan khas sesuai dengan kepribadiannya.

Petualangan pencarian jati diri anak didik harus dimulai sejak usia 
dini. Sebab penemuan dan pemahaman akan jati dirinya sendiri akan 
sangat membantu mereka dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan-
lingkungan baru yang akan dihadapi. Di samping itu, penemuan jati diri 
atau kepribadian anak dapat membantu mereka dalam mengembangkan 
bakat, minat, dan potensinya.

Perlu ditegaskan bahwa bimbingan dan konseling di lembaga 
pendidikan anak usia dini harus mengemban fungsi pemahaman, 
pencegahan, perbaikan, dan pemeliharaan dan pengembangan. Ini 
bermakna bimbingan dan konseling di lembaga pendidikan anak usia 
dini bukan hanya berfungsi dan diberikan untuk anak yang mempunyai 
perilaku bermasalah, melainkan juga harus diberikan kepada mereka 
yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan 
demikian bimbingan dan konseling bukan hanya untuk mengatasi perilaku 
bermasalah pada anak didik melainkan juga tindakan untuk memenuhi 
kebutuhan tumbuh kembangnya anak secara maksimal. Pada bimbingan 
dan konseling yang bersifat pencegahan (preventif), kesehatan mental, 
dan pengembangan dan pemeliharaan diri maka fungsi pencegahan, 
pengembangan dan pemeliharaan lebih ditekankan daripada bimbingan 
yang menitikberatkan pada psikoterapi maupun diagnosis terhadap 
perilaku bermasalah. Apalagi saat ini sudah sangat dimaklumi dan disadari 
betapa pentingnya melakukan tindakan identifikasi sejak dini terhadap 
perilaku bermasalah pada anak-anak. Dengan melakukan identifikasi ini 
diharapkan anak-anak di masa depan tidak akan mengalami hambatan 
dalam belajarnya, terlebih gangguan pada mentalnya. Maka momen yang 
paling tepat untuk melakukan tindakan identifikasi ini adalah pada masa-
masa awal usia dini atau di lembaga pendidikan anak usia dini.

Dummy



19Bab 1 | Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

E. Prinsip-prinsip dan Sasaran Bimbingan dan Konseling Anak 
Usia Dini
Berkenaan dengan prinsip bimbingan dan konseling anak usia dini, 

Ernawulan Syaodih (2007) menjelaskan bahwa sejatinya pelaksanaan 
pelayanan bimbingan pada anak usia dini, harus memerhatikan prinsip-
prinsip berikut ini.

1. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan dan menyatu dalam 
seluruh aktivitas pendidikan.

 Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual 
semata, melainkan proses pengembangan seluruh kepribadian anak 
karena kepribadian anak tidak dapat dipilah-pilah ke dalam serpihan-
serpihan tertentu. Pendidikan bukan pula proses menyamakan 
perkembangan anak, tetapi proses mengembangkan seluruh (totalitas) 
kepribadiannya sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan. 
Kehadiran bimbingan dan konseling dalam praktik pendidikan 
tidak cukup dikaitkan dengan proses pengajaran melainkan juga 
perlu dikaitkan dengan berbagai kegiatan lain yang mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing.

 Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan dan konseling dilakukan 
akan mewujudkan hasil yang baik dari proses yang dilakukan. 
Guru tidak boleh sembarangan memberikan bimbingan, layanan 
yang diberikan oleh guru atau pendamping harus dilatarbelakangi 
pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbingnya.

3. Kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan 
individu yang meliputi kemampuan sosial-emosional, motorik kasar, 
motorik halus, visual, pendengaran, bahasa dan kecerdasan.

 Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini 
perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak 
hanya terpusat pada satu aspek perkembangan saja. Terhambatnya 
perkembangan salah satu aspek yang ada pada diri anak, dapat 
menghambat perkembangan aspek-aspek yang lain. Perkembangan 
kemampuan fisik terkait dengan perkembangan motorik halus 
dan motorik kasar anak dan terkait pula dengan kemampuan 
intelektual, sosial, dan emosional. Demikian pula dengan aspek-aspek 
perkembangan lain yang saling bertautan dan saling memengaruhi.
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4. Bimbingan harus dimulai dengan mengenal (mengidentifikasi) 
kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anak.

 Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi 
berbagai kebutuhan anak karena masing-masing anak memiliki 
kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap anak itu adalah unik dan khas. 
Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses bimbingan akan 
menunjang proses perkembangan anak selanjutnya.

5. Layanan bimbingan diberikan kepada semua anak sebagai individu 
dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah.

 Semua anak didik memerlukan bantuan baik yang dianggap tidak 
mempunyai masalah maupun anak yang menghadapi masalah. Anak 
yang dianggap tidak memiliki masalah namun tetap membutuhkan 
bimbingan karena anak perlu tetap mengembangkan kemampuan 
yang ada pada dirinya. Bantuan yang diberikan kepada anak seperti 
ini bersifat pencegahan dan pengembangan. Sementara bimbingan 
untuk anak yang bermasalah lebih bersifat perbaikan. 

6. Bimbingan harus luwes (fleksibel) sesuai dengan kebutuhan dan 
tingkat perkembangan anak usia dini.

 Pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang 
berbeda satu sama lain membuat guru atau pendamping perlu 
melakukan bimbingan secara fleksibel. Guru atau pendamping tidak 
dapat memberikan bimbingan dengan pendekatan yang sama pada 
setiap anak karena kebutuhan dan perkembangan anak satu sama lain 
berbeda.

7. Dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua hendaknya 
diciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan 
komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman.

 Masalah yang dihadapi anak usia dini merupakan masalah yang tidak 
dapat dipisahkan dari peran orang tua di rumah karena masalah anak 
sering kali berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam 
keluarganya. Penyampaian masalah anak kepada orang tua perlu 
disampaikan secara lugas dan tidak menyinggung perasaan orang 
tua sehingga terhindar dari salah paham dan salah sangka orang tua 
terhadap gurunya.
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8. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua 
diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan 
memberikan bantuan kepada anaknya di rumah.

 Kerja sama antara orang tua dan guru atau pendamping merupakan 
salah satu kunci keberhasilan bimbingan untuk anak usia dini. 
Penanganan yang dilakukan oleh guru atau pendamping tanpa 
disertai dukungan dan kerjasama orang tua di rumah akan membuat 
permasalahan yang dihadapi anak tidak dapat diselesaikan secara 
tepat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan perlakuan yang 
diterima anak ketika anak belajar dengan guru atau pendamping dan 
ketika anak berada di rumah. Perbedaan perlakuan ini akan lebih 
menyulitkan anak untuk dapat menyelesaikan permasalahannya.

9. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan 
yang dimiliki oleh guru sebagai pelaksana bimbingan dan bilamana 
perlu dikonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli.

 Keterbatasan kemampuan yang dimilki guru atau pendamping perlu 
disadari secara arif namun demikian bimbingan tetap perlu diberikan 
seoptimal mungkin. Dalam upaya memberikan bantuan kepada anak, 
guru atau pendamping dapat bekerja sama dengan pihak lain yang 
lebih berkompeten untuk membantu perkembangan anak. Kerja sama 
ini dapat dilakukan dengan dokter, psikolog, psikiater, atau ahli lain 
yang ada hubungannya dengan berbagai masalah yang dihadapi anak.

10. Layanan bimbingan selayaknya diberikan secara berkelanjutan.

 Bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini tidak bersifat sementara. 
Bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang 
dihadapi anak, namun perlu dilakukan secara berkelanjutan dan 
senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak 
secara optimal.

11. Dalam memberikan bimbingan hendaknya selalu mencari dan 
menggunakan data yang tersedia mengenai anak serta lingkungannya 
dalam kurun waktu tertentu yang dicatat secara rinci.

 Sesungguhnya sasaran pelayanan bimbingan dan konseling di lembaga 
pendidikan anak usia dini ialah pribadi peserta didik secara perorangan. 
Ini tidaklah berarti bahwa pelayanan bimbingan dan konseling bersifat 
individualis yang mengutamakan kepentingan individu di atas segala-
galanya, melainkan bimbingan dan konseling harus memegang prinsip 
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mengembangkan apa yang terdapat pada diri tiap-tiap individu secara 
optimal agar masing-masing individu dapat sebesar-besarnya berguna 
bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. 
Dalam setiap pelayanan bimbingan dan konseling, meskipun kegiatan 
itu berupa kegiatan kelompok misalnya, berupaya untuk membina 
satu atau beberapa kemampuan pribadi individu yang dibimbing itu 
dalam berbagai aspeknya, yaitu aspek akademik, sosial, emosional, 
sikap, keterampilan, dan lain sebagainya.

Beberapa kemampuan yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan 
dan konseling harus diraih tanpa meninggalkan prinsip-prinsip bimbingan 
dan konseling di atas. Jangan sampai sasaran dimaksud dicapai dengan 
mengorbankan salah satu atau beberapa prinsip yang harus dipegang dan 
dijadikan acuan oleh konselor/pendidik (guru atau pendamping). Secara 
rinci sasaran pembinaan pribadi peserta didik melalui layanan bimbingan 
dan konseling meliputi tahap-tahap pengembangan beberapa kemampuan 
(kompetensi). Adapun kemampuan-kemampuan dimaksud adalah sebagai 
berikut.

1. Pengungkapan, Pengenalan, dan Penerimaan Diri.

 Pribadi yang mantap dan berkembang dengan baik adalah apabila 
individu yang bersangkutan benar-benar sadar tentang dirinya sendiri. 
Kesadaran tentang diri sendiri ini akan tercapai apabila kemampuan 
pengungkapan diri dapat berkembang dengan baik. Acapkali 
kemampuan pengungkapan diri tidak serta merta timbul pada diri 
individu, melainkan memerlukan bantuan orang lain. Individu harus 
tahu batas-batas kemampuannya sendiri, apa-apa yang dia mampu dan 
apa yang tidak mampu, harus tahu tentang bakat dan minatnya, harus 
tahu dan memahami tentang keadaan dirinya baik fisik maupun psikis, 
dan lain sebagainya. Hasil pengungkapan diri yang objektif merupakan 
dasar yang sehat untuk mengenal diri sendiri sebagaimana adanya 
yang selanjutnya menjadi titik tolak bagi penerimaan diri sendiri. 
Pribadi yang sehat ialah apabila individu mampu menerima dirinya 
sendiri sebagaimana adanya dan mampu mewujudkan hal-hal positif 
sehubungan dengan penerimaan diri itu.

2. Pengenalan Lingkungan

 Sebagaimana dimaklumi manusia tidak pernah mampu hidup sendiri, 
namun selalu membutuhkan dan tergantung dengan sesama atau 
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makhluk lainnya. Manusia selalu diketahui hidup dalam hubungannya 
dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, manusia tidak hanya dituntut 
untuk mengenal diri sendiri, melainkan juga dituntut untuk mengenal 
lingkungannya.

3. Pengambilan Keputusan

 Konselor atau pendidik dalam layanan bimbingan dan konseling 
hanyalah sebagai fasilitator dan pembantu konseli untuk menyelesaikan 
masalah-masalahnya. Oleh karena itu, pemilihan dan pengambilan 
keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut hendaknya dilakukan 
oleh individu itu sendiri atau setidak-tidaknya, apabila pengambilan 
keputusan itu diprakarsai oleh orang lain (misalnya oleh konselor), 
keputusan itu hendaknya disetujui oleh konseli sebagai individu yang 
dibimbing. Tujuan akhir bimbingan dan konseling ialah agar individu 
yang dibimbing mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

4. Pengarahan Diri

 Keputusan yang diambil oleh konseli tidak bisa hanya sebatas 
pengambilan keputusan namun keputusan yang telah diambil 
hendaknya diwujudkan dalam bentuk aktivitas dan kegiatan nyata. 
Sebagus apa pun keputusan apabila tidak ada aksi nyata atau tidak 
dijalankan tidaklah memiliki manfaat atau faedah apa pun. Oleh 
karena itu, individu (konseli) harus berani menerjunkan dirinya untuk 
menjalani keputusan yang telah diambilnya untuk dirinya sendiri itu.

5. Perwujudan Diri

 Konseli yang tadi sudah mengambil keputusan dan mencoba 
mengarahkan dirinya, maka akhirnya hendaklah individu tadi mampu 
mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan 
dasar, dan kemungkinan-kemungkinan yang dimilikinya. Perwujudan 
diri ini hendaknya terlaksana tanpa paksaan, namun secara sukarela, 
dan tanpa tergantung pada pihak lain. Selain itu perwujudan diri 
haruslah normatif, artinya sejalan dengan norma-norma dan nilai-
nilai agama yang dianutnya, dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di 
masyarakat di mana individu tersebut berada.

F. Ruang Lingkup Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini
Layanan bimbingan di lembaga pendidikan anak usia dini merupakan 

bagian dan penunjang yang tak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan 
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pendidikan di lembaga pendidikan prasekolah ini dan mencakup seluruh 
tujuan dan fungsi bimbingan. Ditilik dari tujuan dan materinya, lingkup 
layanan bimbingan di TK mengutamakan penekanan pada kegiatan sebagai 
berikut ini:

1. Bimbingan Pribadi-Sosial

 Bimbingan pribadi sosial ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan 
dan tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi 
yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan 
secara baik. Bimbingan dan konseling ini dapat membantu anak dalam 
memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. 

2. Bimbingan Belajar 

 Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas 
perkembangan pendidikan melalui kegiatan belajar sambil bermain 
yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan 
sikap dan perilaku.

3. Bimbingan Karier

 Bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, 
dan pemecahan masalah-masalah karier, seperti pemahaman terhadap 
jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan 
diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan 
karier, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karier 
yang dihadapi secara sederhana.

Berkenaan dengan ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling 
bagi anak usia dini ini terdapat sejumlah bentuk layanan seperti berikut ini:

1. Layanan Pengumpulan Data

 Layanan pengumpulan data dimaksudkan untuk menjaring informasi-
informasi yang diperlukan guru atau pendamping anak usia dini dalam 
memahami karakteristik, kemampuan, dn permasalahan yang mungkin 
dialami anak. Data ini penting karena untuk memberikan bantuan 
terhadap anak.

2. Layanan Informasi 

 Layanan informasi dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan 
pemahaman baik untuk anak maupun bagi orang tua. Untuk anak 
usia dini yang relatif masih usia muda, masih sangat sedikit informasi 
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atau pengetahuan yang diketahui dan dipahami anak. Sebaliknya bagi 
orang tua melalui layanan informasi ini diharapkan dapat menambah 
wawasan khususnya yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak.

3. Layanan Konseling

 Layanan konseling dimaksudkan untuk memberikan bantuan bagi 
anak yang diduga mengalami masalah tertentu, baik yang menyangkut 
masalah pribadi, sosial ataupun masalah lainnya. Proses konseling pada 
anak usia dini berbeda dengan konseling yang dilakukan pada remaja 
atau orang dewasa. Layanan konseling dilakukan dengan mengikuti 
beberapa langkah seperti identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, 
treatment, dan evaluasi tindak lanjut.

4. Layanan Penempatan

 Layanan penempatan merupakan layanan bimbingan yang 
memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan yang tepat 
sesuai dengan kondisi dan potensinya. Melalui layanan ini anak dapat 
berada pada posisi dan pilihan yang tepat.

5. Layanan Evaluasi dan Tindak Lanjut

 Layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan 
guru atau pendamping. Ukuran keberhasilan suatu layanan bimbingan 
dan konseling dapat diamati dari seberapa jauh perubahan perilaku 
yang terjadi pada anak.

G. Pendekatan dalam Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini 
Secara umum pendekatan bimbingan dan konseling dibagi menjadi 

empat pendekatan, yakni pendekatan krisis, pendekatan remedial, 
pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan. Yusuf dan Nurihsan 
(2008: 81) menjelaskan cukup rinci beberapa pendekatan dimaksud, yaitu 
sebagai berikut:

1. Pendekatan Krisis

 Pendekatan krisis merupakan upaya bimbingan yang ditujukan 
kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Jadi bimbingan 
diberikan dengan tujuan untuk mengatasi krisis atau masalah-masalah 
yang dialami individu. Dalam pelaksanaannya bimbingan dengan 
pendekatan krisis ini adalah konselor atau guru pembimbing menunggu 
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konseli yang datang untuk selanjutnya konselor memberikan bantuan 
sesuai dengan masalah yang dirasakan konseli. Pendekatan krisis ini 
banyak diwarnai oleh aliran psikoanalisis di mana makna utama aliran 
ini adalah bahwa berfungsinya kepribadian individu saat ini sangat 
dipengaruhi kejadian masa lampaunya. Kejadian dan pengalaman 
individu pada masa lima atau enam tahun pertama dari kehidupannya 
dipandang sebagai akar dari krisis individu yang bersangkutan pada 
saat ini.

2. Pendekatan Remedial

 Pendekatan remedial merupakan upaya bimbingan yang diarahkan 
kepada individu yang mengalami kesulitan. Bimbingan ditujukan 
untuk memperbaiki sejumlah kesulitan yang dialami konseli. Dalam 
melaksanakan bimbingan dan konseling dengan pendekatan remedial 
ini konselor lebih memfokuskan pada beberapa kelemahan individu 
yang selanjutnya berupaya untuk memperbaikinya sesuai dengan 
yang diharapkan. Pendekatan remedial ini sangat dipengaruhi oleh 
aliran behavioristik, di mana aliran ini sangat menekankan pada sikap 
dan perilaku konseli di sini dan saat ini (here and now). Sikap dan 
perilaku konseli saat ini dari konseli sangat dipengaruhi oleh suasana 
lingkungan pada saat ini pula. Oleh karena itu, untuk memperbaiki 
sikap dan perilaku individu perlu ditata lingkungan yang mendukung 
untuk perbaikan sikap dan perilaku tersebut. Tugas konselor adalah 
menciptakan lingkungan yang lebih kondusif agar konseli lebih 
mencerminkan sikap dan perilaku yang lebih efektif.

3. Pendekatan Preventif

 Pendekatan preventif merupakan upaya bimbingan yang diarahkan 
untuk mengantisipasi beberapa masalah individu secara umum dengan 
harapan individu akan tercegah dan tidak sampai mengalami masalah-
masalah tersebut. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling dengan 
pendekatan preventif ini konselor memberikan sejumlah informasi 
dan mengajarkan serangkaian pengetahuan dan keterampilan untuk 
mencegah terjadinya masalah-masalah yang kemungkinan bisa terjadi. 

4. Pendekatan Perkembangan 

 Pendekatan perkembangan merupakan pendekatan bimbingan dan 
konseling yang memfokuskan pada pengembangan dan potensi 
individu secara optimal. Diyakini bahwa setiap individu memiliki 
sejumlah potensi dan kekuatan tertentu, yang melalui penerapan 
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beberapa teknik dan strategi bimbingan maka potensi dan kekuatan 
tersebut dikembangkan. Dalam pendekatan perkembangan ini layanan 
bimbingan diberikan kepada semua individu – bukan hanya individu 
yang bermasalah–yang berhak menerima layanan bimbingan. Di 
dalam praktiknya bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan secara 
individual, kelompok bahkan klasikal dengan menerapkan layanan 
pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, dan penyaluran bakat 
dan minat.

Pemberian layanan bimbingan untuk anak usia dini pada dasarnya 
dapat diberikan dengan dua pendekatan yakni developmental guidance 
yang berorientasi perkembangan dan curative/corrective guidance yang 
lebih berfokus pada penyembuhan atau perbaikan (Ernawulan Syaodih, 
2007). Pendekatan pertama (developmental guidance) lebih diarahkan 
pada pemahaman dan pengembangan semua potensi, kemampuan dan 
karakteristik anak dan diperuntukkan bagi semua individu; sedangkan 
pendekatan kedua (curative/corrective guidance) diarahkan untuk membantu 
menyembuhkan dan memperbaiki perilaku menyimpang anak sehingga 
dapat diatasi dan dipecahkan semua masalah yang menimpanya. Berkenaan 
dengan bantuan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi-potensi 
anak usia dini maka pendekatan yang lebih tepat adalah pendekatan 
perkembangan yang memang sangat cocok dengan kondisi anak yang 
sedang berada dalam proses perkembangan menuju kematangan dalam 
semua aspek kepribadiannya. Semua anak membutuhkan bimbingan dan 
khusus untuk anak usia dini yang secara umum belum banyak menghadapi 
permasalahan yang membutuhkan penyembuhan maka bimbingan yang 
berorientasi perkembangan merupakan bimbingan yang paling sesuai untuk 
mereka yang berada di jenjang prasekolah ini. 

Ernawulan Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 3.5) mengutarakan 
bahwa guru atau pendamping yang menggunakan pendekatan 
perkembangan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan 
pemahaman khusus yang dibutuhkan anak-anak PAUD untuk mencapai 
keberhasilan di tempat belajar dan di dalam kehidupan. Pendekatan 
perkembangan ini dipandang sebagai pendekatan yang tepat digunakan 
dalam tatanan pendidikan formal dan nonformal karena pendekatan ini 
memberikan perhatian terhadap perkembangan anak, kebutuhan, dan 
minat serta membantu anak mempelajari keterampilan hidup.
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Serangkaian strategi dan teknik dapat digunakan dalam pendekatan 
perkembangan ini antara lain mengajar, saling tukar informasi, bermain 
peran, melatih, tutorial, dan konseling. Ditilik dari sisi orientasi, 
pendekatan perkembangan lebih memfokuskan pada pengembangan 
potensi dan kekuatan pada diri anak-anak PAUD yang sedang mengalami 
perkembangan pada semua aspek kepribadiannya. Pendekatan ini lebih 
memberikan perhatian terhadap perkembangan dimaksud, kebutuhan-
kebutuhan, serta bakat dan minatnya. 

Dibandingkan dengan pelaksanaan layanan bimbingan di jenjang 
sekolah menengah, layanan bimbingan di lembaga pendidikan anak usia 
dini memiliki keunikan tersendiri. Di sekolah menengah dipakai sistem 
guru bidang studi maka pembelajaran dan bimbingan dilaksanakan oleh 
petugas tersendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan 
di lembaga pendidikan anak usia dini karena menggunakan sistem guru 
kelas maka pembelajaran dan bimbingan dilakukan oleh petugas yang 
sama (Supriadi, 2004). Dengan kata lain pembelajaran dan bimbingan 
dilaksanakan oleh guru kelas yang memberikan pembelajaran sekaligus 
melakukan proses bimbingan di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Guru menjalankan multifungsi yakni sebagai guru dan sebagai 
pembimbing. Pada dasarnya di lembaga pendidikan anak usia dini peranan 
para guru lebih besar sebagai pembimbing dibandingkan sebagai guru 
atau pengajar. Tugas guru lebih banyak membantu anak mengembangkan 
kepribadiannya dan hanya sedikit memerankan fungsinya sebagai guru 
materi pelajaran secara formal. Hal ini tentunya dapat dilihat dari kurikulum 
lembaga pendidikan anak usia dini yang memang belum ada mata pelajaran, 
belum ada materi atau isi pelajaran yang secara formal berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Di jenjang pendidikan lembaga pendidikan 
anak usia dini program dan isi pendidikan masih bersifat umum dan proses 
pendidikannya bersifat terpadu. Keterpaduannya ini bukan hanya antara isi 
mata pelajaran namun juga dalam pemberian layanan atau proses bantuan. 
Jadi keterpaduan terlihat jelas dalam keseluruhan kegiatan pendidikan 
di lembaga pendidikan anak usia dini yaitu pelaksanaan pembelajaran, 
latihan, dan bimbingan. 

Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai 
berikut.

1. Pendekatan instruksional dan interaktif, yaitu terpadu dengan 
pelaksanaan Program Kegiatan Belajar (PKB). Misalnya menciptakan 
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suasana dan kegiatan kelas yang menyenangkan dan bervariasi, 
membiasakan disiplin, mengadakan kegiatan individual, kelompok 
dan klasikal.

2. Pendekatan dukungan sistem, yaitu dengan menciptakan suasana 
taman kanak-kanak dan lingkungannya yang menunjang perkembangan 
anak.

3. Pendekatan pengembangan pribadi, yaitu dengan memberikan 
kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan kondisi 
dan kemampuan dirinya. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan 
memberikan tugas-tugas individual, penempatan anak dalam 
kelompok berdasarkan minat dan kemampuan.
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A. Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan 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. Jadi 
pendidikan anak usia dini adalah upaya pengoptimalan tumbuh kembang 
anak melalui pembelajaran yang lebih terfokus pada diri anak melalui 
kegiatan bermain sehingga dalam kegiatan tersebut anak memperoleh 
sejumlah keterampilan sehingga memungkinkan anak secara aktif dan 
kreatif berinteraksi dan mengeksplorasi lingkungannya. Melalui interaksi 
dan eksplorasi ini anak akhirnya akan mampu menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya yang sekarang dan lingkungan perkembangan selanjutnya. 
Tentu saja kemampuan ini diperoleh anak melalui proses pembelajaran, 
pelatihan, dan pembimbingan yang terpadu dan memberikan rasa aman 
pada diri anak. 

Pengertian anak usia dini seperti ini mengacu dalam Undang-Undang 
Sisdiknas Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas 
Tahun 2003 Pasal 28 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat 
diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (taman kanak-kanak, 
raudhatul athfal, bustanul athfal atau bentuk lain yang sederajat), jalur 
pendidikan nonformal (kelompok bermain, taman penitipan anak, atau 
bentuk lain yang sederajat, dan/atau jalur pendidikan informal yang 
berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan 
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oleh lingkungan. Rentang anak usia dini di Indonesia sesuai dengan 
Undang-undang Sisdiknas adalah 0 – 6 tahun. Anak usia dini merupakan 
periode perkembangan yang terjadi dalam semua aspek perkembangan 
dan berlangsung sangat cepat. Sehingga dalam beberapa hal dapat diamati 
sejumlah karakteristik yang khas yang membedakannya dengan orang 
dewasa. Para ahli mengemukakan bahwa anak merupakan seorang individu 
atau manusia yang memiliki pola perkembangan dan kebutuhan tertentu 
yang berbeda dengan orang dewasa. Ia mempunyai sejumlah potensi 
yang harus dikembangkan. Meskipun pada umumnya anak memiliki 
pola perkembangan yang seragam, namun ritme perkembangannya akan 
berbeda satu dengan lainnya karena pada dasarnya anak bersifat unik 
dan individual. Yang perlu ditegaskan adalah anak pada masa ini berada 
dalam masa peka (sensitive) untuk menerima sejumlah rangsangan – yang 
berbeda antara satu dengan lainnya – seiring dengan laju pertumbuhan 
dan perkembangannya yang unik. Pada masa peka ini teridentifikasi 
anak mengalami kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespons 
setiap stimulus yang diberikan oleh lingkungannya. Karena itu para ahli 
pendidikan anak menyebut masa ini sebagai masa peletak dasar pertama 
untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik, 
bahasa, sosio-emosional, dan spiritual. 

Sebagai wahana pendidikan yang sangat fundamental, pendidikan anak 
usia dini akan memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya 
dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak. Sehingga 
tidaklah berlebihan bila dikatakan keberhasilan dan kesuksesan anak pada 
masa dini tersebut menjadi landasan untuk keberhasilan proses pendidikan 
selanjutnya. Sebagai sosok individu yang sedang mengalami suatu proses 
perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan 
selanjutnya, anak usia dini memiliki serangkaian karakteristik yang sangat 
berbeda dengan orang dewasa. Karakteristik yang paling menonjol antara 
lain anak selalu aktif, dinamis, antusias, dan rasa ingin tahu (curiosity) yang 
sangat besar terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, seolah-olah tak 
pernah berhenti belajar; bersifat egosentris, merupakan makhluk sosial, 
unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan 
merupakan masa yang paling potensial utuk belajar. Pada masa ini proses 
pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek tengah mengalami 
masa yang tercepat dalam perkembangan hidup manusia. Setiap tahapan 
usia yang dilalui anak akan menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan 
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tahap yang telah dan akan dilewatinya. Proses pembelajaran sebagai bentuk 
perlakuan yang diberikan pada anak haruslah memerhatikan karakteristik 
yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. Jika perlakuan yang 
diberikan tersebut tidak didasarkan pada karakteristik perkembangan anak, 
maka hanya akan menempatkan anak pada kondisi yang menderita (Uyu 
Wahyudin & Mubiar Agustin, 2011: 7).

Untuk itulah para pendidik anak usia dini harus memahami 
karakteristik dimaksud dan hendaklah mengetahui sejumlah kekhasan 
yang melekat pada anak usia dini. Menurut Uyu Wahyudin dan Mubiar 
Agustin (2011: 8-9), terdapat bebarapa masa yang secara langsung ataupun 
tidak langsung memengaruhi bagaimana seharusnya seorang pendidik 
menghadapi anak usia dini, yakni seperti diuraikan berikut ini.

1. Masa peka

 Suatu masa di mana terdapat sejumlah prasarat yang harus dipenuhi 
jika menginginkan suatu hasil yang diharapkan oleh setiap orang tua. 
Misalnya jika orang tua mengingkinkan anaknya kelak mampu sebagai 
pembicara yang baik, maka saat usia inilah memberikan kesempatan 
kepada anak untuk berlatih bagaimana berbicara yang baik. Sebagai 
pendidik, baik orang tua maupun guru berupaya menciptakan suatu 
kondisi yang kondusif, memberikan kesempatan kepada anak untuk 
menunjukkan permainan dan alat permainan tertentu yang dapat 
memicu munculnya masa peka dan atau menumbuhkembangkan 
potensi yang sudah memasuki masa peka.

2. Masa egosentris

 Salah satu yang harus dipahami pendidik (guru dan orang tua) adalah 
anak usia dini masih berada pada masa egosentris yang ditandai dengan 
seolah-olah semua orang harus memerhatikannya, keinginannya harus 
selalu dituruti, dan sikap mau menang sendiri. Hal ini disebabkan 
karena cakrawala sosial anak terutama terbatas di rumah, maka 
anak sering sekali memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. 
Dengan semakin luasnya cakrawala sosial anak lambat laun perilaku 
memikirkan diri sendiri akan berkurang. Pendidik harus memberikan 
pengertian secara bertahap pada anak agar dapat menjadi makhluk 
sosial yang baik, misalnya dengan melatih anak untuk dapat berbagi 
sesuatu dengan temannya atau belajar antri/menunggu giliran saat 
bermain bersama.
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3. Masa meniru

 Pada masa ini proses peniruan anak terhadap segala sesuatu yang ada 
di sekitarnya tampak semakin meningkat. Dalam konteks peniruan 
ini yang paling menonjol adalah meniru pembicaraan dan tindakan 
orang lain. Kecenderungan meniru tampak kuat, tetapi anak lebih 
menunjukkan kreativitas dalam bermain. Dengan alasan ini ahli 
psikologi menamakan periode ini sebagai usia kreatif. Peniruan ini 
tidak saja ditunjukkan oleh orang-orang di sekitarnya namun juga 
terhadap tokoh-tokoh khayal yang sering ditampilkan di televisi. Pada 
saat ini para pendidik haruslah dapat menjadi tokoh panutan bagi anak 
dalam berbicara dan berperilaku.

4. Masa kelompok

 Masa di mana anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai 
persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan 
untuk menyesuaikan diri pada waktu mereka masuk sekolah dasar. 
Di sinilah pendidik harus membiarkan anak bermain di luar rumah 
bersama teman-temannya, janganlah terlalu membatasi diri mereka 
dalam pergaulan sehingga anak nantinya dapat bersosialisasi dan 
beradaptasi sesuai dengan perilaku lingkungan sosialnya.

5. Masa bereksplorasi

 Merupakan sebuah label yang menunjukkan bahwa anak ingin 
mengetahui keadaan lingkungannya, bagaimana mekanismenya, 
bagaimana perasaannya, dan bagaimana anak tersebut menjadi 
bagian dari lingkungannya. Salah satu cara yang umum dalam upaya 
mempelajari lingkungan adalah dengan bertanya, karena itulah periode 
ini disebut juga sebagai usia bertanya. Orang tua dan orang dewasa 
lainnya harus memahami pentingnya eksplorasi bagi anak. Biarkan 
anak memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya dan biarkan 
anak melakukan trial and error, karena anak adalah seorang penjelajah 
yang ulung.

6. Masa pembangkangan

 Salah satu alasan mengapa masalah perilaku sering terjadi pada masa 
anak, karena anak sedang dalam proses pengembangan kepribadian 
yang unik dan menuntut keberhasilan yang pada umumnya kurang 
berhasil. Karena itulah orang tua sering memberikan label nakal, 
bandel, keras kepala, tidak menurut dan melawan, sering kali anak 
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marah tanpa alasan. Pada malam hari anak sering bermimpi buruk dan 
siang hari ada rasa takut yang tidak rasional, dan merasa cemburu. 
Pendidik terutama orang tua disarankan tidak boleh selalu memarahi 
anak saat ia membangkang karena bagaimanapun ini merupakan suatu 
masa yang akan dilalui oleh setiap anak. Sementara itu bila terjadi 
pembangkangan sebaiknya diberikan waktu pendinginan (cooling down) 
misalnya berupa penghentian aktivitas anak dan membiarkan anak 
sendiri berada di dalam kamarnya atau di sebuah sudut. Beberapa 
waktu kemudian barulah anak diberikan nasihat tentang mengapa ia 
harus melakukan itu semua.

Pendidikan anak usia dini belakang ini sudah sangat gencar 
digalakkan di mana-mana. Hal ini dapat dijadikan sandaran bagaimana 
pentingnya PAUD. Pernyataan ini didukung pula oleh adanya perubahan 
pandangan dalam dunia pendidikan dan berbagai perkembangan dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang membawa dampak 
pada berbagai aspek pendidikan termasuk pada kebijakan pendidikan 
(terutama di Indonesia). Bila pada awal-awal kemerdekaan fokus perhatian 
pemerintah lebih tertuju pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, 
maka secara perlahan-lahan setelah itu, perhatian pemerintah tertuju juga 
pada pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yakni PAUD.

B. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini
Dikemukakan Wahyudin dan Agustin (2011: 9) bahwa secara umum 

tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi 
anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya. Adapun secara khusus tujuan pendidikan 
anak usia dini menurut Musbikin (2010: 48) dapat dirumuskan sebagai 
berikut. Pertama, memberikan pengasuhan dan pembimbingan yang 
memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
usia dan potensinya. Kedua, mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin 
terjadi sehingga jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan intervensi dini. 
Ketiga, menyediakan pengalaman yang beraneka ragam dan mengasyikkan 
bagi anak usia dini, yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi 
dalam berbagai bidang, sehingga siap untuk mengikuti pendidikan pada 
jenjang berikutnya (sekolah dasar). Keempat, membangun landasan bagi 
berkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 
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bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, 
cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, serta menjadi warga 
negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kelima, mengembangkan 
potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta 
didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang 
edukatif dan menyenangkan. 

Sementara itu Wahyudin dan Agustin (2011: 10) mengemukakan 
bahwa berdasarkan tinjauan aspek didaktis psikologis tujuan pendidikan 
pada pendidikan anak usia dini yang utama adalah sebagai berikut. Pertama, 
menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mampu 
menolong diri sendiri (self help), yaitu mandiri dan bertanggung jawab 
terhadap diri sendiri seperti merawat dan menjaga kondisi fisiknya, mampu 
mengendalikan emosinya, dan mampu membangun hubungan dengan 
orang lain. Kedua, meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya 
belajar (learning how to learn). Hal ini sesuai dengan perkembangan 
paradigma baru dunia pendidikan melalui empat pilar yang dicanangkan 
oleh UNESCO, yakni learning to know, learning to do, learning to be, dan 
learning to live together yang dalam implementasinya di taman kanak-kanak 
misalnya, dilakukan melalui pendekatan learning by playing, belajar yang 
menyenangkan (joyful learning) serta menumbuhkembangkan keterampilan 
hidup (life skill) sederhana sedini mungkin. Tentu saja tujuan dimaksud 
harus dikemas dalam suatu program kegiatan belajar sambil bermain.

Adapun tujuan program kegiatan belajar sambil bermain menurut 
Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1990 adalah membantu meletakkan dasar ke 
arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitasnya 
(daya cipta) yang diperlukan oleh anak untuk dapat nantinya menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan 
pada tahapan berikutnya. Dengan kata lain tujuan pendidikan anak usia 
dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai 
persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Pendidikan anak usia dini pun dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan 
potensi-potensi luar biasa anak yang bisa dibingkai dalam pendidikan, 
bimbingan, pembinaan terpadu, maupun pendampingan. Oleh karena 
itu, untuk mencapai sasaran seperti di atas diperlukan sejumlah strategi 
pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Di mana strategi 
pembelajaran tersebut lebih berorientasi pada hal-hal sebagai berikut. 
Pertama, tujuan yang mengarah pada tugas-tugas perkembangan di setiap 
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rentang usia anak. Kedua, materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai 
dengan karakteristik serta kebutuhan perkembangan anak yakni dengan 
DAP (Developmentally Approriate Practice). Ketiga, metode yang dipilih 
seyogianya bervariasi sesuai dengan kegiatan tujuan kegiatan belajar dan 
mampu melibatkan anak secara aktif dan kreatif serta menyenangkan. 
Keempat, media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, 
nyaman, dan menimbulkan ketertarikan pada anak serta perlu adanya 
waktu yang cukup untuk mereka bereksplorasi. Kelima, hendaklah dilakukan 
evaluasi dan evaluasi terbaik yang dianjurkan untuk dilakukan adalah 
rangkaian sebuah assessment melalui observasi partisipatif terhadap apa 
yang dilihat, didengar, dan diperbuat oleh anak. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada 
peletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan 
manusia seutuhnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik, daya 
pikir, sosial, emosional, bahasa dan komunikasi, yang seimbang sebagai 
dasar pembentukan pribadi yang utuh. Jadi dalam konteks pendidikan anak 
usia dini sejatinya tujuan pendidikan adalah memaksimalkan pertumbuhan 
dan perkembangan anak secara komprehensif. Dijelaskan oleh Mansur 
(2009) bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan 
serangkaian kegiatan jasmani terutama pada usia tiga tahun maka 
anak mampu melakukan berbagai gerakan yang telah mantap, seperti 
berlari dan melempar. Pendidik (orang tua dan guru) perlu memberikan 
kesempatan berbagai kegiatan yang aman bagi anak, namun jangan terlalu 
mengharapkan suatu penguasaan gerakan di luar kemampuan anak. 
Sedangkan anak usia empat dan lima tahun meskipun sudah mampu duduk 
diam dalam waktu tertentu misalnya mendengarkan cerita, mereka tetap 
membutuhkan latihan gerakan sehingga anak tidak terlalu banyak duduk 
yang akan menghambat kreativitas mereka. 

C. Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini
Jika ditilik secara seksama program kegiatan belajar sambil bermain 

pada pendidikan anak usia dini memiliki sejumlah fungsi yang mana 
fungsi dimaksud merupakan bagian esensial perkembangan anak. Terdapat 
sejumlah alasan betapa pentingnya fungsi pendidikan anak usia dini, antara 
lain: (1) usia dini merupakan fase fundamental bagi perkembangan dan 
belajar anak; (2) belajar dan perkembangan merupakan suatu proses yang 
berkesinambungan; (3) tuntutan masa depan akan generasi unggul akan 
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semakin kompetitif; dan (4) tuntutan nonedukatif lainnya yaitu adanya 
perubahan pola dan sikap hidup serta struktur keluarga (Solehuddin dan 
Hatimah, 2007: 1094). 

Di dalam garis-garis besar program kegiatan belajar TK 
(Depdikbud,1995) disebutkan bahwa fungsi kegiatan belajar di taman 
kanak-kanak adalah untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang 
dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya, mengenalkan anak 
dengan dunia sekitar, mengembangkan sosialisasi anak, mengenalkan 
peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, dan memberikan 
kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Sedangkan 
fungsi pendidikan TK/RA/BA menurut kurikulum berbasis kompetensi 
tahun 2004 adalah mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin 
pada anak, mengenalkan anak pada dunia sekitar, menumbuhkan sikap 
dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan 
bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan 
yang dimiliki anak, dan menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan 
dasar. 

Dalam konteks ini fungsi pendidikan anak usia dini adalah fungsi 
pengembangan sikap dan motivasi belajar yang posistif. Pengembangan 
aspek ini sangat penting untuk menciptakan kader-kader manusia 
pembelajar sepanjang hayat. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 
yang tepat dapat menumbuhkan sikap cinta belajar pada diri anak sejak dini. 
Sebaliknya pendidikan anak usia dini yang tidak tepat dapat mendorong 
anak merasa alergi dan tersiksa dengan kegiatan belajar.

Sementara itu Wahyudin dan Agustin (2011: 11) mengemukakan 
bahwa berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini dapat ditelaah 
beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Adaptasi

 Berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan 
berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan 
di dalam dirinya sendiri.

2. Fungsi Sosialisasi

 Berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-
keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan 
sehari-hari di mana ia berada.
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3. Fungsi Pengembangan

 Berkenaan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki 
anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan situasi 
atau lingkungan yang dapat menumbuhkembangkan potensi tersebut 
ke arah perkembangan yang optimal sehingga menjadi potensi yang 
bermanfaat bagi anak sendiri ataupun lingkungannya.

4. Fungsi Bermain

 Berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, 
karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak sepanjang 
rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain anak akan 
mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri.

5. Fungsi Ekonomik

 Pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi 
jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang 
perkembangan selanjutnya. Terlebih lagi investasi yang dilakukan pada 
masa keemasan (the goden age) yang akan memberikan keuntungan 
berlipat ganda. Pendidikan usia dini merupakan salah satu peletak 
dasar bagi perkembangan selanjutnya.

Syafaruddin dkk, menjelaskan bahwa sasaran dan tujuan pendidikan 
anak usia dini mencakup dorongan pengembangan emosi, sosial, fisik, 
kreatif, dan intelektual anak. Dalam konteks ini anak memperoleh peluang 
untuk bermain dan pengembangan sikap positif menuju diri dan orang 
lain dan pengembangan percaya dan harga diri. Berkenaan dengan hal ini 
Morrison (2009: 262) mengatakan bahwa ada beberapa sasaran pendidikan 
anak usia dini, yaitu (1) mendukung dan mengembangkan kemampuan 
bawaan anak melalui pembelajaran; (2) mengantarkan pada tingkat 
kesehatan prima, sosial, ekonomi, dan pelayanan akademik terhadap anak 
dan keluarga; (3) mendapatkan solusi atas tekanan masalah sosial; (4) 
memajukan kemampuan melek huruf dan matematika sejak dini; dan (5) 
mempersiapkan anak untuk membaca. 

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa pendidikan usia 
dini memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan 
anak, yaitu perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik halus dan 
kasar), sosial, dan emosional serta spiritual. PAUD berfungsi membina, 
menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini 
secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai 
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dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki 
pendidikan selanjutnya. Hal ini juga bermakna bahwa ada hubungan yang 
sangat kuat antara perkembangan yang dialami anak pada usia dini dengan 
keberhasilan mereka dalam kehidupan selanjutnya. Misalnya anak-anak 
yang hidup dalam lingkungan–baik di rumah maupun di KB atau TK – 
yang kaya interaksi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar 
akan terbiasa mendengarkan dan mengucapkan kata-kata dengan benar. 
Sehingga saat anak masuk sekolah sudah memiliki modal untuk membaca 
dan berbicara dengan baik.

D. Landasan Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan merupakan proses bimbingan yang sangat menentukan 

corak pertumbuhan dan perkembangan anak menuju kedewasaan. Oleh 
sebab itu, pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia dalam proses 
pembinaan potensi (fisik, akal, moral, spiritual) untuk pengembangan 
kepribadian melalui transformasi nilai-nilai kebudayaan. Dengan demikian, 
pendidikan menjadi keperluan mendasar dalam kehidupan anak. Pendidikan 
anak usia dini diselenggarakan haruslah didasarkan pada berbagai landasan. 
Landasan yang dimaksud adalah landasan yuridis, landasan filosofis 
dan religius, dan landasan keilmuan (Wahyudin & Agustin, 2011: 12), 
sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Landasan Yuridis

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1, Butir 14 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 anak 
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
Sedangkan pada Pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan 
bahwa a. pendidikan usia dini diselenggarakan sebelum jenjang 
pendidikan dasar; b. pendidikan usia dini dapat diselenggarakan 
melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; c. 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal : TK, RA, atau 
bentuk lain yang sederajat; d. pendidikan usia dini jalur pendidikan 
nonformal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat; e. pendidikan 
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anak usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau 
pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan f. ketentuan 
mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam 
ayaut (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 
Nomer 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak 
dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minatnya.

2. Landasan Filosofis dan Religius

 Selanjutnya berdasarkan aspek pedagogis, masa usia dini merupakan 
masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan 
perkembangan selanjutnya. Artinya masa kanak-kanak yang bahagia 
merupakan dasar bagi keberhasilan di masa datang. Begitu pun 
sebaliknya. Untuk itu agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai 
secara optimal, maka dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif 
pada saat memberikan stimulasi dan upaya-upaya pendidikan yang 
sesuai dengan kebutuhan anak yang unik (individual differences). 
Berdasarkan landasan filosofis dan religius, secara ontologis anak 
sebagai makhluk individu yang memiliki aspek biologis, psikologis, 
sosiologis, dan antropologis. Sedangkan secara epistemologis, 
pembelajaran pada anak usia dini haruslah menggunakan konsep 
belajar sambil bermain (learning by playing), belajar dengan berbuat 
(learning by doing), belajar melalui stimulasi (learning by stimulating). 
Kemudian secara aksiologis, isi kurikulum haruslah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan dalam upaya optimalisasi seluruh potensi anak 
(etis) dan berhubungan dengan nilai seni, keindahan dan keselarasan 
yang mengarah kepada kebahagiaan dalam kehidupan anak sesuai 
dengan akar budaya di mana mereka hidup (estetika) serta nilai-nilai 
agama yang dianutnya.

 Dalam konteks pendidikan prasekolah Islam PAUD bertujuan 
memberikan kristalisasi moral dan norma kehidupan Islam yang 
akan menjadi sikap hidup anak–kelak anak tak lagi memerlukan 
pengawasan dari luar individu–dan memberikan kesempatan bagi 
terciptanya keterlibatan anak dan orang tuanya secara aktif dalam suatu 
proses belajar mengajar islami yang berkelanjutan, yang berdasarkan 
kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan juga keimanan yang teguh dan 
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mendalam kepada Allah Swt., kepada kasih sayang dan tuntunan-Nya. 
Keterlibatan pendidik di dalam pendidikan anak usia dini sangat 
penting mengingat banyaknya pengaruh di luar kebudayaan Islam, 
seperti kebudayaan lokal dan lingkungan sekitar.

 Masyarakat modern cenderung memiliki pola perilaku serba instan, 
praktis, ingin segala sesuatu serba cepat. Tidak jarang sistem instan 
ini dilakukan dengan menabrak koridor nilai-nilai dan norma-norma 
moral. Sedangkan pemberdayaan masyarakat untuk mampu memegang 
teguh nilai-nilai bukanlah perkara yang mudah; ketepatan waktu, 
disiplin, bersedia untuk antri, tidak menyuap untuk mendapatkan 
prioritas, dan sebagainya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

 Al-Qur’an dan Sunah memuat nilai-nilai luhur yang sarat makna 
bagi tatanan kehidupan islami bagi seluruh manusia. Serangkaian 
kisah sahabat nabi dan para teladan Islam tidak hanya menampilkan 
kronologi peristiwa sejarah semata, tetapi membawa pesan-pesan 
moral dan etika. Bagaimana para Khulafaur Rasyidin menjadi khalifah 
umat Islam, serta mentalitas leadership Umar bin Khatab ketika 
memimpin negeri. Sebaliknya raja Firaun yang arogan mengakhiri 
hidupnya ditelan gelombang Laut Merah. Bagaimana Qarun yang 
takabur dan sombong terkubur oleh harta kekayaannya sendiri. 
Pendidikan nilai-nilai tersebut harus ditanamkan pendidik kepada 
anak sedini mungkin, karena jika terlambat, akan teramat sulit untuk 
membangun kembali kepribadian yang telah terbentuk (reconstruction 
of personality).

 Ketika seorang anak pertama kali memasuki lingkungan prasekolah, 
maka anak dan orang tuanya mulai menegaskan target pencapaian 
dan cita-cita. Momentum ini sangat bermanfaat untuk membangun 
hubungan dua arah antara sekolah dan rumah. Jika hubungan 
harmonis ini bisa diciptakan, maka akan memberikan dasar yang 
kuat terhadap kerja sama dan koordinasi di antara kedua institusi 
yang penting dalam kehidupan anak. Masa-masa prasekolah inilah 
yang berperan secara unik dalam pertumbuhan dan perkembangan 
seorang anak. Program prasekolah diciptakan untuk membantu, 
mengarahkan energi seorang anak dalam pembelajarannya, dan 
untuk memahami lingkungannya. Program sekolah (Islam) juga 
mampu memberikan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi secara 
positif dan membangun dalam lingkungan islami. Program ini juga 
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membantu anak memupuk perasaan menghargai dan kepercayaan 
terhadap diri sendiri, keluarga, dan agamanya. Dalam prasekolah 
(Islam) partisipasi dan kerja sama orang tua sangat diperlukan untuk 
keberhasilan program PAUD. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan 
dan implementasi ritual keagamaan untuk anak-anak Muslim tidak 
bisa dilakukan secara berlebihan, tetapi harus melibatkan komponen-
komponen pendidikan, termasuk orang tua. Program inilah yang 
akhirnya memberikan kesempatan kepada orang tua untuk: (1) 
menyadari tanggung jawab jangka panjang sebagai pendidik dan 
pembimbing utama seorang anak; (2) berpartisipasi dalam program 
prasekolah dan meningkatkan pemahaman terhadap konsep dasar 
dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, di mana partisipasi 
ini akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada orang tua 
mengenai perilaku manusia; (3) mengembangkan harmonisasi mereka 
dalam hubungan orang tua dengan anaknya, dan untuk menerima dan 
menikmati keadaan mereka apa adanya; (4) membangun ikatan yang 
kuat dalam komunitas Muslim, di mana ikatan ini akan memberikan 
pengertian tentang kondisi umat Muslim di masa lalu. 

3. Landasan Keilmuan

 Konsep keilmuan pendidikan anak usia dini bersifat isomorfis, artinya 
kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu, antara 
lain psikologi, fisiologi, ilmu pendidikan anak (pedagogi), sosiologi, 
antropologi, humaniora, manajemen, kesehatan dan gizi serta 
neurosains (ilmu tentang perkembangan otak manusia).

 Pentingnya PAUD didukung oleh serangkaian penelitian tentang 
kecerdasan otak. Seorang bayi yang baru lahir memiliki kurang lebih 
100 miliar sel otak. Ini menunjukkan selama sembilan bulan kehamilan, 
paling tidak setiap menit dalam pertumbuhan otak diproduksi 250 
ribu sel otak. Sel-sel otak ini dibentuk berdasarkan stimulasi dari 
luar otak. Setiap sel otak saling terhubung dengan lebih dari 15 ribu 
simpul elektrik kimia yang sangat rumit sehingga bayi yang berusia 
delapan bulan pun diperkirakan memiliki biliunan sel saraf di dalam 
otaknya, yang harus rutin distimulasi dan didayagunakan supaya terus 
berkembang dengan baik. Pada usia rawan saat anak mulai banyak 
bergerak, yakni usia enam bulan, angka kecelakaan dapat berkurang 
sebanyak 80% bila mereka diberi rangsangan dini. Pada umur tiga 
tahun anak mempunyai IQ 10-20 poin lebih tinggi dibandingkan 
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dengan mereka yang tidak pernah mendapatkan stimulasi. Pada 
usia 12 tahun anak tetap memperoleh prestasi yang baik dan pada 
usia 15 tahun tingkat intelektual anak semakin bertambah. Ini 
memberi gambaran bahwa pendidikan sejak dini memberikan efek 
jangka panjang yang sangat baik. Sebaliknya bila anak mengalami 
stres pada usia-usia awal pertumbuhannya akan berpengaruh juga 
pada perkembangan otaknya. Pengalaman yang tidak menyenangkan 
akan membekas lama dan cukup memberi efek mengubah komposisi 
sel di dalam otak. Anak yang dibesarkan di dalam lingkungan yang 
minim stimulasi berkurang kecerdasannya selama 18 bulan yang 
tidak mungkin tergantikan. Anak yang masuk PAUD usia tiga tahun 
mungkin saja menunjukkan kemampuan, namun tetap anak kelak tidak 
dapat menunjukkan kecerdasan yang prima bila mereka kehilangan 
tiga tahun pertama masa pertumbuhannya.

 Otak manusia terdiri dari dua belahan, kiri (left hemisphere) dan 
kanan (right hemisphere) yang disambung oleh segumpal serabut yang 
disebut corpuss callosum. Kedua belahan otak tersebut memiliki fungsi, 
tugas, dan respons berbeda dan harus tumbuh dalam keseimbangan. 
Belahan otak kiri terutama berfungsi untuk berpikir rasional, analitis, 
berurutan, linier, saintifik seperti membaca, bahasa, dan berhitung. 
Sedangkan belahan otak kanan berfungsi untuk mengembangkan 
imajinasi dan kreativitas. Bila pelaksanaan pembelajaran di PAUD 
memberikan banyak pembelajaran menulis, berhitung, dan membaca 
seperti yang cenderung terjadi dewasa ini, akan mengakibatkan fungsi 
imajinasi pada belahan otak kanan terabaikan. Pembebanan otak 
dengan pengetahuan hafalan dan latihan yang berlebihan pada belahan 
otak kiri mengakibatkan anak mudah mengalami stres yang berdampak 
pada perilaku negatif dalam perbuatannya, seperti menunjukkan sikap 
bermusuhan (hostile attitude). Seyogianya dalam memekarkan segenap 
kecerdasan anak, pembelajaran usia dini ditujukan pada pengembangan 
kedua belahan otak tersebut secara harmonis. Pengalaman belajar 
yang mementingkan keseimbangan kedua belahan otak merupakan 
makanan otak yang terbaik.

 Perkembangan otak tidak berjalan dengan linier namun semua 
bagian otak dapat distimulasi pada saat bersamaan. Gardner 
menemukan bahwa otak manusia memiliki beberapa jenis kecerdasan 
yaitu: linguistik (word smart) yakni kemampuan untuk membaca, 
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menulis, dan berkomunikasi; logika-matematika (logic smart) yakni 
kemampuan untuk berpikir logis, sistematis, dan menghitung; 
visual-spasial (picture smart) yakni kemampuan untuk berpikir 
melalui gambar, memvisualisasi hasil masa depan, mengimajinasikan 
dengan penglihatan; musikal (music smart) yakni kemampuan untuk 
mengkomposisikan musik, menyanyi, memiliki untuk irama); 
kinestetik-fisik (body smart) yakni kemampuan untuk menggunakan 
tubuh secara terampil); interpersonal (people smart) yakni kemampuan 
untuk bekerja secara efektif dengan orang lain, memiliki empati 
dan pengertian; intrapersonal (self smart) yakni kemampuan untuk 
menganalisis diri dan refleksi; natural (nature smart) yakni kemampuan 
mengenal kembali flora dan fauna dan mencintai alam; dan kecerdasan 
eksistensial yakni kemampuan menempatkan diri dalam hubungannya 
dengan jangkauan kosmos terjauh, tidak terhingga besarnya serta 
tidak terhingga kecilnya, dan kemampuan lain yang terkait dengan 
berbagai eksistensial manusia seperti makna hidup, arti kematian, 
nasib dunia fisik dan psikologis, serta pengalaman mendalam seperti 
cinta pada sesama, atau keterlibatan total dalam karya seni. Semua 
jenis kecerdasan ini saling berhubungan, namun tetap bekerja sendiri-
sendiri. Yang terpenting mereka tidak statis atau ditentukan sejak 
lahir – seperti otot – kecerdasan dapat berkembang sepanjang rentang 
kehidupan manusia asalkan terus dikembangkan dan ditingkatkan. 
Namun demikian, perkembangan paling pesat terjadi pada saat anak 
berusia dini. Pada usia ini pendidik perlu memberikan perhatian 
khusus dengan cara memberikan pengalaman yang beragam sehingga 
memperkuat perkembangannya. Hal yang penting untuk diperhatikan 
bahwa otak anak 2,5 kali lebih aktif daripada orang dewasa. Dengan 
keaktifan yang begitu pesat maka perlu dikembangkan secara optimal.

  Secara alamiah perkembangan anak berbeda-beda (unik), baik dalam 
inteligensi, bakat, minat, kreativitas, kematangan emosi, kepribadian, 
keadaan jasmani dan keadaan sosialnya. Namun penelitian tentang 
otak menunjukkan bahwa bila anak distimulasi sejak dini, maka 
akan ditemukan genius (potensi paling baik/unggul) dalam dirinya. 
Setiap anak memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar (limitless 
capacity to learn) yang inheren (telah ada) dalam dirinya untuk dapat 
berpikir kreatif dan produktif. Oleh karena itu, anak memerlukan 
program pendidikan yang mampu membuka kapasitas tersembunyi 
tersebut (unlocking the capacity) melalui pembelajaran bermakna seawal 
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mungkin. Bila potensi pada diri anak tidak pernah terealisasikan, maka 
itu berarti anak telah kehilangan peluang dan momentum penting 
dalam hidupnya, dan pada gilirannya negara akan kehilangan sumber 
daya manusia terbaiknya. Dalam konteks seperti inilah peranan 
pendidikan anak usia dini perlu mendapat perhatian serius. 

E. Pendekatan dan Arah Pendidikan Anak Usia Dini
Sebagai suatu wadah untuk menyiapkan generasi sejak dini PAUD 

memiliki pendekatan program yang khas. Kekhasan pendekatan ini 
dimaksudkan untuk memenuhi sejumlah aspek dalam perkembangan anak, 
baik dari aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa maupun aspek 
agama dan moral, kemandirian ataupun seni. Sebelum membahas lebih 
jauh tentang pendekatan dan arah pendidikan anak usia dini, berikut ini 
dapat dicermati sebuah pola pendidikan yang dikemukakan Laura E. Berk 
(1989) dalam Wahyudi dan Damayanti (2005: 10)–yang menggambarkan 
kekurangtepatan pendekatan yang digunakan dalam PAUD–yang kurang 
tepat dari pendidik (orang tua dan guru), pola asuh dan interaksi berbasis 
kekerasan terhadap anak yang muaranya mengakibatkan perilaku agresif 
dan lepas kendali dalam anggota kelas maupun keluarga seperti alur pola 
di bawah ini.

Bersihkan 
K a m a r 
Tidurmu

Orang tua 
mengancam, 
mengkritis, 
menghukum

Anak 
merengek,menjerit, 
menolak 

Orang tua semakin 
memaksa

Orang tua 
mengalah.
Anak tidak patuh 
pada instruksi
Rengekan anak 
membuat orang 
tua mengalah
setelah menyerah 
anak tidak 
merengek lagi

Orang tua suka memakai cara 
mengancam.

Anak lebih tidak menuruti instruksi 
orang tua

Orang tua akan lebih menyerah 
oleh rengekan di masa mendatang

Anak tidak terkontrol

Menegaskan Disiplin 
dengan Kekerasan

Interaksi yang Terjadi Konflik Terjadi 
Konsekuensi Jangka 
Panjang

Tekanan Lingkungan 
Kepribadian Orang Tua

Temperamen AnakDummy
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Pola di atas memperlihatkan bagaimana kegiatan pembelajaran tidak 
menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi anak. Para pendidik 
seyogianya peka terhadap perkembangan emosional dan moral anak 
sehingga pendekatan yang dipakai akan membuat semua aspek berkembang 
dengan baik. Berk (Wahyudi dan Damayanti, 2005: 11) selanjutnya 
mengutarakan hasil risetnya tentang perkembangan emosional dan moral 
seorang anak yang secara fitrah positif, sangat pengertian, dan fleksibel. 
Dengan pendekatan yang tepat perkembangan emosional dan moral ini 
akan berkembang dengan baik.

Perkembangan Emosional Anak

Usia Ekspresi Emosional Pengertian Emosional

3-5 tahun 1. Seiring dengan meningkatnya 
kebahasaan anak maka semakin 
berkembang perilaku aktif dan 
kognitif anak yang berhubungan 
dengan pengaturan diri secara 
emosional.

2. Anak telah memiliki kemampuan 
b e r p u r a - p u r a  m e m a t u h i 
peraturan untuk menyenangkan 
orang lain.

1. Anak memahami sebab akibat dan 
konsekuensi

2. Mulai merasakan emosi perasaan pihak 
lain yang mengarahkan anak pada 
kebenaran dan kompleksitas.

3. S e i r i n g  d e n g a n  p e r k e m b a n g a n 
kebahasaan,  anak sudah mampu 
menyampaikan empati.

Perkembangan Moral Anak

Usia Internalisasi Moral Konstruksi Moral Kontrol Diri

3-6 tahun 1. Mulai mengenal 
r a s a  b e r s a l a h 
setelah melakukan 
pelanggaran.

2. Setelah berakhir 
periode ini, mulai 
terjadi internalisasi 
n i la i -n i la i  baku 
prososial

1. Mulai sering muncul 
justifikasi moral dari 
anak.

2. T e r b e n t u k n y a 
pandangan anak, mulai 
memi l ih  f i g ur - f i g ur 
yang memiliki otoritas 
terhadap tindakannya.

3. Mampu membedakan 
garis moral dan peraturan 
sosial masyarakat. Mulai 
muncul rasa keadilan 
sosial berdasar aturan 
moral.

4. Setelah berakhirnya usia 
ini, anak mulai mengenal 
keadilan untuk hak yang 
sama. 

1. M a m p u  m e n u n d a 
keinginannya.

2. Sebaiknya orang dewasa 
menunjukkan strategi 
p e n g e n d a l i a n  d i r i , 
anak sangat terbatas 
kemampuannya dalam 
hal ini.

3. Dalam mengontrol anak, 
sebaiknya f leks ibel 
sesuai dengan aturan 
moral lingkungannya.
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Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa dengan pendekatan yang 
sesuai dengan perkembangan anak usia dini maka aspek perkembangan 
emosional dan moral serta perkembangan aspek-aspek lainnya akan 
berkembang secara optimal. Sehingga para pakar biologi yang mempelajari 
perilaku sosial manusia di seluruh belahan bumi – dalam bidang sociobiology 
–dan para ilmuan Barat meyakini kebenaran eksistensi “fitrah” seluruh 
umat manusia yang diciptakan “putih” oleh Allah Swt. Fitrah manusia 
bersifat universal dan ilahiyah , maka secara moral dan emosional, pola 
perilaku anak adalah positif. Dalam konteks Islam dikatakan dalam Hadis 
Rasulullah Saw.: “Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci maka kedua 
orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR. Bukhori 
& Muslim). Dengan pendekatan yang tepat maka nilai-nilai norma dan 
moral dimaksud akan menginternal dan mengkristal dalam diri anak. 

Beberapa pendekatan dan arah dalam pendidikan anak usia dini adalah 
seperti berikut ini.

1. Belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar

 Pelaksanaan PAUD di Indonesia sudah tidak terkesan eksklusif lagi 
tetapi sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Istilah PAUD sendiri 
nyaris sudah dipahami oleh masyarakat luas dan tidak terbatas pada 
taman kanak-kanak lagi namun masyarakat juga sudah mengenal 
sejumlah jalur dan bentuk layanan PAUD mulai dari TK/RA, KB 
hingga TPA dan bentuk lain yang sejenis. Pemahaman ini juga diikuti 
dengan sebuah pandangan bahwa TK dan sejenisnya bukan hanya 
sebagai lembaga persiapan masuk sekolah dasar, namun lebih dari itu, 
bahwa PAUD merupakan institusi untuk mempersiapkan anak tumbuh 
kembang secara aktif dan kreatif dalam semua aspek perkembangannya 
secara unik dan optimal. Sehingga dalam pelaksanaannya PAUD tidak 
lagi cenderung bersifat akademis (mengajarkan membaca, menulis, dan 
berhitung). Pembelajaran pada anak usia dini sudah dikembangkan 
sesuai dunia anak, yakni pembelajaran yang memberikan kesempatan 
pada anak untuk aktif dan kreatif dengan menerapkan konsep belajar 
melalui bermain. Dengan pendekatan bermain sambil belajar, maka 
dalam prosesnya pendidik dapat menggunakan strategi, metode, 
materi dan media yang menarik supaya anak mudah dan senang 
dalam belajar. Tidak dapat dipungkiri bahwa bermain bagi anak akan 
membantu mereka menemukan kekuatan, kelemahan, keterampilan, 
minat, pemikiran bahkan perasaannya. Kondisi tersebut terekspresi 
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dalam bentuk nilai-nilai hidup seperti cinta, menghargai orang lain, 
belajar untuk jujur, disiplin diri, mentaati aturan, bersabar pada saat 
menunggu giliran, menerima kekalahan, ketekunan, strategi dan tidak 
mudah putus harapan. Dengan kata lain melalui bermain anak diajak 
untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil 
kesimpulan tentang berbagai benda yang ada di sekelilingnya. 

2. Berorientasi pada kebutuhan anak dan kebermaknaan

 Kegiatan dan program pembelajaran pada anak usia dini hendaklah 
senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak. Untuk mencapai 
optimalisasi semua aspek perkembangan – fisik, intelektual, bahasa, 
motorik, sosial, emosional, dan spiritual – anak usia dini memerlukan 
serangkaian upaya pendidikan. Oleh sebab itu berbagai jenis kegiatan 
pembelajaran seyogianya dilakukan melalui analisis kebutuhan 
yang sesuai dengan berbagai aspek perkembangan dan kemampuan 
masing-masing anak (unik). Setiap kegiatan pembelajaran anak 
usia dini hendaklah senantiasa berorientasi kepada kebutuhan 
anak untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi 
yang dilaksanakan secara integratif dan holistik. Sementara itu 
kebermaknaan dimaksudkan bahwa proses pembelajaran yang 
dilakukan harus memiliki arti bagi anak. Dengan kata lain apa yang 
bermakna bagi anak menunjuk pada pengalaman-pengalaman belajar 
yang sesuai dengan minatnya. Pelaksanaan PAUD hendaklah lebih dari 
sekadar kegiatan akademik (belajar calistung) atau hafalan yang kurang 
bermakna bagi diri anak; namun lebih difokuskan pada pembelajaran 
yang berpusat pada minat anak dengan menerapkan pembelajaran 
yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, yakni Developmentally 
Appropriate Practice (DAP).

3. Berpusat pada anak

 DAP memandang anak sebagai individu yang unik, memiliki bakat dan 
kemampuan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan adanya 
keunikan tersebut maka pelaksanaan PAUD harus berlandaskan atas 
prinsip-prinsip dan tahap-tahap perkembangan anak yang diharapkan 
mampu memacu perkembangan potensi dan minat setiap anak melalui 
penyediaan lingkungan belajar yang kaya dan memasukkan esensi 
bermain dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Esensi bermain yang 
meliputi perasaan senang, bebas, dan merdeka harus menjiwai setiap 
kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan anak dapat 
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mengembangkan kemandirian, percaya diri, kemampuan berpikir 
kritis, dan kreatif berkreasi. Oleh sebab itu, pembelajaran harus 
berpusat pada anak. Dengan kata lain dalam setiap proses pembelajaran 
anak hendaklah menjadi subjek belajar sambil bermain bukan objek 
belajar sambil bermain.

4. Tidak sekadar mempersiapkan anak mengikuti pendidikan selanjutnya

 Salah satu fungsi PAUD yang sangat esensial adalah mengembangkan 
semua potensi anak. Fungsi ini hendaklah selalu dipahami dan tidak 
diabaikan oleh pendidik. Menurut PP No. 27 tahun 1990 ditekankan 
bahwa tujuan pendidikan anak usia dini adalah : “…untuk membantu 
meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, 
keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan 
serta perkembangan selanjutnya”. Pernyataan ini mengandung makna 
bahwa tujuan PAUD lebih luas dari sekadar mempersiapkan anak 
untuk masuk sekolah dasar. Karena sejatinya PAUD bukan hanya 
menyiapkan anak belajar (akademik di sekolah), melainkan belajar 
sosial, emosional, moral, dan lain sebagainya. Guna mencapai tujuan 
ideal tersebut diharapkan pelaksanaan PAUD yang tidak sesuai dengan 
atau keliru selama ini–karena terlalu berbobot akademik (belajar 
calistung)–semoga tidak terjadi lagi.

Sementara itu Wahyudin & Agustin (2011: 14) menambahkan 
sejumlah pendekatan lagi–di samping empat pendekatan di atas–agar 
pelaksanaan pembelajaran pada PAUD lebih efektif dan mencapai sasaran. 
Adapun pendekatan yang dimaksud adalah seperti berikut ini.

1. Proses kreatif dan inovatif ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 
yang menarik dan membangkitkan rasa ingin tahu (curiocity) anak 
untuk berpikir kritis dan senantiasa menemukan hal-hal baru di 
lingkungannya.

2. Lingkungan yang kondusif dan kedekatan dengan lingkungan

 Lingkungan pendidikan anak usia dini haruslah diciptakan sedemikian 
rumah sehingga anak menjadi tertarik dan menjadi senang untuk 
belajar. Tentu saja penataan lingkungan yang demikian hendaknya 
tidak melupakan prinsip keamanan dan kenyamanan anak sehingga 
dapat mendukung kegiatan belajar sambil bermain. 
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 Pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan sengaja dan terencana 
untuk membantu anak mengembangkan potensi secara optimal 
sehingga anak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Pengertian 
tersebut mengandung makna bahwa esensi yang hakiki dari tujuan 
akhir pendidikan adalah kemampuan anak melakukan adaptasi dengan 
lingkungan dalam arti luas. Dengan demikian, tujuan pendidikan 
seharusnya untuk mengarahkan berbagai proses pendidikan 
(pembelajaran) agar mendekatkan anak dengan lingkungan. Dengan 
demikian, pendidikan yang diberikan akan dapat dimaknai dan berguna 
bagi anak ketika beradaptasi dengan lingkungannya.

3. Menggunakan pembelajaran terpadu

 Model pembelajaran terpadu berdasarkan tema yang menarik dan 
membangkitkan minat anak (center of interest). Hal ini dimaksudkan 
agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan 
jelas sehingga pembelajaran menjadi mudah dan bermakna bagi 
anak. Dengan kata lain kegiatan belajar sambil bermain memberi 
peluang kepada anak untuk berkomunikasi (bahasa), berpikir 
(logika matematis), bergerak (bodi kinestetis), berekspresi (visual, 
spasial, dan musik), berinteraksi (interpersonal), merenung/refleksi 
(intrapersonal), dan mengamati, menelusuri/bereksplorasi, dan 
menemukan/discoveri (naturalis). Kegiatan ini dilakukan dalam satu 
seri/rangkaian kegiatan.

4. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup dan hidup beragama 

 Mengembangkan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui proses 
pembiasaan. Hal ini dimaksudkan agar anak mampu menolong diri 
sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab serta memiliki disiplin diri, 
mampu bersosialisasi, dan memperoleh bekal keterampilan dasar 
yang berguna untuk kelangsungan hidupnya, serta mempercayai 
adanya Allah dan kekuasaan-Nya, membiasakan berdoa setiap kali 
melaksanakan kegiatan, membiasakan membaca ayat-ayat pendek dan 
belajar shalat.

Pembelajaran pada anak hendaknya membekali anak untuk memiliki 
keterampilan hidup dalam arti yang sangat sederhana sesuai kemampuan 
anak. Keberhasilan proses pendidikan dapat terlihat dari perubahan 
perilaku positif pada anak. Institusi PAUD hendaknya membekali anak 
dengan serangkaian keterampilan agar anak nantinya dapat menggunakan 
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keterampilan tersebut sebagai sandaran dalam hidup dan kehidupannya. 
Konsep kecakapan hidup sejatinya didasarkan pada dua tujuan yakni (1) 
memilih kemampuan untuk menolong diri sendiri (self help), disiplin, 
dan sosio-emosional; (2) meletakkan dasar tentang belajar bagaimana 
seharusnya belajar yang dapat memunculkan keingintahuan, motivasi dan 
minat, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kenyamanan 
belajar. Hal inilah yang membuat kecakapan/keterampilan hidup perlu 
diajarkan sejak dini sehingga anak nantinya akan memiliki pengetahuan 
diri (self knowledge) dan muaranya nanti anak mampu bertahan dalam 
kehidupannya yang penuh masalah dan tantangan. 

Menurut Piaget (Wahyudin & Agustin, 2011: 18), pengetahuan diri 
dapat dilihat dari hal-hal berikut ini.

1. Psysical knowledge (pengetahuan fisik)

 Manusia berinteraksi dengan objek fisik lingkungan dan memperoleh 
pengetahuan dari lingkungannya. Anak memerlukan pengetahuan 
tentang fisik dapat terlihat sejak bayi, yaitu di mana anak sedang 
memanipulasi benda-benda yang ditemuinya melalui kelima indranya.

2. Logico mathematical knowledge (pengetahuan logika matematika)

 Pengetahuan logika matematika adalah sebuah pengetahuan tentang 
cara untuk mengkoordinasikan perlakuan fisik tanpa mengubah 
hubungan antarfisik/benda tersebut. Misalnya anak memindahkan 
mainannya dari tempat tidur ke lantai - mainan tersebut tidak akan 
berubah – tetapi anak belajar tentang konsep atas dan bawah.

3. Social knowledge (pengetahuan sosial)

 Manusia sebagai makhluk sosial yang kelak akan berinteraksi dengan 
lingkungan sosialnya. Untuk berinteraksi dengan lingkungan anak perlu 
dibekali pengetahuan agar anak dapat berinteraksi dengan lingkungan 
masyarakatnya. Sebagai manusia tidak dapat terlepas dari pencipta-
Nya. Oleh karena itu, manusia juga memerlukan pengetahuan tentang 
agama, di mana nantinya agama sebagai pengendali kehidupannya.

4. Spiritual knowledge (pengetahuan spiritual)

 Manusia memerlukan pengetahuan spiritual termasuk di dalamnya 
sikap beragama agar nantinya anak mampu mengendalikan dirinya 
sendiri dan mengetahui cara berhubungan dengan sesama makhluk 
ciptaan Tuhan di muka bumi ini.
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5. Anak sebagai pembelajar aktif

 Pendidik hendaknya mengarahkan anak untuk menjadi pembelajar 
yang aktif. Pendidikan yang dirancang secara kreatif akan menghasilkan 
pebelajar yang aktif. Anak akan terbiasa belajar dan mempelajari 
berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 
melalui serangkaian aktivitas mengamati, mencari, menemukan, 
mendiskusikan, menyimpulkan, dan mengemukakan sendiri berbagai 
hal yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Proses pendidikan 
seperti ini merupakan wujud pembelajaran yang bertumpu pada 
aktivitas belajar secara aktif (active learning). 

6. Menggunakan berbagai media dan sumber belajar

 Sumber belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
kegiatan pendidikan anak usia dini. Pemanfaatannya oleh pendidik 
secara tepat akan sangat membantu dalam mengembangkan berbagai 
aspek perkembangan anak baik aspek kognitif, emosi, sosial, bahasa, 
motorik, afeksi, moral dan lain sebagainya. Media dan sumber belajar 
dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang 
sengaja disiapkan. Dari serangkaian media dan sumber belajar yang 
ada maka alam (lingkungan) merupakan media dan sumber belajar 
yang terbaik. Pendekatan pembelajaran PAUD dengan menjadikan alam 
sebagai media dan sumber belajar bagi anak berlandasan kepada teori 
pembelajaran yang menjadikan alam sebagai sarana yang tak terbatas 
bagi anak untuk bereksplorasi dan berinteraksi dengan alam dalam 
membangun pengetahuannya. Outbound learning merupakan salah satu 
model dan pendekatan pembelajaran di mana hampir 90% kegiatan 
dilakukan dengan berinteraksi dengan alam tanpa ada kekangan. 
Dalam pembelajaran ini anak diajarkan untuk dapat membangun 
ikatan emosional di antara individu (anak) yaitu dengan menciptakan 
kesenangan belajar, menjalin hubungan dan memengaruhi memori 
dan ingatan yang cukup lama akan bahan-bahan yang telah dipelajari.

7. Pembelajaran yang berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan 
anak.

 Pembelajaran yang berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan 
anak memiliki beberapa ciri, antara lain (a) anak akan belajar jika 
kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasa aman dan tenteram; (b) 
siklus belajar anak selalu berulang dimulai dengan membangun 
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kesadaran, melakukan penjelajahan untuk memperoleh penemuan 
agar selanjutnya anak dapat menggunakannya; (c) anak belajar melalui 
interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebayanya; (d) harus 
memerhatikan perbedaan individual anak (anak unik); (e) anak belajar 
dari cara sederhana ke rumit, dari konkret ke abstrak, dari gerakan ke 
verbal, dari ke-aku-an ke rasa sosial.

8. Stimulasi terpadu

 Saat anak melakukan kegiatan dapat mengembangkan berbagai 
aspek baik psikomotorik, bahasa, emosi, sosial, moral dan lain-
lain. Oleh sebab itu, pembelajaran sambil bermain pada anak 
hendaknya mengarahkan anak pada berbagai kemampuan. Teori 
multiple intellegences mengisyaratkan bahwa pada dasarnya kecerdasan 
merupakan potensi biofsiologi, maknanya semua anggota jenis 
makhluk yang bersangkutan memiliki potensi untuk menggunakan 
sekumpulan bakat kecerdasan yang dimiliki oleh jenis makhluk itu. 
Jadi bakat kecerdasan yang dimiliki tidak hanya satu atau tunggal 
melainkan ada beberapa jenis kecerdasan (kecerdasan majemuk). 
Macam kecerdasan majemuk tersebut terdiri dari kecerdasan ruang, 
kecerdasan gerakan badan, kecerdasan musik, kecerdasan antarpribadi, 
kecerdasan intrapribadi, kecerdasan verbal, kecerdasan numerik 
kecerdasan menyenangi lingkungan alam bahkan sampai kecerdasan 
spiritual. Setiap anak dapat mengembangkan jenis-jenis kecerdasan 
sesuai dengan potensinya. Dengan demikian, alangkah baiknya apabila 
strategi pembelajaran dirancang mengarahkan anak untuk memupuk 
kecerdasan yang dimilikinya dengan memberikan berbagai sarana yang 
kondusif. 

Anak adalah makhluk yang sedang berada dalam proses pertumbuhan 
dan perkembangan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka perlu 
bimbingan dan pengarahan yang konsisten dan berkesinambungan 
menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Peserta didik bukan 
hanya sebagai objek (sasaran pendidikan) tetapi juga sebagai subjek 
pendidikan. Oleh karena itu, dalam proses pendidikannya anak hendaklah 
diperlakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah-
masalah dalam proses pembelajaran. Anak adalah individu yang dicirikan 
sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan (ilmu), bimbingan 
dan pengarahan dengan pendekatan yang tepat dari para pendidik akan 
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membuat anak memerlukan kawan tempat mereka berbagai rasa dan belajar 
bersama sehingga muaranya mereka akan mampu mengembangkan segenap 
potensi yang ada pada dirinya secara optimal.

Masalah pendidikan bukanlah masalah sembarang namun merupakan 
masalah besar dan penting, menyangkut masalah orang tua, sekolah, 
bahkan negara dan pada hakikatnya adalah menyangkut masalah yang 
paling mendasar tentang manusia itu sendiri (Hasyim, 1993: 3). Dengan 
demikian perlu dipahami para pendidik yang berkiprah pada kegiatan 
PAUD bahwa sebagai pendidik mereka harus memiliki wawasan yang luas 
tentang PAUD. Perlu proses pengayaan konseptual mendalam untuk dapat 
diraih melalui berbagai wawasan baru pendidikan prasekolah (PAUD) 
dalam semua aspeknya.

Dalam konteks Islam keberadaan proses pendidikan prasekolah bagi 
setiap anak merupakan tahapan penting dalam mengarahkan perkembangan 
anak. Dalam hal ini setiap pendidik terutama orang tua Muslim bertanggung 
jawab menentukan pendekatan dan pola pendidikan anak pada tahapan usia 
dini, baik pendidikan yang mengarahkan kemampuan sosial, emosional, 
dan kognitif maupun moral keagamaan anak menuju terbentuknya pribadi 
yang saleh dan utuh. Bagaimanapun, pada masa usia dini adalah sebagai 
masa penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama, maka orang 
tua dan guru berkewajiban memerhatikan sepenuhnya penanaman nilai 
moral dan agama dengan pembiasaan, keteladanan, dan nasihat dengan 
sebaik-baiknya. Para pendidik harus benar-benar membantu pertumbuhan 
dan perkembangan religius dalam jiwa anak usia dini, misalnya melalui 
kebiasaan berpakaian Muslim, berbahasa sopan dan baik, kebiasaan makan, 
dan perilaku islami lainnya. 

F. Prinsip-prinsip Pendidikan Anak Usia Dini
Dalam melaksanakan pendidikan untuk anak usia dini, ada beberapa 

prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Maknanya apabila 
bimbingan dan konseling dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 
tersebut, berarti bukan pelaksanaan PAUD dalam arti yang sebenarnya. 
Dalam pelaksanaan program PAUD haruslah terjadi pemenuhan berbagai 
macam kebutuhan anak, mulai dari kesehatan, nutrisi, dan stimulasi 
pendidikan, juga harus dapat memberdayakan lingkungan masyarakat di 
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mana anak itu tinggal. Prinsip pelaksanaan PAUD harus mengacu dan tidak 
mengabaikan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Konvensi Hak 
Anak, yaitu sebagai berikut.

1. Nondiskriminasi, yaitu semua anak dapat mengecap pendidikan usia 
dini tanpa membedakan suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, 
tingkat sosial, dan kebutuhan khusus anak.

2. Dilakukan demi kebaikan terbaik untuk anak (the best interest of the child), 
bentuk pengajaran, kurikulum yang diberikan harus sesuai dengan 
tingkat perkembangan kognitif, emosional, konteks sosial budaya di 
mana anak itu hidup.

3. Mengakui adanya hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 
yang sudah melekat pada anak.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the view of the child), 
pendapat anak terutama yang menyangkut kehidupannya perlu 
mendapatkan perhatian dan tanggapan.

Prinsip-prinsip pelaksanaan PAUD harus sejalan dengan prinsip 
pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh 
Bredekam dan Coople (1997) dalam Dirjen PAUD (2004: 25) yang 
mencakup hal-hal berikut ini.

1. Aspek dari perkembangan anak (fisik, sosial, emosional, dan kognitif) 
berkait antara satu dengan lainnya. Perkembangan dalam aspek yang 
satu akan memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh aspek lainnya.

2. Perkembangan terjadi dalam urutan waktu yang runtun, artinya 
kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dicapai kemudian 
akan berdasarkan pada kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan 
yang telah dimiliki sebelumnya.

3. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang bervariasi pada 
masing-masing anak serta masing-masing fungsi dan aspek. Oleh 
sebab itu, siapa pun yang berusaha untuk menempatkan anak dalam 
kategori-kategori serta memperlakukan anak dengan cara yang sama 
pasti akan gagal dan anak akan menderita.

4. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki anak sebelumnya berdampak 
pada masing-masing perkembangan anak. Periode optimal muncul 
untuk jenis-jenis perkembangan dan pembelajaran tertentu.
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5. Perkembangan akan berproses ke arah yang dapat ditentukan 
sebelumnya, yakni menuju kompleksitas, organisasi, dan internalisasi 
yang lebih besar.

6. Perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam dan dipengaruhi 
oleh konteks sosial budaya yang beraneka ragam. Anak-anak paling 
baik dipahami dalam konteks keluarga, budaya, dan masyarakatnya. 
Konteks sosial ekonomi keluarga juga memainkan peranan penting 
dalam perkembangan anak terutama kaitannya dengan nutrisi dan 
kesehatan.

7. Perkembangan dan pembelajaran dihasilkan oleh interaksi kematangan 
biologis serta lingkungan yang mencakup stimulasi pendidikan, nutrisi 
dan kesehatan.

8. Perkembangan akan mencapai kemajuan manakala anak memiliki 
kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru yang diperoleh, 
serta ketika mereka mendapatkan pembelajaran yang menantang yang 
berada di atas tingkat kemampuan yang mereka miliki sebelumnya.

9. Bermain merupakan alat yang teramat penting bagi perkembangan 
sosial, emosional, dan kognitif anak-anak, serta sebagai cerminan dari 
perkembangan mereka.

10. Anak-anak berkembang dan belajar dengan baik di dalam konteks suatu 
masyarakat di mana mereka merasa aman, dihargai, di mana kebutuhan 
fisik mereka dipenuhi, dan di mana secara psikologis mereka merasa 
aman.

11. Anak-anak menunjukkan cara memahami dan cara belajar yang 
berbeda. Demikian pula halnya dengan cara untuk mempertunjukkan 
apa-apa yang telah mereka ketahui. 

Sementara itu menurut Anita Yus (2011: 50-60), terdapat 12 (dua 
belas) prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak berdasarkan DAP 
yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. Wilayah perkembangan anak–fisik, moral, emosional, kognitif dan 
dimensi lainnya–saling berkaitan erat. Perkembangan dalam satu 
wilayah memengaruhi dan dipengaruhi oleh wilayah lainnya.

 Saat bayi mulai merangkak atau berjalan, kemampuannya untuk 
mengeksplorasi bertambah luas, dan mobilitas mereka memengaruhi 
perkembangan kognitifnya. Demikian pula keterampilan bahasa anak-
anak memengaruhi kemampuannya untuk melakukan hubungan 
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dan interaksi dengan anak lainnya atau orang dewasa yang ada di 
sekelilingnya. Begitu juga kemampuan anak dalam interaksi sosial 
dapat mendukung atau menghambat perkembangan bahasanya. 
Ini berarti perkembangan satu area memfasilitasi perkembangan 
dalam area lain. Karena area perkembangan saling berhubungan, 
maka pendidik harus menyadari dan menggunakan keterhubungan 
ini untuk mengorganisasi pengalaman belajar anak dalam cara-cara 
yang membantu anak untuk berkembang secara optimal dalam area 
perkembangan dan menciptakan hubungan yang mengandung arti 
antara area perkembangan.

 Tentu saja dengan adanya pengenalan hubungan antararea 
perkembangan juga sangat bermanfaat dalam perencanaan dan 
pengembangan kurikulum dengan variasi kelompok umur dalam 
periode anak usia dini. Kurikulum untuk bayi dan kanak-kanak sangat 
dikendalikan oleh kebutuhan untuk mendukung perkembangan 
kesehatan pada seluruh area perkembangan. Selama tingkatan utama, 
perencanaan kurikulum difokuskan pada upaya untuk membantu 
anak mengembangkan pemahaman konseptual yang menggunakan 
keterhubungan berbagai pokok disiplin.

2. Perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur, dan 
kemampuan, keterampilan, serta pengetahuan berikut terbentuk 
atas kemampuan keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh 
sebelumnya.

 Dari sejumlah kajian terhadap perkembangan manusia tergambar 
bahwa pertumbuhan dan perubahan yang relatif stabil dan urutannya 
dapat diperkirakan terjadi sembilan tahun pertama kehidupan 
anak. Perubahan yang dapat diperkirakan terjadi dalam semua area 
perkembangan baik fisk, emosional, bahasa, dan kognitif, meskipun 
cara perubahan ini diwujudkan dan dipahami secara berbeda dalam 
konteks budaya yang berbeda pula. Pengetahuan tentang jenis 
perkembangan anak sepanjang usia disajikan dalam program yang 
menyajikan kerangka umum tentang bagaimana guru mempersiapkan 
lingkungan belajar dan rencana yang realistik, bertujuan, dan 
menyediakan pengalaman yang sesuai bagi anak.

3. Perkembangan berlangsung dalam kecepatan yang berbeda antaranak 
satu dengan yang lain maupun antara wilayah perkembangan satu 
dengan yang lain pada individu yang sama
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 Setiap anak adalah unik. Pernyataan ini mengandung makna 
bahwa variasi individual paling tidak mengandung dua dimensi, 
yakni variabilitas yang terdapat di sekitar rata-rata atau sepanjang 
perkembangan normatif dan keunikan masing-masing orang sebagai 
individu. Keunikan kepribadian anak berarti anak memiliki pola 
individu dan waktu (timing) pertumbuhan, seperti halnya kepribadian 
individu, perangai (temperamen), gaya belajar, dan pengalaman serta 
latar belakang keluarga. Semua anak memiliki kekuatan masing-
masing, kebutuhan dan minat; bagi beberapa anak pembelajaran 
khusus dan kebutuhan perkembangan dapat dikenali. Terdapat 
variasi yang besar antara anak pada umur kronologis yang sama, 
umur anak harus dipandang sebagai indeks kasar dari kematangan. 
Penekanan pada individual appropriateness tidak dapat disamakan 
dengan “individualisme”, namun lebih pada pengenalan bahwa anak 
perlu dipertimbangkan tidak semata-mata sebagai anggota dalam 
sebuah kelompok, namun diharapkan dapat menampilkan norma 
yang diharapkan dan tanpa adaptasi terhadap variasi individual 
dalam berbagai hal. Adanya harapan yang tinggi terhadap anak 
adalah penting tetapi harapan yang kaku dari norma kelompok tidak 
mencerminkan apa yang diketahui tentang kenyataan yang berbeda 
dalam perkembangan dan pembelajaran individual sepanjang usia dini. 
Harapan norma kelompok dapat berdampak negatif bagi anak dalam 
pembelajaran dan upaya memenuhi kebutuhan perkembangan.

4. Pengalaman yang telah diperoleh anak memiliki dampak langsung 
maupun tidak langsung terhadap perkembangan anak berikut. 

 Pengalaman awal anak baik yang posistif maupun negatif akan 
terakumulasi dalam pikiran. Jika pengalaman kurang dirasakan hal 
ini dapat memberikan pengaruh minimal. Jika pengalaman positif 
atau negatif ini berlangsung sering dan sangat dirasakan akan menjadi 
kekuatan, kekal, dan bahkan memiliki efek bola salju. Misalnya, 
pengalaman sosial anak dengan anak lain pada saat awal prasekolah 
membantunya mengembangkan keterampilan sosial dan kepercayaan 
yang memungkinkannya untuk berteman pada awal tahun prasekolah, 
dan pengalaman ini akan meningkatkan kompetensi sosial minimal. 
Perasaan diabaikan atau ditolak oleh sebayanya dapat berdampak 
untuk mengalami drop out sekolah, menjadi nakal, dan mungkin 
mengalami masalah mental pada saat dewasa nanti. Pola yang sama 
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dapat diobservasi pada bayi yang menangis dan melakukan upaya lain 
untuk berkomunikasi biasanya bersifat responsif sehingga memperoleh 
peningkatan pemikiran mereka sendiri dan memperoleh kompetensi 
berkomunikasi. Kerry Jones menambahkan, pembelajaran anak 
sebaiknya adalah dengan langsung mengerjakan. Anak-anak belajar 
dengan melakukan berbagai aktivitas, konsentrasi pada pengalaman 
yang melibatkan sense mereka, mencoba untuk mengungkapkan ide-
ide, serta melakukan hal-hal yang berarti untuk mereka. Semua ini 
memberi dampak langsung pada anak.

5. Perkembangan berproses pada arah yang dapat diprediksi menuju ke 
arah kompleksitas, pengorganisasian, dan internalisasi yang lebih luas.

 Belajar sepanjang usia dini berproses dari pengetahuan behaviorisional 
ke simbolik atau pengetahuan yang representasional. Misalnya anak 
belajar untuk mengenali dan menjelajahi rumahnya dan berbagai 
setting keluarga jauh sebelum mereka dapat memahami kata kiri 
atau kanan atau membaca peta rumahnya. Program developmentally 
appropriate menyediakan berbagai variasi pengalaman pertama dan 
dengan membantu anak memperoleh pengetahuan simbolik melalui 
penyajian pengalaman mereka dalam media yang bervariasi, seperti 
menggambar, mewarnai, membangun model, dramatic play, deskripsi 
verbal, dan tulisan. Anak kecil bahkan mampu menggunakan berbagai 
media untuk menampilkan pemahaman mereka terhadap suatu konsep 
lebih lanjut melalui penyajian pengetahuan mereka dan pengetahuan 
itu akan meningkat. Penyajian model dan media juga bervariasi sesuai 
dengan umur anak. Sebagai contoh, kebanyakan pembelajaran pada 
bayi dan kanak-kanak fokus pada sensori dan motor, tetapi setelah 
umur dua tahun dalam bermain, anak menggunakan satu benda untuk 
mewakili benda lain, misalnya sebuah balok untuk mewakili telepon.

6. Perkembangan dan pembelajaran berlangsung dalam dan dipengaruhi 
oleh berbagai konteks sosial dan budaya dan anak belajar melalui 
interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa serta semua yang 
ada di lingkungannya

 Brofenbrenner (1979, 1989, 1993) menyajikan sebuah model ekologi 
untuk memahami perkembangan manusia. Dijelaskannya bahwa 
perkembangan anak sebaiknya dipahami dalam konteks sosiokultural 
keluarga, setting pendidikan, kemasyarakatan, dan masyarakat yang 
lebih luas. Konteks yang bervariasi ini saling terkait dan kesemuanya 
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memiliki pengaruh dalam perkembangan anak. Misalnya meski 
anak yang berada dalam keluarga yang penuh cinta dan memberikan 
dukungan yang kuat serta masyarakat yang sehat tetap dipengaruhi oleh 
bias dari masyarakat yang lebih luas, seperti rasialisme dan mungkin 
memberikan pengaruh negatif dari stereotipe dan diskriminasi. 

 Dalam hal kebudayaaan didefinisikan sebagai kepercayaan dan 
pola atas dan untuk perilaku, keduanya eksplisit dan implisit, dan 
dilewati generasi mendatang melalui masyarakat di sekitar mereka 
hidup dan/atau oleh keyakinan atau kelompok etnik di dalamnya. 
Karena kebudayaan sering difokuskan dalam konteks perbedaan atau 
multikulturalisme, orang gagal untuk mengenali peran kekuatan yang 
dimainkan budaya dalam memengaruhi perkembangan anak. Setiap 
struktur budaya memiliki interpretasi perilaku dan perkembangan 
anak masing-masing. Sebagaimana dikatakan Bowman: “Aturan 
perkembangan adalah sama bagi semua anak, tetapi konteks sosial 
membentuk perkembangan anak ke dalam dan bentuk dan wujud 
yang berbeda-beda”. Guru anak usia dini perlu memahami pengaruh 
konteks sosial dalam belajar, mengenali kompetensi perkembangan 
anak dan menerima berbagai cara anak untuk mengekspresikan 
pencapaian perkembangan mereka. 

 Guru harus mempelajari tentang budaya mayoritas anak yang 
ditampilkan jika budaya tersebut berbeda dengan budaya yang mereka 
miliki. Bagaimanapun, dengan mengenali bahwa perkembangan dan 
pembelajaran dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, guru tidak 
perlu memahami semua nuansa dari setiap kelompok budaya yang 
mungkin ditemukan pada saat mereka praktik, hal ini merupakan 
suatu tugas yang tidak mungkin. Namun lebih merupakan pengenalan 
mendasari kepekaan guru untuk menunjukkan bagaimana, pengalaman 
budaya mereka sendiri membentuk perspektif mereka dan menyadari 
multiple perspective. Budaya guru turut dipertimbangkan dalam 
pengambilan keputusan atas pengembangan dan pembelajaran anak. 
Jika guru membentuk harapan yang rendah terhadap anak berdasarkan 
pada budaya dan bahasa anak, maka anak tidak dapat berkembang 
dan belajar secara optimal. Pendidikan harus merupakan suatu proses 
additive. Misalnya anak yang menggunakan bahasa pokok bukan bahasa 
Inggris harus mampu belajar bahasa Inggris tanpa tekanan untuk 
meninggalkan bahasa ibu mereka. Demikian pula anak yang bicara 
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hanya berbahasa Inggris memperoleh keuntungan dari belajar bahasa 
lain. Tujuannya adalah anak semua belajar berfungsi dengan baik di 
dalam masyarakat secara utuh dan bergerak secara nyaman di antara 
kelompok-kelompok masyarakat yang berasal dari latar belakang yang 
serupa atau tidak sama.

7. Anak adalah pembelajar yang aktif, yang belajar dengan menunjukkan 
secara langsung pengalaman fisik dan sosial berkenaan dengan aspek-
aspek budaya yang diperlihatkan melalui pengetahuan dalam rangka 
membangun pemahaman mereka tentang dunia sekitar mereka.

 Anak menyokong perkembangan dan pembelajaran mereka sendiri 
saat mereka bekerja keras memperoleh pemahaman atas pengalaman 
mereka sehari-hari di rumah, atas program anak usia dini dan 
masyarakat. Prinsip DAP didasarkan atas beberapa teori terkemuka 
yang memandang perkembangan intelektual dari sisi konstruktivis, 
interactive perspective. Sejak lahir anak secara aktif terkait dengan 
pembentukan pemahaman mereka sendiri terhadap pengalaman, dan 
pemahaman ini dijembatani secara jelas dihubungkan dengan konteks 
sosiokultural. Anak kecil secara aktif belajar dengan mengamati 
dan berpartisipasi dengan anak lain dan orang dewasa, termasuk 
orang tua dan guru. Anak perlu membentuk hipotesisnya sendiri 
dan terus mencobanya melalui interaksi sosial, manipulasi fisik, 
dan proses pikiran mereka sendiri dengan cara mengamati apa yang 
terjadi, merefleksikan penemuan mereka, bertanya, dan merumuskan 
pertanyaan. Ketika objek, kejadian-kejadian, dan orang lain menjadi 
tantangan untuk membuat sebuah model pada saat anak telah memiliki 
konstruksi secara mental, maka konstruksi mental ini memengaruhi 
pembentukan satu informasi yang baru. Sepanjang usia dini, anak 
memproses suatu pengalaman baru secara berkelanjutan, membuat 
bentuk baru, memperluas, dan mengenali struktur mental. Ketika guru 
dan orang dewasa menggunakan berbagai strategi untuk membantu 
anak merefleksikan berbagai pengalaman melalui perencanaan dan 
pemahaman kembali atau ‘revisiting’ setelah itu, maka pengetahuan dan 
pemahaman yang diperoleh dari pengalaman akan lebih mendalam. 
Dalam konsep DAP, istilah pengalaman fisik dan sosial digunakan 
dalam pengertian yang lebih luas termasuk pengetahuan fisik anak, 
belajar melalui pengalaman pertama dengan menggunakan benda 
(mengamati bahwa bila bola dilempar ke udara akan jatuh kembali), 
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dan pengetahuan sosial, termasuk pengetahuan tentang tubuh yang 
secara kultural diperoleh dan transmisi pengetahuan yang dibutuhkan 
anak untuk dapat berfungsi di dunia. Misalnya anak secara cepat 
membangun pengetahuannya tentang berbagai simbol dan simbol 
yang mereka gunakan (seperti konsep alfabet dan sistem pengangkaan)
adalah salah satu konsep dan pengetahuan yang digunakan dalam 
budaya anak dan ditransmisikan kepada mereka oleh orang dewasa.

8. Perkembangan dan belajar adalah hasil dari interaksi kematangan 
biologis dan lingkungan, juga meliputi aspek fisik dan kehidupan 
sosial anak.

 Cara paling sederhana untuk menjelaskan prinsip ini adalah manusia 
diproduksi oleh hereditas dan lingkungan dan kekuatan ini saling 
berkaitan. Behavioris memfokuskan pada pengaruh lingkungan yang 
menentukan pembelajaran, sementara naturasionalis menekankan 
pada unfolding predetermined karakterisik hereditas. Masing-masing 
perspektif yaitu benar, namun kedua perspektif layak untuk 
menjelaskan pembelajaran atau perkembangan. Lebih lanjut, saat ini 
perkembangan dipandang sebagai hasil dari proses yang interaktif 
dan transaksional antara pertumbuhan, perubahan individual dan 
pengalaman seseorang dalam dunia sosial dan fisik. Misalnya seorang 
anak secara genetik diperkirakan akan tumbuh dengan sehat, tetapi 
nutrisi yang diasup atau diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan pada 
masa usia dini dan akibatnya dapat menghambat pertumbuhan potensi. 
Atau, anak yang cacat baik karena bawaan atau sebab lingkungan, 
mungkin dapat diperbaiki melalui intervensi yang sistematis dan 
memadai.

9. Bermain adalah wahana penting bagi perkembangan sosial, emosional, 
kognitif, dan aspek perkembangan lainnya maupun bagi refleksi dan 
deteksi ketercapaian perkembangan anak.

 Pemahaman bahwa anak adalah pembangun yang aktif (active constructor) 
atas pengetahuan dan bahwa perkembangan dan pembelajaran 
merupakan hasil atas proses interaktif, maka guru anak usia dini perlu 
memahami bahwa permainan merupakan konteks pendukung yang 
sangat tinggi dalam proses perkembangan anak. Bermain memberikan 
kesempatan bagi anak untuk memahami dunia, berhubungan dengan 
orang lain dalam cara-cara sosial, mengekspresikan dan mengontrol 
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emosi, serta membangun kemampuan simboliknya. Permainan anak 
memberikan pemahaman yang mendalam kepada orang dewasa 
terhadap perkembangan anak dan kesempatan untuk mendukung 
suatu strategi perkembangan baru. Vygotsky meyakini bahwa bermain 
merupakan pengantar dan kebutuhan pada suatu tahap perkembangan 
melalui bahasa tulisan akan tumbuh bahasa oral melalui alat 
(misalnya kendaraan) berupa permainan simbolik yang meningkatkan 
kemampuan penyampaian simbolik. Bermain menyediakan konteks 
bagi anak untuk melatih pemerolehan keterampilan baru dan juga 
fungsinya pada sisi perkembangan kemampuan untuk melakukan 
tugas-tugas yang menantang dan memecahkan masalah yang kompleks 
yang dapat mereka lakukan.

 Penelitian menunjukkan pentingnya bermain sosiodrama sebagai 
konteks kurikulum pembelajaran pada anak umur tiga hingga enam 
tahun. Ketika guru menyediakan pengorganisasian dalam bentuk 
tematik dalam permainan; seperti menyediakan tangga, ruang dan 
waktu yang layak, dan menjadi terlibat dalam permainan dengan cara 
memperluas dan memerinci gagasan-gagasan anak, maka keterampilan 
bahasa dan membaca anak dapat meningkat. Lebih lanjut untuk 
mendukung perkembangan kognitif, bermain menyajikan fungsi-fungsi 
penting dalam perkembangan fisik, sosial dan emosional anak. Anak 
mengekspresikan dan menampilkan gagasan, pemikiran, dan perasaan 
mereka ketika terlibat dalam permainan simbolik. Ketika anak bermain 
anak dapat belajar untuk melakukan kompromi atas perasaannya, 
untuk berinteraksi dengan orang lain, menyelesaikan konflik, dan 
mencapai pemahaman atas kemampuannya dan kesemuanya dapat 
dilaksanakan dengan mengembangkan imajinasi dan kreativitas 
mereka. Karena itu, inisiatif anak, dukungan guru, saat bermain 
merupakan komponen yang penting dalam DAP.

10. Perkembangan anak akan lebih meningkat, jika anak diberi kesempatan 
untuk melatih keterampilan yang baru dan meningkatkan keterampilan 
abru melalui tantangan di atas zona kemampuan perkembangannya.

 Penelitian menunjukkan bahwa anak memerlukan kemampuan untuk 
berhasil dalam melakukan tugas pembelajaran pada waktunya sebagai 
upaya untuk memelihara motivasi dan ketekunan. Kegagalan yang 
sering dialami anak dapat menyebabkan anak berhenti mencoba atau 
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kehilangan motivasi. Dengan demikian, waktu guru dalam pembelajaran 
lebih banyak digunakan untuk memberikan tugas kepada anak sesuai 
dengan usaha yang dapat dilakukan anak dan guru perlu menunjukkan 
kepada anak cara-cara yang dapat diterima anak sesuai dengan tingkat 
pemahaman anak. Pada waktu yang sama, anak secara berkelanjutan 
diarahkan pada situasi dan rangsangan yang dapat memberikan 
kesempatan bagi anak untuk mencapai kemampuan atau keterampilan 
baru sesuai dengan zona pertumbuhannya (growing age). Selain itu anak 
mengalami kesulitan dalam melaksanakan suatu tugas, maka orang 
dewasa atau teman sebaya anak yang sudah dapat menyelesaikan tugas 
ini dapat memberikan dukungan yang memadai untuk menyelesaikan 
tugas ini. Dukungan yang diberikan ini dinamakan dengan “scaffolding”. 
Dengan scaffolding akan memungkinkan anak untuk mencapai tahap 
perkembangan berikutnya atau mencapai zona perkembangannya.

 Perkembangan dan pembelajaran adalah proses yang dinamik yang 
perlu dipahami orang dewasa sebagai suatu kontinum, mengamati 
anak untuk menyesuaikan kurikulum dan pembelajaran hingga anak 
dapat memunculkan kompetensi, kebutuhan serta minatnya dan 
membantu anak untuk bergerak lebih lanjut dengan menargetkan 
pengalaman pendidikan ke arah perubahan zona kemampuan sehingga 
kondisi ini menjadi tantangan bagi anak.

11. Anak memiliki keragaman cara untuk belajar dan mencari tahu serta 
memiliki berbagai cara untuk menunjukkan dan menyajikan apa yang 
diketahuinya.

 Para pencetus teori pembelajaran dan psikolog perkembangan 
menyatakan bahwa manusia memahami dunia dengan berbagai cara. 
Individu cenderung memiliki model dan metode belajar yang lebih 
disukai atau model dan metode belajar yang membantu untuk memiliki 
kemampuan. Hasil penelitian menunjukkan tentang perbedaan dalam 
modalitas pembelajaran di antaranya memberi penekanan pada 
pembelajaran visual, auditory, dan kinestetik. Gardener memperluas 
konsepsi ini dengan teori bahwa manusia memiliki multi atau banyak 
kecerdasan. Selain kecerdasan yang telah dikenal pada pendidikan 
tradisional yaitu linguistik dan logical mathematical, individu memiliki 
kecerdasan dalam area lain yaitu; musical, spatial, bodily kinesthetic, 
intrapersonal dan interpersonal. Malaguzzi menggunakan kiasan “100 
bahasa” untuk menggambarkan perbedaan modalitas anak dengan 
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memahami dunia dan menunjukkan pengetahuan mereka. Proses 
penampilan pemahaman anak dilakukan dengan bantuan guru agar 
anak memperdalam, meningkatkan, dan memperluas pemahaman 
mereka. Prinsip perbedaan modalitas memberikan implikasi bahwa 
guru perlu memberikan kesempatan kepada anak secara individual 
untuk menggunakan model pembelajaran yang lebih disukai.

12. Anak akan lebih mudah belajar jika kebutuhan fisik dan psikisnya 
dipenuhi, anak merasa aman dan nyaman, motivasi belajar anak muncul 
bila kegiatan sesuai dengan minat dan mendorong keingintahuannya.

 Maslow menyajikan konsep hierarki kebutuhan. Belajar menurut 
teori Maslow dapat terjadi bila kebutuhan fisik dan psikis atas rasa 
aman dan selamat dipenuhi terlebih dahulu. Karena kesehatan fisik 
dan keamanan pada usia anak sering kali “terancam”, maka program 
pendidikan bagi anak tidak hanya menyediakan kesehatan, keamanan, 
dan gizi yang memadai tetapi juga perlu menjamin dan pelayanan 
yang lebih komprehensif, meliputi pelayanan fisik, gigi, mental, dan 
pelayanan sosial. Perkembangan anak dalam berbagai area dipengaruhi 
oleh kemampuannya untuk menetapkan dan memelihara sumber 
positif yang terbatas, hubungan primer yang konsisten dengan orang 
dewasa dan anak lain. Hubungan primer ini dimulai dari dalam 
keluarga tetapi diperluas dari waktu ke waktu untuk melibatkan anak, 
guru, dan anggota masyarakat; karena itu, praktik yang sesuai dengan 
perkembangan (DAP) harus ditunjukkan pada kebutuhan fisik, sosial, 
dan emosional seperti halnya perkembangan intelektual.

G. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pendidikan Anak Usia Dini
Bila ada pertanyaan faktor-faktor apakah yang memengaruhi 

perkembangan anak usia dini, pada dasarnya bukanlah mudah mencari 
jawabannya. Karena di balik pertanyaan tersebut–tersirat pertanyaan yang 
lebih mendasar–apakah perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor 
bawaan atau faktor lingkungan. Sekiranya dipengaruhi faktor lingkungan, 
lingkungan mana yang paling berpengaruh, apakah lingkungan rumah atau 
lingkungan di luar rumah?

Ahman (2011: 49-50) mengemukakan bahwa sebenarnya pertanyaan 
seperti itu pada dasarnya telah menjadi pertanyaan para ahli sejak abad 
ke-17 yang lalu. Thomas Hobbes (1588-1679 dalam Sigelman dan Shaffer, 
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1995: 29) berpendapat bahwa anak-anak secara alamiah adalah berperilaku 
nakal, pengganggu dan sebagainya. Menjadi tugas masyarakatlah untuk 
mengontrol perilaku anak, dan mengajar mereka sehingga berperilaku 
baik. Sebaliknya Jean Jacques Rousseau (1712-1778) berpendapat bahwa 
anak secara alamiah adalah baik, sejak lahir secara naluriah anak mampu 
membedakan mana perilaku yang baik dan yang buruk. Lingkungan bertugas 
memberikan arahan agar anak berperilaku baik. Dalam perkembangan lebih 
lanjut pandangan yang beranggapan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh 
pembawaan (heredity) dikenal dengan mazhab nativisme. Filosof dari Inggris, 
John Locke (1632-1704) terkenal dengan teori tabularasa. Anak bagaikan 
kertas putih yang menunggu untuk ditulisi melalui pengalamannya. 
Locke menyangkal bahwa anak itu sejak lahir baik atau buruk, tetapi ia 
akan berkembang bergantung pada pengalaman yang ia peroleh. Saat ini 
pandangan ini dikenal dengan mazhab empirisme. 

Di antara dua poros nativisme dan empirisme akhirnya muncul poros 
tengah yang berupaya mengakomodasi kedua mazhab. Mazhab ini dikenal 
dengan konvergensi. Menurut penganut konvergensi perilaku manusia 
dipengaruhi oleh pembawaan maupun lingkungan. Tokoh yang menjadi 
pencetus konvergensi adalah William James (1742-1804). Teori inilah yang 
dianut kebanyakan ahli saat ini.

Menurut Papalia dan Olds (1992: 7-8), faktor-faktor yang memengaruhi 
perkembangan individu dapat dikategorikan ke dalam faktor internal 
melawan faktor eksternal, dan pengaruh normatif melawan pengaruh bukan 
normatif. Faktor internal adalah faktor pembawaan sejak lahir yang disebut 
heredity. Faktor heredity ini adalah segala hal yang dibawa sejak lahir, yang 
diterima anak dari orang tuanya. Sementara itu yang dimaksud dengan 
faktor eksternal adalah faktor yang berpengaruh terhadap diri individu 
yang berasal dari lingkungan (inviromental influences). Faktor lingkungan ini 
diperoleh individu berdasarkan pengalamannya selama berperilaku dalam 
lingkungan di luar dirinya.

Selanjutnya Papalia dan Olds menjelaskan bahwa beberapa peneliti 
seperti Baltes, Reese, dan Lipsitt mencoba memilahkan pengaruh 
terhadap perkembangan individu itu menjadi pengaruh normatif dan 
pengaruh nonnormatif. Disebut pengaruh normatif jika pengaruh terhadap 
kebanyakan orang dalam kelompok tertentu adalah sama. Sebagai contoh 
pengaruh tingkatan usia disebut pengaruh normatif karena pengaruh 
lingkungan dan pengaruh biologis terhadap perkembangan adalah sama 
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terhadap sekelompok manusia pada tingkatan usia yang sama, kapan 
pun dan di mana pun individu hidup. Pengaruh-pengaruh tersebut 
termasuk biologis seperti puber dan masa menopause. Peristiwa kehidupan 
nonnormatif adalah peristiwa kehidupan yang luar biasa yang memberikan 
pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Kejadian-kejadian seperti 
meninggalnya orang tua pada saat anak masih muda, sakit parah, dan 
kelainan dalam kelahiran akan berpengaruh terhadap kehidupan anak.

Baik pengaruh normatif maupun non-normatif terhadap individu 
terjadi pada tingkatan lingkungan tertentu. Pandangan seperti ini dikenal 
dengan pendekatan ekologis terhadap perkembangan (ecological approach 
to development). Menurut Urie Bronfrenbrenner (Papalia dan Olds, 1992: 
9), terdapat empat tingkatan pengaruh lingkungan yang merentang dari 
lingkungan yang paling intim sampai lingkungan yang sangat global. 
Dengan demikian, untuk memahami perkembangan individual – termasuk 
perkembangan anak usia dini–hendaknya memahami masing-masing 
individu dalam konteks lingkungan yang ganda. Keempat lingkungan yang 
dimaksud diuraikan berikut ini (Ahman 2011: 51-52).

Pertama, pengaruh lingkungan sistem mikro (micro system), yaitu 
lingkungan kehidupan sehari-hari, seperti lingkungan sekolah, lingkungan 
rumah, dan lingkungan tempat kerja. Termasuk di dalamnya suasana 
pergaulan dengan orang tua, guru, lingkungan teman sebaya, dan sebagainya. 
Sikap guru dalam mengajar akan berpengaruh terhadap perilaku peserta didik 
di sekolah. Sering dijumpai peserta didik yang membenci pelajaran Fisika, 
Kimia, dan sebagainya, disebabkan ia memperoleh pengalaman kurang 
menyenangkan dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Tidak jarang 
terdengar ada pengakuan salah seorang peserta didik di Jakarta yang suka 
tawuran, karena dikondisikan kakak-kakak seniornya–terjepit di antara dua 
kekuatan besar– di depan menghadapi musuh dari sekolah lain, di belakang 
ada kakak-kakak senior yang siap menyerang jika ia berusaha mundur.

Kedua, pengaruh lingkungan sistem meso (mezzo system), yaitu 
keterkaitan antarvariasi tingkatan sistem yang melibatkan individu di 
dalamnya. Perilaku anak usia dini akan dipengaruhi oleh keterkaitan antara 
lingkungan rumah dengan lingkungan sekolah, pengaruh keterkaitan 
lingkungan rumah dengan lingkungan masyarakat. Meskipun aturan tata 
tertib di sekolah dilaksanakan dengan ketat, toh tidak sedikit peserta didik 
yang menyalahgunakan obat terlarang, karena terpengaruh kelompok gang 
peserta didik yang bersangkutan di masyarakat.
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Ketiga, pengaruh lingkungan sistem exo (exo system), adalah pengaruh 
institusi lingkungan yang lebih besar, seperti pengaruh sekolah, pengaruh 
media massa, bahkan pengaruh lingkungan pemerintahan. Masih segar 
dalam ingatan bagaimana perilaku tawuran dan seks bebas di kalangan 
pelajar telah melanda tidak saja remaja di kota-kota besar, namun telah 
merambah pula ke kota-kota pinggiran bahkan ke desa. Biang keladi yang 
ditenggarai banyak meracuni perilaku demikian adalah media massa yang 
terlalu vulgar.

Keempat, pengaruh lingkungan yang paling luas adalah pengaruh sistem 
makro (macro system). Ada keterkaitan erat pengaruh dari kebudayaan, 
pengaruh agama, pendidikan, politik, dan pengaruh keadaan sosial ekonomi 
terhadap perkembangan individu. Belum hilang dari ingatan bagaimana 
sangat memprihatinkannya mencermati perilaku peserta didik di sejumlah 
sekolah di Timor Timur (Saat masih menjadi bagian dari RI) yang begitu 
tega menganiaya guru, hanya karena pengaruh perbedaan politik. 

Pandangan ekologis dalam perkembangan menekankan peranan sistem 
baik di dalam keluarga maupun sistem di luar lingkungan keluarga yang 
berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Dalam pandangan 
yang konvensional, diyakini bahwa terdapat tiga faktor dominan 
yang memengaruhi proses perkembangan anak usia dini, yakni faktor 
pembawaan (heredity), faktor lingkungan (environment), dan faktor waktu 
(time). Faktor pembawaan adalah faktor yang bersifat alamiah (nature), 
faktor lingkungan yang memungkinkan proses perkembangan (nurture), 
sedangkan faktor waktu adalah saat tibanya masa peka atau kematangan 
(maturation). Ketiga faktor dominan yang memengaruhi perkembangan 
pribadi anak usia dini dapat dirumuskan sebagai berikut.

P = f (H, E, T)

P adalah person, yaitu perilaku atau pribadi anak usia dini sebagai wujud 
dari perkembangan, f adalah fungsi dari H = Heredity atau pembawaan, E 
= Environment yaitu lingkungan sekitar individu, dan T = Time, yaitu saat 
tibanya masa peka atau kematangan. Dengan demikian, perkembangan 
pribadi anak merupakan fungsi dari pembawaan, lingkungan, dan 
kematangan aspek perkembangan itu sendiri. Upaya belajar akan 
mendapatkan hasil yang optimal sekiranya dilakukan pada saat kematangan 
dalam perkembangan fisik dan psikologis tiba, misalnya masa usia dini 
disebut golden age dan masa sangat peka untuk mulai belajar berbagai aspek 
pengetahuan, bahasa dan lain sebagainya.
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Sementara itu Wahyudin dan Agustin (2011: 19-21) menyoroti tentang 
serangkaian faktor atau unsur yang gaya belajar anak. Dikatakan bahwa 
kecenderungan tipe-tipe belajar yang ada pada anak usia dini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, sosial, emosi, dan fisik. 
Selain guru sangat berperan dalam mengarahkan kecenderungan anak ke 
tipe mana gaya belajar anak didiknya, guru juga dapat memanipulasi faktor-
faktor dimaksud. Adapun faktor-faktor yang dimaksud akan diuraikan 
berikut ini.

1. Unsur Lingkungan (Enviromental Element)

 Unsur lingkungan yang memengaruhi terhadap tipe belajar anak antara 
lain adalah suara, cahaya, suhu, dan desain kelas. Suara merupakan 
stimuli yang memengaruhi indra pendengar. Anak akan terbiasa 
dengan berbagai tingkat volume suara. Ia akan konsentrasi menyimak 
pembelajaran pada bunyi verbal yang nyaman didengar. Untuk 
membiasakan kepekaan menyimak komunikasi verbal, anak dapat 
diajak untuk mendengarkan tingkat volume yang sesuai seperti, suara 
untuk di dalam ruangan akan lain dengan di luar ruangan. Intensitas 
cahaya memengaruhi tingkat kenyamanan indra penglihatan dalam 
mengamati objek di lingkungannya. Pencahayaan yang lembut dan 
hangat dalam ruangan akan membantu anak menyimak objek. Pada 
kondisi tersebut selain nyaman untuk memerhatikan objek visual, juga 
akan nyaman pula mendengarkan bahkan mendengarkan komunikasi 
verbal seperti cerita. Suhu berhubungan dengan indra peraba. Suhu 
ruangan yang hangat akan memberikan kenyamanan pada anak untuk 
menyerap berbagai informasi dalam pembelajaran. Desain kelas 
berpengaruh terhadap ketertarikan anak pada benda-benda sekitarnya. 
Desain kelas yang penuh dengan benda-benda akan membantu anak 
untuk memenuhi rasa ingin tahunya terhadap sesuatu yang ada di 
sekitarnya.

2. Unsur Sosial (Sosiological Element)

 Unsur sosial merupakan kondisi di mana anak dapat melakukan 
kerja sama dengan anak lainnya. Kerja sama tersebut dapat dilakukan 
melalui kegiatan kerja kelompok yang terdiri dari dua anak atau lebih. 
Kondisi seperti ini dapat mendorong anak untuk menghargai orang 
lain. Hal ini disebabkan dengan melakukan kerja sama anak selalu 
diarahkan untuk bisa merencanakan, melakukan, dan mengambil 
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keputusan bersama. Namun demikian, kegiatan mandiri dalam hal 
ini sebaiknya tetap diberikan, selain kegiatan kelompok.

3. Unsur Emosi (Emotion Element)

 Unsur emosi berkaitan dengan motivasi anak untuk melakukan 
sesuatu. Motivasi merupakan hal yang penting dalam memengaruhi 
anak belajar. Hal ini disebabkan motivasi yang dimiliki anak berbeda 
antara satu dengan lainnya. Sebagian anak memiliki motivasi belajar 
yang cukup tinggi, sebagian lainnya memiliki motivasi rendah. 
Pembelajaran, dalam kaitan ini, harus memberikan motivasi terhadap 
anak untuk mencapai tugas perkembangannya dengan baik. Sebagai 
contoh, dalam memberikan tugas harus memerhatikan kemampuan 
anak untuk menyelesaikannya. Tugas yang diberikan harus bervariasi 
dari satu anak ke anak lainnya. Untuk itu, tanggung jawab diberikan 
kepada anak dengan memerhatikan motivasi yang dimilikinya. 
Motivasi pada diri anak bisa dibangun oleh guru dengan menciptakan 
berbagai bentuk kegiatan dan menyiapkan sarana belajar yang kondusif. 
Hal ini disebabkan, pada kegiatan rutinnya, anak akan senang jika ia 
mengetahui apa yang diharapkan serta apa yang akan terjadi kemudian.

4. Unsur Fisik (Psysical Elements)

 Unsur fisik dalam hal ini kesiapan fisik anak untuk melakukan sesuatu 
termasuk belajar. Kesiapan fisik ini berkaitan dengan kecukupan 
tidur malam, makan dan minum, istirahat siang hari, dan aktivitas 
yang dilakukannya. Sebagai contoh, pada beberapa anak yang cukup 
tidurnya pada malam hari biasanya masih dapat bertahan untuk 
belajar pada siang harinya. Sebaliknya, anak yang bangun terlalu pagi 
biasanya akan merasa jenuh pada saat belajar di siang hari. Dalam hal 
ini pembelajaran perlu memperhitungkan waktu istirahat termasuk di 
dalamnya menyediakan makanan dan minuman untuk anak. Selain itu 
pendidik harus memberikan kesempatan pada anak untuk bergerak 
dan berlatih dengan tidak mengabaikan waktu bermain.
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Sejumlah kajian di abad ke-20 telah memunculkan penemuan-
penemuan mutakhir tentang psikologi anak dan bagaimana seharusnya 
pendidikan dilakukan bagi anak, kiranya semakin membuka wawasan para 
penggiat pendidikan anak usia dini bahwa belajar menjadi syarat utama 
dalam kancah peradaban umat manusia dewasa ini. Tidak saja perlu disadari 
bahwa dunia terus menerus berubah dan mengalami perkembangan dan 
perubahan. Lebih dari itu, dari proses belajar dapat dipetik sebuah makna 
bahwa dalam prosesnya kesalahan dan kekeliruan bukan menjadi hal tabu. 
Kesalahan dan kekeliruan menjadi bagian dalam proses belajar. Semua 
orang dapat belajar dari kesalahan, agar pada waktu berikutnya proses 
belajar semakin baik, benar, dan penuh harapan. 

Pembahasan tentang belajar sering dikaitkan dengan perubahan 
perilaku. Artinya seorang individu dikatakan belajar jika perilakunya 
mengalami perubahan. Maka untuk melihat adanya perubahan perilaku 
dimaksud individu yang belajar hendaknya memahami ada beberapa kunci 
dalam proses belajar, yakni individu seharusnya memiliki semangat dengan 
jiwa eksploratif, kreatif, dan berpikir komprehensif. Eksploratif dimaknai 
sebagai sebuah upaya yang terus menerus dilakukan dalam mencari dan 
mengungkapkan banyak hal secara benar. Kreatif dapat diartikan sebagai 
suatu cara melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah pernah 
dilakukan, yang memberi makna baru atau sesuatu yang unik. Sedangkan 
komprehensif dipahami sebagai sesuatu yang menyeluruh, seimbang, 
proporsional, tidak berat sebelah, objektif, dan tidak diskriminatif. Dengan 
demikian, aktualisasi diri dapat diimbangi dan diletakkan dalam konteks 
hidup bersama dengan orang lain dalam lingkungan sosial yang ada, sebab 
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bagaimanapun manusia bersifat jamak, ingin berkelompok, dan sekaligus 
tetap menjaga ciri perseorangan.

Perkembangan menurut R.R. Sears dalam Yunanto (2005: 61) 
merupakan sesuatu yang berkesinambungan, urutan-urutan yang teratur 
dari kondisi yang menciptakan perbuatan, dorongan baru untuk bertindak, 
dan membentuk pola tingkah laku. Upaya mengenal, mengerti, dan 
memahami kepribadian anak usia dini sudah dilakukan sejak ratusan silam 
sehingga memunculkan banyak konsep dan teori yang dimaksudkan untuk 
lebih mengetahui secara detail tentang anak. Tidaklah heran bila akhirnya 
di dalam beberapa teori timbul semacam pertentangan yang akan terus 
berlarut tanpa berkesudahan mengenai faktor manakah–apakah lingkungan 
atau genetika (keturunan)–yang memegang peranan dalam memengaruhi 
perkembangan anak. Masing-masing teori bertahan bahwa faktor yang 
satu lebih dominan dibanding faktor lainnya. Bahwa kedua faktor tersebut 
sama-sama berpengaruh tidak perlu diragukan lagi. Yang lebih penting dan 
utama adalah mengenal, mengerti, dan memahami kedua faktor tersebut 
dalam memengaruhi perkembangan anak. Pengertian-pengertian dasar 
dibutuhkan agar anak-anak berkembang sesuai dengan ciri-ciri khusus 
yang ada pada anak di satu pihak dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di 
lingkungan di pihak yang lain. Sangat penting para pendidik dan orang 
dewasa lainnya mengetahui teori perkembangan anak sebagai referensi 
dalam melakukan intervensi terhadap kegiatan belajar anak.

Kajian tentang teori perkembangan anak usia dini merupakan upaya 
menumbuhkan wawasan kepada para pendidik anak usia dini berupa kajian 
tentang beberapa konsep yang ditawarkan para psikolog seperti Sigmund 
Freud dengan Psikoanalisis, Erik Erikson dengan teori Psikososial, Ivan 
Pavlov dan Skinner dengan Behaviorisme, Arnold Gessel dengan teori 
Kematangan, dan Vygotsky dengan teori Sosiokultural. Dengan pemahaman 
dan wawasan yang lebih mendalam maka diharapkan para pendidik lebih 
memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih luas dan mendalam juga 
tentang karakteristik anak usia dini dilihat dari beberapa sudut pandang, 
sehingga dalam proses pembelajaran dan pembimbingan lebih terfokus 
kepada kepentingan anak. Dengan memahami prinsip-prinsip dan konsep-
konsep perkembangan anak, diharapkan dapat diterapkan dalam proses 
pendidikan yang kondusif bagi berbagai pihak. Tentu saja muara dari 
pemahaman ini adalah perkembangan anak usia dini dapat berkembang 
secara normal dan optimal.
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A. Teori Psikoanalisis
Psikoanalisis yang dilahirkan oleh Sigmund Freud, seorang psikiater 

yang berasal dari Austria melihat bahwa kepribadian manusia mengandung 
tiga subsistem utama, yaitu id, ego, dan super ego. Id adalah sistem asli 
manusia dan menyangkut aspek genetik atau pembawaan biologis, segala 
sesuatu yang dibawa sejak lahir yaitu dorongan kebutuhan dari dalam 
diri manusia, baik itu kebutuhan fisik, emosional, maupun kebutuhan 
seksual yang sifatnya selalu ingin dipuaskan dan lumrahnya berhubungan 
dengan kesenangan yang harus dipenuhi dan sesegera mungkin (pleasure 
principles). Misalnya; pada bayi yang baru lahir sangat dikuasai oleh id, 
bayi menangis ketika lapar dan ingin segera dipenuhi kebutuhan akan 
rasa laparnya tersebut tanpa mau tahu bagaimana ia akan memperoleh 
susunya. Id berorientasi pada tujuan-tujuan pengurangan ketegangan 
(tension) untuk mengembalikan organisme (individu) kepada keadaan 
seimbang. Ego adalah subsistem kepribadian yang menganut rasional, yang 
menjadi pengendali antara tuntutan id yang instinktif, bersifat mendesak 
dan tanpa mempertimbangkan lingkungan dengan dorongan, sanksi 
moral dan keabsolutan super ego. Ego harus selalu memuaskan tuntutan id, 
namun dengan menghindari kecemasan yang muncul dari super ego. Dengan 
kata lain ego adalah manusianya itu sendiri, yang memiliki kemampuan 
untuk memecahkan masalah, memiliki sejumlah ide untuk memenuhi 
kebutuhannya, mempunyai serangkaian prinsip yang berdasarkan 
kenyataan (reality principle) di mana manusia belajar dan berupaya untuk 
menahan id-nya dengan jalan yang tepat dan memiliki pandangan yang 
lebih realistik untuk memenuhi kebutuhan dari dalam dirinya. Jadi, ego 
bersifat rasional serta menjalankan fungsi-fungsi kognitif dan penyesuaian 
dalam menyelesaikan konflik, mengatasi kecemasan, dan mengembangkan 
kepribadian. Super ego adalah sistem yang merefleksikan sanksi moral 
masyarakat, yakni norma-norma yang berlaku, moral, aturan-aturan yang 
berlaku, hal-hal yang ideal yang memiliki penjelasan tentang hal-hal yang 
benar dan salah yang membantu sang ego untuk menahan sang id. Super ego 
bertindak atas dasar prinsip moral – yang bisa saja tak rasional – perilaku 
baik maupun buruk tanpa dikaitkan dengan motif maupun keadaan sekitar 
yang mendasarinya.

Kartadinata (2010: 214) menjelaskan bahwa psikoanalisis melahirkan 
psikologi ego; teori-teorinya yang paling signifikan antara lain teori Alfred 
Adler, Karen Horney, Erich Fromm, dan Harry Stack Sullivan. Selanjutnya 
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Kartadinata (2010: 215-216), menjelaskan secara singkat teori-teori 
dimaksud seperti berikut ini.

Alfred Adler menegaskan bahwa akar perkembangan dan konflik 
kepribadian terletak pada proses sosial daripada proses psikologis. Manusia 
adalah makhluk sosial dan motif-motif primer manusia didasarkan kepada 
interaksi sosialnya. Motivasi primer manusia adalah “striving for superiority 
or perfection”, dan dorongan ini dimanifestasikan dalam setiap kehidupan 
manusia di dalam berbagai bentuk dan pola kehidupan, diterjemahkan ke 
dalam perilaku yang disebut dengan gaya hidup (style of life). Gaya hidup 
adalah konsep global yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan 
perilaku manusia, dan setiap manusia memiliki keunikan gaya hidup. 
Manusia adalah makhluk yang secara potensial mampu membangun kerja 
sama, hubungan sosial, dan memecahkan masalah. Perilaku manusia 
adalah rasional dan dapat dipenuhi dalam kerangka kerja keunikan gaya 
hidup dirinya. Perwujudan superioritas setiap individu berbeda, bisa 
dalam bentuk prestasi akademik, olahraga, seni, yang secara potensial 
menumbuhkan kepuasan pribadi dan kemaslahatan sosial. Perilaku 
menyimpang atau masalah suai disebabkan karena ketidakmampuan 
individu dalam memahami diri dan lingkungan karena impuls-impuls 
destruktif dalam diri manusia.

Karen Horney mengembangkan pendekatan psikososial terhadap 
perkembangan kepribadian. Pemahaman perilaku dilihat dalam konstruk 
kecemasan yang muncul dari pengaruh sosial yang dialami seseorang 
(anak), dalam bentuk dominasi orang dewasa yang dapat menimbulkan 
rasa keterisolasian dan ketakberdayaan. Penyelesaian perasaan yang tak 
menyenangkan ini dilakukan melalui sejumlah strategi antara lain (1) gerak 
mendekat pada orang lain (move toward people) seperti perilaku tunduk, 
bergantung, parasitik, yang tujuannya untuk memperoleh kasih sayang, 
dukungan, dan persetujuan; (2) gerak menghindar dari orang (move away 
from people) yang termanifestasi dalam perilaku kerja sendiri, mengisolasi 
diri, dan berpusat pada diri sendiri; dan (3) gerak menentang orang (move 
against people) yang terwujud dalam perilaku permusuhan, agresif, dan 
dominasi. Semua strategi yang disebutkan adalah strategi yang tidak 
dikehendaki karena pada dasarnya merupakan kecenderungan “neurotic” 
yang akan menumbuhkan perilaku destruktif, mengalahkan diri sendiri 
dan tak rasional. Perbedaan perilaku neorotik dan efektif terletak pada 
perbedaan pengendalian dan fleksibilitas di dalam menghadapi situasi 
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khusus. Jika seseorang sadar akan keragaman alternatif dan mampu 
menganalisis situasi secara akurat–atau dengan kata lain berwawasan 
utuh–dia akan dapat berperilaku efektif. Perilaku yang tidak efektif adalah 
yang dikendalikan oleh kecemasan, tidak menyadari perilaku saat ini, hanya 
memiliki sedikit alternatif, dan menggunakan strategi dalam cara-cara 
impulsif dan tak sensitif.

Erich Fromm memusatkan perhatian kepada interaksi sosial sebagai 
bahan mentah fundamental dalam perkembangan kepribadian. Manusia 
berbuat untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan sebagai makhluk sosial 
manusia berkebutuhan untuk: berhubungan, berkreasi, ber-kepemilikan, 
ber-jati diri, dan konsisten dalam memandang dunianya. Apabila manusia 
tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar ini di dalam masyarakat dia 
menjadi tersingkirkan dan bermusuhan. Jika dia tidak berpeluang untuk 
memperoleh dan hidup dalam kasih sayang atau berhubungan dengan 
cara-cara yang positif, maka dia akan belajar bermusuhan. Esensi belajar 
dan bimbingan (bantuan) terletak pada upaya memahami cara manusia 
memenuhi kebutuhan dasarnya di dalam keterbatasan dan peluang yang ada 
di masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan dirinya serta 
menemukan cara-cara pemenuhan kebutuhan yang positif dan konstruktif.

Harry Stack Sullivan memandang kepribadian adalah perangkat total 
strategi antarpribadi yang menjadi cara bagi individu berinteraksi dengan 
orang lain. Perkembangan kepribadian adalah proses belajar memenuhi 
kebutuhan dan mengurangi ketegangan di dalam jejaring hubungan 
antarpribadi seseorang.

Teori psikoanalisis memfokuskan pada keyakinan bahwa prinsip 
dasar sumber kekuatan pertumbuhan dan perkembangan individu adalah 
kecakapan berpikir rasional dan analitik tentang dirinya dan dunianya. 
Kesadaran atau wawasan (insight) mengarahkan kendali perilaku untuk 
tumbuh dan berkembang. Selanjutnya teori psikonalisis yang dimotori 
Freud ini membagi tahapan-tahapan perkembangan kehidupan manusia 
menjadi lima, yaitu masa oral, masa anal, masa phallic, masa latency, dan 
masa genital. Tahapan-tahapan dimaksud akan dijelaskan berikut ini:

1. Fase Oral (0-1 tahun)

Pada masa oral individu (anak) menggunakan fungsi-fungsi biologis 
untuk menemukan berbagai hal dalam dirinya. Untuk masa belajar Freud 
menamakan tahun pertama dalam kehidupan individu sebagai masa 
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oral (mulut), karena mulut dipandang sebagai sumber kenikmatan dan 
ketidaknikmatan. Anak memasukkan apa saja yang dijumpainya ke dalam 
mulutnya, bukan hanya karena mulut merupakan kenikmatan utama, tetapi 
karena pada usia ini mulut merupakan alat untuk melakukan eksplorasi 
(penelitian) dan belajar, juga pemenuhan rasa keingintahuan. Dalam masa 
ini kebutuhan akan makanan adalah kebutuhan yang paling penting untuk 
faktor fisik dan emosional yang sifatnya harus segera dipuaskan. Di masa ini 
id dan pemenuhan kebutuhan sesegera mungkin berperan sangat dominan.

Menyimak pendapat Watson dalam Sujiono dan Sujiono (2004: 10) 
seorang bayi yang baru lahir memiliki tiga macam emosi yaitu cinta, marah, 
dan takut. Ekspresi ketiga emosi ini sering kali ditunjukkan oleh anak dalam 
bentuk tangis, tawa, dan canda dalam kehidupan sehari-harinya saat bayi 
berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama ibu dan 
ayahnya atau juga dengan pengasuhnya. Hal ini didukung oleh pendapat 
dari John Locke yang mengemukakan bahwa “pengalaman dan pendidikan 
anak merupakan faktor yang paling menentukan dalam perkembangan 
anak. Pernyataan ini mengandung makna bahwa masa bayi merupakan masa 
yang penting dalam perjalanan hidup seorang anak manusia. Bayi memiliki 
beberapa aspek perkembangan yang harus diperhatikan dan dikembangkan 
secara stimultan. Untuk itu diperlukan berbagai rangsangan agar bayi 
dapat mencapai taraf kemampuan yang optimal, sehingga pihak-pihak yang 
bertanggung jawab pada tumbuh kemang bayi harus memerhatikan segi 
perawatan dan pendidikannya. Karena untuk mencapai perkembangan yang 
optimal, perlu diberikan stimulasi yang tepat. Untuk itu setiap stimulator 
harus mengetahui karakteristik pada berbagai dimensi perkembangan 
yang dapat dijadikan acuan untuk memilih berbagai alat dan permainan 
yang tepat dalam pemberian stimulasi. Yang juga tidak boleh dilupakan 
adalah para pendidik atau pengasuh jika berhadapan dengan bayi cobalah 
untuk selalu tersenyum di hadapannya dan jangan lupakan “eye contact” 
dan ciptakan suasana yang menyenangkan. Jangan bosan dan cepat putus 
asa dalam menghadapi bayi usia 0-1 tahun ini dengan senantiasa bersikap 
positif dan terus berpikir kreatif demi perkembangannya.

Dalam konteks bimbingan untuk anak usia 0-1 tahun, keluarga 
merupakan institusi pendidikan yang paling utama dan pertama. Artinya 
keluarga mempunyai peranan sangat penting dalam pendidikan anak, 
karena di sinilah pertama kali anak tumbuh dan berkembang dan menerima 
sentuhan pendidikan. Segala sesuatu yang ditumbuhkembangkan dalam 
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keluarga biasanya akan sangat membekas sehingga tidak mudah hilang atau 
berubah sesudahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Al Ghazali ketika 
membahas tentang peran kedua orang tua dalam pendidikan mengatakan: 
“Ketahuilah bahwa anak kecil merupakan amanat bagi kedua orang tuanya”. 
Hatinya yang masih suci merupakan permata alami yang bersih dari pahatan 
dan bentukan, dia siap diberi pahatan dan bentukan apa pun dan condong 
kepada apa saja yang disodorkan kepadanya. Jika dibiasakan dan diajarkan 
kebaikan dia akan tumbuh dalam kebaikan dan berbahagialah orang tuanya 
di dunia dan di akhirat, demikian pula hubungan dengan setiap pendidik atau 
gurunya. Sebaliknya jika dibiasakan kejelekan dan dibiarkan sebagaimana 
binatang ternak, niscaya akan menjadi jahat dan binasa. Atas dasar hal 
tersebut maka hendaknya orang tua memelihara, membina, mendidik, 
dan membimbing serta mengajari anak-anak dengan akhlak yang baik dan 
menjauhkan sikap-sikap yang buruk (Sujiono & Sujiono 2004: 52).

2. Fase Anal (1-3 tahun)

Pada masa ini sensasi dan kesenangan berpusat pada daerah sekitar anus 
dan segala aktivitas yang berhubungan dengan anus. Pada masa inilah anak 
mulai diperkenalkan dengan “toilet training” yaitu anak mulai diperkenalkan 
tentang rasa buang air besar atau kecil. Tujuan memperkenalkan ini pada 
anak adalah agar anak dapat mengontrol buang air besar atau kecil dengan 
baik, dan tidak menganggap hal itu dapat dilakukan dengan sendirinya 
dengan perkataan yang sering diucapkan “nanti juga anak terbiasa jika 
sudah dewasa…”. Anak diperkenalkan dan diberi pembiasaan tentang 
kapan saatnya dan di mana tempatnya untuk buang air besar dan kecil, 
dan juga mengeliminasi kebiasaan-kebiasaan anak yang kurang tepat dalam 
hal BAB dan BAK, misalnya BAB atau BAK di celana. Contoh lain, ketika 
anak sudah menunjukkan gejala atau bahasa tubuh ingin BAB atau BAK 
orang tua/guru/orang dewasa segera mengantarkan anak ke kamar kecil, 
perilaku ini dilakukan berulang-ulang dan konsisten serta memperlihatkan 
kebahagiaan di saat anak dapat mengatur buang air di tempat dan waktu 
yang tepat.

Mulai usia satu tahun anak ditandai dengan berkembangnya fisik yang 
sangat dominan. Ayunan langkah anak yang semakin lancar menyebabkan 
anak dapat mengeksplorasi dunia sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan 
fisiknya, berbagai aspek perkembangan lainnya juga mengalami masa peka 
untuk diberi stimulasi, seperti perkembangan aspek bahasa, kognitif, 
sosial, emosional dan berbagai aspek perkembangan yang berhubungan 
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dengan pembentukan perilaku pada anak. Berbagai alat permainan dan 
stimulasi perlu diberikan pada anak dan perlu diperhatikan bahwa setiap 
alat permainan memiliki karakteristik dan syarat-syarat tertentu agar 
layak untuk digunakan. Alat permainan dimaksud haruslah aman dan 
nyaman bagi anak. Demikian juga alat permainan dan stimulasi haruslah 
memerhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan laju kecepatan 
belajar masing-masing anak agar hasil yang diharapkan dapat tercapai 
dengan memuaskan.

3. Fase Phalic (3-6 tahun)

Adalah tahap di mana alat kelamin merupakan bagian penting, anak 
sangat senang memainkan alat kelaminnya yang terkadang dilakukannya 
untuk membuat orang tuanya tidak senang. Anak laki-laki pada usia ini 
sangat dekat dan merasa sangat mencintai ibunya (oidipus complex), begitu 
juga dengan anak perempuan yang sangat mencintai ayahnya sehingga 
terkadang menganggap ibunya sebagai saingannya (electra complex). 
Di masa ini anak-anak akan merasa sangat kecewa dan diabaikan jika 
keinginan atau harapannya kepada salah satu orang tua yang dianggap 
segala-galanya dan sangat dicintai tidak terpenuhi. Pada umumnya anak 
laki-laki sangat bangga akan kelaminnya dan sering membanggakannya di 
depan anak perempuan sehingga anak perempuan sering merasa minder 
karena tidak memiliki alat kelamin seperti anak laki-laki. Pada masa ini 
anak juga mulai mengenal dan mengidentifikasi dirinya dengan melihat 
kepada ayahnya yang berjenis kelamin sama dengan dirinya; bagaimana 
cara berpakaian ayahnya, bagaimana peran ayah di rumah, dan lain-lain. 
Masa ini sangat penting untuk perkembangan identifikasi jenis kelamin 
pada anak, bagaimana seharusnya anak laki-laki atau anak perempuan, 
bersikap, berpakaian, dan berperan. Jika pada masa ini lingkungan tidak 
mendukung anak untuk mengidentifikasi dirinya dengan baik, maka anak 
akan mengalami bias (ketidakjelasan) dalam mengidentifikasi dirinya 
sebagai seorang laki-laki atau perempuan.

Dilihat dari rentang usia anak 3-6 tahun maka pada usia ini anak 
dikategorikan pada masa prasekolah. Mereka biasanya mengikuti 
program prasekolah di TK atau TPA dan Kelompok Bermain. Pada masa 
ini sikap egosentrisme pada anak masih sangat kuat, di mana mereka 
menginterpretasikan hal-hal hanya dari sudut pandang mereka sendiri dan 
tidak mampu menerima pandangan perspektif orang lain atau kapasitas 
kebutuhan mereka, maka dalam menerapkan kurikulum harus banyak 
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alternatif baik dari sisi materi maupun metode yang diterapkan oleh 
pendidik. Hal ini sangat memerlukan keterbukaan dan kesabaran, baik 
dari orang tua di rumah maupun pihak penyelenggara pendidikan anak 
usia dini, karena anak-anak tersebut merupakan sosok manusia ciptaan 
Tuhan yang sangat unik. Peran dan tanggung jawab pendidik pada proses 
pembimbingan dan pengasuhan pada anak sangat besar, terutama dalam 
membantu anak melewati masa penting dalam rentang usia 3-6 tahun. 
Pendidik seharusnya dan sepenuhnya memiliki pemahaman yang benar 
tentang perkembangan anak usia ini. Minimnya pemahaman terhadap 
perkembangan anak ini tentunya akan berakibat bagi perkembangan anak, 
yaitu dapat mengendapkan “the hidden potency” yang telah dimiliki oleh 
anak. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dikembangkan program 
layanan yang terpadu untuk mengembangkan semua potensi yang ada pada 
anak dan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

4. Fase Latency (7-10 tahun)

Adalah masa di mana kebutuhan seksual anak sudah tidak terlihat 
lagi. Anak lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik dan 
kemampuan intelektualnya yang disalurkannya di sekolah dan olahraga. 
Pada masa ini anak sudah dapat mengidentifikasikan dirinya dengan baik 
sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Biasanya anak laki-laki akan 
bermain dengan anak laki-laki begitu juga dengan anak perempuan akan 
bersama dengan sesama anak perempuan. Pada masa ini perkembangan 
jasmani dan rohani anak telah semakin sempurna. Pertumbuhan fisik 
berkembang pesat dan kondisi kesehatannya pun semakin baik. Artinya 
anak menjadi lebih tahan terhadap berbagai situasi yang dapat menyebabkan 
terganggunya kesehatan mereka. Sedangkan dari perkembangan rohaninya 
anak menjadi semakin stabil. Ia sudah mampu mengenal banyak teman 
di lingkungan sosial yang lebih luas. Keinginan untuk menjelajah dunia 
sekitar pun semakin besar dan terarah seiring dengan perkembangan 
berpikirnya yang telah memasuki tahap operasi konkret. Pada masa ini 
anak sudah mampu mengembangkan berbagai keterampilan dasar baik yang 
bersifat akademis maupun yang bersifat nonakademis misalnya moralitas, 
kedisiplinan, dan konsep diri yang merupakan pedoman berperilaku dan 
menjadi mandiri. Pada masa ini juga anak tidak banyak lagi dikuasai oleh 
dorongan atau impuls internal dalam perbuatan dan pikirannya, namun 
lebih banyak dirangsang oleh stimulasi dari luar. Anak mulai belajar 
menguasai dunia secara objektif. Agar pembelajaran dan pembimbingan 
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anak pada masa ini dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial di 
masa mendatang maka yang dapat dilakukan adalah (1) mengkaji kembali 
berbagai kompetensi anak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 
masing-masing anak; (2) menumbuhkan motivasi anak untuk berkembang 
sesuai dengan minat dan bakatnya. Agar nantinya mereka bangga dengan 
pilihan profesi yang ditekuninya; (3) memberikan kebebasan kreativitas 
agar anak lebih bergairah dan berani berkarya, mengemukakan pendapat 
dan berkomunikasi dengan runtut dan sistematis.

5. Fase Genital 

Adalah masa di mana mulai ada ketertarikan pada lawan jenis, mulai 
menjalin hubungan dengan teman yang memiliki jenis kelamin berbeda, 
belajar menyayangi, mencintai, butuh akan kasih sayang dan dicintai oleh 
lawan jenis.

B. Teori Psikososial
Erick Homburger Erikson (1902-1994) merupakan salah seorang 

tokoh psikoanalisis pengikut Sigmund Freud. Ia memusatkan studinya 
terhadap perkembangan psikososial. Menurut Erikson, perkembangan 
manusia melalui tahap-tahap psikososial dan tahap-tahap perkembangan 
tersebut berlanjut sampai manusia tersebut mati. Ditekankannya bahwa 
perubahan pada setiap tahap perkembangan terjadi sepanjang siklus 
kehidupan manusia. Ada delapan tahap perkembangan manusia dan 
masing-masing tahapan dimaksud memiliki tugas perkembangan yang khas 
yang menghadapkan individu dengan suatu krisis (konflik) yang dihadapi 
pada setiap tahapan. Menurut Erikson, krisis (konflik) pada rentang 
perkembangan manusia merupakan penunjang untuk peningkatan potensi 
yang ada pada dirinya. Jika manusia mampu mengatasi krisis (konflik) 
dimaksud maka semakin sehat perkembangannya. Sebagai pencetus 
teori psikososial Erikson sangat meyakini bahwa perkembangan emosi 
positif sangat penting dalam perkembangan jiwa anak, dan anak sangat 
tergantung pada peran orang tua dan guru. Setiap anak akan dihadapkan 
pada dua keadaan yang saling bertolak belakang; emosi positif dan negatif. 
Pada setiap tahap perkembangan, seseorang akan mengalami konflik tarik 
menarik antara kedua emosi tersebut, keberhasilan dalam mengelola 
konflik ini terwujud apabila anak dapat mencapai emosi positif. 
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Tahapan perkembangan manusia menurut Erikson adalah sebagai 
berikut:

1. Trust Vs. Mistrust (Percaya Vs. Tidak Percaya), bayi-usia 18 bulan

 Seorang bayi harus mendapatkan kasih sayang dari ibu atau 
pengasuhnya, dan harus terpenuhi segala kebutuhan fisik maupun 
emosinya. Bayi sangat bergantung pada orang tua atau pengasuhnya 
karena ia belum dapat melakukan apa-apa untuk memenuhi 
kebutuhannya (basic need) sendiri. Apabila seorang bayi dibesarkan 
dalam lingkungan yang dapat menumbuhkan perkembangan dari 
rasa percaya bayi kepada orang lain, maka akan timbul rasa aman dan 
percaya kepada lingkungannya, serta terbentuk perkembangan emosi 
yang sehat. Apabila tidak, ia akan menjadi seorang yang tidak percaya 
kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya. Mereka akan sulit untuk 
mengelola konflik, sehingga akan sulit bagi mereka mengembangkan 
kemampuan interaksi sosialnya. Yang dihasilkan adalah kepribadian 
yang selalu dipenuhi dengan rasa takut akan ditinggalkan. Ini akan 
berpengaruh negatif terhadap perkembangan emosi berikutnya. Dalam 
tahap perkembangan Erikson tahap ini adalah tahap yang paling 
fundamental untuk keberlanjutan dari tahap-tahap selanjutnya.

2. Autonomy Vs. Shame and Doubt (Kemandirian Vs. Malu dan Ragu), 18 
bulan-3,5 tahun

 Masa ini sama dengan masa anal pada tahap perkembangan Freud, anak 
belajar menggunakan anggota tubuhnya sendiri tanpa menginginkan 
bantuan orang dewasa untuk melakukan berbagai aktivitas, misalnya 
toilet training, makan, berjalan, bereksplorasi dan berbicara. Namun 
anak pada masa ini melakukan hal-hal tersebut tanpa tujuan dan belum 
terorganisasi. Masa ini merupakan masa transisi dari masa sebelumnya 
yang sangat bergantung pada orang lain atau lingkungan sekitarnya 
menuju kemandirian, maka dukungan orang dewasa pada masa ini 
sangatlah penting untuk keberhasilan perkembangan anak menuju 
kemandirian. Pada masa ini anak masih ragu-ragu untuk melakukan 
sesuatu, terkadang anak ingin melakukannya sendiri, namun tak 
jarang anak kembali kepada orang tua untuk meminta bantuan. 
Oleh karena itu, orang tua harus memberikan kesempatan pada anak 
untuk melakukan sendiri apa yang diinginkannya, jangan dilarang 
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atau disalahkan, berikan anak penguatan yang positif, biarkan mereka 
melakukannya sendiri namun selalu siap jika mereka memerlukan 
bantuan.

 Dalam tahapan ini hendaklah pendidik bersikap agar seorang anak harus 
merasa mampu melakukan sesuatu dan merasa unik (dengan segala 
kelebihannya) sebagai individu. Apabila pendidik terlalu membatasi 
atau banyak melarangnya, maka anak akan mempunyai rasa malu dan 
ragu tentang kemampuan dirinya. Anak hendaknya dibiarkan bebas 
bereksperimen dan bereksplorasi walaupun tetap dalam pengawasan 
orang tua agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan. Anak-anak 
yang sering dilarang, dimarahi, serta dihukum pada tahapan usia ini 
akan menjadi pribadi yang apatis dan rendah diri. Ia juga menjadi 
ragu dalam proses pengembangan identitas kepribadiannya yang 
unik karena takut dianggap berbeda. Dengan kata lain bila pendidik 
pada masa ini tidak berperan dengan tepat maka yang akan tumbuh 
pada diri anak adalah rasa tidak percaya diri dan perasaan malu untuk 
mencoba melakukan sesuatu.

3. Initiative Vs. Guilt (Inisiatif Vs. Merasa Bersalah), 3,5-6 tahun

 Pada masa ini anak senantiasa memiliki keinginan untuk melakukan 
apa yang dilakukan oleh orang dewasa, terkadang berpura-pura sebagai 
orang dewasa dan biasanya yang ditirukan adalah orang dewasa 
yang ada di sekitarnya (orang tuanya, kakaknya, dan lain-lain). Anak 
memiliki inisiatif dan ide-ide untuk melakukan hal-hal baru dan sudah 
memiliki suatu tujuan dan lebih terorganisasi. Para pendidik dan orang 
dewasa lainnya pada masa ini sebaiknya tidak melarang dan tidak 
mudah menyalahkan anak, sikap orang dewasa yang tidak mendukung 
inisiatif pada anak akan menumbuhkan dan mengembangkan perasaan 
bersalah. 

 Dengan kata lain seorang anak dengan perkembangan emosi yang baik 
pada tahap sebelumnya, pasti memiliki potensi untuk berkembang 
ke arah yang positif. Ciri yang terlihat pada dirinya adalah anak 
penuh dengan kreativitas dengan indikasi antara lain antusias 
dalam melakukan sesuatu, aktif bereksperimen, berimajinasi, berani 
mencoba, berani mengambil risiko, dan senang bergaul dengan 
kawannya. Namun semua ini tergantung pada lingkungan belajar 
anak yang kondusif untuk mencapai perkembangan tersebut. Guru 
dan orang tua hendaknya mendorong sikap-sikap positif tersebut. 
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Orang tua sebaiknya jangan suka menyalahkan atau mengkritik 
anak. Bila anak pada masa ini sering dikritik, maka sikap emosi 
yang timbul adalah negatif, yakni anak merasa apa dikerjakannya 
selalu salah sehingga timbul perasaan bersalah. Pada kadar tertentu 
perasaan bersalah memang diperlukan untuk menumbuhkan rasa 
tanggung jawab anak, namun jika berlebihan maka akan menghambat 
perkembangan emosi yang sehat. Pada masa ini pulalah anak sudah 
harus mulai diajarkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang ia 
kerjakan. Misalnya membereskan mainannya, mencuci tangan, dan 
sebagainya. Semakin anak merasa bertanggung jawab, anak semakin 
mempunyai inisiatif.

4. Industry Vs. Inferiority (Berkarya/Etos Kerja Vs. Minder), 6–10 tahun

 Masa ini dapat dimaknai juga dengan masa “tekun Vs. rendah 
diri”. Masa di mana berakhirnya masa kanak-kanak, pada masa 
ini anak mengarahkan energinya untuk penguasaan pengetahuan 
dan keterampilan intelektual. Anak memiliki semangat yang tinggi 
dan sangat antusias untuk belajar hal-hal baru dan berkeinginan 
memantapkan kemampuannya tersebut. Untuk membuat anak 
memiliki emosi yang positif maka orang tua harus memberikan 
dukungan yang positif kepada anak. Jika tidak ada respons positif dari 
lingkungan sekitarnya maka yang akan berkembang adalah perasaan 
rendah diri, perasaan tidak berkompeten dan perasaan tidak produktif. 
Seharusnyalah, menurut Erikson, (1968), guru secara lembut namun 
tegas memaksa anak ke dalam pengembaraan untuk menemukan 
bahwa seseorang dapat belajar mencapai sesuatu yang tidak pernah 
ia pikirkan sendiri (Wahyudin & Agustin, 2011: 27).

 Masa ini merupakan masa yang paling kritis bagi anak-anak untuk 
mengembangkan kepercayaan dirinya bahwa mereka mampu 
untuk berkarya dan bereksplorasi. Hal inilah yang paling menuntut 
pemahaman dan perhatian para pendidik, karena seharusnya pada 
masa ini adalah di mana anak paling antusias belajar dan berimajinasi, 
sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan sikap ingin berkarya, 
memiliki motivasi yang tinggi, dan etos kerja yang terkadang 
mencengangkan pendidik karena mereka seperti tidak pernah merasa 
letih berbuat dan berkarya ini dan itu. Pada masa ini anak harus 
ditumbuhkan perasaan bahwa “aku bisa”, “aku kuat”, atau “aku anak 
yang baik”, karena pabila tidak demikian, sikap yang timbul adalah 
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perasaan rendah diri atau minder, seperti “aku gagal”, “aku gagal”, 
“aku bodoh”, “aku tidak mampu”, atau “aku tidak bisa berkarya”. 
Perasaan negatif ini akan terbawa sampai usia dewasa. Oleh sebab itu 
usia SD adalah usia yang paling kritis dalam membentuk kepribadian 
anak yang akan menentukan masa depannya. Guru dan orang tua 
seharusnya memberikan penghargaan kepada anak, mendorongnya 
untuk bereksplorasi, dan memotivasi anak untuk terus mempelajari 
sesuatu dengan bijak (tidak mencemoohkan atau mengkritik). 

5. Identity Vs. Role Confusion (Identitas Vs. Kebingungan Identitas), 13-19 
tahun

 Masa ini anak sudah mulai memasuki usia remaja awal. Pada masa ini 
anak dihadapkan pada pencarian dan penemuan identitas diri, masa 
mencari dan mendapatkan peran dalam masyarakat, bagaimana mereka 
nantinya dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya nanti. 
Pencarian dan penemuan identitas ini dibuktikan dengan adanya aspek 
interaksi dengan lawan jenis, pekerjaan, dan peran baru lainnya. Untuk 
membantu si remaja dalam penemuan identitas ini para pendidik 
khususnya orang tua dan guru hendaklah berperan sebagai motivator, 
yaitu dengan memberikan kesempatan dan dorongan positif sehingga 
bagi remaja yang sedang menjajaki serangkaian peran tersebut dapat 
sehat. Artinya bila peran-peran tersebut dijajaki dengan cara sehat 
dan positif maka identitas yang positif akan tercapai, namun bila 
pada saat remaja menjajaki peran-peran tersebut dan mendapatkan 
penolakan dari orang tua dan orang dewasa lainnya, maka di saat 
orang tua atau orang dewasa lainnya memberikan kesempatan pada 
remaja untuk menjajaki banyak peran maka pada diri remaja akan 
berkembang rasa bingung akan identitas diri mereka. Jadi singkatnya 
seorang remaja akan berhasil memperoleh identitas diri jika ia dapat 
memenuhi tuntutan biologis, psikologis, dan sosial yang ada dalam 
kehidupannya. Sebaliknya, jika tidak berhasil maka ia akan mengalami 
krisis identitas.

6. Intimacy Vs. Isolation (Keintiman Vs. Keterkucilan/keterisolasian), 19 
– 25 tahun 

 Masa ini adalah masa dewasa awal. Pada masa ini individu menghadapi 
tugas perkembangan yaitu menjalin persahabatan dan hubungan intim 
dengan orang lain. Pada saat individu menjalin hubungan intim dan 
persahabatan secara sehat dengan orang lain maka keintiman akan 
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dicapai, namun jika individu ingin menjalin hubungan intim dan 
persahabatan dengan orang lain dan mengalami penolakan serta tidak 
ada dorongan positif dari lingkungannya maka akan menumbuhkan 
dan mengembangkan rasa terisolasi. 

 Jadi individu yang berhasil mencapai integritas identitas diri akan 
mampu menjalin keintiman dengan orang lain dan diri sendiri. Jika 
seorang dewasa awal masih takut kehilangan diri sendiri ketika 
menjalin hubungan erat dan intim dengan orang lain, berarti ia 
belum mampu melebur identitas dirinya dengan orang lain. Hal ini 
menunjukkan ketidakmampuan individu tersebut menumbuhkan 
keintiman dengan orang lain. Jika individu tersebut menjalin hubungan 
yang bersifat inti, ia akan mengucilkan diri.

7. Generative Vs. Stagnation (Bangkit Vs. Mandeg/Stagnan), 25-50 tahun

 Masa ini adalah masa dewasa. Pada masa ini individu akan merasa 
sangat berguna jika dapat berkontribusi atau berperan dalam 
membantu anak-anaknya atau yang lebih muda untuk mengembangkan 
dan mengarahkan pada kehidupan yang lebih berguna; respons, 
penerimaan yang positif dan hasil yang terlihat akan mengembangkan 
perasaan dibutuhkan, berperan dan berguna, tetapi jika terjadi 
penolakan maka akan menumbuhkan perasaan belum melakukan 
sesuatu untuk generasi berikutnya (Wahyudin & Agustin, 2011: 
28). Jadi pada masa ini individu berperan sebagai orang dewasa yang 
produktif, yang mampu menyumbangkan tenaga dan pikirannya 
bagi masyarakat. Individu yang berhasil melaksanakan perannya 
seperti tuntutan masyarakat, dalam dirinya akan tumbuh perasaan 
ingin berkarya. Sebaliknya, individu yang tidak mampu berperan, 
perkembangan dirinya akan mengalami stagnasi. 

8. Integrity Vs. Despair (Integritas Vs. Kekecewaan), 50 ke atas

 Masa ini adalah masa tua. Pada masa ini individu akan menoleh 
ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan sepanjang 
kehidupannya. Bila yang telah dilakukan dan dihasilkannya dianggap 
positif maka akan berkembang perasaan puas, namun jika individu 
tersebut sepanjang hidupnya menyelesaikan banyak hal dengan cara 
yang negatif, maka cenderung akan menghasilkan perasaan bersalah 
dan putus asa. Jadi individu yang telah mencapai masa integritas diri 
biasanya telah bisa memahami hidup. Integritas diri adalah menerima 
segala keterbatasan yang ada dalam kehidupan serta memiliki rasa 
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bahwa ia adalah bagian dari sejarah kehidupan. Bila dalam hidupnya 
seseorang merasa tidak berbuat apa-apa, menyesali hidup, dan takut 
menghadapi kematian, maka akan timbul rasa putus asa. Sebaliknya, 
jika individu tersebut merasa berhasil maka ia akan mengembangkan 
integritas dirinya.

C. Teori Behaviorisme
Perkembangan teori behaviorisme diawali pada tahun 1950-an sebagai 

awal radikal menentang perspektif psikoanalisis yang dominan. Prinsip 
dasar teori keperilakuan ini bertolak dari pandangan bahwa psikologi adalah 
ilmu pengetahuan yang berbasis data teramati, dan yang disebut perilaku 
adalah manifestasi organisma yang teramati (Kartadinata, 2010:217). Teori 
behaviorisme didasari oleh hasil eksperimen yang melakukan investigasi 
tentang prinsip-prinsip tingkah laku manusia. Serangkaian eksperimen 
tersebut kemudian menghasilkan sejumlah teknik spesifik dalam teori 
ini yang dipelopori oleh beberapa tokoh behaviorisme terkemuka, antara 
lain Pavlov, Skinner, dan Watson. Teori perilaku atau behaviorisme ini 
menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai 
metode yang berorientasi pada tindakan (action oriented) untuk membantu 
mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Istilah 
modifikasi perilaku (behavior modification) dan pendekatan (behavior 
approach) banyak digunakan secara bersamaan dengan makna yang sama. 
Teori Behaviorisme memiliki asumsi dasar bahwa setiap tingkah laku 
dapat dipelajari, tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku 
baru, dan manusia mempunyai potensi untuk berperilaku baik atau buruk, 
benar atau salah. Di samping itu, manusia dipandang sebagai individu 
yang mampu melakukan refleksi atas perilakunya sendiri, mengatur serta 
dapat mengontrol perilakunya, dan dapat belajar perilaku baru atau dapat 
memengaruhi perilaku orang lain.

Teori behaviorisme menolak dunia dalam diri individu seperti halnya 
id, ego, super ego yang menjadi kekuatan utama teori psikoanalisis, karena 
semua unsur-unsur itu dianggap tidak dapat diamati. Dua teori yang cukup 
signifikan dalam konsep behaviorisme adalah Skinnerian dan Pavlovian. 
Kedua teori tersebut akan dijelaskan berikut ini: 

1. Classical Conditioning Theory

Teori kondisi klasik (classical conditioning theory) memandang bahwa 
belajar adalah perubahan perilaku. Belajar pada prinsipnya mengikuti 
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suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk 
hidup. Meskipun diakui ada mahkluk hidup yang dapat belajar lebih baik 
dari makhluk hidup yang lain. Teori ini dikembangkan melalui observasi 
terhadap perilaku belajar yang tampak (observable behavior). Pencetus teori 
ini adalah peneliti berkebangsaan Rusia, Ivan Petrovich Pavlov yang lahir 
di Rjasan 14 September 1849 dan meninggal di Leningrad 27 Februari 
1936 (1849-1936). Ia memiliki dasar pendidikan ilmu faal sebagai doktor 
kedokteran dari Universitas St. Petersburg. Studinya tentang refleks 
merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme dan 
sebagai dasar penelitian proses belajar dan pengembangan teori belajar. Ia 
meneliti proses belajar dengan melakukan percobaan menggunakan anjing 
dan memperoleh hadiah Nobel untuk percobaan dimaksud. Pavlov memberi 
daging secara periodik pada anjing yang didahului dengan membunyikan 
bel. Setiap kali daging akan diberikan, bel dibunyikan. Setelah beberapa 
lama, setiap kali bel dibunyikan, anjing mengeluarkan air liur. Ketika bel 
dibunyikan tanpa daging, anjing juga mengeluarkan air liur. Kesimpulannya 
ialah anjing mampu menghubungkan bunyi bel dengan daging. Ketika 
mendengar bunyi bel, anjing membayangkan datangnya daging sehingga air 
liurnya keluar. Proses anjing bisa menghubungkan antara bunyi bel dengan 
daging yang direspons dengan keluarnya air liur seperti itu disebut belajar.

Dalam percobaannya Pavlov menyebut daging sebagai stimulus 
tak terkondisi dan air liur sebagai respons tak terkondisi. Setiap kali 
daging diberikan kepada anjing, maka secara refleks mulut anjing akan 
mengeluarkan air liur. Bunyi bel disebut sebagai stimulus terkondisi, yang 
pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan respons. Pada mulanya anjing 
tidak berliur hanya karena mendengar bunyi bel. Karena stimulus tak 
terkondisi (daging) diberikan secara bersamaan dengan stimulus terkondisi 
(bel), maka akhirnya timbul hubungan antara stimulus terkondisi (bel) 
dengan respons (air liur). Jadi anjing dikatakan telah belajar (mengetahui) 
bahwa bel merupakan tanda datangnya daging. Pavlov meyakini bahwa 
respons dari seseorang tergantung pada stimulus yang diterima. Pavlov 
selanjutnya menarik kesimpulan baik hewan maupun manusia memiliki 
respons terhadap stimulus netral dan berarti (meaningful). Dalam percobaan 
di atas ia menghubungkan antara bel (stimulus netral) dengan makanan 
dan responsnya terhadap suara.

Secara skematik hubungan antara stimulus dan respons dimaksud 
dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Hubungan antara Stimulus Respons, Baik Tak Terkondisi Maupun 
Terkondisi

Bagaimana aplikasi dari teori classical conditioning dalam pembelajaran? 
Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh yang dapat membuktikan 
teori ini, misalnya saat seseorang membayangkan makanan yang sangat 
disukainya maka mulutnya secara otomatis akan menghasilkan lebih 
banyak ludah. Ketika akan menghadapi ujian atau tes, sejumlah orang 
akan berkeringat dingin, sakit perut; atau saat seseorang menonton 
film horor atau film yang menegangkan jantungnya akan berdebar lebih 
cepat dari biasanya. Banyak hal yang bisa diterangkan dengan teori ini, 
terutama yang berkaitan dengan perilaku, penanaman disiplin, dan sikap. 
Dalam menanamkan disiplin, aturan, dan moral hendaknya dipasangkan 
dengan suatu ganjaran dan hukuman. Setiap kali memperkenalkan aturan, 
hendaknya diperkenalkan pula hadiah dan sanksinya. Misalnya untuk 
menanamkan disiplin tepat waktu, anak-anak diberitahu harus masuk 
tepat waktu, misalnya pukul 07.15. Bagi anak yang sepuluh kali dapat 
datang tepat waktu diberi hadiah mainan gratis sedangkan bagi yang 
terlambat tiga kali sanksinya disuruh bernyanyi. Dengan demikian, anak 
akan tepat waktu, bisa karena senang pada hadiahnya, atau mungkin juga 
takut terhadap hukumannya. Perilaku datang ke sekolah tepat waktu secara 
perlahan akan menjadi kebiasaan yang pada akhirnya anak-anak belajar 
menjadi orang yang tepat waktu. Para pendidik sebaiknya menggunakan 
stimulus dan respons secara konsisten. Misalnya, setiap kali ada anak yang 
menjawab pertanyaan, guru memberi pujian. Sebaliknya setiap kali ada 
anak yang nakal, maka guru memberi teguran atau hukuman. Konsistensi 
merupakan bagian yang sangat penting dalam menanamkan perilaku. Jika 
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pendidik tidak konsisten anak menjadi bingung dan hubungan antara 
stimulus respons yang diinginkan tidak terwujud. Misalnya, karena yang 
terlambat anak kepala sekolah maka guru tidak memberi hukuman. Anak-
anak lain merasa hal itu tidak adil dan akhirnya iklim kelas menjadi tidak 
sehat (Suyanto, 2005: 81).

Dalam konteks pendidikan anak usia dini, para psikolog beranggapan 
bahwa anak bayi telah siap secara biologis untuk menghubungkan beberapa 
kejadian tertentu dengan beberapa reaksi internal tertentu atau reaksi yang 
terbuka. Tidak semua rangsangan mampu menjadi rangsangan bersyarat 
untuk suatu respons tertentu, dan hubungan pengondisian tidak terjadi 
setiap kali dua kejadian terjadi secara berdekatan pada suatu saat. Bayi 
yang masih menyusu, misalnya siap menghubungkan bau minyak wangi 
ibunya dengan suatu perasaan yang menyertai saat ia diberi makan, namun 
kurang siap untuk menghubungkan temperatur ruangan atau warna di 
dinding dengan keadaan perasaan tersebut. Dalam pengondisian klasik itu 
dapat diterapkan pada bayi yang menginginkan sesuatu untuk memenuhi 
kebutuhan, misalnya dengan cara puting susu ibu ditempelkan, langsung 
mulut anak akan siap meminum ASI yang disodorkan ibu. Contoh lainnya 
adalah dengan ibu melepaskan celana agar bayinya kencing karena sudah 
saatnya kencing. Bayi merasa ada rangsangan dengan celana dilepas, sehingga 
merespons untuk mengeluarkan kencing (Syafaruddin dkk, 2011: 91).

Bila diaplikasikan dalam bimbingan dan konseling teknik yang acapkali 
digunakan adalah teknik desensitization, yakni teknik mengondisikan 
individu untuk tidak sensitif terhadap kecemasan yang dihadapinya, yang 
berarti individu mampu mengatasi dan mengendalikan perilaku dalam 
menghadapi kecemasan. Krumboltz dan Thoreson menyebut penerapan 
prinsip ini sebagai “keperilakuan humanis” atau behavioral humanism 
(Kartadinata, 2010: 218).

2. Operant Conditioning Theory
Pencetus teori operant conditioning adalah Edward L. Thorndike (1874-

1949). Berbeda dengan classical conditioning, organisme dipandang sebagai 
responden yang pasif seperti penggunaan ludah pada anjing, sedangkan 
pada operant conditioning, organisme dipandang sebagai responden yang 
aktif, misalnya perilaku menulis, membaca, makan, dan minum dengan 
menggunakan alat (Komalasari dkk, 2011: 144). Prinsip-prinsip operant 
conditioning adalah reinforce diasosiasikan dengan respons, karena respons 
itu beroperasi memberi reinforcement. Respons dimaksud disebut tingkah 
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laku operan (operant behavior). Ia melakukan percobaan menggunakan 
seekor kucing yang diletakkan di dalam kotak. Kucing mencari jalan 
keluar dari kotak dengan jalan mencoba-coba. Menurut Thorndike dalam 
memecahkan masalah binatang dan manusia tidak selalu dengan caranya 
secara algoritmik, namun banyak juga yang memecahkan masalahnya 
dengan cara mencoba-coba (trial and error). Hasil kajiannya melahirkan 
apa yang disebut law effect (hukum akibat). Hukum akibat merupakan 
suatu respons dari suatu stimulus diikuti dengan kepuasan, maka respons 
tersebut cenderung diulang. Sebaliknya suatu respons diikuti oleh hal tidak 
menyenangkan, maka respons tersebut tidak dilakukan lagi. Dengan kata 
lain bila tingkah laku operan sebelumnya belum pernah dimiliki, ketika ia 
melakukan tingkah laku tersebut dan mendapat hadiah (reinforcement) maka 
tingkah laku tersebut berpeluang untuk sering terjadi. Jadi konsekuensi 
memegang peranan penting terhadap muncul tidaknya suatu respons. 
Artinya hasil yang memuaskan dapat disebut dengan kejadian yang 
menguatkan. 

Apa yang sudah dicapai oleh Thorndike dilanjutkan oleh Clark L. Hull 
(1884-1952). Menurut Hull, teori S-R (stimulus-respons) ditentukan oleh 
kondisi individu sehingga menjadi S-O-R. S adalah stimulus, R adalah 
respons, dan O adalah kondisi internal organisme. Jadi pada intinya individu 
melakukan proses berpikir terlebih dahulu sebelum menentukan respons 
dari suatu stimulus. 

Tokoh lain yang mengembangkan operant conditioning adalah Burrhus 
Frederic Skinner (1904-1990). Skinner berpendapat bahwa tingkah laku 
yang dikontrol berdasarkan pada prinsip operant conditioning yang memiliki 
asumsi bahwa perubahan tingkah laku diikuti dengan konsekuensi (Corey, 
1986:174-175). Asumsi dasar teori operant conditioning tentang tingkah 
laku antara: tingkah laku mengikuti hukum atau prinsip tertentu, tingkah 
laku dapat diramalkan, tingkah laku dapat dikontrol atau dimanipulasi, 
tingkah laku dikontrol dengan teknik analisis fungsional dalam bentuk 
hubungan sebab akibat dan bagaimana suatu respons timbul mengikuti 
stimuli atau kondisi tertentu yang dikontrol penyebabnya. Oleh karena 
operant conditioning berfokus pada akibat tingkah laku sehingga disebut juga 
instrumental conditioning. Skinner sangat meyakini bahwa tingkah laku yang 
paling berarti adalah tingkah laku operant dan tingkah laku ini dikontrol oleh 
akibat-akibatnya yang diistilahkan dengan reinforce atau punisher (Rosjidan, 
1994: 8). Jadi dalam teori ini Skinner menekankan bahwa manusia atau 
hewan belajar bahwa pemberian perilaku khusus akan menghasilkan suatu 
akibat atau konsekuensi khusus pula. 
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Bila konsekuensi tersebut bersifat menyenangkan dan penuh makna 
maka manusia atau hewan cenderung akan mengulangi perilaku khusus 
tersebut untuk mencapai akibat atau konsekuensi yang menyenangkan 
kembali. Namun bila konsekuensi atau akibat yang dihasilkan dirasa 
tidak menyenangkan maka manusia atau hewan tersebut tidak akan 
mengulangi kembali perilaku tersebut. Teori ini sangat menekankan konsep 
penguatan (reinforce), baik yang bersifat positif maupun negatif. Dengan 
kata lain konsekuensi memegang peranan penting terhadap munculnya 
suatu perilaku. Anak yang dihukum guru karena terlambat masuk 
sekolah cenderung tidak mengulangi perilaku terlambatnya karena takut 
dihukum lagi. Sebaliknya anak yang mendapat pujian karena menolong 
mengambilkan buku temannya yang jatuh, akan cenderung menolong 
temannya lagi bila temannya menemui kesulitan. Jadi penguatan yang 
bersifat positif (reward) adalah yang bersifat menyenangkan, membuat 
perasaan menjadi senang, dapat diungkapkan dengan kata-kata ataupun 
dapat diungkapkan dengan sesuatu kebutuhan pada individu yang dapat 
memuaskan, penghargaan, dengan memberikan sebuah permen atau 
dengan memberikan pujian. Sementara itu penguat yang bersifat negatif 
(punishment) merupakan penguat yang bersifat tidak menyenangkan yang 
diberikan pada saat perilaku yang timbul kurang diharapkan untuk diulang.

Penguatan dapat berasal dari luar individu (extrinsic) atau dari dalam 
diri individu (intrinsic). Penguatan extrinsic berasal dari lingkungan sekitar 
dengan bentuk yang beragam, misalnya penghargaan atas prestasi, naik 
jabatan, gaji pegawai, hadiah, pujian, dan lain sebagainya. Pada anak usia 
dini pendidik dapat memberikan penguatan dengan memperlihatkan wajah 
gembira atau senang, pelukan, pujian lisan, stiker, bintang, dan permen. 
Penguatan intrinsic berasal dari dalam diri individu tersebut, misalnya 
perasaan bangga, perasaan puas, dan lain sebagainya. Sementara itu 
menurut Skinner punishment selalu memberikan efek yang merugikan. Tidak 
jarang individu yang diberikan punishment dengan frekuensi tertentu akan 
bersikap masa bodoh, frustrasi atau akan menjadi seorang yang agresif. 
Bentuk punishment antara lain memukul, menegur, dipotong hak-haknya, 
diabaikan atau dipisahkan dari teman-temannya (Wahyuddin & Agustin, 
2011: 30).

Dalam teori operant conditioning walaupun konsekuensi penting namun 
organisme (individu) tetap memegang peranan yang lebih penting terhadap 
munculnya suatu perilaku, inilah yang dikatakan organisme dipandang 
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sebagai responden yang aktif. Perilaku bukan semata-mata ditentukan oleh 
konsekuensinya, tetapi bagaimana individu tersebut memandang konsekuensi 
tersebut. Pengendara kendaraan bermotor berhenti saat lampu lalu lintas 
merah. Hal ini bukan karena lampu yang menyebabkan ia berhenti, tetapi ia 
takut konsekuensinya, yaitu mendapat hukuman dari polisi, tertabrak, atau 
dimaki orang lain. Buktinya, kalau tidak ada polisi, banyak orang melanggar 
lampu lalu lintas. Namun dalam kondisi darurat, seseorang bisa saja melewati 
lampu merah dan siap menerima segala konsekuensinya (Suyanto, 2005: 83). 
Bagaimana hubungan antara individu, stimulus, dan respons dalam teori 
operant conditioning dapat diamati dalam gambar 3.2 berikut ini.

Individu

Stimulus Respons

Sumber: Drs. Slamet Suyanto, M.Ed/ Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini /2005:83

 Gambar 3.2 Hubungan Antara Stimulus, Respons, dan Individu Dalam Teori 
Operant Conditioning

Suyanto (2005: 84) selanjutnya menjelaskan bahwa perilaku bukan 
semata-mata ditentukan oleh stimulus, namun tergantung bagaimana 
individu memandang bentuk hadiah dan hukuman yang ada. Seorang peserta 
didik yang nakal akhirnya dihukum oleh gurunya ke luar kelas karena tidak 
mau mengerjakan tugas. Apakah peserta didik tadi akan menghentikan 
perilaku buruknya? Belum tentu. Karena hal tersebut sangat tergantung pada 
peserta didik dimaksud. Bagi peserta didik yang masih ingin sekolah dan 
benar-benar ingin belajar, ia mungkin tidak mau lengah lagi, ia akan selalu 
mengerjakan tugas karena takut dikeluarkan dari kelas. Bagi peserta didik 
yang ingin bermain di luar kelas, ia akan dengan senang hati mengulang lagi 
perilakunya yaitu tidak mengerjakan tugas karena ia berharap dikeluarkan 
lagi dan dapat bermain di luar kelas. Jadi sesuatu yang oleh guru dianggap 
hukuman, boleh jadi dianggap hadiah oleh peserta didik. Oleh karena itu, 
muncul istilah hadiah positif dan hadiah negatif, serta hukuman positif dan 
hukuman negatif. Pada kasus di atas, bagi peserta didik pertama hukuman 
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tersebut bersifat negatif karena membuatnya jera. Bagi peserta didik kedua, 
hukuman tersebut bersifat positif karena membuatnya senang untuk 
melakukannya lagi. Apa yang dimaksudkan dengan hadiah dan hukuman 
positif dan negatif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Hadiah dan hukuman dalam teori operant conditioning

Jenis Hadiah dan Hukuman Menyenangkan Menyakitkan

Hadiah Hadiah positif Hadiah negatif

Hukuman Hukuman positif Hukuman negatif

Implikasi teori ini menurut Suyanto (2005: 85) ialah bahwa guru 
harus hati-hati dalam menentukan jenis hadiah dan hukuman. Guru harus 
mengetahui benar hobi atau kesenangan peserta didiknya. Hukuman 
harus benar-benar sesuatu yang tidak disukai anak didik. Sebaliknya 
hadiah merupakan hal yang sangat disukai anak. Jangan sampai anak 
yang diberi hadiah menganggapnya sebagai hukuman atau sebaliknya, apa 
yang menurut guru adalah hukuman bagi peserta didik dianggap sebagai 
hadiah. Contoh, anak yang suka bermain sepak bola akan menganggap 
pemberian waktu untuk bermain sepak bola adalah hadiah. Sebaliknya, 
melarang anak tersebut untuk sementara waktu tidak bermain sepak bola 
adalah hukuman yang menyakitkan. Sementara itu implikasinya dalam 
bimbingan dan konseling ialah bahwa konselor harus merumuskan secara 
spesifik perilaku yang menjadi tujuan konseling. Konselor tidak bekerja 
semata-mata atas dasar pemahaman konsep ambiguitas atau konsep diri 
atau kekuatan ego, melainkan harus mendefinisikan bentuk-bentuk respons 
yang hendak dikembangkan dengan disertai prosedur pengembangan yang 
jelas (Kartadinata, 2010: 217). 

Sedangkan dalam proses pembelajaran, implikasi teori ini adalah guru 
akan terlebih dahulu menentukan apakah anak telah memiliki sebuah 
konsep tertentu, misalnya korespondensi satu-satu dalam pengetahuan 
matematika. Bila diperlukan, guru memberikan instruksi langsung yang 
meminta anak menghubungkan sebuah benda dengan benda lain dan 
bertanya apakah kedua benda tersebut ekuivalen. Guru mungkin juga 
akan menyediakan lembar kerja berupa gambar anjing dan tulang, lalu 
meminta anak menarik garis dari gambar anjing ke gambar tulang. Guru 
akan menggunakan berbagai cara lain yang meminta anak melatih konsep 
korespondensi satu-satu ini hingga anak benar-benar memahaminya. 
Penguatan dengan memberikan senyuman atau cap bintang pada lembar 
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kerja anak-akan diberikan untuk masing-masing anak bilamana mereka 
berhasil menyelesaikan lembar kerjanya.

Secara garis besar persamaan dan perbedaan antara teori classical 
conditioning dan operant conditioning dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Teori Classical Conditioning dan Operant 
Conditioning

Objek Utama Classical Conditioning Operant Conditioning

Apa yang dipelajari Respons yang bersifat refleks 
akibat suatu stimulus yang pada 
dasarnya tidak berkaitan

Individu belajar  merespons 
suatu stimulus berdasarkan 
pertimbangan tertentu

Aktivitas anak Anak relatif pasif, tergantung 
stimulus yang diberikan oleh 
lingkungannya

Anak aktif menentukan bentuk 
respons terhadap suatu stimulus, 
tergantung konsekuensinya

Sumber motivasi M o t i v a s i  t i d a k  b a n y a k 
d i g u n a k a n ,  a n a k  b e l a j a r 
m e r e s p o n s  t e r g a n t u n g 
stimulusnya

Kebutuhan biologis menjadi 
motivasi dasar, dan hadiah positif 
menjadi  motivator peri laku 
berikutnya

D. Teori Kematangan
Teori kematangan dicetuskan oleh Arnold Gesell (1920-1930). 

Gesell merupakan seorang dokter dari Amerika yang percaya bahwa pola 
tingkah laku dan perkembangan seorang anak secara otomatis sejalan 
dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan motoriknya. Pandangannya 
disebut sebagai model maturasi (maturation), karena keyakinannya tentang 
pengaruh terpenting bagi pertumbuhan dan perkembangan organisme 
manusia adalah faktor biologi. Menurutnya maturasi adalah sebuah proses 
yang amat penting dan berdampak besar pada setiap aspek perkembangan 
manusia. Anak berkembang sesuai waktu atau jadwal alaminya, sehingga 
Gesell sangat meyakini bahwa usaha untuk mempercepat kematangan 
dan kesiapan anak dalam berbagai hal adalah usaha yang sia-sia dan 
hanya menghabiskan waktu saja. Dengan kata lain perkembangan anak 
berasal dari dalam anak itu sendiri, yaitu dari aksi gen-gen tubuhnya dan 
dia menyebut proses ini dengan kematangan. Lingkungan bisa untuk 
sementara memengaruhi tingkat kecepatan perkembangan seorang anak, 
akan tetapi faktor-faktor biologi individu sepenuhnya mengendalikan 
perkembangan. Anak akan memperkaya pengalaman sesuai dengan 
tahapan perkembangannya. Untuk itulah seorang guru hendaknya 
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memahami urutan perkembangan anak sehingga dapat memberikan 
rangsangan dan pengalaman-pengalaman bagi anak yang sesuai dengan 
tahap perkembangannya. 

Menurut Gesell, jika mempelajari pertumbuhan maka tidak boleh 
mengukur hanya pada hal-hal yang muncul secara kuantitatif, namun 
juga menyelidiki pola-polanya. Pola adalah suatu yang memiliki bentuk 
atau tampilan tertentu, contohnya kedipan mata. Yang terpenting adalah 
proses pemulaan itu sendiri, proses yang dengannya beberapa tindakan 
menjadi terorganisasikan. Contoh dari studi pola ini adalah penglihatan 
bayi. Waktu lahir, mata bayi selalu bergerak ke sana-kemari tanpa tujuan, 
namun setelah beberapa hari mereka mulai sanggup menghentikan mata 
dan menatap objek-objek untuk waktu yang singkat. Pada usia satu bulan 
bayi mulai dapat menatap sebuah benda di depannya dan mengikuti 
pergerakannya. Pada usia empat bulan bayi mulai dapat mengorganisasikan 
pergerakan mata dengan pergerakan tangan mereka, karena bayi biasanya 
sudah mampu menatap sesuatu yang dia pegang. Pada usia enam bulan 
bayi mampu menatap sebuah benda namun cara mengambilnya masih 
menggunakan telapak tangan, sedangkan pada saat bayi berusia sepuluh 
bulan bayi bisa mengambil benda tersebut menggunakan jari-jari tangan 
mereka. Dengan begitu, koordinasi tangan dengan mata berkembang secara 
perlahan dan setahap demi setahap makin terorganisasikan dan memasuki 
gerakan yang lebih bervariasi dan sempurna.

Dalam teorinya Gesell membagi lima prinsip dasar perkembangan 
yang menggambarkan proses-proses perkembangan yang terjadi baik di 
tingkatan psikologis maupun di tingkatan struktural dan mengembalikan 
sebagian besar prinsip tersebut pada fungsi-fungsi biologis yang terdapat 
dalam sampel kanak-kanak normal yang ditelitinya. Adapun kelima prinsip 
dimaksud adalah sebagai berikut:

1.  Prinsip Arah Perkembangan (Principle of Developmental Direction)

 Prinsip arah perkembangan mengandung arti bahwa perkembangan 
tidak berlangsung acak, melainkan dalam pola yang teratur. 
Kenyataannya adalah perkembangan bergerak maju secara sistematis 
dari kepala hingga ke ujung kaki, contohnya seorang bayi yang baru 
lahir relatif lebih matang susunan saraf motoriknya di bagian kepala 
daripada yang ada di bagian kaki. Perkembangan ini cenderung dalam 
teratur mulai dari arah kepala ke kaki, hal ini disebut sebagai tren 
cefalokaudal (cephalocaudal trend). Perkembangan juga bergerak dari 
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pusat tubuh ke arah luar, ke arah pinggir. Contohnya, gerakan-gerakan 
bahu terlihat jauh lebih teratur pada awal kehidupan seorang anak 
dibandingkan gerakan-gerakan pergelangan tangan dan jari-jemarinya. 
Berikutnya adalah tren proksimodistal (proximodistal trend) atau dari arah 
terdekat menuju yang terjauh, bisa dilihat pada perilaku tangan yang 
menggenggam pada anak. Pada usia 20 minggu, perilaku ini berlangsung 
secara serampangan dan didominasi oleh gerakan-gerakan lengan atas, 
tetapi pada minggu ke-28, ketika si anak sudah bisa menggunakan 
jempolnya secara lebih cermat, gerakan ini menunjukkan keahlian 
motorik yang lebih baik. Kedua tren cefalokaudal dan proksimodistal ini 
menguatkan pendapat Gesell bahwa perkembangan (dan perilaku) 
memiliki arah dan arah ini pada dasarnya merupakan suatu fungsi 
mekanisme genetik yang telah terprogram.

2.  Prinsip Jalinan Timbal Balik (Principle of Reciprocal Interweaving)

 Prinsip ini senada dengan prinsip psikologi reciprocal innervation 
(aktivitas saraf secara timbal balik), yang diajukan oleh Charles 
Scott Sherrington. Prinsip fisiologis Sherrington menyatakan 
bahwa pengencangan dan peregangan otot-otot yang berbeda-beda 
sama-sama saling melengkapi untuk menghasilkan gerakan tubuh 
yang efisien. Gesell menegaskan bahwa fenomena seperti itu juga 
beroperasi dalam proses perkembangan artinya, berlangsungnya 
pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling 
melengkapi. Menurutnya urutan perkembangan yang menghasilkan 
aktivitas berjalan kaki sebagai rangkaian pergantian antara dominasi 
otot pengencang dan dominasi otot pelonggar pada lengan dan kaki; 
hal ini dilakukan melalui semacam koordinasi dan integrasi otot-
otot saraf dalam jangka waktu tertentu. Gesell menggunakan prinsip 
ini untuk menggambarkan berkembangnya kemampuan berjalan 
kaki dan juga berkembangnya kemampuan menggerakkan tangan-
kanan atau tangan-kiri. Ia menyimpulkan prinsip tersebut sebagai 
susunan hubungan timbal-balik antara dua fungsi atau sistem saraf 
motorik yang saling berlawanan, yang secara ontogenik terwujud 
melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai 
komponen fungsi atau sistem, dengan modulasi dan integrasi progresif 
pada pola-pola perilaku yang dihasilkan. Melalui proses yang saling 
melengkapi seperti itu, rangkaian kekuatan yang saling berlawanan 
menjadi meningkat (atau dominan) dalam waktu yang berbeda-beda 
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selama berlangsungnya siklus perkembangan. Kinerja dari kekuatan-
kekuatan yang berlawanan ini menghasilkan integrasi dan kemajuan 
ke arah tingkat kematangan yang lebih tinggi.

3.  Prinsip Asimetri Fungsional (Principle of Functional Asymmetry)

 Menurut prinsip ini, perilaku berlangsung melalui periode-periode 
perkembangan yang bersifat asimetris (tidak seimbang) agar organisme 
bisa mencapai kadar kematangan pada tahapan selanjutnya. Contoh 
yang diberikan Gesell sebagai ilustrasi mengenai prinsip kompleks ini 
diantaranya adalah tanggapan dasar yang disebut refleks pengencangan 
otot leher (tonic neck reflex). Refleks ini terjadi ketika seorang anak 
mengambil posisi tubuh seperti seorang pemain anggar, di mana kepala 
menoleh ke satu sisi, satu tangan terentang ke samping dan kaki pada 
sisi tersebut tetap lurus, sementara tangan yang lain terlipat melintang 
di dada, dan kaki lainnya menekuk lutut. Perilaku asimetris ini menjadi 
pendahuluan bagi pencapaian perkembangan simetris berikutnya, di 
mana kedua tangan si anak secara bersamaan memegangi suatu benda 
yang tergantung. Ini menjadi langkah penting bagi si anak untuk 
menguasai dan memahami lingkungannya. Ditegaskannya bahwa 
prinsip asimetri fungsional sangat terkait dengan perkembangan 
gerakan tangan dan bentuk-bentuk dominasi psikomotor yang lainnya. 
Hal itu juga membantu mencegah anak-anak dari kemungkinan 
kekurangan napas (dengan cara menolehkan kepala) dan merupakan 
simpanan dari berbagai refleks yang turut menyumbang terbentuknya 
tindakan tertentu, misalnya melempar bola dan bahkan agresi.

4.  Prinsip Kematangan Individu (Principle of Individuating Maturation)

 Prinsip ini menekankan pentingnya pola pertumbuhan, yakni 
mekanisme internal dalam diri individu yang menentukan arah dan 
pola perkembangannya.  Menurut prinsip maturasi individuasi, 
perkembangan merupakan proses terbentuknya pola-pola berurutan 
yang telah tertentukan dan terwujud seiring dengan bertambah 
matangnya organisme. Menurut Gesell, hubungan antara pematangan 
dengan lingkungan sebagai berikut: faktor-faktor lingkungan ikut 
mendukung, membelokkan, dan mengkhususkan; tetapi faktor-faktor 
lingkungan tidak menjadi penyebab munculnya bentuk-bentuk pokok 
dan tata urutan ontogenesis. Sebagai konsekuensinya, pembelajaran 
hanya bisa terjadi ketika struktur-struktur telah berkembang sehingga 
memungkinkan terjadi adaptasi perilaku, dan sebelum struktur-
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struktur itu berkembang maka pendidikan semacam apa pun tidak 
akan bisa efektif. Artinya faktor-faktor biologilah yang paling berperan 
sementara efek lingkungan terhadap hasil akhir perkembangan bersifat 
sangat terbatas.

5.  Prinsip Fluktuasi Teratur  (Principle of Self-Regulatory Fluctuation)

 Menurut prinsip ini, setiap tahap yang berjalan dengan tidak 
seimbang atau goyah akan dikuti oleh satu tahapan perkembangan 
yang seimbang. Artinya bahwa perkembangan bergerak naik-turun 
(fluctuates) antara periode stabil dan periode tidak stabil, dan antara 
periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Fluktuasi progresif 
ini, yang amat mirip dengan kaidah “memberi dan menerima” dalam 
prinsip jalinan timbal balik, berpuncak pada serangkaian tanggapan 
yang bersifat stabil. Semua fluktuasi ini bukannya tidak dikehendaki 
atau berjalan acak. Sebaliknya, semua itu merupakan upaya organisme 
untuk mempertahankan keutuhannya sambil memastikan bahwa 
pertumbuhan yang berkelanjutan tetap berjalan. Dikatakan Gesell 
dalam kenyataannya setiap urutan tahapan yang khas akan berlangsung 
berulang-ulang seiring dengan semakin dewasanya si anak, dan 
tahapan-tahapan yang tidak seimbang atau goyah akan selalu diikuti 
oleh tahapan-tahapan yang seimbang. 

Tingkat perkembangan anak berjalan melalui urutan yang ditentukan 
secara individual oleh gen anak itu sendiri (latar belakang keturunan 
anak yang diterima dari nenek moyangnya). Meskipun tingkat laju 
perkembangan bisa diubah melalui rekayasa, perubahan yang dilakukan 
tidak fundamental. Dengan demikian, seorang anak yang berkembang 
dengan kecepatan lambat dibandingkan anak-anak pada umumnya tidak 
bisa diubah, sebagaimana halnya anak yang berkembang lebih cepat juga 
tidak bisa diubah arahnya. Di sisi lain, lingkungan bisa memengaruhi 
untuk sementara kecepatan perkembangan seorang anak. Sebagai contoh, 
tingkat kecepatan perkembangan bisa terpengaruh oleh kekurangan gizi 
atau sakit, akan tetapi faktor-faktor biologi yang sepenuhnya memegang 
kendali. Artinya faktor biologis memengaruhi kematangan organisme dari 
pada lingkungan.

Gesell membagi perbedaan individu dari segi perkembangan 
perilakunya ke dalam empat bidang yang berbeda-beda (1) perilaku 
motorik (gerakan tubuh, koordinasi, keahlian motorik khusus), (2) perilaku 
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adaptif (kesiagaan, kecerdasan, berbagai bentuk eksplorasi), (3) perilaku 
bahasa (semua bentuk komunikasi), dan (4) perilaku personal-sosial 
(reaksi-reaksi terhadap orang dan lingkungan). Dari empat bidang ini dan 
lima prinsip umum perkembangan seperti yang dijelaskan di atas terus 
berfungsi, dengan kecepatan perkembangan individu yang berbeda-beda. 
Dalam diri anak terbentuk perpaduan yang utuh di mana keempat bidang 
tersebut berinteraksi dan pada saat yang sama dikendalikan oleh kekuatan-
kekuatan biologis yang terwujud melalui lima prinsip perkembangan tadi. 
Intisari sudut pandang teoretik Gesell dapat diringkas sebagai berikut: 
“perkembangan anak dikendalikan sepenuhnya oleh prinsip-prinsip 
perkembangan yang ditentukan secara biologis dan menghasilkan urutan 
proses pematangan yang bersifat pasti. Pada gilirannya, proses pematangan 
ini memungkinkan terjadinya perwujudan perilaku. Meskipun anak-anak 
secara individual bergerak maju sesuai laju kecepatan mereka sendiri (dan 
kecepatan ini merupakan tanggapan tidak langsung terhadap rekayasa 
lingkungan), urutan proses perkembangan berlaku sama pada semua anak”.

Pendekatan normatif Gesell didasarkan pada pengujian secara berulang-
ulang terhadap anak-anak yang sama dalam jangka waktu lama (strategi 
longitudinal) untuk mendapatkan penjelasan usia yang khas dan untuk 
menguji kestabilan atau kesinambungan berbagai perbedaan individu. 
Perbedaan individu dikatakan stabil bila seorang individu mempertahankan 
posisi yang relatif sama sepanjang periode tertentu dalam kadar tertentu 
dibandingkan dengan rekan-rekan sebayanya. Gesell memperkenalkan 
metode penelitian kontrol kembar (co-twin control research method) yakni 
meneliti anak kembar identik (dua anak yang berkembang dari sel telur 
yang sama, memiliki gen yang identik) untuk menjawab persoalan 
tentang kekuatan biologi (pematangan) atau pengalaman (pembelajaran) 
yang menjadi kekuatan pokok dalam perkembangan. Gesell memberikan 
kepada satu dari anak kembar latihan-latihan mengenai menaiki 
tangga, menggenggam dan memisahkan dadu. Anak tersebut memang 
menunjukkan kelebihan untuk sementara waktu, namun saudaranya yang 
tidak dilatih segera bisa menyusul ketertinggalan tersebut. Hal ini terus 
terjadi berulang-ulang sebelum dia mampu melakukan suatu hal, namun 
terbukti bahwa upaya mempercepat perkembangan motorik lebih dini 
hanya menghasilkan efek yang kecil saja. Kesimpulan dari teori kematangan 
ini adalah bahwa pelatihan pada usia dini, sebelum seorang anak secara 
fisik cukup matang untuk bisa membuat pencapaian yang berarti dalam 
perilaku tertentu, hanya akan membuahkan sedikit konsekuensi pada 
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hasil akhirnya. Kematangan merupakan faktor yang begitu berpengaruh 
dalam perkembangan sehingga pembelajaran hanya akan mungkin terjadi 
apabila sarana pematangan atau struktur yang diperlukan untuk belajar juga 
berfungsi. Kekuatan maturasional akan selalu muncul menjadi pemenang 
pada saat yang tepat. Ketika seorang anak tidak melakukan apa yang bisa 
dilakukan oleh anak-anak seusianya, disarankan kepada para orang tua agar 
tidak putus asa; bila diberikan waktu yang cukup memadai agar terjadi 
perkembangan kematangan, dan anak akan mengembangkan perilaku yang 
tepat. Dengan demikian, ketika anak-anak tidak belajar, itu berarti bahwa 
mereka sekadar tidak siap belajar; ketika mereka sudah siap, merekapun 
akan belajar. Upaya-upaya intervensi sebelum si anak siap tidak akan 
berhasil dan malah akan memunculkan rasa frustasi dan ketidakharmonisan 
antara orang tua, guru, dan anak.

Teori Kematangan juga terjadi dalam urutan tertentu misalnya– 
dari satu embrio–jantung adalah organ yang pertama berkembang dan 
berfungsi. Sesudah itu sel-sel yang berbeda mulai membentuk sistem 
saraf utama dengan cepat. Perkembangan otak dan kepala baru dimulai 
ketika tangan dan kaki sudah terbentuk. Hal ini juga terjadi pada bayi 
yang baru lahir. Bayi pertama-tama belajar mengendalikan bibir dan 
lidah, kemudian menggerakkan mata, belajar menggerakkan leher, bahu 
lengan, telapak tangan, jari-jari, badan, tungkai dan telapak kaki mereka. 
Ketika bayi bertumbuh, mereka belajar duduk, berdiri, berjalan dan 
berlari. Namun tentunya anak-anak memiliki tingkat perkembangan 
yang berbeda-beda meskipun urutan perkembangannya sama. Perbedaan 
tingkat perkembangan ini terjadi di dalam perkembangan pralahir di 
mana lingkungan internal seperti temperatur embrio dan oksigen yang 
diterima ibunya dan di lingkungan di mana bayi sudah dilahirkan dan 
menghadapi lingkungan sosial dan budaya yang berbeda-beda yang 
berusaha memengaruhi bayi untuk bertindak dengan cara-cara yang benar. 
Gesell berpendapat bahwa anak-anak memerlukan lingkungan sosial untuk 
menyadari potensinya dan pensosialan ini bekerja maksimal jika senada 
dengan prinsip-prinsip kematangan yang muncul dari diri mereka sendiri. 
Ia sangat menentang semua upaya yang mengajarkan hal-hal yang jauh 
di luar jadwal pertumbuhan anak-anak, karena pada momen yang tepat 
mereka akan sanggup melakukan suatu tugas menurut desakan-desakan 
dari dalam dirinya.
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Berkenaan dengan pengasuhan anak dipercaya bahwa mengasuh 
anak mestinya dimulai dengan pengakuan terhadap hukum kematangan 
biologis. Orang tua dan guru tidak semestinya memaksa anak memasuki 
pola-pola tindakan yang tidak mereka pahami, melainkan mengikuti 
petunjuk dari anak-anak itu sendiri. Orang tua harus menunda keinginan 
mereka untuk mewajibkan apa yang “mestinya” dilakukan bayi dan mulai 
menghargai kemampuan bayi untuk menumbuhkan pengaturan dirinya. 
Gesell menekankan bahwa tahun pertama adalah waktu terbaik untuk 
belajar menghormati individualitas anak. Orang tua yang bertanggung 
jawab terhadap kebutuhan anak selama masa bayi secara alamiah akan 
sensitif dengan ketertarikan dan kemampuan unik anak-anak itu dan lebih 
memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pertumbuhan individualitas 
anak dan penemuan dirinya. Dengan kata lain orang tua harus (1) 
menghindari anggapan bahwa anak yang sedang berkembang sangat 
tergantung pada orang tua; (2) berusaha untuk menghargai pertumbuhan 
luar biasa yang terjadi; (3) menghargai ketidakmatangan anak dengan 
mengantisipasi bahwa sebelum anak mampu berjalan sendiri, anak 
membutuhkan bimbingan; dan (4) membiarkan anak berkembang tahap 
demi tahap. 

E. Teori Perkembangan Kognitif
Para tokoh tergabung dalam teori perkembangan kognitif antara lain 

Jean Piaget, Robi Case, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Berikut ini akan 
dibahas keempat tokoh dalam teori perkembangan kognitif sebagai berikut:

1. Teori Jean Piaget

Pencetus teori perkembangan kognitif ini lahir di Nauchatel Swiss 
pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal di Geneva pada tanggal 16 
September 1980. Ayahnya adalah seorang Profesor dalam sejarah. Di awal 
kariernya Piaget sangat berminat dalam mengobservasi binatang dalam alam 
habitatnya sendiri sehingga ia mengkaji malakologi (ilmu yang mempelajari 
bekicot). Selanjutnya dengan semakin jauh ilmu yang ditekuni dan 
dipelajarnya, Piaget mulai melakukan penulisan ilmiah sejak usia 11 tahun 
namun selanjutnya lebih tertarik pada belajar filsafat. Ketika lulus sekolah 
menengah atas ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Neuchatel 
dan memperoleh gelar Ph.D pada usia yang sangat belia, 20 tahun. Sejak 
memperoleh gelar tersebut Piaget mulai tertarik mempelajari psikologi. 
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Oleh karena itu, ketika berkeluarga ketertarikannya itu dipuaskannya 
dengan melakukan penelitian terhadap perkembangan ketiga buah hatinya 
Jacqueline, Licciene, dan Laurent. Penelitian inilah yang menjadikan ia 
sangat mendunia. Dalam penelitiannya Piaget menggunakan dua metode 
penelitian yakni observasi natural dan observasi klinis. Observasi natural 
dilakukan dengan mengamati anak secara apa adanya, tanpa intervensi 
atau perlakuan apa pun kepada anak. Sedangkan metode klinis dilakukan 
Piaget dengan cara memberi persoalan atau pertanyaan kepada anak dan 
anak meresponsnya secara verbal. Selanjutnya ia menganalisis semua 
respons anak secara detail. 

Sebagaimana dimaklumi dalam keseluruhan proses perkembangan 
individu aspek yang juga sangat penting adalah perkembangan intelektual 
(intellectual development). Kognisi merupakan bagian intelek yang merujuk 
pada penerimaan, penafsiran, pemikiran, pengingatan, pengkhayalan, 
pengambilan keputusan, dan penalaran. Dengan kemampuan kognisi inilah 
individu mampu memberikan respons terhadap kejadian apa pun yang ada 
di sekelilingnya baik secara internal maupun eksternal. Menurut Piaget, 
perubahan perilaku akibat belajar–belajar adalah perubahan perilaku yang 
relatif permanen akibat pengalaman – merupakan hasil dari perkembangan 
kognitif anak yaitu kemampuan anak untuk berpikir tentang lingkungan 
sekitarnya, di mana kemampuan berpikir ini dipengaruhi oleh dua hal 
yakni maturasi (proses menjadi dewasa) dan kesiapan (readines). Suyanto 
(2005: 94) menggambarkan proses maturasi ini dengan pola berjalan pada 
anak yang melewati tahapan-tahapan tertentu, seperti duduk, merangkak, 
berdiri, dan berjalan. Pola tersebut relatif sama untuk setiap individu, 
meskipun ada anak yang dapat berjalan pada usia yang lebih muda dari 
yang lain. Proses maturasi sangat tergantung jam biologis, artinya tidak 
dapat dipercepat oleh latihan atau makanan. Bayi usia tiga bulan tidak 
mungkin dapat berjalan karena otat kaki dan sistem koordinasinya belum 
berkembang dengan baik.

Sebagaimana halnya maturasi fisik, Piaget sangat yakin bahwa 
perkembangan mental anak juga mengikuti jam biologis dan dengan pola 
yang sama. Pola tersebut melalui empat tahapan yaitu (1) sensorimotor, 
(2) praoperasional, (3) operasional konkret, dan (4) operasional formal. 
Keempat tahapan tersebut menggambarkan perkembangan kognitif anak 
sehingga teori Piaget disebut teori perkembangan kognitif. Perkembangan 
kognitif anak secara umum mengikuti pola perilaku yang bersifat 
refleks (tidak berpikir), sampai mampu berpikir secara abstrak dengan 
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menggunakan logika tingkat tinggi. Keempat tahapan perkembangan 
kognitif tersebut dijelaskan seperti berikut ini.

a. Sensorimotor (0 – 2 tahun)

Anak sejak lahir sampai usia sekitar satu dan dua tahun memahami 
objek di sekitarnya melalui sensori dan aktivitas motor atau gerakannya. 
Dengan kata lain pada tahap ini anak lebih banyak menggunakan gerak 
refleks dan indranya untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Anak 
lebih mendapatkan pengalamannya dengan tubuh dan inderanya sendiri. 
Setelah ia mampu berjalan dan memanipulasi benda-benda, mulailah ia 
memanipulasi objek-objek di luar dirinya. Ia mulai mengenal apabila suatu 
benda tidak tampak tidak berarti bahwa benda tersebut tidak ada (object 
permanence). Pada tahapan ini anak akan meniru perilaku orang lain dan 
binatang sementara itu model ditiru sudah tidak tampak lagi. Nantinya 
hasil pengalaman berinteraksi dengan lingkungan ini sangat berguna untuk 
berpikir lebih lanjut. Disebut sensorimotor karena anak pada saat ini belum 
mampu mengoperasionalkan mental secara logik. Piaget (Suyanto, 2005: 
53-67) membagi tahap ini menjadi enam seperti di bawah ini.

1) Tahap refleks (reflexive stage), usia 0 hingga 1 bulan.

 Pada tahap ini gerak refleks sangat dominan. Anak secara refleks 
memberi respons terhadap rangsang tertentu. Ia akan menangis bila 
merasa haus atau lapar atau pakaiannya basah. Ia juga akan menangis 
kalau kedinginan atau kepanasan. Jadi refleks permualaan ini sangat 
penting untuk mempertahankan hidup (survival).

2) Reaksi silkuler primer (primary circular reaction), usia 1 hingga 4 bulan.

 Tahap ini disebut demikian karena dua hal (a) anak melakukan 
gerak refleks terhadap anggota tubuhnya (primary); dan (b) anak 
mengulang gerak tersebut (circular). Sebagai contoh, anak secara tidak 
sengaja memasukkan jempol tangannya ke mulut. Hal ini kemudian 
diulanginya sampai menjadi perilaku.

3) Reaksi sirkuler sekunder (secondary circular reaction), usia 4 hingga 8 
bulan.

 Pada usia 4-8 bulan anak mulai menaruh perhatian tidak saja pada 
anggota badannya, namun juga pada benda-benda di sekelilingnya 
(secondary). Anak mulai memerhatikan wajah ibunya, suara ibunya, 
dan memerhatikan botol susu. Ia juga mulai memegang benda-benda 
yang ada di sekelilingnya dan memainkannya.
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4) Koordinasi skema sekunder (coordination of secondary schemata), usia 8 
hingga 12 bulan.

 Anak pada usia ini sudah menggunakan memori hasil pengalaman 
sebelumnya untuk mereaksi suatu rangsang. Hal ini tentu dimulai 
dari rangsang yang sama atau yang pernah dikenalnya. Ia mulai 
memerhatikan perilaku orang lain dan belajar menirukannya. Misalnya, 
ia akan melambaikan tangan jika orang lain melambaikan tangan 
kepadanya. Ia juga mulai senang diajak bermain.

Pada akhir tahap sensorimotor anak sudah mulai menunjukkan 
perilaku inteligen sekalipun masih dalam batas aktivitas motorik sebagai 
reaksi terhadap stimulus sensoris. Selain itu mulai tampak adanya 
diferensiasi antara subjek dan objek, atau antara anak dengan benda-benda 
di lingkungannya. Ciri khas perkembangan tahap ini ditunjukkan dengan 
gejala objek yang telah permanen, anak masih mengelai objek di otaknya 
meskipun objek tersebut secara riil tidak ada di sekitarnya.

b. Preoperasional (2–7 tahun)

Pada tahap ini anak mulai menunjukkan proses berpikir yang lebih 
jelas. Ia mulai mengenali beberapa simbol dan tanda termasuk bahasa 
dan gambar. Anak menunjukkan kemampuannya melakukan permainan 
simbolis (symbolic play atau pretend play). Misalnya anak berpura-pura 
minum dari sebuah cangkir mainan yang kosong atau menggerakkan balok 
kayu sambil menirukan bunyi mobil seakan-akan balok itu adalah mobil. 
Dengan demikian anak sudah menggunakan memorinya tentang mobil 
dan menggunakan balok kayu untuk mengekspresikan pengetahuan itu.

Penguasaan bahasa anak pada tahap ini sudah sistematis, anak sudah 
mampu melakukan permainan simbolis, imitasi (baik langsung maupun 
tertunda), serta mampu mengantisipasi keadaan yang akan terjadi pada waktu 
mendatang. Namun cara berpikir anak masih sangat egosentris – anak belum 
mampu mengambil perspektif orang lain – baik secara persepsi emosional, 
motivasional, maupun konseptual. Ciri khas tahap ini adalah kurangnya 
kemampuan mengadakan konservasi, cara berpikir masih memusat sehingga 
perhatiannya hanya terpusat pada satu dimensi saja dan mengabaikan dimensi 
yang lain. Misalnya, anak diminta menuangkan air ke dalam bejana yang sama 
pendeknya. Lalu anak ditanya apakah air di dalam dua bejana sama banyaknya, 
dan dijawab “ya”. Kemudian dan satu di antara dua bejana dimasukkan dalam 
bejana yang ukurannya lebih panjang/tinggi dan dua yang semula (padahal 
volumenya sama). Anak ditanya, lebih banyak mana airnya apakah tempat 
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yang panjang atau yang masih ada dalam bejana semula, anak menjawab 
bahwa yang lebih banyak adalah yang ada dalam di dalam bejana yang lebih 
panjang/tinggi. Apabila ditanya mengapa ia menganggap bahwa yang ada di 
dalam bejana yang panjang/tinggi lebih banyak. Anak akan menjawab karena 
air di dalam bejana yang panjang lebih tinggi. 

Selain itu cara berpikir preoperasional tidak dapat berpikir balik 
(irreversible). Misalnya, anak secara mental tidak mampu menuangkan 
air dan bejana yang tinggi dan sempit ke suatu bejana yang lebih besar 
permukaan tetapi lebih pendek atau tidak mampu memahami penalaran 
yang ada di belakang soal matematika sebenarnya kebalikannya (3 + 4 
= 7, atau 7 – 4 = 3) atau ketika anak membongkar mainan, ia kesulitan 
memasang kembali mainan tersebut, walaupun mainan tersebut sangat 
sederhana. Karena itulah terkadang orang dewasa berpandangan cara 
berpikir dan tingkah laku anak tidak logis, yang kemudian dikatakan 
sebagai masa pralogis. 

Pada usia 2 tahun anak mulai dapat mengucapkan beberapa kata, 
terlepas dari kemampuannya memahami kata yang diucapkan. Menurut Lev 
Vygotsky (1971), dalam bukunya Pikiran dan Bahasa (Thought and Language), 
bahasa dan pikiran pada mulanya berbeda asal. Akan tetapi, akhirnya bahasa 
menjadi ekspresi dari pikiran. Pada usia 4-5 tahun anak semakin menunjukkan 
kemampuannya untuk berbicara, terutama dengan teman sebayanya. Di TK 
sering anak usia ini berkumpul dan bercakap-cakap serius. Kalau dicermati, 
percakapan mereka bersifat “kolektif monolog”, artinya tak lebih dari 
percakapan searah (bukan dialog). Misalnya Budi,”Ayah saya beli sepeda baru.” 
Lalu si B menimpali, “Ayahku punya sepeda baru juga,” dan si C menambahkan, 
“Ayahku mau ngajak saya naik sepeda.” Percakapan tersebut seakan menyatu 
yaitu membicarakan tentang sepeda tetapi sebenarnya percakapan tersebut 
tidak ada kaitannya satu sama lain. Sebab tiap-tiap anak menunjukkan “aku”-
nya. Akan tetapi, hal ini penting artinya sebagai awal sosialisasi anak. Anak 
usia 5 tahun, menurut Piaget (1972), memiliki pola berpikir yang disebut 
precasual reasoning. Istilah ini digunakan untuk menerangkan hubungan sebab 
akibat. Tipe-tipe pola pikir ini sebagai berikut.

1) Motivasi 

 Menurut pola pikir ini, hubungan sebab akibat didasarkan atas suatu 
tujuan tertentu. Kalau anak ditanya, “Mengapa matahari bersinar?” 
Anak mungkin menjawab, “Sebab Tuhan mengirimnya agar (dunia 
ini) terang”.
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2) Final

 Cara berpikir final ini didasarkan atas pengertian bahwa hubungan 
sebab akibat terjadi karena memang harus terjadi. Sebagai contoh, 
anak ditanya, “Mengapa kaca ini berserakan di lantai?” Anak mungkin 
menjawab, “Karena pecah.”

3) Fenomenalisme

 Cara berpikir ini didasarkan atas kepercayaan yang sering diceritakan 
pada anak. Misalnya, dulu sewaktu kecil, ayah dan ibunya selalu 
menasihati saya agar menghabiskan makanan yang saya makan, sebab 
kalau tidak, ayam saya akan mati. Anak kecil akan percaya kalau makan 
tidak habis, ayamnya akan mati.

4) Moralisme

 Anak menerangkan hubungan sebab akibat sebagai fungsi dari suatu 
benda. Sebagai contoh, anak ditanya, “Mengapa mobil itu bergerak? 
Agar dapat membawa kita ke mana-mana. Mengapa matahari bersinar? 
Agar matahari itu menerangi kita. Mengapa turun hujan? Agar kita 
memperoleh air darinya.”

5) Artifisial

 Anak menerangkan hubungan sebab akibat ditinjau dari kepentingannya 
terhadap manusia. Misalnya anak ditanya, “Mengapa jarum jam 
bergerak? Agar kita dapat mengetahui waktu. Mengapa matahari 
terbit dari timur? Manusia yang membuatnya. Mengapa matahari 
tidak kelihatan di malam hari? Seseorang menyimpannya.”

6) Animisme

 Cara berpikir ini didasarkan atas anggapan bahwa segala sesuatu 
(termasuk benda-benda tak hidup) itu hidup. Anak pada usia ini 
atau di bawahnya umumnya bingung membedakan konsep hidup dan 
gerak. Sesuatu yang kelihatannya bergerak biasanya dikatakan hidup. 
Mengapa awan itu bergerak? Sebab ia hidup. Hal ini berlaku untuk 
benda-benda yang bergerak lainnya. Seperti mobil, matahari, lampu, 
radio, bahkan gunung sering dikatakan hidup.

7) Dinamisme 

 Anak pada usia ini masih sulit membedakan antara konsep gaya dengan 
konsep hidup. Kalau ditanya mengapa sungai mengalir dari gunung 
ke laut? Karena gunung mendorong air sungai ke laut (bukan karena 
gaya gravitasi bumi).
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Dari penjelasan dapatlah dipahami bahwa pada tahap preoperasional 
anak sudah mampu mengungkapkan gagasan dan aktivitasnya, namun 
masih terikat dengan hal-hal konkret. Artinya daya nalar dan logika anak 
belum beroperasi secara utuh. Namun anak mulai memahami dan mengerti 
dasar-dasar mengelompokkan sesuatu. Pemahaman dan pengertian ini 
baru terpusat pada satu dimensi yakni diawali dengan pengertian tentang 
warna, selanjutnya ukuran, dan kemudian bentuk-bentuk dari materi 
yang diamatinya saja. Anak belum dapat memusatkan perhatian pada 
dua dimensi yang berbeda secara serempak (centration) yang lumrahnya 
memiliki tiga aspek (Yunanto, 2005: 68) yaitu sebagai berikut.

a) Menyusun

 Anak baru dapat menyusun benda-benda dalam urutan-urutan sesuai 
dengan ukuran. Dalam tahap ini anak baru dapat merangkaikan dua 
benda yang ada hubungannya dengan ukuran, misalnya bola A lebih 
besar dari bola B.

b) Pengelompokan

 Anak baru mampu mengelompokkan sesuatu secara sederhana dan 
konkret. Misalnya kepada anak diperlihatkan 20 kuncup kembang kertas, 
yakni 18 berwarna coklat dan dua berwarna putih. Ketika ditanya, “Mana 
yang lebih banyak, kuncup kembang yang berwarna coklat atau kuncup 
kembang kertas?”. Jawab anak ”Kuncup kembang berwarna coklat”. 
Anak belum tahu dan sulit mengerti bahwa warna putih dan warna 
coklat merupakan kesatuan kelompok kembang kertas.

c) Konservasi

 Kemampuan anak preoperasional belum dapat mengonservasi angka-
angka, konservasi volume zat padat dan cair, serta konsep tentang 
hidup. Anak menganggap jumlah benda ditentukan karena penataan, 
tempat dan penampakan. Ia belum bisa melakukan konservasi angka. 
Ia belum tahu bahwa banyaknya suatu benda tetap sama meskipun 
tempat dan penataannya berubah. 

Menurut Piaget, konservasi angka ini bisa dicapai anak usia 5-7 tahun. 
Tiap-tiap anak berbeda kecepatannya dalam meraih tahapan ini. Usia 5-7 
tahun merupakan usia transisi dari pola berpikir preoperasional ke konkret 
operasional. Oleh karena itu, penting bagi guru dan orang tua untuk: (1) 
senantiasa bertanya kepada anak mengenai jawaban yang ia kemukakan, dan 
(2) tidak menganggap jawaban anak sebagai sesuatu yang bodoh. Demikian 
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pula anak belum bisa melakukan konservasi volume zat cair. Baginya 
volume ikut berubah karena tempat dan penampakannya berubah. Air yang 
volumenya sama dikatakan lebih banyak hanya karena ditempatkan di gelas 
yang lebih langsing. Menurut Piaget, konservasi volume ini baru dapat 
dilakukan anak pada usia 6-7 tahun. Tidak berbeda dengan zat cair, anak 
juga belum mampu mengonservasi volume zat padat. Misalnya, anak pada 
tingkat perkembangan kognitif preoperasional mengatakan bahwa bentuk 
kue lebih besar dari bentuk bola, karena kuenya panjang dan bolanya bulat. 
Demikian pula tentang hidup. Salah satu hal yang menarik dari cara berpikir 
anak ialah bagaimana ia membedakan benda-benda hidup dari benda tak 
hidup. Tiap anak tentu akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. 
Meskipun jawaban mereka berbeda, pola pikir mereka banyak mengikuti 
pola pikir precasual reasoning yang telah dijelaskan di atas. Berikut ini hasil 
wawancara Piaget dengan Willi (usia 5 tahun) (dalam Suyanto, 2005: 64).

1. Bagaimana pendapatmu, apakah matahari itu hidup atau tidak hidup? 
Tidak. Mengapa? Karena ia tidak berjalan.

2. Apakah meja itu hidup? Tidak. Mengapa kamu berpikir demikian? 
Karena kita dapat makan di atasnya.

3. Apakah mobil itu hidup? Ya. Mengapa? Karena ia punya mesin dan bergerak 
(ia menirukan suara mobil).

4. Apakah gunung itu hidup? Tidak. Mengapa? Karena kita dapat 
memanjatnya.

5. Apakah lampu itu hidup? Tidak. Mengapa? Karena ia sekadar bersinar.

6. Apakah jam itu hidup? Tidak. Mengapa? Karena ia dapat menunjukkan 
waktu.

7. Apakah bel itu hidup? Tidak. Mengapa? Karena ia sekadar berdering.

8. Apakah burung itu hidup? Ya. Mengapa? Sebab itu jelas nyata.

9. Apakah angin itu hidup? Tidak. Mengapa? Sebab ia bertiup sendiri.

10. Apakah bunga itu hidup? Tidak. Mengapa? Sebab ia tidak bergerak.

11. Apakah hujan itu hidup? Tidak. Mengapa? Sebab ia jatuh sendiri.

Kalau dicermati berdasarkan hasil wawancara di atas, tampaklah pola 
pikir anak yang berada dalam tahap perkembangan kognitif preoperasional. 
Pada tahap ini anak masih mengalami kesulitan untuk melakukan 
konservasi angka, volume zat padat, volume zat cair, dan memahami konsep 
tentang hidup. Salah satu hambatan melakukan konservasi pada tahap 
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ini ialah pikiran anak masih terfokus pada satu atribut dari suatu benda. 
Ketika anak dihadapkan pada persoalan konservasi volume, perhatiannya 
hanya terfokus pada tinggi air dalam tabung, ia tidak memerhatikan lagi 
dari mana dan bagaimana asal mula air tersebut. Pola pikir mereka masih 
bersifat syncretic, transductive dan precasual reasoning. Hal ini akan tampak 
beda dengan pola pikir anak yang sudah berada pada tingkat perkembangan 
yang lebih tinggi, yaitu konkret operasional. 

Berdasarkan hal tersebut, tampaklah bahwa perkembangan anak 
bersifat kontinu. Meskipun Piaget membagi perkembangan tersebut dalam 
empat tahapan, tidak berarti tiap tahapan itu terputus. Terkadang batas 
antara satu tahap dengan tahap berikutnya tidak begitu jelas. Tahapan itu 
bagaikan naik tangga, anak naik dari satu tahapan ke tahapan berikutnya 
yang lebih tinggi tingkat kesulitan dan kerumitannya.

c. Operasional Konkret (7-11 tahun)

Pada tahapan ini anak mulai mampu mengatasi masalah yang berkenaan 
dengan conservasi, perseptual concentration, dan egocentrism, namun masih 
dalam masalah yang bersifat konkret, belum yang bersifat abstrak. Dalam 
tahap inilah anak sudah dapat memecahkan persoalan-persoalan sederhana 
yang bersifat konkret. Ia telah dapat berpikir reversible (berkebalikan) 
yaitu anak dapat berpikir balik (dua arah). Sebagai contoh, kalau anak 
memahami 2+3=5, maka ia akan tahu kalau 5-3=2 atau 5-2=3. Ia juga 
mengerti bahwa jumlah suatu benda tidak berubah karena penataannya. Ia 
juga dapat memahami volume benda padat atau cair tetap sama meskipun 
bentuk atau tempatnya berubah. Pada tahap perkembangan ini, anak 
sudah dapat mengklasifikasikan dan mengurutkan. Mengklasifikasikan 
dan mengurutkan memerlukan keterampilan berpikir tertentu. Pertama, 
anak harus dapat mengenali ciri-ciri objek. Kedua, anak harus dapat melihat 
persamaan dan perbedaan objek. Ketiga, anak harus dapat memilih salah 
satu atribut sebagai dasar klasifikasi, misalnya warna. Untuk memacu 
keterampilan berpikir ini guru dapat menggunakan pattenning, yaitu anak 
dilatih untuk menemukan dan membuat pola. Anak pada usia ini akan 
dapat memecahkan berbagai persoalan secara lebih baik berdasarkan objek 
dan kejadian yang nyata. Oleh karena itu, penting bagi guru menggunakan 
objek dan pengalaman langsung dalam kegiatan pembelajaran.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa pada tahap ini 
penalaran dan logika anak mulai beroperasi (bekerja) jika dikaitkan dengan 
hal-hal konkret. Masa ini ditandai dengan kemampuan berpikir sistematis 
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terhadap hal-hal konkret dan mencapai kemampuan mengonservasi. Anak 
pada masa ini sudah mampu mengembangkan tiga proses (Yunanto, 2005: 
69), yaitu sebagai berikut.

1) Negasi

 Anak hanya melihat atau memerhatikan keadaan permulaan dan 
keadaan akhir pada deretan benda. Pada deretan benda-benda anak 
mampu mengembalikan atau membatalkan perubahan yang terjadi 
sehingga mampu menjawab bahwa jumlah benda-benda tetap sama.

2) Hubungan timbal balik

 Anak sudah mengetahui timbal balik antara panjang dan kurang 
rapatnya benda, sehingga anak mengerti bahwa jumlah benda-benda 
yang ada pada deretan itu sama.

3) Identitas

 Anak sudah mampu mengenali satu persatu benda yang berada 
dalam susunan deretan-deretan. Anak mampu menghitung, sehingga 
meskipun benda-benda dipindahkan, anak tetap mengetahui bahwa 
jumlahnya tetap sama. Namun demikian anak masih terpengaruh 
dengan egosentrisme, artinya anak belum mampu melihat pikiran dan 
pengalaman sebagai dua gejala yang masing-masing berdiri sendiri. 
Bahwa pikirannya mengenai realitas dan relitasnya sendiri merupakan 
dua perkara yang dapat berdiri sendiri.

d. Operasional Formal (11 Tahun ke Atas)

Menurut Piaget (1972), tahap ini dicapai anak usia 11-15 tahun. 
Pikiran anak tidak lagi terbatas pada benda-benda dan kejadian yang terjadi 
di depan matanya. Pikiran anak telah terbebas dari kejadian langsung. Ia 
dapat menjumlahkan dan mengurangi angka dalam kepalanya dengan 
menggunakan operasi logisnya. Pada tahap ini anak dapat melakukan 
hal-hal berikut.

1) Berpikir secara hipotesis dan deduktif

 Anak dapat membuat hipotesis dari suatu teori. Ia dapat membuat 
kesimpulan secara logis dari premis-premis yang ada. Misalnya, semua 
binatang yang beranak adalah mamalia. Kalau ia menjumpai suatu 
gambar binatang yang belum pernah ia jumpai, tetapi ada keterangan 
bahwa binatang itu beranak maka ia dapat menyimpulkan bahwa 
binatang tersebut golongan mamalia. Jika A>B, dan B>C maka A>C.
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2) Berpikir secara abstrak

 Pada tahap ini anak dapat berpikir secara abstrak dan reflektif. Hal 
ini dapat dipahami saat seseorang menghadapi suatu persoalan. 
Pikiran orang tersebut akan bekerja untuk mencari berbagai alternatif 
pemecahan masalah berupa strategi. Otak bekerja menghubung-
hubungkan berbagai memori pengetahuan dan pengalaman serta 
informasi yang dimilikinya untuk mencari strategi pemecahan 
masalah tersebut. Kalau strategi sudah didapatkan, orang tadi akan 
mengurutkan strategi tersebut berdasarkan besar-kecilnya probabilitas 
terselesaikannya masalah tersebut. Semua itu dapat dilakukan di dalam 
pikiran.

3) Mampu membuat analogi

 Pada tahap ini anak telah mampu memahami analogi. Anak akan 
mencoba menghubungkan analogi tersebut dengan kenyataan 
yang sesungguhnya. Oleh karena itu pada tahap ini guru dapat 
menggunakan berbagai analogi, simbol-simbol, serta gambar-gambar 
untuk menerangkan suatu pokok persoalan.

4) Mampu mengevaluasi cara berpikir (metacognition)

 Salah satu kemampuan anak pada tahap ini ialah merenungkan kembali 
apa-apa yang telah dilakukan, serta mengevaluasinya. Hal ini dapat 
dilakukan dengan mencari segi-segi positif dan negatifnya. Dengan 
cara demikian anak dapat memperbaiki cara berpikirnya.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa pada tahap ini 
penalaran dan logika anak remaja sudah beroperasi dengan utuh. Remaja 
tidak lagi membutuhkan bantuan benda-benda konkret untuk mengetahui 
sesuatu benda. Ia sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis, serta 
dapat berpikir dan memikirkan hal-hal yang akan atau mungkin terjadi. 
Perkembangan lain, anak remaja sudah mampu berpikir secara sistematis 
dan mampu melakukan berbagai penggabungan menuju sebuah hasil akhir.

Empat periode utama yang dikemukakan Piaget digunakan anak 
untuk memahami dunianya, artinya konsep kecerdasan yang dimiliki anak 
untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi 
logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini 
membahas bagaimana individu mempersepsi lingkungannya – dalam 
tahapan-tahapan perkembangan–saat individu memperoleh cara baru dalam 
merepresentasikan informasi secara mental. 
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Keempat tahapan periode utama dimaksud menurut Fakhruddin 
(2010: 172) memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Walau tahapan-tahapan itu bisa dicapai dalam usia bervariasi, namun 
urutannya selalu sama; tidak ada tahapan yang diloncati dan tidak ada 
urutan yang mundur.

b. Universal (tidak terkait budaya).

c. Bisa digeneralisasi, artinya representasi dan logika dari operasi yang 
ada dalam diri seseorang berlaku juga pada semua konsep dan isi 
pengetahuan.

d. Tahapan-tahapan tersebut berupa keseluruhan yang terorganisasi 
secara logis.

e. Urutan tahapan bersifat hierarki (setiap tahapan mencakup elemen-
elemen dari tahapan sebelumnya, tetapi lebih terdiferensiasi dan 
terintegrasi).

f. Tahapan merepresentasikan perbedaan secara kualitatif dalam model 
berpikir, bukan hanya perbedaan kuantitatif.

Dalam rentang kehidupannya individu senantiasa berinteraksi dengan 
lingkungannya. Dengan berinteraksi itulah individu memperoleh skema, 
yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan 
memahami dunia. Skema juga menggambarkan tindakan, baik secara 
mental maupun fisik yang terlibat dalam memahami atau mengetahui 
sesuatu. Alhasil dalam pandangan Piaget, skema mencakup baik kategori 
pengetahuan maupun proses perolehan pengetahuan tersebut. Seiring 
dengan pengalamannya mengeksplorasi lingkungan, informasi yang baru 
didapatnya digunakan untuk memodifikasi, menambah, atau mengganti 
skema yang sebelumnya ada. Misalnya, seorang anak mungkin memiliki 
skema tentang sejenis hewan, contohnya burung. Bila pengalaman awal 
anak berkaiatan dengan burung kenari, anak kemungkinan beranggapan 
bahwa semua burung adalah kecil, berwarna kuning, dan mencicit. Suatu 
saat, mungkin anak melihat seekor burung unta. Anak selanjutnya akan 
perlu memodifikasi skema yang ia miliki sebelumnya tentang burung untuk 
memasukkan jenis burung yang baru ini.

Dalam konteks uraian di atas terdapat dua proses perkembangan yakni 
asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi 
baru ke dalam skema yang sudah ada. Proses ini bersifat subjektif karena 
seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang 
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diperolehnya agar bisa masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. 
Dari contoh di atas, melihat burung kenari dan memberinya label “burung” 
adalah contoh mengasimilasi binatang itu pada skema burung si anak. 
Proses kedua adalah akomodasi, suatu bentuk penyesuaian lain yang 
melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi 
baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Pada proses ini 
dapat pula terjadi pemunculan skema yang baru sama sekali. Dalam contoh 
tersebut, melihat burung unta dan mengubah skemanya tentang burung 
sebelum memberinya label “burung” adalah contoh mengakomodasi 
binatang itu pada skema burung si anak.

Piaget berkeyakinan bahwa melalui kedua proses tersebut sistem 
kognisi individu berubah dan berkembang sehingga bisa meningkat dari 
satu tahap ke tahap di atasnya. Proses penyesuaian tersebut dilakukan 
seseorang karena ia ingin mencapai ekuilibrium, yakni berupa keadaan 
seimbang antara struktur kognisi dan pengalaman di lingkungan. 
Seseorang akan selalu berupaya agar keadaan seimbang tersebut tercapai 
dengan menggunakan kedua proses penyesuaian di atas. Oleh karena itu, 
dalam pandangan Piaget pengetahuan datang dari tindakan, sedangkan 
perkembangan kognitif sebagian besar bergantung pada seberapa jauh 
anak aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam konteks ini pendidik 
berperan sebagai fasilitator dan berbagai sumber daya dapat digunakan 
sebagai pemberi informasi.

Selanjutnya Piaget menjabarkan implikasi teori kognitif yang 
dicetuskannya terhadap pendidikan (Fakhruddin, 2010: 175) yaitu sebagai 
berikut.

a. Memusatkan perhatian pada cara berpikir atau proses mental anak, tidak 
sekadar pada hasilnya. Guru harus memahami proses yang digunakan 
anak sehingga sampai pada hasil tersebut. Pengalaman-pengalaman 
belajar yang sesuai dikembangkan dengan memerhatikan tahap fungsi 
kognisi. Jika pendidik penuh perhatian terhadap pendekatan yang 
digunakan anak untuk sampai pada kesimpulan tertentu, barulah dapat 
dikatakan pendidik berada pada posisi memberikan pengalaman yang 
dimaksud.

b. Mengutamakan peran anak dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif 
dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget menekankan bahwa pengajaran 
pengetahuan jadi (ready made knowledge) anak didorong menentukan sendiri 
pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungan.
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c. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan 
perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh anak 
tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun 
pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan berbeda. Oleh karena 
itu, pendidik harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di 
dalam kelas yang terdiri atas individu-individu ke dalam kelompok-
kelompok kecil anak.

d. Mengutamakan peran anak untuk saling berinteraksi. Menurut Piaget, 
pertukaran gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan 
penalaran. Walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung, 
namun perkembangannya dapat distimulasi.

2. Teori Robi Case

Robi Case (1978 dan 1985) dalam Suyanto (2005: 99) mengembangkan 
teori perkembangan kognitif yang sedikit berlainan dengan Piaget. 
Namun teori tersebut didasarkan atas teori Piaget sehingga disebut 
teori neo-Piagetian. Terdapat sejumlah kritik yang dikemukakan oleh 
teori ini terhadap teori Piaget. Kritik tersebut antara lain menyatakan 
bahwa perkembangan anak merupakan proses kontinu. Sementara tahap 
perkembangan yang tegas seperti pada teori Piaget tidak terlihat. Selain itu 
menurut Piaget anak yang berada dalam satu tahapan, maka ia akan berada 
dalam tahap yang sama di semua bidang. Misalnya, anak yang berada pada 
tahap preoperasional maka ia akan berperilaku seperti anak praoperasional 
untuk semua bidang seperti bahasa, matematika, pengetahuan sosial dan 
sains. Kenyataannya, anak yang berada pada tahap praoperasional dalam 
bidang bahasa, dapat pula sudah berada pada tahap konkret pada bidang 
matematika. Di samping itu, penelitian juga memperlihatkan bahwa banyak 
anak yang berusia lebih muda menunjukkan kemampuan kognitif lebih 
tinggi dari apa yang disebutkan dalam teori Piaget.

Diyakini oleh Case, belajar merupakan proses meningkatnya 
kemampuan anak untuk memecahkan persoalan (problem solving). Ada 
dua cara pemecahan masalah yaitu secara heuristic dan algoritmik. Cara 
heuristic didasarkan atas mencoba-coba (trial and error), artinya mungkin 
gagal dan mungkin pula berhasil. Sementara itu cara algoritmik didasarkan 
atas pemikiran mendasar, misalnya didasarkan atas pengalaman atau 
pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Ketika anak gagal, ia akan 
mencari strategi baru yang lebih baik dan mencobanya. Ketika ia berhasil, 
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ia telah memiliki strategi memecahkan masalah yang mungkin akan 
dipakai untuk memecahkan masalah lainnya. Jadi belajar merupakan 
proses mengembangkan strategi memecahkan masalah. Secara tegas Case 
mengemukakan bahwa strategi dalam memecahkan masalah meliputi 
tiga tahapan umum, yaitu (1) mengidentifikasi masalah; (2) menentukan 
tujuan pemecahan masalah; dan (3) menyusun prosedur pemecahan 
masalah (schema). Sebagai contoh, seorang anak melihat benda yang 
menarik di hadapannya tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Bagi anak 
itu adalah masalah yaitu mengapa benda itu hilang dari pandangannya. 
Tujuan pemecahan masalahnya adalah bagaimana mengembalikan benda 
tersebut ke pandangannya semula. Strategi yang dapat ia gunakan antara 
lain memutar kepalanya mengikuti arah benda tadi menghilang. Ilustrasi 
tersebut seperti digambarkan dalam gambar berikut ini.

Situsi Masalah: 
Benda yang menarik 
hilang dari pandangan 
anak

Tujuan:
Mengembalikan benda ke 
pandangan semula

Strategi Pemecahan Masalah:
Memutar kepala mengikuti 
arah gerakan benda

Gambar 3.4 Strategi Pemecahan Masalah

Jadi menurut Case, anak adalah pemecah masalah (problem solver) yang 
senantiasa berupaya memecahkan persoalan. Ia berusaha mengembangkan 
cara yang lebih baik dan efisien untuk memecahkan masalah. Melalui 
pemecahan masalah anak mengembangkan pengetahuan. Ada empat 
jenis pengetahuan yang berkembang melalui pemecahan masalah, 
yakni deklaratif, prosedural, skematik, dan metakognitif. Keempat jenis 
pengetahuan dimaksud akan dijelaskan berikut ini.

a) Pengetahuan Deklaratif

 Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang benda, baik 
nama, ciri, maupun sifat-sifatnya yang menurut Piaget disebut schema 
figurative. Pengetahuan deklaratif juga meliputi konsep. Misalnya 
konsep tentang kursi adalah sebagai tempat duduk, memiliki sandaran, 
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dan letaknya cukup tinggi dari lantai. Jenisnya bisa kursi kayu, 
kursi besi, atau kursi goyang. Dengan cara yang sama individu juga 
mengembangkan konsep senjata, kendaraan, makanan, dan sebagainya. 
Konsep yang setara akan diorganisasi bersama sebagai rumpun konsep. 
Di dalam rumpun konsep terdapat “konsep” dan “subkonsep” yang 
menunjukkan tingkatan keluasannya. Misalnya konsep kendaraan, 
di dalamnya terdapat subkonsep kendaraan roda dua, roda tiga, atau 
roda empat. Di dalam subkonsep roda empat terdapat bus, truk, dan 
tangki. Secara skematik hubungan konsep dan subkonsep digambarkan 
sebagai berikut.

Kendaraan

Roda dua Roda tiga Roda empat

Bus

Truk Tangki

Gambar 3.5. Hubungan Antara Konsep dan Subkonsep

Case meyakini bahwa pengetahuan deklaratif ini merupakan modal dasar 
dalam mengidentifikasi masalah dan berbagai alternatif pemecahannya. Setelah 
memecahkan suatu masalah, anak juga akan menambahkan pengetahuan 
deklaratif ataupun mengubah konsep yang dimiliki.

b) Pengetahuan Prosedural

 Pengetahuan prosedural meliputi berbagai proses atau prosedural yang 
berguna untuk memecahkan masalah. Misalnya, cara mengendarai 
sepeda, menanam pohon, dan memancing ikan. Pengetahuan ini juga 
mencakup hubungan antarkonsep untuk memahami prinsip. Misalnya 
konsep tentang air, suhu, panas, dan mendidih. Konsep-konsep 
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tersebut dapat digabung sehingga menjadi “Air akan mendidih jika 
dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celsius”. Ciri lain pengetahuan 
prosedural ialah menggunakan preposisi “jika” dan “maka”, seperti 
“Jika hujan deras, maka arus sungai meningkat”.

c) Pengetahuan Skematik

 Untuk memecahkan masalah, anak harus mengembangkan skema 
pemecahannya. Seorang anak yang memiliki “masalah” haus ingin 
memecahkan masalahnya dengan cara minum. Ia harus memiliki 
skema atau urutan langkah yang akan ditempuh untuk dapat minum. 
Ia akan pergi ke dapur, mengambil gelas, lalu mendekati dispenser, 
menaruh gelas di bawah kran, dan menekan kran sampai keluar air 
yang cukup untuk ia minum. Urutan seperti itu disebut skema. Contoh 
lain dari skema adalah peta. Dengan peta orang dapat menjelaskan 
cara ia pergi ke suatu tempat dari rumahnya. 

d) Pengetahuan Metakognitif

 Metakognitif adalah proses berpikir tentang cara kita berpikir. Setelah 
memecahkan masalah, kita dapat mengevaluasi strategi yang telah 
kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut, apakah berhasil 
atau gagal, efisien atau tidak efisien. Hasil dari proses tersebut dikenal 
dengan pengetahuan metakognitif. Melalui proses metakognitif, 
manusia mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi dengan 
lebih baik.

Belajar melalui pemecahan masalah sangat baik bagi anak usia dini. 
Tentu saja persoalan yang digunakan sederhana agar mampu dipahami 
anak. Alternatif pemecahannya pun bervariasi, tidak mengarah pada suatu 
jawaban benar. Hal itu dimaksudkan agar anak mampu mengembangkan 
pikirannya secara kreatif dalam memecahkan persoalan.

3. Teori Jerome Bruner

Di dalam bukunya Toward Theory of Instruction, Bruner (1966) dalam 
Suyanto (2005: 103) menyatakan bahwa anak belajar dari konkret ke 
abstrak melalui tiga tahapan, yaitu enactive, econic, dan symbolic. Pada tahap 
enactive anak berinteraksi dengan objek berupa benda-benda, orang, dan 
kejadian. Dari interaksi tersebut anak belajar nama dan merekam ciri benda 
dan kejadian. Itulah sebabnya anak usia 2-3 tahun akan banyak bertanya 
“Apa itu”. Ketika mengajak anak bepergian, sepanjang perjalanan mungkin 
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ia akan banyak bertanya “Apa itu”. Pertanyaan “Apa itu” sangat penting 
untuk mengenal nama benda-benda sehingga anak mulai menghubungkan 
antara benda dengan simbol yaitu nama bendanya. Misalnya, pada saat 
anak kecil berinteraksi dengan ayahnya. Ibunya selalu bilang “Papa” saat 
menunjuk ayahnya. Anak mulai menyadari adanya hubungan antara kata 
“Papa” dengan benda yang dimaksud, yaitu ayahnya. Menurut Bruner, pada 
proses econic anak mulai belajar mengembangkan simbol dengan benda. 
Bila anak diberi buku bergambar anak kembar berkepala plontos (gundul) 
dengan baju berinisial “U” dan “I”, maka anak akan memahami bahwa itu 
adalah “Upin” dan “Ipin”. Adapun pada proses symbolic terjadi saat anak 
mengembangkan konsep, dalam hal ini “Papa”. “Papa” adalah konsep yang 
artinya ayahnya. Dengan proses yang sama anak belajar tentang berbagai 
benda seperti gelas, minum, dan air. Kelak, semakin dewasa ia akan mampu 
menggabungkan konsep tersebut menjadi lebih kompleks, seperti “Minum 
air dengan gelas”.

Pada tahap symbolic anak mulai berpikir abstrak. Saat anak berusia 
4-5 tahun pertanyaan “Apa itu” akan berubah menjadi “Kenapa” atau 
“Mengapa”. Pada tahap ini anak mulai mampu menghubungkan keterkaitan 
antara berbagai benda, orang, atau objek dalam suatu urutan kejadian. Ia 
mulai mengembangkan arti atau makna dari suatu kejadian. Ketika kita 
menonton televisi dengan anak seusia itu, mungkin banyak waktu kita 
yang tersita untuk menjawab pertanyaan anak “Kenapa” dan “Mengapa”. 
Oleh karena itu, alangkah baiknya jika sedang menonton televisi anak 
usia tersebut didampingi oleh orang tuanya atau orang yang mampu 
menjelaskan arti dari suatu urutan kejadian agar anak mampu memahami 
maknanya.

Bruner sangat meyakini bahwa belajar bilangan dari objek nyata perlu 
diberikan sebelum anak belajar angka karena sejatinya angka merupakan 
simbol bilangan. Oleh karena itu, pada saat kegiatan menghitung, sebaiknya 
anak dilatih menghitung benda-benda nyata. Setelah itu baru anak dilatih 
menghubungkan antara jumlah benda dengan simbol bilangan. Sering 
kali guru tidak sabar dan ingin agar anak segera dapat mengenal bilangan 
dan menggunakan operasi bilangan. Hal ini bisa berakibat fatal, anak 
menjadi susah memahami bilangan. Misalnya, guru menjelaskan satu bola 
ditambah satu bola sama dengan dua bola. Lalu guru menggunakan bahasa 
simbol, satu ditambah satu sama dengan dua. Akan tetapi, karena anak 
belum memahami dan mengenal bahasa simbol yaitu bilangan, maka satu 
ditambah satu sama dengan sebelas. Seperti terlihat pada contoh berikut.
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0 + 0 = 0 0
1+1=1 1(?)
1+1=2

4. Teori David Ausubel 
David Ausubel dikenal sebagai pencetus teori belajar bermakna 

(meaningful learning). Hakikat belajar bermakna adalah bahwa apa yang 
dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Ausubel percaya bahwa 
individu belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam skema 
yang telah ia miliki. Dalam proses itu individu dapat mengembangkan 
skema yang ada atau mengubahnya. Saat proses belajar, individu menyusun 
sendiri apa yang ia pelajari. Teori belajar bermakna yang dicetuskan Ausubel 
ini sangat dekat dengan inti pokok konstruktivisme. Selain itu, keduanya 
menekankan pentingnya belajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, 
dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dimiliki. Di 
samping itu, keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman 
baru ke dalam struktur pengetahuan atau pengertian yang sudah dimiliki 
individu. Keduanya mengatakan bahwa dalam proses belajar peserta didik 
itu aktif. 

Terdapat sejumlah karakteristik dari teori belajar bermakna ini yaitu 
sebagai berikut. Pertama, ada keterkaitan antara pengetahuan yang telah 
dimiliki individu dengan pengetahuan baru yang dipelajari. Struktur 
pengetahuan, ide, gagasan yang telah dimiliki individu merupakan modal 
belajar. Oleh karena itu, pendidik harus mampu menghubungkan apa yang 
dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimiliki individu. Kedua, individu 
memiliki kebebasan memilih apa yang dipelajari. Setiap individu memiliki 
bakat, minat, dan cita-cita yang berbeda-beda. Ini berarti cara belajar 
dan memahami sesuatu juga berlainan. Pendidik hendaklah membantu 
individu dengan menjalankan fungsinya agar membantu setiap peserta didik 
mampu mengembangkan potensinya. Hal ini memang menjadi tantangan 
tersendiri bagi guru bahkan cukup menyulitkan terutama saat pembelajaran 
berlangsung. Untuk memudahkan organisasi belajar, pendidik (guru) 
dapat menggunakan tematik unit. Selanjutnya anak dapat memilih objek 
atau subtema dalam lingkup tema dasar yang sama. Ketiga, kegiatan 
pembelajaran memungkinkan individu sebagai peserta didik menyusun 
pemahaman sendiri. Otak anak bukan seperti wadah yang kosong tempat 
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guru dapat menuangkan apa saja ke dalamnya. Otak anak ibarat lilin yang 
harus dinyalakan agar mampu menerangi dirinya sendiri. 

F. Teori Perkembangan Moral, Disiplin dan Etika
Moralitas atau moral merupakan istilah yang berasal dari bahasa 

Latin Mos (jamak: Mores) yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Secara 
harfiah istilah moral sebenarnya sama dengan istilah etika, namun dalam 
praktiknya istilah moral jauh berbeda dengan istilah harfiahnya. Moral 
atau morale (Inggris) dapat diartikan sebagai semangat atau dorongan batin 
dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 
Moral atau moralitas ini dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini 
seseorang sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga pada akhirnya 
dapat membedakan mana yang patut dilakukan dan perkara mana yang 
harus ditinggalkan (Nurihsan & Agustin, 2011: 41).

Dua tokoh yang cukup signifikan dalam teori perkembangan moral, 
disiplin, dan etika yaitu Lawrence Kohlberg dan Thomas Lickona. Lawrence 
Kohlberg merupakan seorang pionir dalam menyusun tahapan perkembangan 
moral anak dengan memodifikasi teori Piaget. Sedangkan Thomas Lickona 
adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari 
State University of New York di Cortland yang mengembangkan lebih 
lanjut teori ini sampai pada bagaimana metode pendidikan karakter dapat 
dijalankan secara konkret bagi orang tua dan guru. 

Perkembangan moral anak ditandai dengan kemampuan anak 
memahami aturan, normal, dan etika yang berlaku. Piaget (1965) membagi 
perkembangan moral ke dalam tiga tahap (Suyanto, 2005: 66-67). 
Pertama, disebut premoral. Pada tahap ini anak belum dapat menggunakan 
pertimbangan moral untuk perilakunya. Hal ini disebabkan anak belum 
mempunyai pengalaman bersosialisasi dengan orang lain dan masyarakat 
tempat aturan, etika, dan normal itu ada. Di samping itu, anak juga masih 
bersifat egosentris, belum dapat memahami perspektif atau cara pandang 
orang lain. Kedua, disebut moral realism. Pada tahap ini kesadaran anak 
akan aturan mulai tumbuh. Perilaku anak sangat dipengaruhi oleh aturan 
yang berlaku dan oleh konsekuensinya yang harus ditanggung anak atas 
perbuatannya. Misalnya jika anak tidur atau makan berdoa terlebih dahulu. 
Jika terlambat masuk kelas akan diminta bercerita atau bernyayi terlebih 
dahulu. Biasanya anak menandai hukuman dan hadiah sebagai konsekuensi 
dari aturan. Ketiga, disebut moral relativism. Pada tahap ini perilaku anak 
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didasarkan atas berbagai pertimbangan moral yang kompleks yang ada 
dalam dirinya. Pada tahap ini perilaku anak tidak lagi terbawa arus atau 
terpengaruh orang lain, akan tetapi ia sendiri sudah mengembangkan suatu 
nilai atau moral yang ia gunakan untuk memecahkan berbagai persoalan 
yang terkait dengan moral atau nilai.

Kohlberg (1984) mengembangkan teori perkembangan moral 
yang lebih spesifik. Menurut Kohlberg, perkembangan moral anak 
meliputi tiga tahapan: a) preconventional (premoral), b) conventional, dan 
c) postconventional. Pada periode preconventional perilaku anak sangat 
dipengaruhi oleh konsekuensi fisik yang diterima anak sebagai balasan 
atas perilakunya. Boleh tidak boleh, dimarahi-dipuji, diinterpretasikan anak 
sebagai indikator atas perbuatan yang dilakukannya atas dasar hukuman 
dan pujian disebut punishment dan obedience orientation. Selain punishment, 
anak menginterpretasikan suatu perbuatan sebagai perbuatan baik jika 
memuaskan dirinya dan orang lain. Hal ini disebut instrument relativist 
orientation. Anak di bawah usia enam tahun masih dalam tahap premoral 
karena keterbatasan pemahamannya terhadap aturan yang berlaku.

Pada tahap conventional, anak mendasarkan perilakunya atas harapan 
setiap anggota keluarganya, kelompoknya, atau bangsanya. Anak mulai 
menyelaraskan perilakunya dengan aturan sosial. Tahap conventional oleh 
Kohlberg dibagi atas dua tahap. Tahap pertama disebut the good boy-nice 
girl. Anak berperilaku baik karena ingin mendapat predikat good boy atau 
good girl. Tahap kedua disebut law and order orientation. Pada tahap ini anak 
mulai sadar akan adanya aturan dan keharusan untuk menaati aturan. 
Perilaku anak ditunjukkan untuk menjaga otoritas, aturan formal, dan 
aturan sosial yang ada. Perbuatan yang baik ialah mengerjakan tugas 
individualnya, menghormati otoritas, dan menghormati aturan sosial yang 
berlaku. Tahap terakhir ialah postconventional. Pada tahap ini anak sudah 
memiliki berbagai pertimbangan dari segi moral, aturan, dan konsekuensi 
atas suatu perbuatan. Ia dapat memilih suatu perbuatan dan siap dengan 
segala konsekuensinya.

Bagi pendidik anak usia dini perlu dipertimbangkan cara-cara 
mengajarkan aturan pada anak, terutama untuk melatih disiplin anak. 
Terkadang guru hanya menekankan pada kepatuhan. Hal ini mengandung 
segi negatif karena kepatuhan didasarkan atas rasa takut terhadap hukuman 
atau rasa ingin mendapat ganjaran. Sementara, disiplin didasarkan pada 
kesadaran anak mengapa sesuatu boleh atau tidak boleh dilakukan. Oleh 
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karena itu, sebaiknya guru memacu anak agar membangun prinisip-prinsip 
moral dalam dirinya. Sosialisasi, tempat anak belajar memahami nilai-nilai 
dan belajar beradaptasi dengan aturan yang ada melalui interaksi dengan 
lingkungannya sangat dianjurkan. Menanyakan dasar pemikiran anak atas 
perbuatan sama pentingnya dengan negosiasi konsekuensi atas perbuatan 
anak.

G. Teori Pembelajaran Sosial (Sosiokultural)
Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) adalah seorang psikolog 

berkebangsaan Rusia yang melakukan penelitian pada komponen sosial 
dalam perkembangan kognitif anak, sehingga teorinya disebut juga 
cognitive learning theory. Ia menuliskan pokok pikirannya dalam dua buku 
yaitu Thought and Language (1962) dan Mind in Society (1978). Menurut 
Vygotsky aspek kognitif anak akan berkembang dengan sangat baik 
bilamana anak-anak tidak hanya bermain melakukan eksperimen pada 
alat-alat mainnya tetapi juga berinteraksi dengan orang dewasa dan teman-
teman sebayanya yang memiliki pengetahuan lebih banyak darinya. Pada 
saat anak bermain didampingi oleh guru yang memberikan bimbingan lisan, 
bantuan fisik, dan pertanyaan-pertanyaan terbuka akan dapat membantu 
anak meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan. Demikian 
pula teman sebaya yang memiliki keterampilan lebih akan membantu 
anak-anak belajar melalui pemberian contoh dan percakapan. Dengan kata 
lain teori ini sangat meyakini bahwa interaksi sosial memegang peranan 
penting dalam perkembangan kognitif anak.

Ada 2 (dua) tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar sosio-
kultural, yaitu Piaget dan Vygotsky. Terdapat banyak kemiripan antara teori 
Piaget dan Vygotsky, salah satunya adalah tentang cara belajar yang efektif 
melalui praktik nyata (action). Anak akan lebih memahami konsep-konsep 
baru ketika mereka mencoba memecahkan suatu masalah dengan objek 
konkret (tidak abstrak). Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena 
adanya karsa individu artinya pengetahuan berasal dari individu. Siswa 
berinteraksi dengan lingkungan sosial yaitu teman sebayanya dibanding 
orang-orang yang lebih dewasa. Penentu utama terjadinya belajar adalah 
individu yang bersangkutan (siswa) sedangkan lingkungan sosial menjadi 
faktor sekunder. Keaktifan siswa menjadi penentu utama dan jaminan 
kesuksesan belajar, sedangkan penataan kondisi hanya sekadar memudahkan 
belajar. Perkembangan kognitif merupakan proses genetik yang diikuti 
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adaptasi biologis dengan lingkungan sehingga terjadi ekuilibrasi. Untuk 
mencapai ekuilibrasi dibutuhkan proses adaptasi (asimilasi dan akomodasi). 
Pendekatan kognitif dalam belajar dan pembelajaran yang ditokohi oleh 
Piaget yang kemudian berkembang dalam aliran konstruktivistik juga masih 
dirasakan kelemahannya. Teori ini bila dicermati ada beberapa aspek yang 
dipandang dapat menimbulkan implikasi kotraproduktif dalam kegiatan 
pembelajaran, karena lebih mencerminkan idieologi individualisme dan 
gaya belajar sokratik yang lazim dikaitkan dengan budaya barat. Pendekatan 
ini kurang sesuai dengan tuntutan revolusi-sosiokultural yang berkembang 
akhir-akhir ini. 

Sementara itu, Vygotsky meyakini bahwa jalan pikiran seseorang dapat 
dimengerti dengan cara menelusuri asal usul tindakan sadarnya dari interaksi 
sosial (aktivitas dan bahasa yang digunakan) yang dilatari sejarah hidupnya. 
Peningkatan fungsi-fungsi mental bukan berasal dari individu itu sendiri 
melainkan berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya. Kondisi sosial 
sebagai tempat penyebaran dan pertukaran pengetahuan, keterampilan dan 
nilai-nilai sosial budaya. Anak-anak memperoleh berbagai pengetahuan dan 
keterampilan melalui interaksi sehari-hari baik lingkungan sekolah maupun 
keluarganya secara aktif. Perolehan pengetahuan dan perkembangan 
kognitif sesuai dengan teori sosiogenesis yaitu kesadaran berinteraksi 
dengan lingkungan dimensi sosial yang bersifat primer dan dimensi 
individual bersifat derivatif atau turunan dan sekunder, sehingga teori 
belajar Vygotsky disebut dengan pendekatan co-konstruktivisme artinya 
perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu 
sendiri secara aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial yang aktif pula. 
Menurut Vygotsky perkembangan kognisi seorang anak dapat terjadi 
melalui kolaborasi antaranggota dari satu generasi keluarga dengan 
yang lainnya. Perkembangan anak terjadi dalam budaya dan terus 
berkembang sepanjang hidupnya dengan berkolaborasi dengan 
yang lain. Dari perspektif ini para penganut aliran sosiokultural 
berpendapat bahwa sangatlah tidak mungkin menilai seseorang 
tanpa mempertimbangkan orang-orang penting di lingkungannya. 
Banyak ahli psikologi perkembangan yang sepaham dengan konsep yang 
diajukan Vygotsky. Teorinya yang menjelaskan tentang potret perkembangan 
manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan 
sosial dan budaya. Ia menekankan bahwa proses-proses perkembangan 
mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran 
dengan orang–orang yang ada di lingkungan sosialnya. Selain itu ia juga 
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menekankan bagaimana anak-anak dibantu berkembang dengan bimbingan 
dari orang-orang yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. 

Menurut Vygotsky dalam Wahyudin dan Agustin (2011, 31), apa yang 
dapat anak-anak lakukan dengan bantuan orang lain dapat memberikan 
gambaran akurat tentang kemampuan anak daripada bila ia melakukannya 
sendiri. Bermain dengan anak atau orang lain memberikan kesempatan pada 
anak untuk menanggapi saran-saran, komentar, pertanyaan, tindakan, dan 
contoh-contoh dari orang tersebut. Contoh berikut ini akan menjelaskan 
pernyataan di atas.

Skye, usia 3 tahun, sedang membangun dengan balok. Ia membangun 
rumah yang rendah dengan atapnya. Guru Skye, Val, duduk di sebelahnya 
juga sedang membangun rumah dan atapnya. Kemudian Val berkata, ”Saya 
kira saya perlu ruang yang lebih, dalam rumah saya”. Val menaruh balok unit 
pada setiap sudut dan menempatkan papan di atas atap rumahnya. Skye 
melihat dengan berminat dan mencoba melakukan hal yang sama pada 
bangunan rumahnya menggunakan tiga balok unit dan setengah balok unit 
untuk sudutnya; lantai atasnya roboh. Val lalu  berkata padanya, ”Bantu 
saya memperoleh empat balok unit yang sama ukurannya untuk lantai atas rumah 
berikutnya ya.”

Vygotsky menggunakan istilah Zone of Proximal Development (ZPD) untuk 
menggambarkan rentang pembelajaran anak dalam situasi tertentu. Batas 
bawah zona menunjukkan apa yang dapat anak pelajari saat ia bermain 
sendirian. Batas atas zona menunjukkan apa yang dapat anak pelajari 
melalui melihat dan berbicara bersama teman sebaya atau gurunya. Melalui 
bantuan orang lain, anak mengatur informasi baru untuk menyesuaikan 
terhadap apa yang telah ia ketahui. Hasilnya, ia dapat menunjukkan 
keterampilan pada tahapan yang lebih tinggi daripada saat ia melakukannya 
sendirian. Proses membangun pengetahuan dan pemahaman ini disebut 
pijakan (scaffolding). Pijakan yang diberikan dari orang lain pada anak 
membantu anak berpindah dari satu ZPD kepada ZPD berikutnya.

Untuk memberikan pijakan pengalaman main pada anak–seperti 
Piaget–Vygotsky percaya bahwa guru perlu ahli dalam mengamati anak, 
mengerti tahapan belajarnya, dan dapat mempertimbangkan tahapan 
berikutnya. Mengamati dan mencatat apa yang anak lakukan dan ucapkan, 
menurut Vygotsky, adalah dalam rangka menentukan ZPD mereka. Dengan 
informasi ini, guru dapat menyediakan pengalaman belajar yang cukup 
menantang untuk membantu anak berpindah pada tahapan bermain 
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yang lebih tinggi, tetapi juga tidak sangat menantang sehingga membuat 
frustasi mereka.

Pandangan Vygotsky terhadap perkembangan bahasa merupakan 
kepentingan utama karena pengertian manusia dimediasi oleh bahasa. 
Perkembangan bahasa membantu anak mengatur dan memadukan 
pengalaman, atau dengan kata lain, mengembangkan konsep-konsepnya. 
Anak menggunakan bahasa untuk memahami dan mengatur pengalaman-
pengalaman mereka, karenanya bahasa merupakan hal yang esensial untuk 
berpikir. Berkomunikasi dengan orang lain saat anak bermain sangat 
penting karena anak mengembangkan bahasa dan kemampuan berpikirnya 
saat ia berinteraksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya yang lebih 
kompeten. Secara bertahap seorang anak mulai mengaitkan antara bahasa 
dan pikiran. Pada usia SD anak akan memakai bahasa dalam proses belajar. 
Misalnya, pengertian tentang ukuran akan bertambah dengan pemakaian 
kata “kecil”, “lebih kecil”, “paling kecil”, atau “besar” dan “paling besar”.

Adalah hal yang sangat lumrah jika seorang anak usia lima tahun 
berbicara sendiri ketika sedang mempelajari sesuatu, karena ini akan lebih 
membantunya untuk lebih mudah mengerti. Maka anak-anak usia TK perlu 
belajar dengan berbicara keras-keras. Misalnya, ketika memperkenalkan 
angka atau huruf, guru harus meminta anak untuk menyebutnya dengan 
jelas. Vygotsky meyakini bahwa semakin sulit subjek yang sedang dipelajari 
anak, semakin sering anak-anak berbicara sendiri untuk mengerti apa 
yang sedang dipelajarinya. Bahkan hal ini masih terjadi juga pada orang 
dewasa ketika sedang mempelajari sesuatu yang rumit, walaupun apa yang 
diucapkannya hanya di dalam hati.

Jadi penggunaan bahasa menurut Vygotsky bukan sekadar alat untuk 
berekspresi–yaitu sebuah refleksi mengenai objek yang telah diketahui 
oleh anak menurut Piaget–tetapi juga alat bantu yang efektif dalam proses 
belajar. Jadi, kelas yang sunyi di mana anak hanya diam dan mendengarkan, 
adalah sebuah kelas yang tidak mendukung terciptanya proses belajar yang 
optimal. Ketika guru menggunakan bahasa (kata-kata) dan mendorong 
anak untuk berbicara, daya pikir anak akan meningkat, termasuk juga 
kemampuan berbicaranya.

Sejatinya teori belajar sosiokultur berangkat dari penyadaran tentang 
betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan 
dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan 
memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan 
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berbicara pada tataran yang sama, yaitu nilai-nilai. Tylor dalam H.A.R Tilaar 
(2002: 7) telah menjalin tiga pengertian manusia, masyarakat dan budaya 
sebagai tiga dimensi dari hal yang bersamaan. Oleh sebab itu, pendidikan 
tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana 
dalam suatu komunitas masyarakat. Sejalan dengan Tylor, Ainul Yaqin 
(2005: 6) berpendapat bahwa “budaya adalah sesuatu yang general dan 
spesifik sekaligus”. General dalam hal ini berarti setiap manusia di dunia 
ini mempunyai budaya, sedangkan spesifik berarti setiap budaya pada 
kelompok masyarakat adalah bervariasi antara satu dan lainnya. Dengan 
kata lain budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks 
dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta 
kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota 
masyarakat”. Jadi kebudayaan merupakan suatu proses pemanusiaan yang 
artinya di dalam kehidupan berbudaya terjadi perubahan, perkembangan 
dan motivasi. Pentingnya menghargai budaya dalam pendidikan ini karena 
dorongan yang timbul dalam diri manusia sadar ataupun tidak sadar adalah 
hasil kebudayaan di mana pribadi itu hidup. 

Teori belajar sosiokultural juga dikenal sebagai teori belajar ko-
kontruktivistik merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah 
pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam 
suatu zona keterbatasan dirinya yaitu Zona Proksimal Development (ZPD) 
atau Zona Perkembangan Proksimal dan mediasi. Di mana anak dalam 
perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu 
dan memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Teori yang juga disebut sebagai teori konstruksi sosial ini menekankan 
bahwa inteligensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan dan 
budayanya. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu 
terjadi pertama kali melalui interpersonal (interaksi dengan lingkungan 
sosial) intrapersonal (internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri). Vygotsky 
berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan 
terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Yuliani (2005: 
44) secara spesifik menyimpulkan bahwa kegunaan alat berpikir menurut 
Vygotsky adalah:

1. Membantu memecahkan masalah

 Alat berpikir mampu membuat seseorang untuk memecahkan 
masalahnya. Kerangka berpikir yang terbentuklah yang mampu 
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menentukan keputusan yang diambil oleh seseorang untuk 
menyelesaikan permasalahan hidupnya.

2. Memudahkan dalam melakukan tindakan 

 Vygotsky berpendapat bahwa alat berpikirlah yang mampu membuat 
seseorang mampu memilih tindakan atau perbuatan yang seefektif 
dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan. 

3. Memperluas kemampuan 

 Melalui alat berpikir setiap individu mampu memperluas wawasan 
berpikir dengan berbagai aktivitas untuk mencari dan menemukan 
pengetahuan yang ada di sekitarnya.

4. Melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya 

 Semakin banyak stimulus yang diperoleh maka seseorang akan semakin 
intens menggunakan alat berpikirnya dan dia akan mampu melakukan 
sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. 

Inti dari teori belajar sosiokultural ini adalah penggunaan alat 
berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan 
sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin 
kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Teori belajar 
sosiokultur ini menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi 
jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami diolah melalui suatu proses 
ketidakseimbangan dalam upaya memakai informasi-informasi baru. 

Ada tiga hal penting yang digunakan Vygotsky untuk menjelaskan 
teori belajarnya, yaitu sebagai berikut. 

1. Hukum Genetik tentang Perkembangan 

Perkembangan menurut Vygotsky tidak bisa hanya dilihat dari 
fakta-fakta atau keterampilan-keterampilan, namun lebih dari itu, 
perkembangan seseorang melewati dua tataran. Tataran sosial tempat 
orang-orang membentuk lingkungan sosialnya (dapat dikategorikan 
sebagai interpsikologis atau intermental), dan tataran sosial di dalam diri 
orang yang bersangkutan (dapat dikategorikan sebagai intrapsikologis 
atau intramental).

Teori sosiokultur menempatkan intermental atau lingkungan sosial 
sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan 
serta perkembangan kognitif seseorang. Fungsi-fungsi mental yang tinggi 
dari seseorang diyakini muncul dari kehidupan sosialnya. Sementara itu, 
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intramental dalam hal ini dipandang sebagai derivasi atau turunan yang 
terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses 
sosial tersebut, hal ini terjadi karena anak baru akan memahami makna 
dari kegiatan sosial apabila telah terjadi proses internalisasi. Oleh sebab 
itu, belajar dan berkembang satu kesatuan yang menentukan dalam 
perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky meyakini bahwa kematangan 
merupakan prasyarat untuk kesempurnaan berpikir. Secara spesifik, namun 
demikian ia tidak yakin bahwa kematangan yang terjadi secara keseluruhan 
akan menentukan kematangan selanjutnya. 

2. Zona Perkembangan Proksimal 

Zona Perkembangan Proksimal atau Zona Proximal Development 
(ZPD) merupakan konsep utama yang paling mendasar dari teori belajar 
sosiokultur Vygotsky. Dalam Luis C. Moll (1993: 156-157), Vygotsky 
berpendapat bahwa setiap anak dalam suatu domain mempunyai 
“level perkembangan aktual” yang dapat dinilai dengan menguji secara 
individual dan potensi terdekat bagi perkembangan domain dalam 
tersebut. Vygotsky mengistilahkan perbedaan ini berada di antara dua 
level Zona Perkembangan Proksimal, Vygotsky mendefinisikan Zona 
Perkembangan Proksimal sebagai jarak antara level perkembangan aktual 
seperti yang ditentukan untuk memecahkan masalah secara individu dan 
level perkembangan potensial seperti yang ditentukan lewat pemecahan 
masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan 
teman sebaya yang lebih mampu. Dengan kata lain Zona Perkembangan 
Proksimal merupakan fungsi-fungsi atau kemampuan yang belum matang 
yang masih berada pada proses pematangan. Karena fungsi-fungsi yang 
belum matang ini maka anak membutuhkan orang lain untuk membantu 
proses pematangannya. Jadi Zona Proximal Development adalah suatu konsep 
tentang daerah yang akan segera mengalami perkembangan. Istilah zone 
menggambarkan bahwa perkembangan bukanlah suatu titik, tetapi suatu 
daerah. Artinya bahwa aspek yang berkembang itu merupakan suatu 
kisaran. Luas kisaran tersebut sangat ditentukan oleh bantuan orang lebih 
ahli yang disebut scaffolding. 

Scaffolding merupakan bantuan dari orang yang lebih mampu, lebih 
mengetahui, dan lebih terampil dalam kisaran ZPD dengan tujuan 
membantu anak memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi. Dengan 
scaffolding tingkat kesulitan masalah yang dipelajari anak sebenarnya tidak 
berubah menjadi lebih mudah, tetapi akan menjadi tools of mind. Tools 
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merupakan alat yang memudahkan kerja manusia, palu, pahat, gergaji, 
pisau, dan dongkrak adalah alat yang memudahkan kerja manusia. Menurut 
Vygotsky kerja mental juga akan lebih mudah jika ada alat pendukungnya 
yang disebut sebagai tools of mind yang berfungsi untuk mempermudah 
anak memahami suatu fenomena, memecahkan masalah, mengingat, 
dan berpikir. Sebagai contoh, batu, manik-manik, atau lidi merupakan 
alat yang dapat membantu anak memahami konsep bilangan. Anak bisa 
menghubungkan benda tersebut dengan bahasa simbol seperti “satu, dua, 
tiga” dan seterusnya (Suyatno, 2005: 106).

Sementara itu, bentuk bantuan sangat beragam macamnya, misalnya 
dengan menghadirkan objek, menggunakan gambar atau skema, 
menunjukkan cara menggunakan sesuatu, atau memberikan alat bantu 
pengukuran. Bantuan tersebut pada tahap awal memberi petunjuk 
bagaimana cara melakukan sesuatu. Secara berangsur, bantuan tersebut 
berkurang karena anak menjadi lebih bisa melakukan sesuatu secara 
mandiri. Sebagai contoh, anak diberi lima buah kelereng, kemudian gurunya 
memberi contoh cara menghitungnya. Guru memegang tangan anak untuk 
menghitung kelereng sambil menghitung dengan suara keras, “satu, dua, 
tiga…” dan seterusnya sampai lima. Mula-mula peran guru dominan dan 
anak hanya mengikuti gurunya. Lalu anak disuruh mengulang kembali. 
Secara perlahan bantuan tersebut dikurangi untuk memberi peluang kepada 
anak untuk memberi peluang kepada anak berlatih sendiri. Setelah anak 
mahir menghitung sampai lima, guru menambah jumlah kelereng menjadi 
tujuh atau sepuluh. Lalu anak mencoba menghitung kembali, mungkin 
saja ia dapat menghitung sampai sepuluh. Hal itu menandakan dengan 
bantuan guru, anak tidak hanya bisa menghitung sampai lima tetapi mampu 
menghitung sampai sepuluh. 

Vygotsky juga memberikan ide praktis bagaimana meningkatkan 
perkembangan intelektual anak sehingga anak dapat berpikir mandiri. 
Misalnya, ketika anak sedang mengerjakan sesuatu yang ia mampu 
mengerjakannya, guru atau orang tua jangan membantunya. Namun apabila 
yang dipelajarinya sangat sulit, guru harus memberikan arahan dengan cara 
memberikan petunjuk awal yang mendorong anak untuk berpikir. Misalnya, 
seorang anak berhenti di sebuah kata ketika sedang belajar membaca, 
karena tidak tahu membaca kata tersebut. Guru dapat memberikan arahan, 
“Lihat gambarnya, sedang apa kucing tersebut? atau dapat memberikan 
huruf dari kata tersebut. P-p-p. Kata apa yang bunyinya seperti itu dan 
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dapat menggambarkan isi cerita tersebut?’. Jika kata tersebut terlalu sulit 
bagi anak, maka guru hendaknya membacakan langsung kata tersebut. 
Menurut Vygotsky, menjadikan seorang anak dapat berpikir mandiri 
adalah tujuan belajar, dan penggunaan bahasa adalah kunci utamanya. 
Dengan menggunakan bahasa guru dapat mengajarkan anak bagaimana 
ia berinteraksi sosial dengan kawan-kawannya. Misalnya, Putri sedang 
mendorong temannya Titi. Guru akan mendekati Putri dan bertanya; “Apa 
yang terjadi ketika kamu mendorong Titi?’ atau “Bagaimana perasaan Titi?” 
Apabila dengan cara tidak langsung ini Putri belum mengerti, maka guru 
dapat memberikan arahan secara langsung. “Ibu pikir Titi sekarang sedang 
kesakitan. Lihat, bagaimana ia menangis!” Anak-anak harus didorong untuk 
menggunakan bahasa dalam mengekspresikan perasaannya. Misalnya, Toto 
memukul kawannya. Guru akan berkata kepada Toto: “Kalau kamu marah, 
jangan memukul tetapi bilang, “saya tidak suka itu”. Guru juga dapat 
memperkenalkan berbagai ungkapan perasaan (feelings). “Dia sangat sedih 
karena kamu dorong” atau “Saya tahu kamu sedang marah”. Dengan cara 
ini seorang anak akan mengerti permasalahan kompleks dalam hubungan 
sosial.

Teori belajar Vygotsky memiliki empat prinsip umum, yakni (1) anak 
merangkai pengetahuan; (2) belajar terjadi dalam konteks sosial; (3) belajar 
memengaruhi mental; dan (4) bahasa memegang peranan penting dalam 
perkembangan mental anak dan terdapat empat tahapan ZPD yang terjadi 
dalam perkembangan dan pembelajaran yang menyangkut ZPD, yaitu: 

Tahap 1 : Tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain.

 Seorang anak yang masih dibantu memakai baju, sepatu dan kaos 
kakinya ketika akan berangkat ke sekolah ketergantungan anak pada 
orang tua dan pengasuhnya begitu besar, tetapi ia suka memerhatikan 
cara kerja yang ditunjukkan orang dewasa. 

Tahap 2 : Tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. 

 Anak mulai berkeinginan untuk mencoba memakai baju, sepatu dan 
kaos kakinya sendiri tetapi masih sering keliru memakai sepatu antara 
kiri dan kanan. Memakai bajupun masih membutuhkan waktu yang 
lama karena keliru memasangkan kancing. 

Tahap 3 : Tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. 

 Anak mulai melakukan sesuatu tanpa adanya perintah dari orang 
dewasa. Setiap pagi sebelum berangkat ia sudah mulai paham tentang 

Dummy



133Bab 3 | Teori Perkembangan Anak

apa saja yang harus dilakukannya, misalnya memakai baju kemudian 
kaos kaki dan sepatu. 

Tahap 4 : Tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk 
berpikir abstrak. 

 Terwujudnya perilaku yang otomatisasi, anak akan segera dapat 
melakukan sesuatu tanpa contoh tetapi didasarkan pada pengetahuannya 
dalam mengingat urutan suatu kegiatan. Bahkan ia dapat menceritakan 
kembali apa yang dilakukannya saat ia hendak berangkat ke sekolah.

Pada empat tahapan ini dapat disimpulkan bahwa seseorang akan 
dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan dengan 
bantuan yang diberikan oleh orang dewasa maupun teman sebayanya yang 
lebih berkompeten terhadap hal tersebut.

3.    Mediasi 

Mediasi merupakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang 
digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. 
Ada dua jenis mediasi yang dapat memengaruhi pembelajaran yaitu, (1) 
tema mediasi semiotik di mana tanda-tanda atau lambang-lambang yang 
digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya 
ini didapat dari hal yang belum ada di sekitar kita, kemudian dibuat oleh 
orang yang lebih paham untuk membantu mengonstruksi pemikiran kita 
dan akhirnya kita menjadi paham terhadap hal yang dimaksudkan; (2) 
scaffolding di mana tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan 
seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya ini didapat 
dari hal yang memang sudah ada di suatu lingkungan, kemudian orang 
yang lebih paham tentang tanda-tanda atau lambang-lambang tersebut 
akan membantu menjelaskan kepada orang yang belum paham sehingga 
menjadi paham terhadap hal yang dimaksudkan. 

Kunci utama untuk memahami proses sosial psikologis adalah tanda-
tanda atau lambang-lambang yang berfungsi sebagai mediator. Tanda-
tanda atau lambang-lambang tersebut sebenarnya merupakan produk dari 
lingkungan sosiokultural di mana seseorang berada. Untuk memahami 
alat-alat mediasi ini, anak-anak dibantu oleh guru, orang dewasa maupun 
teman sebaya yang lebih paham. Wertsch dalam Yuliana (2005: 45-46) 
berpendapat bahwa mekanisme hubungan antara pendekatan sosiokultural 
dan fungsi-fungsi mental didasari oleh tema mediasi semiotik. Artinya 
tanda atau lambang beserta makna yang terkandung di dalamnya berfungsi 
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sebagai penghubung antara rasionalitas-sosiokultural (intermental) dengan 
individu sebagai tempat berlangsungnya proses mental. 

Dalam konteks teori Vygotsky terdapat beberapa hal yang perlu 
untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu (1) dalam kegiatan 
pembelajaran hendaknya anak memperoleh kesempatan yang luas untuk 
mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya 
melalui belajar dan berkembang; (2) pembelajaran perlu dikaitkan 
dengan tingkat perkembangan potensialnya dari pada perkembangan 
aktualnya; (3) pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi 
untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan 
intramentalnya; (4) anak diberikan kesempatan yang luas untuk 
mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan 
pengetahuan prosedural untuk melakukan tugas-tugas dan memecahkan 
masalah; dan (5) proses belajar dan pembelajaran tidak sekadar bersifat 
transferal tetapi lebih merupakan ko-konstruksi. 

Dalam teori belajar sosiokultur ini, pengetahuan yang dimiliki 
seseorang berasal dari sumber-sumber sosial yang terdapat di luar dirinya. 
Untuk mengonstruksi pengetahuan, diperlukan peranan aktif dari orang 
tersebut. Karena pengetahuan dan kemampuan tidak datang dengan 
sendirinya, namun harus diusahakan dan dipengaruhi oleh orang lain. 
Prinsip-prinsip utama teori belajar sosiokultur yang banyak digunakan 
dalam pendidikan adalah (1) pengetahuan dibangun oleh siswa secara 
aktif; (2) tekanan proses belajar mengajar terletak pada peserta didik; (3) 
mengajar adalah membantu peserta didik belajar; (4) tekanan dalam proses 
belajar lebih pada proses dan bukan pada hasil belajar; (5) kurikulum 
menekankan pada partisipasi peserta didik; dan (6) guru adalah fasilitator. 

Menurut Vygotsky, terdapat pengaruh sosiokultural pada perkembangan 
kognisi karena anak adalah seorang eksplorer yang mempunyai rasa ingin 
tahu tinggi, sangat aktif dalam pembelajaran, selalu ingin menemukan 
sendiri, dan mengembangkan pemahaman baru. Namun demikian, 
Vygostky lebih menekankan pada kontribusi sosial dalam proses 
perkembangan dan tidak melihat peranan besar dalam penemuan sendiri. 
Perkembangan pertama dalam lingkup sosial muncul dalam individu 
sebagai kategori interpsikologikal dan kemudian pada anak sebagai 
kategori intrapsikologikal. Contohnya adalah voluntary attention (perhatian 
otomatis), logical memory (memori logis), pembentukan konsep, dan 
perkembangan kemampuan memilih. Vygostky berpendapat bahwa, 
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pembelajaran pada anak terjadi melalui interaksi sosial dengan tutor 
yang lebih berpengalaman, Tutor ini menjadi model dalam berperilaku 
atau menyediakan instruksi verbal untuk anak. Model inilah yang disebut 
dengan dialog kooperatif atau kolaboratif. Anak mencari pemahaman 
perilaku atau instruksi dari tutor, menginternalisasi informasi dan 
menggunakannya untuk memformulasikan perilaku mereka.

Selain itu terdapat pengaruh budaya pada perkembangan kognisi 
sebagaimana Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan harus dilihat 
dari perspektif 4 tahap yang saling berhubungan dalam interaksi anak 
dengan lingkungan yaitu (1) perkembangan ontogenic, adalah perkembangan 
individu sepanjang hayat, digunakan oleh hampir semua ahli psikologi 
dalam menganalisis perkembangan manusia; (2) perkembangan microgenic, 
mengacu pada perubahan yang terjadi pada waktu yang relatif singkat, 
misalnya perubahan yang dapat dilihat pada saat anak memecahkan 
masalah penjumlahan pada setiap minggunya selama 11 minggu; (3)      
perkembangan phylogenic adalah perubahan yang berskala evolusi, diukur 
dalam ribuan dan bahkan jutaan tahun. Vygostsky sendiri berpendapat 
bahwa untuk pemahaman sejarah spesies dapat memberikan masukan 
pada perkembangan anak; (4) perkembangan sociohistorical, mengacu pada 
perubahan yang terjadi pada budaya, kepercayaan, norma, dan teknologi. 
Di sini Vygotsky menekankan bagaimana seseorang berkembang dalam 
lingkungan yang berubah. Dengan berfokus pada individu ataupun pada 
lingkungan tidak cukup untuk menjelaskan mengenai perkembangan 
seseorang. Untuk itu perkembangan sebaiknya dipelajari dari konteks 
sosial dan budaya.Dummy
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A. Pandangan Para Ahli tentang Anak Usia Dini
Dalam sejarah perkembangan pendidikan anak usia dini, batasan 

tentang masa anak ditemukan cukup bervariasi. Dalam pandangan 
termutakhir yang banyak dianut oleh negara-negara maju, istilah anak 
usia dini (early childhood) adalah anak yang berkisar antara usia 0-8 tahun. 
Sementara itu, di Indonesia bila dilihat dari jenjang pendidikan yang berlaku 
di Indonesia maka yang termasuk anak dalam kelompok anak usia dini 
adalah anak yang baru lahir sampai dengan anak usia taman kanak-kanak, 
yakni sekitar usia enam tahun.

Anak dilahirkan dengan potensi atau bakat dan bawaan sendiri yang 
antara satu dengan lainnya relatif berbeda potensinya. Pemahaman terhadap 
proses pertumbuhan dan perkembangan anak tidak hanya mengetahui 
perbedaan individu namun juga pengaruh atas perkembangan dan hasil 
yang dicapai. Perbedaan manusia selain dapat dilihat dari jenis kelamin, 
berat, tinggi, dan tubuhnya yang membentuk struktur tubuhnya, juga dapat 
dibedakan dari karakteristik pribadi, kecerdasan, reaksi emosi, termasuk 
gaya hidup (life style). Berikut ini akan dibahas pandangan para ahli tentang 
anak usia dini.

Ernawulan Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 2.3) mengemukakan 
bahwa pandangan para ahli pendidikan tentang anak cenderung berubah 
dari waktu ke waktu dan berbeda antara satu dengan lainnya sesuai dengan 
landasan teori yang digunakannya. Ada ahli yang menganggap anak sebagai 
makhluk yang dibentuk oleh lingkungannya. Ada ahli yang menganggap 
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anak sebagai miniature orang dewasa, dan ada pula yang memandang anak 
sebagai individu yang berbeda total dari orang dewasa. Anita Yus (2011) 
dan Syamsu Yusuf (2000) mengemukakan sejumlah ahli pendidikan yang 
pemikiran dan gagasannya banyak dijadikan acuan untuk mengembangkan 
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Di antara para ahli yang 
dimaksud yaitu Martin Luther (1483-1546), John Amos Comenius (1592-
1670), John Locke (1632-1704), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), 
Johann Pestalozzi ( 1746-1827), Friedrich Froebel (1782-1852), John 
Dewey (1859-1952), Rudolp Steiner (1861-1925), Maria Montessori (1870-
1952), John Bowlby (1907-1990), Imam Al Ghazali (1050-1111), Ki Hajar 
Dewantara (1889-1959), dan Howard Gardner (1943-1984).

1. Martin Luther

Martin Luther adalah salah seorang tokoh pendidikan yang mengajukan 
pertama kali perlu adanya sekolah. Menurutnya sekolah merupakan 
sebuah sarana yang benar-benar diperlukan untuk mengajar anak belajar 
membaca. Ditekankan oleh Martin Luther bahwa keluarga merupakan 
institusi yang paling penting untuk membuat dasar pendidikan dan 
perkembangan bagi anak. Dua pandangan Luther ini memperlihatkan 
bahwa ia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dalam 
hidup anak. Pendidikan merupakan bekal dan fondasi untuk membuat anak 
tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Tanpa pendidikan 
anak tidak akan mendapatkan bekal bagi hidupnya setelah dewasa nanti. 
Agar anak memperoleh apa yang dibutuhkannya setelah dewasa maka 
sekolah dan keluarga haruslah bermitra dan bekerja sama karena sekolah 
dan keluarga merupakan mitra harmonis yang mampu menjadikan anak 
menjadi pribadi yang religius dan sebagai sarana penegak moral.

2. John Amos Comenius

J.A. Comenius yang hidup pada 1592-1670 sangat meyakini bahwa 
pendidikan harus dimulai sejak dini. Jadi sejak anak lahir kedua pendidikan 
harus sudah mulai diberikan. Pendidikan yang diberikan sejak dini tersebut 
harus berlangsung secara alami dengan memerhatikan berbagai aspek antara 
lain aspek kematangan (maturation) dan memberikan kesempatan pada anak 
untuk menggunakan segenap pancaindranya saat menerima pendidikan 
dimaksud. Comenius sangat percaya bahwa pendidikan semacam inilah 
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yang disebut dengan pendidikan dan pembelajaran yang terbaik untuk 
anak. Sebab bagaimanapun juga dalam setiap gerak-geriknya anak haruslah 
menggunakan panca indranya, dan pengalaman-pengalaman sensorial yang 
dialami anak usia dini merupakan dasar semua pembelajaran. Oleh karena 
itu, Comenius meyakini bahwa penggunaan buku yang ada ilustrasinya 
akan sangat membantu mengembangkan kemampuan dan keterampilan 
anak dalam menguasai sesuatu. Comenius juga menekankan pentingnya 
bermain dalam pertumbuhan dan perkembangan diri anak. Kegiatan 
bermain akan memberi peluang kepada anak untuk mengekspresikan diri 
dan bereksplorasi secara bebas. Situasi dan kondisi ini akan membentuk 
pengalaman yang sangat berarti bagi perkembangan diri anak dan sekaligus 
sebagai pijakan dasar dalam belajar.

3. John Locke

John Locke yang terkenal dengan teori “tabularasa” ini hidup pada 
tahun 1632-1704. Teori tabularasa memandang bahwa anak sebagai kertas 
putih. Teori ini mengakui bahwa pada saat lahir anak tidak berdaya dan 
tidak memiliki apa-apa. Anak berada dan hidup di dalam lingkungan yang 
sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan dirinya. Lingkunganlah 
yang membentuk dan memberi warna kertas putih. Warna atau isi ini 
sebagai pengalaman. Melalui pengalaman yang dimiliki anak saat berada 
di lingkungannya bersama dengan pengaruh lingkungan pada saat itu 
menentukan pola pikir dan sifat alami atau karakter anak. John Locke 
sangat mempercayai bahwa agar anak untuk mendapatkan pembelajaran 
dari lingkungannya diperlukan satu cara yaitu mendapatkan pelatihan-
pelatihan sensoris. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kesiapan 
belajar(learning readiness). Kesiapan inilah yang memengaruhi keberhasilan 
anak belajar kelak. 

4. Jean-Jacques Rousseau 

Rousseau bukan pendidik anak usia dini, tetapi pandangannya 
memengaruhi pelaksanaan PAUD. Rousseau yang hidup pada 1712-
1778 mengembangkan pemikiran bahwa pendidikan dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan alami yang disebutnya sebagai pendekatan 
naturalistik. Pendidikan naturalistik membiarkan anak tumbuh tanpa 
intervensi dengan cara tidak membandingkan anak satu dengan anak 

Dummy



140 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

lain serta memberikan kebebasan anak untuk mengeksplorasi tanpa 
membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebagai seorang naturalis, 
Rousseau meyakini bahwa orang dewasa berperan sebagai pendidik dengan 
memberi dukungan (support) kepada anak untuk dapat berkembang secara 
alami. Dengan kata lain, siapkan lingkungan yang sesuai dengan karakteristik 
dan kebutuhan perkembangan anak agar anak dapat berkembang maksimal 
dan beri kesempatan kepada anak untuk berkembang sendiri. Orang dewasa 
cukup mendukung dan memfasilitasi upaya anak untuk berkembang. 
Rousseau mengemukakan juga bahwa kesiapan anak merupakan faktor 
penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, orang dewasa perlu 
membantu anak membangun kesiapan belajar.

5. Johann Pestalozzi 

Pestalozzi lahir pada 1746. Ia wafat pada 1827. Pestalozzi sangat 
menekankan bahwa pendidikan perlu memerhatikan kematangan anak. 
Ia berpendapat bahwa pendidikan harus didasarkan pada pengaruh “objek 
pembelajaran”. Misalnya guru perlu membawa benda sesungguhnya 
ketika mengajar. Ia juga sangat menekankan pada pengembangan aspek 
sosial sehingga anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan 
mampu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pendidikan sosial 
akan berkembang jika pendidikan dimulai dengan pendidikan keluarga 
yang baik. Peran utama pendidikan sangat ditekankan pada ibu yang 
dapat memberikan sendi-sendi dalam pendidikan jasmani, budi pekerti, 
dan agama. 

Pestalozzi memiliki pandangan tentang perkembangan dan pendidikan 
anak sebagai berikut: (1) menekankan pada pengamatan alam. Alam 
sebagai sumber pertama pengetahuan. Oleh karena itu, kegiatan belajar 
dilakukan melalui pengamatan-pengamatan. Bawa anak ke luar ruangan 
untuk mengamati tumbuhan, hewan, batu-batuan, dan yang lainnya. Atau 
bawa sesuatu dari luar (tumbuhan, hewan, atau lainnya) ke dalam ruangan 
sebagai bahan pengamatan anak. Melalui pengamatan yang dilakukan, anak 
akan memperoleh sejumlah pengetahuan; (2) menumbuhkan keaktifan 
jiwa raga anak. Pestalozzi percaya bahwa pendidikan akan berhasil bila 
berdasarkan pada kesan yang berhubungan dengan sensory impressions. 
Untuk keaktifan raga, anak perlu bergerak melakukan berbagai aktivitas 
baik secara fisik dan psikis. Anak perlu menyentuh, meraba, memegang, 
dan membolakbalikkan sesuatu. Anak perlu berjalan, berlari, melompat, 
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dan yang lainnya. Keaktifan fisik mendorong terjadinya keaktifan 
jiwa. Anak akan berpikir pada saat menyentuh dan meraba. Pendidik/
guru dapat membantu anak mengaktifkan jiwanya dengan pertanyaan 
yang mengarahkan dan mendorong. Misalnya apa yang kamu rasakan? 
bagaimana kalau dibalik? Semua aktivitas ini akan membangun kesan yang 
membentuk pengetahuan dan kemampuan; (3) pembelajaran dilakukan 
secara teratur dan bertahap. Pestalozzi berharap bahwa kegiatan belajar 
dapat dilakukan secara berurutan, mulai dari yang konkret ke abstrak, 
dari yang mudah ke yang sulit, dari yang dekat dengan diri anak sampai 
ke yang paling jauh, dari yang sederhana ke kompleks. Prinsip ini sesuai 
dengan karakteristik anak yang tumbuh dan berkembang secara bertahap. 

6. Friederich Wilhem Frobel 

 Frobel lahir 1782 di Oberweiszbach (Jerman). Ia berkarya sampai 
1852. Frobel merupakan salah seorang tokoh pendidikan anak yang 
banyak memberikan pengaruh dalam pemikiran baru (modern) dalam 
pengembangan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak. Walaupun 
ia banyak mempelajari visi kependidikan Pestalozzi, namun Frobel banyak 
memberikan critical thingking pada sekolah Pestalozzi terutama dari 
segi kurangnya keterpaduan model pelaksanaannya pembelajaran. Pola 
pendidikan demokratis yang dikembangkannya banyak menimbulkan 
konfrontasi dengan pihak pemerintah sehingga ia dianggap sebagai 
pemberontak. Pada 1840, untuk merealisasikan cita-citanya Frobel yang 
meresmikan sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Kindergarten. 
Nama inilah, sebagai awal dari nama taman kanak-kanak. Walaupun banyak 
tantangan (sampai ditutupnya lembaga pendidikan ini) tidak membuat 
Frobel patah semangat sehingga ia berniat untuk mengembangkan cita-
citanya di Amerika. Namun sebelum cita-cita ini terealisasi ia meninggal 
1852.

 Frobel memiliki prinsip bahwa pendidikan sebagai (1) pengembangan 
autoaktivitas. Anak didik pada dasarnya merupakan individu yang aktif. 
Bila anak belum menunjukkan aktivitas perlu didorong untuk aktif 
sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan (pekerjaan) yang produktif; 
(2) kebebasan atau suasana merdeka. Autoaktivitas anak akan tumbuh dan 
berkembang jika pada anak diberikan kesempatan dalam suasana bebas 
sehingga anak mampu berkembang anak sesuai potensinya masing-masing. 
Melalui suasana bebas atau merdeka, anak akan memperoleh kesempatan 
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mengembangkan daya fantasi atau khayalnya, terutama daya cipta untuk 
membentuk sesuatu dengan kekuatan fantasi anak; (3) pengamatan dan 
peragaan. Kegiatan ini dimaksudkan terutama dalam mengembangkan 
seluruh indra anak. Prinsip Frobel ini selaras dengan Pestalozzi tentang 
verbalistik. Untuk menghindari verbalistik anak perlu diberi kesempatan 
untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai kondisi lingkungan alam 
di sekitar. Pada lingkungan alam yang jauh atau sulit untuk diamati maka 
dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip peragaan. Pendidik dapat 
memperagakan hal-hal yang tidak mungkin diamati anak secara langsung, 
baik berupa lingkungan fisik, sosial, maupun keagamaan.

7. John Dewey 

John Dewey beraliran progresivisme yang hidup pada 1859-1952. 
Dewey mengemukakan bahwa minat anak menjadi hal yang penting 
dalam pembelajaran. Minat ini yang menjadi acuan dalam menentukan 
topik pembahasan dalam pembelajaran. Penyusunan kurikulum 
berpusatkan kepada anak. Anak perlu belajar dari kehidupan sehingga 
memperoleh keterampilan sebagai bekal kehidupan. Pembelajaran di kelas 
melibatkan kegiatan fisik, penggunaan benda-benda sebagai alat yang 
dapat dimanipulasi anak secara konkret sehingga dapat mengembangkan 
kemampuan intelektual. Interaksi antaranak juga diperlukan sehingga anak 
dapat belajar dari lingkungan sosialnya. 

8. Rudolf Stainer 

Rudolf Stainer terkenal dengan sekolah waldorf. Ia dilahirkan di 
Austria pada 1861. Rudolf Stainer yang berkarya sampai tahun 1925 
memiliki pandangan yang bersumber dari perpaduan jiwa seorang 
humanis dan ilmuwan. Stainer berpendapat bahwa anak berkembang 
melalui pengalaman dan proses berpikir. Perkembangan diri anak adalah 
perkembangan kesadaran. Anak perlu banyak berhubungan dengan 
lingkungannya dan mengeksplorasi lingkungan untuk memperoleh suatu 
pemahaman. Pembelajaran perlu dilakukan dengan menggunakan media 
yang berkaitan dengan lingkungan.
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9. Maria Montessori

Montessori hidup pada 1870-1952. Montessori adalah pakar yang 
prinsip pendidikannya hingga kini tidak dapat dilepaskan pengaruhnya 
terhadap proses pengajaran di lembaga pendidikan prasekolah. Ia seorang 
dokter yang termasuk peletak dasar pendidikan prasekolah yang meyakini 
bahwa pendidikan dimulai sejak anak lahir. Tahun-tahun pertama 
kehidupan anak merupakan masa-masa sangat formatif dan merupakan 
masa yang paling penting baik fisik maupun mental. Bayi yang masih 
kecil perlu dikenalkan pada orang-orang dan suara-suara, diajak bermain 
dan bercakap-cakap agar anak dapat berkembang menjadi anak normal 
yang bahagia. Bayi memiliki pikiran yang aktif. Artinya, bayi bukanlah 
makhluk pasif yang hanya menunggu instruksi dari orang. Melalui kegiatan 
belajar yang dilakukan secara bertahap, pola-pola perilaku ditetapkan dan 
kekuatan-kekuatan pikiran orang dewasa secara perlahan ditumbuhkan. 
Metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan tahun-tahun kelahiran 
sampai dengan enam tahun biasanya akan menentukan kepribadian anak 
setelah dewasa.

Maria Montessori juga meyakini bahwa dalam tahun-tahun awal 
kehidupan, seorang anak mempunyai masa peka (sensitive periods). Masa peka 
dapat digambarkan sebagai satu situasi atau waktu siap berkembangnya 
pembawaan atau potensi yang dimiliki anak. Potensi ini akan mati dan tidak 
akan muncul lagi apabila tidak diberikan kesempatan untuk berkembang 
tepat pada waktunya. Masa peka setiap anak tidak sama, namun jika masa 
peka telah muncul dalam diri seorang anak, orang tua, guru, atau orang 
dewasa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhannya wajib untuk 
menyediakan alat-alat latihan. Alat-alat ini akan menunjang stimulasi 
terhadap potensi yang sedang muncul pada anak. Dasar pendidikan 
Montessori yaitu penghargaan terhadap anak, absorbent mind (pemikiran 
yang cepat menyerap), sensitive periods (masa peka), penataan lingkungan 
sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak, pendidikan diri sendiri 
(pedosentris), dan kebebasan.

Secara jelas Montessori menekankan pentingnya pendidikan motorik, 
sensori, dan bahasa bagi anak usia dini. Menurutnya pendidikan motorik 
yang mengarahkan gerakan-gerakan anak menjadi gerakan yang lebih 
berarti akan membuat anak lebih tenang, gembira, dan puas. Sementara 
pendidikan sensori adalah pendidikan yang menekankan dasar kemampuan 
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intelektual anak melalui pengamatan dan latihan terus-menerus, sambil 
melakukan perbandingan dan penilaian. Adapun fungsi pendidikan bahasa 
adalah agar anak mampu mengekspresikan diri. Ketiga macam pendidikan 
inilah yang dilabelkan secara terpadu akan mengantarkan anak kepada satu 
keutuhan pribadi mandiri.

10. John Bowlby

Bowbly lahir pada 1907 dan meninggal pada 1990. Bowlby lebih 
menekankan pada perkembangan aspek psikososial. Bowlby terkenal 
dengan teori kedekatan (attachment). Menurutnya, secara genetis anak akan 
dekat dan nyaman dengan ibunya. Anak juga dekat dengan orang-orang 
yang dapat membuatnya nyaman dan membantunya untuk bertahan hidup. 
Orang dewasa yang dapat menangkap sinyal bayi, seperti menangkap arti 
suara, arti suara tangis, senyuman, tatapan bahasa tubuh ditampilkan 
anak, dan lainnya akan membuat anak dekat dengan orang ini. Bowlby 
mengemukakan bahwa anak usia dini (3-4 tahun) sudah bisa terpisah 
dengan orang tuanya (pengasuhnya) untuk waktu tidak terlalu lama dan 
mengerti mengapa harus terpisah. Ia bisa diajak kerja sama. Pendidikan 
menurut Bowlby adalah melatih anak untuk bekerja sama dengan orang-
orang di sekitar anak.

11. Ki. Hajar Dewantara

Dewantara seorang tokoh Indonesia yang hidup pada 1889 sampai 
1959. Ia berpendapat bahwa anak-anak ialah makhluk yang memiliki 
kodratnya masing-masing. Kaum pendidik hanya membantu menuntun 
kodratnya ini. Jika anak memiliki kodrat yang tidak baik, maka tugas 
pendidik untuk membantunya menjadi baik. Jika anak sudah memiliki 
kodrat yang baik, maka ia akan lebih baik lagi jika dibantu melalui 
pendidikan. Kodrat dan lingkungan merupakan konvergensi yang saling 
berkaitan dan memengaruhi satu sama lain.

Dewantara mendirikan Taman Indria untuk anak usia dini. Pandangan 
Dewantara tentang pendididikan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun 
karso, tut wuri handayani. Pendidikan dilaksanakan dengan memberi contoh 
teladan, memberi semangat, dan mendorong anak untuk berkembang. 
Sistem yang dipakai ialah sistem “among” dengan maksud memberi 
kemerdekaan, kesukarelaan, demokrasi, toleransi, ketertiban, kedamaian, 
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kesesuaian dengan keadaan, dan hindari perintah dan paksaan. Sistem ini 
mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, dan 
tenaganya serta dapat mencari pengetahuan sendiri. Filosofi (pandangan) 
Ki Hajar Dewantara yang dianut adalah asah, asih, asuh.

12. Howard Gardner 

Gardner lahir pada tahun 1943 merupakan seorang pakar pendidikan 
Amerika Serikat dan mencetuskan sebuah teori yang terkenal di zaman 
sekarang ini yang disebut Multiple Intelligences. Terdapat keragaman 
terjemahan tentang Multiple Intelligences ini, sebagian orang menerjemahkan 
dengan kecerdasan ganda, kecerdasan majemuk dan kecerdasan jamak. 
Gardner menyatakan bahwa sejatinya setiap anak ialah anak yang cerdas. 
Pandangan Gardner ini menentang bahwa kecerdasan hanya dilihat dari 
faktor kecerdasan intelektual (IQ). Ia meyakini bahwa setiap anak itu 
memiliki kecerdasan karena kecerdasan itu bisa dilihat dari berbagai dimensi 
dan anak memiliki banyak kemampuan dengan berbagai dimensinya. 
Setiap kecerdasan yang dimiliki anak akan membuat anak mampu meraih 
sebuah kemahiran dan itu akan mengantarkannya untuk mencapai sebuah 
kesuksesan. Oleh karena itu, pendidik/guru perlu memfasilitasi setiap 
kecerdasan yang dimiliki anak dalam proses pembelajaran dan kegiatan 
belajar. Gardner meyakini bahwa setiap anak memiliki peluang untuk 
belajar dengan gaya masing-masing dan bila hal ini dipenuhi maka anak 
akan berkembang dengan sukses.

Gardner mengutarakan serangkaian kelebihan teori kecerdasan 
jamak, yaitu, (a) memiliki dukungan riset multidisiplin yakni antropologi, 
psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, 
fisiologi hewan dan neuroanatomi; dan (b) apabila dibandingkan dengan 
teori kecerdasan lain, jumlah kecerdasan dalam kecerdasan jamak beragam, 
sehingga akan tampak “keadilan” dalam menentukan dominasi kecerdasan 
tertentu untuk tiap individu. 

Dijelaskan Gardner (Amstrong, 2003: 12) bahwa kecerdasan jamak 
memiliki karakteristik konsep sebagai berikut ini : (a) semua inteligensi itu 
berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Dalam pengertian ini, tidak ada 
kecerdasan yang lebih baik atau lebih penting dari kecerdasan yang lain; (b) 
semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama; (c) 
terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan; (d) semua 
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kecerdasan yang berbeda-beda tersebut bekerja sama untuk mewujudkan 
aktivitas yang dilakukan individu; (e) semua jenis kecerdasan tersebut 
ditemukan di seluruh/semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan 
kelompok usia; dan (f) saat seseorang dewasa, kecerdasan diekspresikan 
melalui rentang pencapaian profesi dan hobi. Adapun kecerdasan jamak 
dan indikatornya adalah sebagai berikut.

a. Kecerdasan verbal (linguistik) 

 Kecerdasan verbal/linguistik adalah bagian dari kecerdasan jamak 
berkaitan dengan kepekaan terhadap bunyi, struktur, makna dan 
fungsi kata serta bahasa yang muncul melalui kegiatan bercakap-
cakap, berdiskusi dan membaca. Ciri-ciri yang dapat diidentifikasi 
dari kemunculan kecerdasan ini adalah: senang membaca, menulis, 
bercerita, bermain games kata-kata, dan lain-lain. Indikatornya adalah 
suka menulis kreatif; menuturkan lelucon atau cerita; sangat hafal 
nama, tempat atau tanggal; menikmati membaca buku; mengeja kata-
kata dengan mudah dan tepat; menyukai pantun, dan permainan kata; 
suka mengisi teka-teki silang; menikmati cerita lisan; memiliki kosa 
kata yang luas lebih dari anak seusianya. 

b. Kecerdasan logika matematika 

 Kecerdasan logika matematika adalah bagian dari kecerdasan jamak 
berkaitan dengan kepekaan dalam mencari dan menemukan pola yang 
digunakan untuk melakukan kalkulasi hitung dan berpikir abstrak serta 
berpikir logis dan berpikir ilmiah. Indikatornya adalah menghitung 
di luar kepala secara cepat; menikmati bahasa komputer; senantiasa 
bertanya mengapa ini dan itu; senang bermain catur dan permainan 
strategi lainnya; menjelaskan masalah secara logis; melakukan uji coba 
dan bereksperimen. 

c. Kecerdasan musik-irama 

 Kecerdasan musik irama adalah bagian dari kecerdasan jamak yang 
berkaitan dengan kepekaan dalam mendengarkan suara, musik, 
dan suara lainnya. Kemunculan kecerdasan ini dapat dilihat dari 
kemampuan dalam menghasilkan dan mengapresiasi ritme dan musik 
yang dapat diwujudkan dalam kemampuan mempersepsikan, misalnya 
sebagai pemain musik, membedakan, misalnya sebagai kritisi musik, 
dan mengekspresikan. Indikatornya adalah senang memainkan alat 
musik; senantiasa ingat irama suatu melodi; berprestasi baik dalam 
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seni musik; senang belajar jika ada iringan musik; bernyanyi untuk 
diri sendiri atau untuk orang lain; mudah mengikuti irama lagu musik; 
memiliki suara yang bagus untuk bernyanyi; sensitif terhadap suara-
suara di lingkungan sekitar; memberikan reaksi yang kuat terhadap 
berbagai jenis musik. 

d. Kecerdasan kinestetik dan gerakan tubuh (bodily – kinesthetic)

 Kecerdasan kinestetik adalah bagian dari kecerdasan jamak yang 
berkaitan dengan kepekaan dan keterampilan dalam mengontrol 
koordinasi gerakan tubuh melalui gerakan motorik kasar dan halus, 
seperti menggunakan alat-alat secara terampil, melompat, berlari, 
berhenti secara tiba-tiba dengan terampil dalam rangka melakukan 
gerakan senam atau tari. Indikatornya adalah bergerak-gerak ketika 
sedang duduk; terlibat dalam kegiatan fisik: olahraga, permainan; 
menikmati gerak melompat, lari, gulat atau lain kegiatan serupa; 
terampil dalam kerajinan tangan; pintar menirukan gerakan, kebiasaan 
dan perilaku orang lain; senang bekerja dengan tanah liat, melukis 
dengan jari. 

e. Kecerdasan visual-spatial 

 Kecerdasan visual-spatial adalah bagian dari kecerdasan jamak yang 
berkaitan dengan kepekaan dalam memadukan kegiatan persepsi 
visual (mata) maupun pikiran serta kemampuan mentransformasikan 
persepsi visual spatial seperti yang dilakukan dalam kegiatan melukis, 
mendesain pola, merancang bangunan, dan lain-lain. Kecerdasan ini 
melibatkan kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ukuran, luas, 
dan hubungan-hubungannya yang ada di antara unsur-unsur itu. 
Indikatornya adalah menonjol dalam pelajaran seni; sewaktu berpikir 
memberikan gambaran jelas tentang hal/peristiwa; mudah membaca 
peta dan grafik; menggambar sosok orang atau bentuk hewan persis 
aslinya; senang nonton film, slide atau foto; senang bermain teka-teki 
silang, ‘maze’; sering melamun; membangun konstruksi tiga dimensi. 

f. Kecerdasan intrapersonal 

 Kecerdasan intrapersonal adalah bagian dari kecerdasan jamak yang 
berkaitan dengan kepekaan dalam melakukan introspeksi terhadap 
diri sendiri dan membandingkannya dengan kelemahan dan kekuatan 
orang lain. Indikator dari kemunculan kecerdasan ini dapat dilihat 
dari sikap bebas dan memiliki pandangan sendiri, memiliki kemauan 
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yang kuat, belajar dan bekerja sendiri, belajar dari pengalaman 
masa lalu, mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan tepat. 
Memperlihatkan sikap bebas dan memiliki kemauan yang kuat; bangga 
dengan keadaan dirinya; belajar/bekerja dengan baik secara sendiri; 
memiliki pandangan sendiri lain dari yang umum; dengan tepat 
mengekspresikan perasaannya.

g. Kecerdasan interpersonal 

 Bagian dari kecerdasan jamak (multiple intelligences) yang berkaitan 
dengan kepekaan dalam membedakan dan merespons perilaku yang 
ditampilkan orang lain. Kemunculan dari kecerdasan ini dapat dilihat 
kemampuan menggerakkan dan berkomunikasi dengan orang lain, 
bekerja sama dalam tim, disenangi oleh orang-orang lain yang berada 
di sekitarnya, kemampuan menggerakkan dan berkomunikasi dengan 
orang lain. Indikatornya adalah mempunyai banyak teman; banyak 
bersosialisasi di sekolah dan lingkungannya; terlihat sangat mengenali 
lingkungannya; menikmati permainan kelompok; bersimpati terhadap 
perasaan orang lain; dapat menghibur teman-temannya yang sedang 
sedih; berbakat untuk menjadi pemimpin.

h. Kecerdasan naturalis

 Kecerdasan naturalis adalah bagian dari kecerdasan jamak yang 
berkaitan dengan kepekaan dalam mengapresiasi alam dan lingkungan 
sekitar. Kemunculan kecerdasan ini dapat dilihat dari kecintaan 
terhadap alam dan lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti 
kepedulian terhadap lingkungan atau konservasi lingkungan alam 
sekitar. Indikatornya adalah akrab dengan peliharaan; menikmati 
berjalan-jalan di alam terbuka; peka terhadap bentuk-bentuk alam; 
suka berkebun atau berada dekat kebun; menikmati akuarium, 
herbarium, terarium, atau sistem kehidupan lainnya; menyukai 
lingkungan yang bersih dan sehat; yakin bahwa binatang memiliki 
haknya sendiri. 

i. Kecerdasan spiritual

 Kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence (SI) yaitu kecerdasan 
yang berkaitan dengan keterampilan dalam bidang mengolah 
rohani. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi 
dan memecahkan persoalan makna dan nilai, kecerdasan untuk 
menempatkan tindakan dan hidup dalam makna yang lebih luas dan 
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kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 
seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. SI adalah 
fondasi yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EI secara efektif. 
Sementara itu Zohar & Marshall (2000: 3-4) meyakini bahwa SI 
merupakan kecerdasan tertinggi karena kecerdasan spiritual adalah 
pemikiran yang terilhami. Ia adalah cahaya, ciuman kehidupan yang 
membangunkan tidur indah kita. Ia menghidupkan orang dari segala 
usia, di segala situasi. Dalam diri anak-anak, kesadaran itu menjadikan 
mereka ingin menemukan dan mengembangkan bakat-bakat bawaan, 
energi, dan hasratnya (Marsha Sinetar, 2000: ix). Abraham Maslow 
mendefinisikan aktualisasi diri sebagai wilayah spiritual, yaitu wilayah 
bagi seseorang untuk mencurahkan kreativitasnya dengan santai, 
senang (gembira), toleran, dan perasaan terpanggil untuk membantu 
orang lain menggapai kebijaksanaan dan kebahagiaan. 

 Spiritualitas merupakan ranah yang unik dan tidak dapat digantikan 
oleh ranah lainnya seperti kognisi, emosi, dan sistem sosial. Juga tidak 
terartikulasikan ke dalam praktik dan ilmu perilaku. Transendental 
bermakna bahwa nilai-nilai kebaikan atau norma-norma kehidupan 
dalam persepktif manusia harus disandarkan kepada aturan dan 
ketentuan Tuhan, dan ini berlaku untuk semua hal dan kejadian.

B. Ciri-ciri Fase Anak Usia Dini
A.J. Cropley (Musbikin, 2010: 38) pernah menulis seperti ini: 

“Sebagaimana orang dewasa, tahun-tahun sekarang ditandai dengan 
meningkatnya minat terhadap pendidikan untuk umur di bawah enam 
tahun. Khususnya sudah tumbuh pengakuan bahwa masa anak-anak 
awal merupakan fase perkembangan yang mempunyai karakteristik 
dan ciri-ciri tersendiri, dan bukan hanya semata-mata penantian untuk 
memasuki periode anak-anak, remaja, dan dewasa, namun merupakan 
fase kritis pertumbuhan dalam aspek perkembangan intelektual, 
perhatian, konsentrasi, kewaspadaan, pertumbuhan kognitif, dan 
perkembangan sosial”. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa masa 
anak usia dini memiliki ciri-ciri dengan serangkaian perkembangan yang 
mengikutinya. Anak berbeda dengan orang dewasa dan ciri-ciri dalam masa 
perkembangannya juga sangat berbeda dengan orang dewasa. Mengutip 
Kartini Kartono (1986), Ernawulan Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 
2.6-2.10) memaparkan beberapa ciri anak masa usia dini sebagai berikut.
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1. Bersifat Egosentris Naif

Anak dikatakan memiliki sifat egosentris naif karena anak selalu 
memandang dunia luar dari perspektif pandangannya sendiri, sesuai 
dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri, serta dibatasi oleh 
perasaan dan pikirannya yang masih sempit. Tidak dapat dipungkiri anak 
masih sangat dipengaruhi oleh akalnya yang masih sangat sederhana 
sehingga tidak mampu menyelami perasaan dan pikiran orang lain. Anak 
belum memahami arti sebenarnya dari suatu peristiwa dan belum mampu 
menempatkan dirinya ke dalam kehidupan atau pikiran orang lain. Ia 
sangat terikat pada dirinya sendiri dan menganggap bahwa pribadinya 
adalah satu dan terpadu erat dengan lingkungannya. Dengan kata lain 
anak belum mampu memisahkan dirinya dengan lingkungannya. Dalam 
proses perkembangannya setiap anak memiliki sikap egosentris yang naif 
ini dan bersifat sementara (temporer). Inti dari sikap ini adalah anak belum 
dapat memahami bahwa suatu peristiwa tertentu bagi orang lain memiliki 
makna yang berbeda dengan pengertian yang dimiliki anak. Contoh sifat 
egosentris naif adalah sebagai berikut. “Nisa anak berusia tiga tahun 
bermain boneka dengan teman seusianya. Suatu waktu mereka berebut 
boneka dan saling mencubit, akhirnya temannya menangis. Hal ini terjadi 
karena Nisa tidak mau memberikan mainan tersebut pada temannya. 
Ibunya mencoba menengahi sikap Nisa dengan memberikan mainan boneka 
lainnya, dengan harapan mereka bermain sendiri-sendiri. Namun ternyata, 
Nisa malah menangis dan menginginkan dua boneka itu dimainkannya 
sendiri”. Ilustrasi ini memberikan gambaran bahwa bagaimana anak seusia 
Nisa masih memandang segala sesuatu dari pikiran dan keinginan dirinya. 
Ia belum tahu bahwa orang lain memiliki pandangan dan keinginan yang 
berbeda, yang ia tahu bahwa keinginannya harus terpenuhi.

2. Relasi Sosial yang Primitif

Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris yang 
naif. Ciri ini ditandai oleh kehidupan anak yang belum dapat memisahkan 
antara keadaan dirinya dengan keadaan sosial sekitarnya. Dengan kata lain 
anak belum dapat membedakan antara kondisi dirinya dengan kondisi orang 
lain atau anak lain di luar dirinya. Anak pada masa ini hanya memiliki 
minat terhadap banda-benda dan peristiwa yang sesuai dengan fantasinya. 
Ini bermakna bahwa anak membangun dunianya dengan khayalan dan 
keinginannya sendiri serta menafikan keinginan dan dunia orang lain.
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Dapat dikatakan bahwa relasi sosial anak dengan lingkungannya masih 
sangat longgar yang disebabkan anak belum dapat menghayati kedudukan 
diri sendiri dalam lingkungannya. Anak benar-benar menyadari dan 
mengerti adanya orang lain dan benda lain di luar dirinya yang sifatnya 
berbeda dengan dia. Anak berkeyakinan bahwa orang lain menghayati dan 
merasakan suatu peristiwa sama halnya dengan penghayatannya sendiri. 
Contohnya sifat relasi sosial yang primitif adalah sebagai berikut. 

“Anto yang belajar di sebuah TK kelompok A setiap hari ke sekolah 
selalu membawa makanan. Suatu hari teman sebelah Anto terlihat murung 
karena tidak membawa bekal makanan, namun Anto dengan enaknya 
memakan bekalnya dan tidak mempedulikan bahwa teman di sampingnya 
tidak membawa bekal makanan. Guru melihat kondisi ini dan akhirnya 
mengajak anak-anak untuk mau membagi bekalnya kepada teman yang 
tidak membawa bekal”. Ilustrasi tadi menggambarkan bahwa anak pada 
dasarnya belum memiliki pemahaman bahwa orang lain berbeda dengan 
dirinya. Anak masih menganggap bahwa orang lain sama dengan dirinya. 
Pada masa inilah anak perlu dibimbing dan dididik bagaimana memahami 
kondisi orang lain yang berbeda jauh dengan kondisi dirinya, sehingga anak 
mau dan mampu berbagi dengan orang. 

3. Kesatuan Jasmani dan Rohani yang Nyaris Tidak Terpisahkan

Pada anak usia dini kondisi jasmani dan rohani nyaris tidak 
terpisahkan karena nyatanya anak memang belum mampu memisahkan 
keduanya. Isi jasmani dan rohani anak usia dini masih merupakan satu 
kesatuan yang utuh. Pemahaman dan penghayatan anak terhadap sesuatu 
diekspresikan atau dikeluarkan secara bebas dan spontan, serta jujur 
baik dalam mimik, tingkah laku, maupun bahasanya. Anak tidak dapat 
berbohong atau berperilaku pura-pura, namun mengekspresikan segala 
sesuatu yang dirasakannya secara terbuka. Bentuk gambaran kesatuan 
jasmani dan rohani anak dapat disimak dalam ilustrasi berikut ini. “Dini 
seorang anak berusia empat tahun sedang bermain bersama temannya, 
tiba-tiba temannya berbuat licik dan Dini menangis. Ekspresi kekesalan 
Dini tidak hanya ditunjukkan dengan mengeluarkan air mata namun 
juga mengeluarkan suara yang keras, dan anggota tubuhnya berguncang-
guncang oleh suasana hati yang tidak menyenangkan”. Ilustrasi tadi dapat 
dipahami bahwa ekspresi rasa kesal atau ketidaksenangan anak seperti 
Dini ditunjukkan tidak hanya dengan mengeluarkan air mata sebagai 
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tanda menangis, namun anak seusia Dini menunjukkannya dengan 
mengungkapkan kata-kata tidak senang dengan nada yang keras dan 
menggerakkan anggota tubuhnya yang lain. Ekspresi yang diperlihatkan 
Dini merupakan wujud masih bersatunya jasmani dan rohani anak. Anak 
belum dapat menunjukkan ketidaksenangannya hanya dengan menangis 
atau mengungkapkannya hanya dengan kata-kata.

4. Sikap Hidup yang Fisiognomis

Fisiognomis adalah atribut fisik. Anak usia dini masih bersikap 
fisiognomis terhadap dunianya, artinya secara langsung anak memberikan 
atribut atau sifat lahiriah atau sifat konkret, nyata terhadap apa yang 
dipahami dan dihayatinya. Kondisi ini disebabkan karena pemahaman anak 
terhadap apa yang dihadapinya masih bersifat menyatu (totalitera) antara 
jasmani dan rohani. Anak belum dapat membedakan antara benda hidup 
dan benda mati. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya dianggap memiliki 
jiwa yang merupakan makhluk hidup yang memiliki jasmani dan rohani 
sekaligus, seperti dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak pada usia ini tidak 
jarang melakukan percakapan dengan binatang atau benda mati lainnya 
misalnya boneka.

Bagaimana sikap fisiognomis pada anak dapat diamati dalam contoh 
berikut ini. Nadia anak berusia empat setengah (4,5) tahun sedang bermain 
boneka di teras rumahnya. Ia memegang-megang badan dan kening boneka 
itu sambil berkata: “Kamu kenapa, koq badannya panas. Kamu sakit ya?. 
Saya kasih obat ya biar sembuh”. Contoh lain, Dita seorang anak berusia 
tiga tahun. Ia sedang bermain peran sendiri dengan beberapa benda dan 
boneka. Boneka dan benda-benda itu diajaknya berbicara seolah-olah benda 
dan boneka itu dokter atau ibunya. Salah satu ucapan Dita adalah seperti 
berikut ini : “Dokter, aku sakit panas, aku diperiksa ya”. Dalam kehidupan 
sehari-hari tidak jarang ditemui anak-anak yang mengajak bicara boneka 
mainannya atau binatang peliharaannya atau bahkan berbicara dengan 
dirinya sendiri yang memperlihatkan bahwa anak berimajinasi. Imajinasi 
ini menggambarkan bahwa anak sedang berbicara dengan orang lain atau 
anak menganggap bahwa binatang atau boneka itu sama dengan dirinya, 
yang dapat mendengarkan dan berbicara padanya.
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C. Karakteristik dan Permasalahan Perkembangan Anak Usia 
Dini 
Aspek perkembangan anak usia dini mencakup banyak aspek. Aspek-

aspek perkembangan dimaksud adalah terkait pada perkembangan fisik, 
motorik, kognitif, bahasa, nilai-nilai dan moral agama, seni dan sosial 
emosional. Aspek-aspek perkembangan tersebut tidak berkembang sendiri-
sendiri namun terintegrasi menjadi satu kesatuan. Apabila satu aspek 
mengalami hambatan maka akan memengaruhi aspek perkembangan 
lainnya. Misalnya, jika dalam perkembangan fisik anak ada yang terganggu 
(misalnya dalam pendengaran) maka aspek perkembangan bahasa maupun 
kognitifnya juga mengalami hambatan. Selain itu mungkin juga anak 
akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. 
Berikut paparan masing-masing aspek perkembangan anak usia dini.

1. Perkembangan Fisik Motorik

Salah satu aspek perkembangan yang cukup signifikan dalam 
kehidupan anak usia dini adalah perkembangan fisik. Perkembangan 
fisik sangat penting dipelajari, karena baik secara langsung maupun tidak 
langsung akan memengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsung, 
perkembangan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam 
bergerak. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik 
akan memengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya dan bagaimana 
ia memandang orang lain. 

Ditilik dari aspek perkembangan fisik (physical development) Hurlock 
(1986:92) menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik anak usia 
usia dini mencakup empat aspek (1) sistem saraf, yang sangat berkaitan 
erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi; (2) otot-otot yang 
memengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik; (3) 
kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku 
baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif 
dalam suatu kegiatan; terkadang anggotanya terdiri dari lawan jenis; dan 
(4) struktur fisik/tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh.

Pada setiap anak pertumbuhan fisik tidak selalu sama, ada beberapa 
anak yang mengalami pertumbuhan secara cepat, tetapi ada pula yang 
mengalami kelambatan. Pada usia yang sama kadang kita temukan satu 
anak tinggi badannya, tapi anak lainnya lebih pendek. Pada masa usia 

Dummy



154 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

dini, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan relatif seimbang, tetapi 
secara bertahap tubuh anak anak mengalami perubahan. Bilamana di masa 
bayi anak memiliki penampilan yang gemuk maka secara perlahan-lahan 
tubuhnya berubah menjadi lebih langsing, sedangkan kaki dan tangannya 
mulai memanjang, ukuran kepalanya masih tetap besar jika dibandingkan 
dengan tubuhnya, namun pada akhir masa kanak-kanak ukuran kepalanya 
tidak lagi terlalu besar jika dibandingkan dengan tubuhnya. Anak 
mengalami perubahan berat dan tinggi badan, di mana perubahan itu 
dialami anak secara proporsional. Pada masa usia dini, anak mengalami 
perubahan fisik menuju proporsi tubuh yang lebih serasi, walaupun tidak 
seluruh bagian tubuh dapat mencapai proporsi kematangan dalam waktu 
yang bersamaan. Dalam kenyataan sehari-hari tidak jarang ditemukan 
seorang anak di waktu kecil tubuhnya montok, tapi seiring beranjak usia 
kemontokannya berkurang. Perubahan proporsi tubuh mempunyai irama 
pertumbuhan sendiri, ada yang tumbuh cepat dan ada pula yang lambat, 
namun semuanya akan mencapai taraf kematangan ukuran tepat pada 
saatnya.

Perkembangan aspek motorik sangat erat kaitannya dengan masalah 
perkembangan fisik. Seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak 
matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan 
baik. Pada masa usia dini pertumbuhan vertikal fisik anak umumnya 
tumbuh lebih menonjol dibandingkan pertumbuhan horizontal. Otot-
otot badan cenderung lebih kuat dan kokoh. Oleh karena itu, biasanya 
setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Masa 
ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung 
menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Oleh 
karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan 
yang berkaitan dengan motorik, seperti menulis, menggambar, melukis, 
berenang, main bola, dan atletik. Keterampilan-keterampilan yang 
menggunakan otot tangan dan kaki sudah mulai berfungsi. Hal penting 
dalam pertumbuhan fisik anak usia dini adalah pertumbuhan otak dan 
sistem syarafnya. Pada usia tiga tahun perkembangan otak anak mampu 
mencapai tiga perempat ukuran otak orang dewasa. Perkembangan fisik 
semacam ini memerlukan keterampilan motorik agar otot syaraf yang mulai 
tumbuh dapat berfungsi secara maksimal (Syafaruddin dkk, 2011: 53).

Perkembangan fisik anak dapat diklarifikasikan menjadi dua aspek 
yaitu ditinjau dari perkembangan motorik kasar dan motorik halus.
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a. Perkembangan Motorik Kasar (Large Motor Development)

Beaty (1998:143), memaparkan tentang kemampuan motorik kasar 
yang seyogianya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada pada 
rentang usia 4-6 tahun, kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 (empat) 
aspek, yaitu (1) berjalan (walking), dengan indikator berajan turun/
naik tangga dengan menggunakan kedua kaki, berjalan pada garis lurus, 
dan berdiri dengan satu kaki; (2) berlari (running), dengan indikator 
menunjukkan kekuatan dan kecepatan berlari, berbelok ke kanan/kiri tanpa 
kesulitan dan mampu berhenti dengan mudah; (3) melompat (jumping), 
dengan indikator mampu meloncat ke depan, ke belakang dan ke samping; 
dan (4) memanjat (climbing), memanjat naik/turun tangga, dan memanjat 
pohon.

Ada relevansi ketertarikan antara kemampuan motorik kasar anak 
dengan kecerdasan jamak (multiple intelligences) pada aspek kecerdasan 
kinestetik tubuh, dengan potensi yang cenderung tampak adalah 
kelancaran anak dalam melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti naik 
dan turun tangga dengan mudah, bergelantungan dan berayun tanpa 
mengalami kesulitan dan kemampuan berjalan maju mundur dengan penuh 
kemudahan, yang cukup penting dicermati adalah aktivitas gerak motorik 
yang dilakukan pada kegiatan bermain tempat begitu menyenangkan dan 
menggembirakan, sehingga anak melakukan dengan bebas, gembira, 
dan spontan. Kondisi tersebut selaras dengan pendapat Martin Jamarsi 
(2004:67) yang menyatakan bahwa kecerdasan jamak yang berkaitan erat 
dengan kecerdasan kinestetik pada anak mencakup kemampuan anak 
dalam kepekaan dan keterampilan dalam mengontrol dan mengoordinasi 
gerakan-gerakan tubuh serta tampil dalam menggunakan peralatan-
peralatan tertentu yang dimanfaatkan anak dalam aktivitas bermainnya. 
Pernyataan ini senada dengan pendapat Solehuddin (1997:143) yang 
mengatakan bahwa pada intinya, bermain dapat dipandang sebagai suatu 
kegiatan yang bersifat voulentir, spontan, terfokus pada proses, memberi 
ganjaran secara intrinsik, menyenangkan, aktif dan fleksibel. Semakin 
suatu aktivitas memiliki ciri-ciri tersebut, berarti aktivitas tersebut semakin 
merupakan bermain. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar 
diperlukan untuk keterampilan menggerakkan dan menyeimbangkan 
tubuh. Pada anak usia dini anak masih menyukai gerakan-gerakan 
sederhana seperti melompat, meloncat, dan berlari. Bagi anak kemampuan 
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berlari dan melompat merupakan kebanggaan tersendiri, walau tidak jarang 
anak sering mendapatkan masalah dalam mengoordinasikan kemampuan 
otot motoriknya, misalnya anak sulit untuk melompat dengan kedua kaki 
bersama-sama, menangkap bola, berjalan zig-zag, dan lain sebagainya. 

b. Perkembangan Motorik Halus (Small Motor Development)

Perkembangan motorik halus meliputi perkembangan otot halus 
dan fungsinya. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan 
bagian tubuh yang lebih spesifik, seperti menulis, melipat, merangkai, 
mengancingkan baju, menggunting, dan sebagainya. Jadi perkembangan 
motorik halus pada anak terlihat pada kemampuan anak dalam menguasai 
gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan 
kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. 

Pada anak usia dini perkembangan motorik lazimnya mengikuti 
delapan pola umum, yaitu (1) bersifat kontinu (continuity), yakni dimulai 
dari sederhana kepada yang lebih kompleks sejalan dengan bertambahnya 
usia anak; (2) memiliki tahapan yang sama (uniform sequence), yakni 
memiliki pola tahapan yang sama untuk semua anak, meskipun kecepatan 
setiap anak untuk mencapai tahapan tersebut berbeda; (3) kematangan 
(maturity), yakni dipengaruhi perkembangan sel saraf; (4) dimulai dari 
gerak yang bersifat umum ke gerak yang bersifat khusus; (5) dimulai dari 
gerak refleks bawaan ke arah gerak yang terkoordinasi; (6) bersifat chepalo-
coudal direction, artinya bagian yang mendekati kepala berkembang lebih 
dahulu dari bagian yang mendekati ekor; (7) bersifat proxima-distal, artinya 
bahwa bagian mendekati sumbu tubuh (tulang belakang) berkembang lebih 
dahulu dari yang lebih jauh; (8) koordinasi bilateral menuju crosslateral, 
artinya bahwa koordinasi organ yang sama berkembang lebih dahulu 
sebelum bisa melakukan koordinasi organ bersilang (Syafaruddin dkk, 
2011: 54). 

Guru dapat membantu anak mengembangkan kemampuan motorik 
halusnya dengan memanfaatkan beragam media. Bodrova dan Leong 
dalam Beaty (1998:73) memaparkan tentang manfaat yang diperoleh anak 
melalui pemanfaatan instrumen untuk perkembangan motorik halus anak, 
dengan memanfaatkan instrumen tertentu setidaknya membantu anak 
untuk mengulangi perbuatannya tersebut sebagaimana orang dewasa 
yang ada disekitarnya memanfaatkan instrumen tersebut untuk suatu 
kegiatan. Pada sisi yang lain, kemampuan motorik halus juga menjadi 
jembatan bagi anak untuk mengembangkan aspek kecerdasan jamak terkait 
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dengan kecerdasan kinestetik tubuh (Moleong, 2004:34). Secara aspek 
sosial tentunya kematangan kemampuan motorik halus anak membantu 
mereka menanamkan citra diri yang positif dalam bentuk kepercayaan diri 
dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya (Ditjen Olahraga 
Depdiknas, 2002:78). Pernyataan ini menggambarkan bahwa kompetensi 
dan hasil belajar yang ingin dicapai pada aspek pengembangan fisik adalah 
kemampuan mengelola dan keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan 
yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus, dan gerakan kasar serta 
menerima rangsangan dari pancaindra.

Sementara itu anak usia dini tidak jarang mengalami permasalahan 
dalam perkembangan fisiknya. Pertumbuhan fisik anak di atas dua tahun 
berlangsung lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan masa bayi. 
Pada masa ini pertumbuhan relatif seimbang antara berat badan dan tinggi 
badan. Otot-otot badan cenderung lebih baik pada masa ini. Pola perubahan 
yang cenderung berbeda pada setiap anak menyebabkan pertumbuhan fisik 
anak-anak tampak berbeda satu sama lain. Pertumbuhan fisik yang dialami 
anak akan memengaruhi proses perkembangan motoriknya. Perkembangan 
motorik berarti perkembangan pengendalian jasmaniah melalui kegiatan 
pusat syaraf, urat syaraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Sebagian besar 
waktu anak dihabiskan dengan bergerak dan kegiatan bergerak ini akan 
sangat menggunakan otot-otot yang ada pada tubuhnya. Dijelaskan oleh 
Rusda Koto dan Sri Maryanti (1994) dalam perkembangan fisiknya tidak 
jarang ditemukan beberapa hambatan pada anak di antaranya sebagai 
berikut.

a. Gangguan fungsi pancaindra

 Gangguan fungsi pancaindra yang banyak menimbulkan masalah 
pada anak adalah gangguan pada indra penglihatan dan pendengaran. 
Kekurangan daya penglihatan ataupun pendengaran dapat diketahui 
bila derajat penyimpangannya sudah cukup besar dari yang normal. 
Sebaliknya bila taraf kekurangannya masih ringan, cukup sulit untuk 
mendeteksi kesulitan yang dihadapi anak.

b. Cacat tubuh

 Umumnya cacat tubuh terdapat pada tangan, kaki atau wajah. Bila 
seorang anak mengalami cacat tubuh pada tangan atau kaki, maka 
perkembangannya akan mengalami gangguan karena pada masa 
usia dini kemampuan tubuh sangat penting untuk menunjang 
perkembangannya. Anak perlu melatih kemampuan melempar dan 
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menangkap bola, menggunting, membentuk sesuatu dari plastisin atau 
tanah liat, belajar berjalan, berlari dan memanjat pohon. Sedangkan 
cacat pada wajah akan menumbuhkan rasa tidak percaya diri pada 
anak.

c. Kegemukan (obesitas)

 Kegemukan selalu dianggap bahaya pada tingkat usia mana pun karena 
akan membahayakan kesehatan. Acapkali kegemukan ditemukan 
pada anak usia dini, dan orang tua kadangkala membiarkan atau 
bahkan senang dengan kegemukan anak karena anak tampak lucu 
dan menggemaskan. Sesungguhnya hal tersebut perlu diwaspadai 
karena berbahaya bagi perkembangan selanjutnya, membahayakan 
kesehatan yang dapat berakibat penyakit jantung, diabetes (kencing 
manis), tekanan darah tinggi, dan sebagainya.

d. Gangguan gerak peniruan (stereotipik)

 Gejala yang tampak pada gangguan stereotipik adalah gerakan motorik 
kasar (gross motor movement) yang tidak wajar. Gerakan yang disebabkan 
karena kebiasaan tetapi mempunyai akibat yang tidak baik dan sering 
kali berkepanjangan. Contoh gerakannya membenturkan kepala, 
menggoyang-goyangkan badan, gerakan tangan yang berulang, cepat 
dan berirama atau gerakan yang disengaja yang berulang yang secara 
khas meliputi tangan dan jari.

2. Perkembangan Kognitif dan Kepribadian (Cognitive and 
Personality Development)

Aspek yang tidak kalah penting dalam keseluruhan perkembangan anak 
usia dini adalah perkembangan intelektual dan perkembangan kepribadian. 
Kognisi merupakan bagian intelek yang merujuk pada penerimaan, 
penafsiran, pemikiran, pengingatan, dan pengkhayalan, pengambilan 
keputusan, dan penalaran. Dengan kemampuan kognisi inilah individu 
mampu memberikan respons pada kejadian yang terjadi secara internal 
dan eksternal (Cavanagh, 1982: 56). Perkembangan kedua hal ini pada 
anak usia dini merupakan sesuatu yang sangat dramatis. Faktor kognitif 
memiliki peran penting bagi keberhasilan anak dalam belajar karena 
sebagian aktivitas dalam belajar senantiasa berhubungan dengan masalah 
mengingat dan berpikir.
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Menurut Yusuf (2000: 56), berdasarkan teori perkembangan kognitif 
yang dicetuskan oleh Piaget, usia dini berada pada tahapan sensorik 
motorik dan praoperasional, yaitu periode pada saat anak belum mampu 
mengoperasionalkan mental secara logik. Artinya yang dimaksud dengan 
operasi adalah kegiatan-kegiatan yang diselesaikan secara mental dan 
bukan fisik. Periode ini ditandai dengan berkembangnya representasional 
atau “symbolic function”, yaitu kemampuan menggunakan sesuatu untuk 
merepresentasikan sesuatu yang lain dengan menggunakan simbol berupa 
kata-kata, gestur, dan benda.

Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan 
bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Dalam kehidupannya, mungkin 
saja anak dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang menuntut adanya 
pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih 
kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, 
anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. 
Perkembangan struktur kognitif berlangsung menurut urutan yang sama 
bagi semua anak. Setiap anak akan mengalami dan melewati setiap 
tahapan, yang oleh Piaget tahapan ini disebut asimilasi, akomodasi, dan 
ekuilibrium. Piaget mengungkapkan bahwa asimilasi merupakan proses 
di mana stimulus baru dari lingkungan diintegrasikan pada pengetahuan 
yang telah ada pada diri anak. Proses ini dapat diartikan sebagai suatu 
objek atau ide baru ditafsirkan sehubungan dengan gagasan atau teori 
yang telah diperoleh anak. Sementara itu akomodasi adalah proses yang 
terjadi apabila berhadapan dengan stimulus baru. Akomodasi merupakan 
proses pembentukan pengetahuan baru atau perubahan pengetahuan yang 
telah ada. Asimilasi dan akomodasi berlangsung terus sepanjang hidup 
anak, dan untuk melakukan penyeimbangan maka pada diri anak terjadi 
apa yang disebut ekuilibrium. Jadi ekuilibrium merupakan suatu keadaan 
yang seimbang di mana anak tidak perlu lagi mengubah hal-hal yang ada di 
sekelilingnya untuk mengadakan asimilasi dan juga tidak harus mengubah 
dirinya untuk mengadakan akomodasi dengan hal-hal yang baru.

Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif pada anak terjadi 
dalam empat tahap yaitu: (1) tahap sensorimotor (lahir-2 tahun), (2) tahap 
praoperasional (2-7 tahun), (3) tahap operasional konkret (7-11 tahun), 
dan (4) tahap operasional formal (11-16 tahun). Dari setiap tahapan itu 
urutannya tidak berubah-ubah. Semua anak akan melalui keempat tahapan 
tersebut dengan urutan yang sama. Hal ini terjadi karena masing-masing 
tahapan berasal dari pencapaian tahap sebelumnya. 
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Beaty (1998:123) dalam Muslihuddin dan Agustin, M (2008: 13) 
berasumsi bahwa anak mengembangkan kemampuan kognitifnya melalui 
kegiatan bermain dengan tiga cara, yaitu manipulasi (meniru) apa yang 
terjadi dan dilakukan oleh orang dewasa atau objek yang ada di sekitar 
anak; mastery, menguasai suatu aktivitas dengan mengulangi suatu kegiatan 
yang tentunya menjadi kesenangan dan memberikan kebermaknaan pada 
diri anak dan terakhir adalah meaning, memberikan kebermaknaan pada diri 
anak sehingga menumbuhkan motivasi bagi anak dalam melakukannya. 

Ketika guru ingin melihat sebatas mana kemampuan kognitif anak 
dalam kegiatan belajar lazimnya tercermin pada kemampuan anak dalam 
mengklasifikasikan, menentukan warna, dan tilikan ruang. Tentunya 
kemampuan tersebut akan menjadi modal bagi anak di masa yang akan 
datang. Berangkat dari konsep Piaget ini guru akhirnya dapat memotret 
bagaimana anak saat berada pada masa siap melakukan peralihan dari 
praoperasional kepada operasional, tentunya stimulasi dari lingkungan yang 
semakin kondusif akan semakin signifikan dalam membantu kematangan 
aspek kognitif anak. Apalagi jika orang tua dan sekolah memiliki spirit 
untuk membantu pencapaian perkembangan anak secara proporsional.

Sementara itu dalam perkembangan kognitifnya sering ditemui 
anak yang mengalami hambatan. Sejatinya kemampuan kognitif anak 
harus dikembangkan secara optimal karena menyangkut kemampuan 
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Namun dalam 
perkembangannya ditemukan beberapa kendala yang dihadapi anak di 
antaranya anak sulit mengerti bila dijelaskan tentang sesuatu, lambat dalam 
mengerjakan sesuatu, atau keliru dalam menyelesaikan suatu persoalan, 
dan sulit berkonsentrasi. Permasalahan kognitif dapat pula menyangkut 
inteligensi rendah yang disebut dengan lemah mental. Lemah mental di 
bagi menjadi tiga golongan yaitu: ringan dengan IQ 50-70, sedang dengan 
IQ 35-49, dan berat dengan IQ 20-30. Permasalahan kognitif juga dapat 
berupa kretinisme yaitu keadaan jasmani dengan tanda-tanda badannya 
cebol, kulit muka dan badan tebal tapi berlipat-lipat, muka menggembung 
dan tampak bodoh. Lidahnya menjulur keluar dan dahinya penuh dengan 
rambut. Penyebab kretinisme ini ialah gangguan perkembangan kelenjar 
thyroid (kelenjar gondok). Anak kretin ini biasanya mulai berjalan dan 
berbicara lebih lambat daripada anak normal, umur mentalnya hanya 
mencapai umur mental 3 sampai 4 tahun, sehingga dapat dikategorikan 
lemah mental berat.
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3. Perkembangan Emosi dan Sosial

Emosi dalam konteks anak usia dini didefinisikan sebagai berbagai 
perasaan yang kuat berupa perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, 
dan juga kesedihan. Sebagaimana yang dinyatakan Goleman (1995) bahwa 
emosi merujuk kepada suatu perasaan, atau pikiran-pikiran khasnya, suatu 
keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk 
bertindak. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak 
dalam diri individu yang sifatnya disadari. Emosi adalah “a complex feeling 
state accompanied by characteristic motor and glandular activities” (sesuatu 
keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan 
kelenjar dan motoris). Sementara itu Yusuf (2000) menyatakan bahwa 
emosi merupakan warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku 
individu, seperti gembira, sedih, bahagia, putus asa, terkejut, benci, dan 
sebagainya. Dikatakan James and Lange emosi timbul karena pengaruh 
perubahan jasmaniah atau kegiatan individu, misalnya menangis karena 
sedih, tertawa karena bahagia. John B. Watson mengemukakan bahwa ada 
tiga pola dasar emosi, yaitu takut, marah, dan cinta (fear, anger, and love).

Perkembangan emosi berhubungan dengan seluruh aspek 
perkembangan anak. Pada tahapan anak usia dini, emosi lebih rinci, 
bernuansa atau terdiferensiasi yang disebabkan oleh banyak hal. Hal-hal 
dimaksud antara lain (1) kesadaran kognitif yang telah meningkat pada 
anak usia dini yang memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan 
menjadi berbeda dari tahapan semula; (2) imajinasi atau daya khayal 
anak lebih berkembang; (3) berkembangnya wawasan sosial anak. Dalam 
perkembangan sosialnya, anak umumnya telah memasuki lingkungan di 
mana teman sebayanya mulai memengaruhi dirinya. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan ada orang berpendapat bahwa perkembangan umumnya 
hidup dalam latar belakang kehidupan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. 
Sementara itu, perlu dimaklumi bahwa setiap anak usia dini menjalin 
kelekatan dengan pengasuh pertamanya yang kemudian perlu diperluas 
hubungan tersebut bila dunia lingkungannya berkembang. Anak perlu 
dibantu dalam menjalin hubungan dengan lingkungannya agar mereka 
secara emosional dapat menyesuaikan diri, menemukan kepuasan dalam 
hidupnya, dan sehat secara fisik dan mental (Syafaruddin dkk, 2011: 63). 

Lebih jauh Syafaruddin dkk, mengutip Nielsen (2008: 12), menjelaskan 
sasaran dan perkembangan sosial emosional, yaitu sebagai berikut.
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a. Mengembangkan kapasitas yang terus bertambah pada perkembangan 
kemandirian dan keterampilan membantu diri sendiri dalam lingkup 
aktivitas, kegiatan rutin, dan tugas.

b. Mengembangkan dan mengungkapkan kesadaran diri dalam hal 
perbedaan jenis kelamin, anggota keluarga, kemampuan spesifik, 
karakteristik, dan kesukaan.

c. Menunjukkan kebanggaan pada pencapaian.

d. Memperlihatkan kemampuan yang bertambah dalam mengungkapkan 
perasaan, kebutuhan, dan pendapat dalam situasi sulit dan konflik 
tanpa menyakiti diri sendiri, orang lain, atau benda.

e. Memperlihatkan pemahaman mengenai pengaruh tindakan mereka 
pada orang lain dan mulai menerima akibat dari tindakan mereka.

f. Memperlihatkan kenyamanan yang bertambah dalam berbicara serta 
menerima petunjuk dan arahan dari beberapa orang dewasa terdekat.

g. Kemajuan dalam memberi reaksi simpati pada teman yang 
membutuhkan, sedang sedih, terluka, atau marah dan dalam 
mengungkapkan empati atau perhatian pada orang lain.

h. Kemajuan dalam memahami persamaan dan menghormati perbedaan 
antara manusia, seperti jenis kelamin, ras, kebutuhan khusus, budaya, 
bahasa, dan anggota keluarga.

i. Mengembangkan kesadaran yang bertambah terhadap pekerjaan dan 
hal yang dibutuhkan dalam mengerjakan berbagai tugas.

j. Mulai mengungkapkan dan memahami konsep geografi dalam konteks 
rumah, ruang kelas, dan komunitas. 

Pada usia empat tahun anak-anak sudah mengetahui bahwa 
keinginannya berhadapan dengan keinginan orang lain sehingga tidak 
selamanya orang lain dapat memenuhi keinginannya. Beberapa jenis 
emosi yang berkembang pada masa usia prasekolah adalah: takut, yaitu 
perasaan terancam oleh suatu objek yang dianggap membahayakan. 
Cemas, yaitu perasaan takut yang bersifat khayalan. Marah, yaitu perasaan 
tidak senang atau benci, baik terhadap dirinya sendiri atau objek tertentu 
yang diwujudkan dalam bentuk verbal (kata-kata kasar/makian/sumpah 
serapah). Cemburu, yaitu perasaan tidak senang terhadap orang lain 
yang dipandang telah merebut kasih sayang dari seseorang yang telah 
mencurahkan kasih sayang kepadanya. Kegembiraan, kenikmatan, kesenangan, 
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yaitu perasaan yang positif, nyaman karena terpenuhi keinginannya. 
Kasih sayang, yaitu perasaan senang untuk memberikan perhatian atau 
perlindungan terhadap orang lain, hewan atau benda. Phobi, yaitu perasaan 
takut terhadap objek yang tidak patut ditakutinya (takut yang abnormal). 
Ingin tahu (curiosity), yaitu perasaan ingin mengenal, mengetahui segala 
sesuatu atau objek-objek, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. 
Emosi yang terpotret dalam kehidupan anak biasanya diekspresikan anak 
dalam kegiatan bermain berupa dominasi dengan konsekuensi pada saat 
mendapatkan “kekalahan” anak menjadi kesal dan ekspresi berikutnya pada 
saat ketidakmampuan anak mengontrol diri pada saat ingin melakukan 
permainan, yang diekspresikan dalam bentuk fisik berupa mendorong dan 
mengumpat. Dalam hal ini, yang perlu direfleksi dari gambaran perilaku 
emosi anak adalah bahwa hakikatnya ekspresi emosi merupakan bentuk 
komunikasi anak dengan lingkungannya, khususnya secara nonverbal. 

Dapat dikatakan setiap anak menunjukkan ekspresi yang berbeda 
sesuai dengan suasana hati dan dipengaruhi oleh pengalaman yang 
diperoleh sepanjang perkembangannya. Perkembangan emosi anak 
berperan membantu anak dalam memperoleh penilaian dari lingkungannya 
berdasarkan perilaku anak yang dimunculkannya tersebut, baik secara 
positif maupun negatif sehingga tidak menutup kemungkinan akan 
terbentuk suatu konsep diri. Pada posisi yang lain ekspresi emosi dapat 
memengaruhi iklim psikologis lingkungan. Artinya jika seorang anak 
yang pemarah berada dalam suatu kelompok, dapat memengaruhi kondisi 
psikologis lingkungannya saat itu, misalnya permainan menjadi tidak 
menyenangkan, dan dapat menimbulkan pertengkaran (Padmonodewo 
1995:122). Dengan kata lain kepribadian orang yang terdekat akan 
memengaruhi perkembangan, baik secara sosial maupun emosional. Kerja 
sama dan hubungan dengan teman berkembang sesuai dengan bagaimana 
pandangan anak terhadap persahabatan.

Dalam periode prasekolah anak dituntut untuk mampu menyesuaikan 
diri dengan berbagai orang dan berbagai tatanan, yaitu keluarga, sekolah, 
dan teman sebaya. Walaupun demikian, gejala ekspresi emosi negatif sesaat 
dapat dialihkan kepada yang positif dengan upaya memberikan bimbingan 
dan arahan, baik dari pihak orang tua, guru maupun lingkungan yang 
berada di sekitarnya.

Perkembangan perilaku prososial anak tampak, misalnya pada aktivitas 
sosial sebagai berikut: memberikan bantuan dalam bentuk memilih warna 
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krayon dan memberikan komentar terhadap hasil kerja teman-temannya. 
Hal tersebut selaras dengan pendapat Hurlock (1986: 92) yang menyatakan 
bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku 
yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sosialisasi adalah kemampuan 
bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai atau harapan sosial. Perilaku 
sosialisasi merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan sekadar hasil dan 
kematangan. Artinya perkembangan sosial anak diperoleh selain dari 
proses kematangan juga melalui kesempatan belajar dan respons terhadap 
tingkah laku anak. Dalam hal ini, anak mulai belajar mengembangkan 
kemampuan sosial dalam bentuk (a) bertingkah laku sesuai dengan harapan 
lingkungan; (b) belajar memainkan peran sosial dalam aktivitas dengan 
teman sebayanya; dan (c) tidak lupa anak juga mengembangkan sikap/
tingkah laku sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang berada 
di masyarakat.

Melalui serangkaian kegiatan di kelas diharapkan anak usia dini dapat 
mengembangkan minat dan sikap terhadap orang lain. Tatanan sosial yang 
sehat akan mampu mengembangkan perkembangan konsep yang positif, 
keterampilan sosial, dan kesiapan untuk belajar secara formal. Di antara 
beragam kegiatan di kelas ini, bermain merupakan kegiatan yang sangat 
mendukung perkembangan anak. 

Kemampuan bersosialisasi adalah satu kemampuan lain yang harus 
dikuasai anak, karena anak akan berinteraksi dengan orang lain. Tetapi tidak 
semua anak mampu bersosialisasi. Beberapa masalah sosial yang sering 
dialami anak adalah anak ingin menang sendiri, sok berkuasa, tidak mau 
mengunggu giliran bila sedang bermain bersama, selalu ingin diperhatikan 
atau memilih-milih teman, agresif dengan cara menyerang orang atau anak 
lain, merebut mainan atau barang orang lain, merusak barang teman lain, 
dan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Pada umumnya anak kecil lebih emosional daripada orang 
dewasa karena pada usia ini anak masih relatif muda dan belum dapat 
mengendalikan emosinya. Ekspresi emosi pada anak mudah berubah 
dengan cepat dari satu bentuk ekspresi ke bentuk ekspresi emosi yang 
lain. Rangsangan yang sering membangkitkan emosi anak adalah keinginan 
yang tidak terpenuhi, dengan cara mengungkapkan ekspresi yang tidak 
terkendali. Beberapa masalah dalam perkembangan emosi anak yang sering 
ditemukan adalah perasaan takut, perasaan cemas, perasaan sedih, marah 
yang berlebihan, iri hati, cemburu, dan mudah tersinggung.
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Secara umum masalah emosional dan sosial yang sering muncul pada 
anak usia ini antara lain: 

1) rasa cemas yang berkepanjangan atau takut yang tidak sesuai dengan 
kenyataan;

2) kecenderungan depresi, permulaan, dan sikap apatis dan menghindar 
dari orang-orang di lingkungannya;

3) sikap yang bermusuhan terhadap anak dan orang lain;

4) gangguan tidur, gelisah, mengigau, dan mimpi buruk;

5) gangguan makan (nafsu makan sangat menurun).

4. Perkembangan Bahasa

Kemampuan mengucapkan bahasa merupakan salah satu keterampilan 
yang berlaku cukup penting dalam keseluruhan kehidupan individu, bukan 
hanya pada anak usia dini. Kemampuan berbahasa akan menjadi modal 
utama bagi anak dalam melakukan komunikasi dengan teman, guru, 
dan juga orang dewasa lain yang ada di sekitarnya; minimalnya sebelum 
memasuki pendidikan formal anak sudah memiliki kemampuan berbahasa 
dalam satu bahasa “ibu”. Bahasa merupakan saran berkomunikasi dengan 
orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, 
di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, 
isyarat atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat bunyi, lambang, 
gambar atau lukisan. Menurut Miller, bahasa adalah suatu urutan kata-kata, 
bahasa juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai 
tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda.

Perkembangan bahasa mengikuti aturan yang dapat diramalkan secara 
umum sekalipun terdapat variasi di antara anak yang satu dengan yang 
lainnya. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan sarana yang sangat 
penting dalam kehidupan anak. Di samping itu, bahasa juga merupakan 
alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan kepada orang lain yang 
sekaligus berfungsi untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. 
Sejalan dengan perkembangan kognisinya, anak pada usia dini sering kali 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan “mengapa begini mengapa begitu”, 
“ini apa itu apa”. Minat anak pada usia ini sangat luas dan mereka selalu 
ingin mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini lewat pertanyaannya 
dengan bahasa. Apakah Anda pernah mengalami seorang anak bertanya 
pada Anda? Misalnya anak mengajukan dengan pertanyaan: “Kenapa ngga 
boleh”, “Kalau ini gimana buatnya”, dan pertanyaan-pertanyaan lain. 
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Kebanyakan anak memulai perkembangan bahasanya dari menangis 
untuk mengekspresikan responsnya terhadap beragam stimulan. Setelah 
anak mulai meraban (memeram), yakni melafalkan bunyi yang tidak ada 
artinya secara berulang. Kemudian anak mulai belajar kalimat dengan satu 
kata, seperti “bobok”. Umumnya anak belajar nama-nama benda sebelum 
kata-kata yang lain. Pada usia 4-6 tahun kemampuan berbahasa anak akan 
berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi, 
sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan dari anak dengan kemampuan 
bahasanya. Kemampuan berbahasa juga akan terus berkembang sejalan 
dengan intensitas anak pada teman sebayanya. Antara usia 4 dan 5 
tahun, kalimat anak sudah terdiri dari empat sampai lima kata. Mereka 
juga mampu menggunakan kata depan seperti di bawah, di dalam, di atas 
dan di samping. Mereka lebih banyak menggunakan kata kerja daripada 
kata benda. Antara 5 dan 6 tahun, kalimat anak sudah terdiri dari enam 
sampai delapan kata. Mereka juga sudah dapat menjelaskan arti kata-kata 
sederhana, dan mengetahui lawan kata. Mereka juga dapat menggunakan 
kata penghubung, kata depan, dan kata sandang. Pada masa akhir usia 
prasekolah anak umumnya sudah mampu berkata-kata sederhana dan 
berbahasa sederhana, cara bicara mereka telah lancar, dapat dimengerti 
dan cukup mengikuti tata bahasa walaupun masih melakukan kesalahan 
berbahasa.

Anak adalah makhluk peniru (imitator), ia mencontoh orang lain 
di sepanjang kehidupannya. Tatkala masih berusia anak-anak dorongan 
untuk meniru orang lain itu bersifat amat kuat. Kemampuan imitasi anak 
menjadi modal penting dalam perkembangan bahasanya. Anak senang 
meniru bunyi-bunyi tertentu ataupun ucapan orang-orang di sekitarnya. 
Kemampuan bahasa ucap anak juga cukup berkaitan dengan kemampuan 
kognitif, karena pada saat akan mengucapkan sesuatu anak melakukan 
aktivitas mental berupa mengingat, mengenal dan menyampaikan/
mengucapkan dalam bentuk verbal yang diekspresikan dalam aktivitas 
gerak motorik kasar/halus, yang secara kasat mata itu merupakan sesuatu 
yang sangat kompleks (Muslihuddin dan Agustin, 2008: 15). Pada 
aspek pengembangan kemampuan berbahasa yang ingin dicapai adalah 
kemampuan menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan 
dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat atau mengungkapkan 
pikiran dan belajar.
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Kemampuan berbahasa merupakan aspek penting yang perlu 
dikuasai anak, tapi tidak semua anak mampu menguasai kemampuan ini. 
Ketidakmampuan anak berkomunikasi secara baik karena keterbatasan 
kemampuan menangkap pembicaraan anak lain atau tidak mampu 
menjawab dengan benar. Di samping itu, masalah perkembangan bahasa 
terkait dengan terbatasnya pembendaharaan kata anak, gangguan artikulasi 
seperti sulit mengucapkan huruf r, sy, l, f, z, s, atau c. Gagap merupakan salah 
satu masalah bahasa pada anak usia dini. Anak yang menderita gagap tidak 
dapat berkomunikasi secara wajar. Wajar di sini mengandung pengertian 
normal, jelas dan tidak tersendat-sendat. Gejala yang sering diperlihatkan 
oleh anak gagap adalah sering mengulang atau memperpanjang suara, suku 
kata atau kata-kata, dan sering terjadi keraguan dan penghentian bicara, 
sehingga mengganggu arus irama kata-kata.

5. Perkembangan Imajinasi

Kemampuan imajinasi anak terefleksi dalam aktivitas anak berupa 
peniruan anak terhadap apa yang dilihatnya. Misalnya, anak meniru 
gaya dan gerakan kapal udara dengan menggunakan kedua tangannya, 
yaitu berdiri, direntangkan, dan berlari (merupakan ekspresi dari kapal 
bersiap-siap take off dan terbang mengudara). Dengan demikian, anak 
sudah memiliki imajinasi tentang proses mekanisasi yang terjadi pada 
sebuah pesawat terbang. Kondisi tersebut tentunya akan membantu 
mengembangkan kreativitas khususnya terkait dengan kemampuan 
menggunakan belahan otak kanan pada fungsi berpikir divergen (Pasiak, 
2001:129). Bagi anak-anak imajinasi adalah kemampuan untuk merespons 
atau melakukan fantasi yang mereka buat. Kebanyakan anak berusia di 
bawah tujuh tahun banyak melakukan hal tersebut. Para pakar spesialis 
anak sekarang ini telah mengetahui bahwa imajinasi merupakan salah satu 
hal yang efektif untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, 
bahasa, dan terutama kreativitas anak.

Dapatlah dikatakan salah satu alat dasar agar anak dapat berkreasi 
adalah berimajinasi, yaitu kemampuan melihat gambaran dalam pikiran 
kita. Kemampuan ini berfungsi untuk memunculkan kembali ingatan 
di masa lalu sebagai kemungkinan terjadi di masa sekarang ataupun di 
masa yang akan datang. Dorothy dan Jerome Singer telah melakukan 
penelitian dan menulis sebuah permainan imajinatif anak, mereka yakin 
bahwa berimajinasi sangat esensial dalam pengembangan kemampuan 
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sosial-emosional, intelektual, dan bahasa. Pengetahuan di sini adalah 
kehidupan sesungguhnya dan aktor-aktor di dalamnya. Bagaimana mereka 
berlaku, menghadapi ketegangan, memunculkan peran mereka, cara mereka 
berbicara, dan berinteraksi satu sama lainnya. Tema umum yang biasanya 
sering dimainkan oleh anak-anak adalah berkisar keluarga, tempat tinggal, 
dokter, rumah sakit, astronot, dan pahlawan (super hero). Selain hal tersebut 
di atas, banyak benda-benda sederhana yang dapat dijadikan alat bagi 
anak untuk berimajinasi, seperti sapu yang digunakan sebagai fungsi yang 
sebenarnya atau juga fungsi-fungsi lainnya seperti kuda-kudaan, motor, 
sepeda dan lain-lain. Kursi yang digunakan sebagai mobil, meja sebagai 
tempat tidur, juga barang-barang sederhana lainnya. Daya imajinasi anak 
akan membantu perkembangan potensi anak dalam bidang keterampilan 
intelektual, keterampilan sosial, keberbahasaan, dan juga aspek kreativitas. 
(Muslihuddin dan Agustin, 2008: 16).

6. Perkembangan Seni dan Kreativitas

Pengembangan seni dan kreativitas pada pendidikan anak usia dini 
bertujuan agar anak dapat dan mampu menciptakan sesuatu berdasarkan 
hasil imajinasinya, mengembangkan kepekaan, dan dapat menghargai hasil 
karya yang kreatif. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dengan 
pengembangan seni dan kreativitas ini anak mampu mengekspresikan 
diri dengan menggunakan berbagai media/bahan dalam berkarya seni 
melalui kegiatan eksplorasi. Sangat penting untuk memperkenalkan 
dan memperlihatkan keindahan pada anak dan membantu mereka 
mengembangkan penghargaan pada seni murni. Bagi sebagian anak, 
ekspresi seni merupakan cara paling alami untuk mengungkapkan 
pikiran. Tertuangnya perasaan dan pemikiran berarti menantang mereka 
mengembangkan kemampuan merenung dan memecahkan masalah dengan 
kreatif.

Seni dan kreativitas sama halnya dengan aspek psikologi lainnya yang 
dikembangkan sedini mungkin semenjak anak dilahirkan. Ia merupakan 
bagian dari keadaan jiwa seorang individu. Oleh sebab itu, terkadang ada 
wanita hamil yang merasa bahwa anak yang ada dalam perutnya merasa 
tenang setelah diperdengarkan musik yang indah atau alunan bacaan 
Al-Qur’an. Selain itu menurut para ahli sedini mungkin orang tua atau 
pendidik anak usia dini dapat mengasah rasa keindahan dan kemampuan 
seni anak serta melatih kreativitasnya. 
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Kreativitas merupakan bakat khusus atau bakat yang nyata di akhir 
usia dewasa dan beberapa kekhususan dimiliki di antara anak muda atau 
dewasa yang mana muncul tidak begitu normal dibanding yang lain. 
Dijelaskan Sawyer dalam Syafaruddin dkk (2011: 86) bahwa kreativitas 
adalah pengakuan sosial yang muncul atas prestasi baru sebagaimana 
dihasilkan seseorang. Perilaku yang mencerminkan kreativitas alamiah 
pada anak usia dini dapat diidentifikasi dari beberapa ciri yang ada. Senang 
menjajaki lingkungan, mengamati dan memegang segala sesuatu, eksplorasi 
secara ekspansif dan eksesif. Rasa ingin tahunya besar, suka mengajukan 
pertanyaan dengan tak henti-hentinya. Bersifat spontan dalam menyatakan 
perasaan dan pikirannya. Suka berpetualang, selalu ingin mendapatkan 
pengalaman-pengalaman baru. Suka melakukan eksperimen, membongkar, 
dan mencoba-coba beragam hal. Jarang merasa bosan, selalu ada yang ingin 
dilakukan. Memiliki daya imajinasi yang tinggi. Jadi kreativitas merupakan 
kemampuan individu untuk melakukan sesuatu yang baru, baik berupa 
gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah 
ada sebelumnya.

Dalam kehidupan keseharian aspek perkembangan seni merupakan 
suatu aspek yang terkadang terlupakan. Padahal sejatinya dengan seni 
anak dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan lainnya, 
seperti menyanyi sambil belajar huruf dan angka untuk membantu 
mengembangkan aspek kognitif dan kepribadian. Demikian juga dengan 
aktivitas menggunting, menggambar, dan menari dapat mengembangkan 
aspek kognitif, fisik, dan motorik anak. Karena itu di dalam pendidikan anak 
usia dini terdapat serangkaian sasaran pengembangan seni dan kreativitas 
yang bermuara pada perkembangan rasa keindahan, sebagaimana 
diungkapkan Neilsen dalam Syafaruddin dkk (2011: 85) berikut ini.

a. Mencermati garis, warna, bentuk, dan tekstur melalui kegiatan seni.

b. Melakukan percobaan dengan beraneka macam alat dan bahan.

c. Mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui seni.

d. Mengembangkan kesadaran dan penghargaan budaya seni.

e. Menyanyikan lagu dan mendengarkan musik.

f. Memberi reaksi pada musik dengan gerakan tubuh.

g. Mencermati beraneka instrumen irama dan melodi.

h. Menampilkan cerita.
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i. Menggunakan gerakan tubuh untuk mengungkapkan perasaan dan 
pikiran.

j. Menggunakan boneka untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran.

Berkenaan dengan kreativitas ini mengutip Maslow dan Rogers, 
Munandar (1999: 18) mengemukakan bahwa kreativitas aktualisasi diri 
adalah apabila individu menggunakan semua bakat dan talentanya untuk 
menjadi apa yang ia mampu, mengaktualisasikan atau mewujudkan 
potensinya. Pribadi yang dapat mengaktualisasikan dirinya adalah 
seseorang yang sehat mental, dapat menerima dirinya, selalu berfungsi 
sepenuhnya, berpikiran demokratis dan sebagainya. Aktualisasi diri 
merupakan karakteristik yang fundamental, suatu potensialitas yang ada 
pada semua manusia sejak ia dilahirkan namun sering hilang, terhambat 
atau terpendam dalam proses pembudayaan. Orientasi belajar diarahkan 
untuk melatih merumuskan, memecahkan bahkan mengantisipasi 
munculnya masalah sebagai model pembelajaran dan bukan hanya 
menekankan hafalan. Dengan kata lain sistem pembelajaran yang bersifat 
partisipatoris dan antisipatoris perlu dikembangkan sebagai wujud 
inovasi. Jadi kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi 
baru berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada. Kreativitas 
(berpikir kreatif atau berpikir devergent) merupakan kemampuan yang 
didasarkan atas data atau informasi yang menemukan banyak kemungkinan 
jawaban terhadap suatu masalah, di mana pendekatannya adalah pada 
kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Secara operasional, 
kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan 
kelancaran keluwesan (fleksibilitas) dan orisinalitas dalam berpikir, 
serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, 
memperinci) suatu gagasan (Syafaruddin dkk, 2011: 87).

Kemampuan anak usia dini untuk merasakan dan melakukan 
berbagai keterampilan atau kemampuan seninya dapat ditimbulkan dan 
dikembangkan sejak dini melalui pelatihan dan bimbingan yang terarah 
sambil disesuaikan dengan karakteristik belajar anak usia dini yaitu bermain. 
Demikian juga dengan kemampuan kreativitas, beberapa pola asuh kreatif 
dari orang tua sebenarnya dapat ditumbuhkan dari keseharian anak. Anak 
dibiasakan untuk bertanya tentang segala hal karena pertanyaan itu akan 
merangsang daya pikir anak. Suasana rumah atau kelas perlu sesering 
mungkin diubah untuk menghindari rutinitas. Saat anak tertarik dengan 
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hal-hal baru menampakkan kegairahan, maka perlu diberikan kebebasan 
untuk mengembangkan berbagai daya fantasinya. Begitu juga saat anak 
menanyakan sesuatu, misalnya tentang ikan atau bunga, akan lebih kreatif 
apabila orang tua atau guru memberikan barang yang dimaksud, atau 
mengajak anak melihat langsung benda tersebut. Pengenalan langsung 
anak terhadap alam merupakan cara orang tua atau guru kreatif dalam 
memberikan media pendidikan yang seluas mungkin pada anak. Sebagai 
pendidik, pada saatnya akan merasakan bahwa kreativitas laksana ruh yang 
mampu membangkitkan seluruh potensi anak usia dini.

7. Perkembangan Moral dan Nilai-nilai Agama

Perkembangan moral dan nilai-nilai agama seharusnya ditanamkan 
sejak anak usia dini karena kemampuan ini – sebagaimana perkembangan 
emosi dan sosial-dapat berkembang melalui pembiasaan. Moral dan nilai-
nilai agama anak akan berkembang dengan baik apabila anak memperoleh 
contoh dan teladan serta arahan dari orang-orang terdekatnya karena aspek 
perkembangan ini juga sangat membutuhkan model dan pembiasaan yang 
baik dan terus menerus dari orang tua, guru, dan lingkungan.

Bagaimana sebenarnya timbul jiwa keagamaan dan moral pada anak? 
Perkembangan moral dan nilai-nilai agama pada diri anak akan timbul 
dan berfungsi dengan sempurna melalui pemeliharaan dan latihan yang 
berlangsung secara bertahap. Sebagian ahli mengatakan bahwa anak 
dilahirkan bukanlah sebagai makhluk yang religius, bayi sebagai manusia 
dipandang dari segi bentuk dan bukan kejiwaan. Ada pula pendapat yang 
mengatakan bahwa anak sejak lahir telah membawa fitrah keagamaan. 
Dalam Islam hal dimaksud sangat diakui keberadaannya, sebagaimana 
Firman Allah dalam Surat Ar-Ruum [30] ayat 30 yang artinya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak 
ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui”

Hakikat fitrah dalam konteks ini dipahami sebagai ciptaan Allah, 
manusia diciptakan Allah memiliki naluri beragama yakni agama tauhid. 
Andai ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar, 
dan itu karena pengaruh lingkungan semata. Berkembangnya fithrah 
lantaran naluri keagamaan ini senantiasa memperoleh latihan dan 
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pembiasaan pada tingkatan kematangannya. Perkembangan moralitas – 
menurut Kohlberg melalui tiga tahapan: prakonvensional, konvensional, 
dan pascakonvensional–pada anak usia dini ditandai dengan aspek 
perkembangan moralitas heteronom, namun pada usia sepuluh tahun 
kondisi ini beralih ke suatu tahap yang perkembangannya lebih tinggi yang 
disebut dengan moralitas otonom.

Syafaruddin dkk (2011: 78-79) mengemukakan sejumlah teori 
berkenaan dengan timbulnya jiwa keagamaan dan perkembangan agama 
pada anak, serta sifat-sifat pada agama. Dikatakan bahwa jiwa keagamaan 
pada anak timbul karena dua hal, yakni sebagai berikut.

a. Rasa ketergantungan (sense of dependence)

 Manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki empat kebutuhan, yakni 
keinginan untuk perlindungan (security), keinginan akan pengalaman 
baru (new experience), keinginan untuk mendapat tanggapan (response), 
dan keinginan untuk dikenal (recognition). Berdasarkan kenyataan dan 
kerja sama dari keempat keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan 
hidup dalam ketergantungan. Melalui pengalaman-pengalaman 
yang diterimanya dari lingkungannya kemudian terbentuklah rasa 
keagamaan pada diri anak.

b. Insting keagamaan

 Bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, diantaranya 
insting keagamaan. Belum terlihatnya tindakan keagamaan pada diri 
anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan 
berfungsinya insting itu belum sempurna. Dengan demikian, 
pendidikan agama perlu diperkenalkan kepada anak jauh sebelum 
usia tujuh tahun. Dengan kata lain, sebelum usia tujuh tahun nilai-
nilai moral dan keagamaan perlu ditanamkan pada anak sejak usia 
dini, bahkan sejak dalam kandungan. Nilai keagamaan itu sendiri bisa 
berarti perbuatan yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan 
atau hubungan antara sesama manusia.

adapun perkembangan agama pada anak melalui beberapa fase 
(tingkatan), yaitu sebagai berikut. 

a. The fairy tale stage (tingkat dongeng)

 Pada tingkatan yang dimulai saat anak berusia tiga hingga enam tahun. 
Dalam fase ini dalam diri anak tertanam konsep mengenai Tuhan, 
yang tertanam dan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Pada 

Dummy



173Bab 4 | Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini

tingkatan ini anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat 
perkembangan intelektualnya. Kehidupan anak pada masa ini masih 
banyak dipengaruhi kehidupan fantasi hingga dalam menanggapi 
agama pun anak masih menggunakan konsep fantasi yang terkadang 
melalui dongeng yang kurang masuk akal.

b. The realistic stage (tingkat kenyataan)

 Tingkat ini dimulai sejak anak masuk SD hingga sampai ke usia 
(masa usia) adolescence. Pada masa ini ide ketuhanan anak sudah 
mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan 
(realis). Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan 
dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. Pada masa ini ide 
keagamaan anak didasarkan atas dorongan emosional, hingga mereka 
dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis.

c. The individual stage ( tingkat individu)

 Anak pada tingkat ini memiliki kepekaan emosi sejalan dengan 
perkembangan usia mereka. Ada sejumlah alasan mengenalkan nilai-
nilai keagamaan pada anak usia dini, yaitu anak mulai memiliki minat. 
Semua perilaku anak membentuk suatu pola perilaku, mengasah 
potensi diri, sebagai individu, makhluk sosial, dan hamba Allah. 
Agar minat anak tumbuh subur, harus dilatih dengan cara yang 
menyenangkan agar anak tidak merasa terpaksa dalam melakukan 
kegiatan keagamaan.

Sementara sifat-sifat agama pada anak usia dini – sesuai dengan ciri 
yang dimiliki anak usia dini–maka sifat agama pada anak-anak tumbuh 
mengikuti pola ideas concept on authority. Artinya ide keagamaan pada anak 
hampir sepenuhnya autoritas, maksudnya konsep keagamaan pada diri 
mereka dipengaruhi faktor dari luar diri mereka. Anak telah melihat dan 
mengikuti apa-apa yang dikerjakan dan diajarkan oleh orang tua dan orang 
dewasa lainnya tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan 
agama. Anak sangat mudah menerima ajaran dari orang dewasa walaupun 
belum mereka menyadari sepenuhnya manfaat ajaran tersebut. Berangkat 
dari hal tersebut maka bentuk dan sifat agama pada diri anak dapat 
diuraikan sebagai berikut.

a. Unreflective (tidak mendalam)

 Anak beranggapan atau menerima terhadap ajaran agama dengan 
tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam 
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sehingga cukup sekadarnya saja, superficial, dan mereka sudah merasa 
puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal.

b. Egosentris

 Anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia 
perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan 
pengalamannya. Semakin bertumbuh semakin meningkat pula 
egoisnya. Sehubungan dengan itu maka dalam masa keagamaan anak 
telah menonjolkan kepentingan dirinya dan telah menuntut konsep 
keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya.

c. Anthropomorphis

 Pandangan ketuhanan pada anak senantiasa dipersonifikasikan. Konsep 
ketuhanan pada diri anak menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. 
Melalui konsep yang terbentuk dalam pikiran, mereka menganggap 
bahwa prikeadaan Tuhan itu sama dengan manusia. Pekerjaan Tuhan 
mencari dan menghukum orang yang berbuat jahat di saat orang itu 
berada dalam tempat yang gelap. Anak menganggap bahwa Tuhan 
dapat melihat segala perbuatannya langsung ke rumah-rumah mereka 
sebagaimana layaknya orang yang mengintai. Pada anak usia enam 
tahun, pandangan tentang Tuhan adalah sebagai berikut: Tuhan 
mempunyai wajah seperti manusia, telinganya besar dan lebar, Tuhan 
tidak makan tetapi hanya minum embun. Konsep Ketuhanan yang 
demikian itu mereka bentuk sendiri berdasarkan fantasi masing-
masing.

d. Verbalis dan ritualis

 Kehidupan agama pada anak sebagian besar tumbuh mula-mula 
secara verbal (ucapan). Mereka menghafal secara verbal kalimat-
kalimat keagamaan dan di samping itu pula dari amaliah yang mereka 
laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan. 
Perkembangan agama pada anak sangat besar pengaruhnya terhadap 
kehidupan agama anak di usia dewasanya. Banyak orang dewasa yang 
taat karena pengaruh ajaran dari praktik keagamaan yang dilaksanakan 
pada masa kanak-kanak mereka. Latihan-latihan bersifat verbalis dan 
upacara keagamaan yang bersifat ritualis (praktik) merupakan hal 
yang berarti dan merupakan salah satu ciri dari tingkat perkembangan 
agama pada anak-anak.
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e. Imitatif

 Tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya 
diperoleh dari meniru. Berdoa dan shalat misalnya, mereka laksanakan 
karena hasil melihat realitas di lingkungannya, baik berupa pembiasaan 
ataupun pengajaran yang intensif. Dalam segala hal anak merupakan 
peniru yang ulung, dan bersifat peniru ini merupakan modal yang 
positif dalam pendidikan keagamaan pada anak.

f. Rasa heran

 Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang 
terakhir pada anak. Rasa kagum yang ada pada anak sangat berbeda 
dengan rasa kagum pada orang dewasa. Rasa kagum pada anak 
belum bersifat kritis dan kreatif, sehingga mereka hanya kagum 
terhadap keindahan lahiriah saja. Hal ini merupakan langkah pertama 
dari pernyataan kebutuhan akan dorongan untuk mengenal suatu 
pengalaman yang baru (new experience). Rasa kagum mereka dapat 
disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub pada 
anak. 

Selanjutnya berkenaan dengan perkembangan penghayataan 
keagamaan pada anak usia dini, William James (Murphy, 1967; Darajat, 
1970) menyebutnya dengan pengalaman religi atau keagamaan (the 
religious experinces). Dengan kehalusan perasaan (fungsi-fungsi afektifnya) 
disertai kejernihan akal budi (fungsi-fungsi kognitifnya), dan didorong 
keikhlasan i’tikad (fungsi-fungsi konatifnya), pada saat tertentu, seseorang 
setidak-tidaknya pasti mengalami, mempercayai, bahkan meyakini dan 
menerimanya tanpa keraguan (mungkin pula masih dalam keraguan), 
bahwa di luar dirinya ada sesuatu kekuatan yang Maha Agung yang 
melebihi apa pun termasuk dirinya. Penghayatan keagamaan bukan hanya 
berhenti sampai kepada pengakuan atas keberadaan (the existence of great 
power) namun juga mengakui-Nya sebagai sumber nilai-nilai luhur yang 
eternal (abadi) yang mengatur tata hidup manusia dan alam semesta 
ini. Karenanya manusia mematuhi aturan itu dengan penuh kesadaran, 
ikhlas disertai penyerahan diri dalam bentuk ritual, baik secara individual 
maupun kolektif, baik secara simbolik maupun dalam bentuk nyata dalam 
kehidupan keseharian.

Walaupun proses perkembangan seperti di atas merupakan gejala 
yang universal, namun terdapat variasi yang luas, baik pada tingkat 
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individual maupun pada tingkat kelompok (keluarga, daerah atau aliran/
paham) tertentu. Peranan lingkungan keluarga sangat penting dalam 
pembinaan penghayatan keagamaan ini. Karena dalam agama diyakini 
bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan memiliki potensi beragama, 
maka keluarganyalah yang akan mewarnai perkembangan agamanya 
itu. Di sinilah keluarga hendaknya menciptakan lingkungan psikologis 
yang mendukung pembentukan karakter anak dalam menjalankan ajaran 
agamanya.

Dengan demikian, kompetensi dan hasil belajar yang perlu dicapai 
pada aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama adalah kemampuan 
melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai 
sesama manusia. Sebagai seorang pendidik anak usia dini orang tua dan 
guru hendaklah memberikan pengarahan yang baik agar tingkat spiritual 
dan kemampuan moral anak dapat berkembang dengan baik, sehingga 
anak dapat memilih ucapan, tindakan yang baik yang sesuai dengan nilai 
dan moral agama.

D. Kendala dalam Proses Pembelajaran Anak Usia Dini
Selain sejumlah karakteristik perkembangan dan beragam masalah 

dalam perkembangan anak usia dini, Nurihsan dan Agustin (2011, 47-51) 
juga mengemukakan hambatan atau gangguan lain dalam perkembangan 
anak yang khas, yaitu gangguan lamban belajar dan gangguan kesulitan 
belajar secara spesifik. Kedua bentuk masalah dalam perkembangan anak 
usia dini tersebut akan diuraikan berikut ini. 

1.  Gangguan Lamban Belajar

Bila diamati secara seksama sering ditemukan ada anak yang 
mengalami kendala dalam perkembangannya. Permasalahan yang dihadapi 
anak dapat dilihat melalui tingkah laku yang ditunjukkan anak ataupun 
keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar anak. 
Lamban belajar (slow learner) adalah anak yang memiliki potensi intelektual 
sedikit di bawah normal. Keterlambatan berbicara jika dibandingkan anak 
seusianya.

Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan patokan bahwa 
seorang anak mengalami lamban belajar yaitu kesulitan dalam pengucapan 
kata; kemampuan penguasaan jumlah kata yang minim; tidak mampu 
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menemukan kata yang sesuai untuk suatu kalimat; kesulitan untuk 
mempelajari dan mengenali angka, huruf, dan nama-nama hari dalam 
seminggu; kegelisahan yang sangat ekstrem, dan mudah teralih 
perhatiannya; kesulitan berinteraksi dengan anak seusianya; menunjukkan 
kesulitan dalam mengikuti suatu petunjuk atau rutinitas tertentu; 
menghindari permainan puzzles; menghindari pelajaran menggambar 
atau prakarya tertentu seperti menggunting; mempunyai kemampuan 
daya ingat yang buruk; selalu membuat kesalahan yang konsisten dalam 
mengeja dan membaca, misalnya huruf b dibaca d, huruf m dibaca w; lambat 
untuk mempelajari hubungan antara huruf dengan bunyi pengucapannya; 
mengalami kesulitan dalam mengikuti petunjuk atau rutinitas tertentu; 
ketidakstabilan dalam menggenggam pensil/pena; sulit dalam mempelajari 
keterampilan baru, terutama yang membutuhkan kemampuan daya ingat 
yang baik; sulit konsentrasi; sering melakukan pelanggaran, baik di 
sekolah maupun di rumah; tidak mampu merencanakan kegiatan sehari-
harinya; problem emosional seperti mengasingkan diri, pemurung, mudah 
tersinggung, atau acuh terhadap lingkungannya, dan menolak bersekolah.

2.  Gangguan Kesulitan Belajar Spesifik

Gangguan yang secara nyata ada pada anak yang terkait tugas akademik 
khusus, yang diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan 
disebabkan karena faktor inteligensi, yaitu gangguan membaca (disleksia), 
gangguan matematika (diskalkulia), gangguan menulis ekspresif (spelling 
dyslexia, spelling disorder), dan gangguan belajar lainnya/tidak spesifik.

Gangguan matematika (diskalkulia) adalah keterampilan matematika 
yang berada di bawah tingkat usia, pendidikan, dan inteligensi anak, dengan 
ciri kegagalan dalam keterampilan-keterampilan berikut ini.

a. Linguistik (memahami istilah matematika, mengubah soal tulisan ke 
simbol matematika).

b. Perseptual (kemampuan untuk memahami simbol dan mengurutkan 
kelompok angka).

c. Matematik (+/-/x/: dan cara mengoperasikannya).

d. Atensional (mengkopi bentuk dengan benar, mengoperasikan simbol 
dengan benar).

e. Biasanya disertai gangguan belajar lain. Kebanyakan terdeteksi ketika 
berada di kelas 2 dan 3 SD/MI (6-8 tahun).
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Gangguan menulis ekspresif (spelling dyslexiam spelling disorder) adalah 
keterampilan menulis yang berada di bawah tingkatan usia, pendidikan, 
dan inteligensi anak. Banyak ditemukan kesalahan dalam menulis dan 
penampilan tulisan yang buruk (cakar ayam). Biasanya sudah tampak 
sejak kelas 1 SD. Rasa frustasi, marah oleh munculnya gangguan depresi 
yang kronis. Gangguan membaca (disleksia) adalah keterampilan membaca 
yang berada di bawah tingkatan usia, pendidikan, dan inteligensi anak. Ciri 
khasnya adalah gagal dalam mengenali kata-kata, lambat dan tidak teliti 
bila membaca serta pemahaman yang buruk.

E. Prinsip-prinsip Perkembangan Anak Usia Dini

1. Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan Anak 

Anak merupakan individu yang sangat dinamis pertumbuhan dan 
perkembangannya. Tumbuh berarti bertambah dalam ukuran, atau dapat 
juga dikatakan ketika tumbuh sel tubuh bertambah banyak atau sel tumbuh 
dalam ukuran. Konsep pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan 
alamiah secara kuantitatif pada segi jasmani atau fisik. Mengukur 
pertumbuhan biasanya dilakukan dengan menimbang dan mengukur 
tubuh anak. Oleh karena itu, Patmonodewo (2003: 19) mengatakan bahwa 
melaksanakan pengukuran dalam konteks pertumbuhan relatif lebih 
mudah dibandingkan mengukur perkembangan sosial atau perkembangan 
kepribadian seseorang. Proses pertumbuhan banyak dipengaruhi oleh 
jumlah dan macam makanan yang dikonsumsi tubuh. Hubungan antara 
makanan yang dikonsumsi tubuh dan pertumbuhan badan menjadi 
perhatian para ahli gizi. Namun kenyataannya pertumbuhan tubuh tidak 
hanya dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi saja namun juga 
dipengaruhi proses sosial. Sejatinya pertumbuhan tidak hanya dipengaruhi 
oleh jumlah dan kualitas makanan saja tetapi juga sejauh mana makanan 
tersebut dapat diasimilasi dan dipergunakan tubuh. Baik tidaknya makanan 
tersebut dapat diserap oleh tubuh tergantung pula oleh taraf kesehatan 
anak. Jadi dapat dikatakan anak yang sedang diare, tentu badan tidak akan 
tumbuh dan tidak menyerap makanan dengan baik. Pertumbuhan anak juga 
dipengaruhi perkembangan sosial, psikologis, dan oleh kualitas hubungan 
anak dengan pengasuh yang bebas dari stres (Syafaruddin, 2011: 48). 

Sementara itu, konsep perkembangan merupakan perubahan yang 
dialami oleh individu menuju tingkat kematangannya yang berlangsung 
secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik yang berkenaan 
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dengan fisik maupun psikisnya. Dapat juga dikatakan istilah perkembangan 
berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari 
proses kematangan dan pengalaman. Dikatakan Van den Daele dalam 
Hurlock (1980: 2) bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. 
Ini bermakna bahwa perkembangan bukan sekadar penambahan ukuran 
tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan 
suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks 
(Nurihsan dan Agustin, 2011: 1). Jadi, pertumbuhan dan perkembangan 
merupakan perubahan progresif dan berkesinambungan yang terjadi dalam 
kehidupan manusia, dimulai sejak dalam kandungan sampai akhir hayat 
(the progressive and continuous change in the organism from birth to death). Yang 
dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah 
sebagai berikut (Yusuf, 2000: 15).

a. Sistematis, berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat 
saling ketergantungan atau saling memengaruhi antara bagian-bagian 
organisme (fisik dan psikis) dan merupakan satu kesatuan yang 
harmonis. Contoh prinsip ini, seperti kemampuan berjalan anak seiring 
dengan matangnya otot-otot kakinya.

b. Progresif, berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan 
mendalam (meluas) baik secara kuantitatif (fisik) maupun kualitatif 
(psikis). Contohnya, seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran 
fisik anak (dari pendek menjadi tinggi dan dari kecil menjadi besar); 
dan dari perubahan pengetahuan dan kemampuan anak dari sederhana 
sampai kepada yang kompleks (mulai dari mengenal abjad atau huruf 
hijaiyah sampai kemampuan membaca buku, majalah, koran, dan Al 
Qur’an).

c. Berkesinambungan, berarti perubahan pada bagian atau fungsi 
organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak 
secara kebetulan atau loncat-loncat. Contohnya, untuk dapat berdiri, 
seorang anak harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, 
yaitu kemampuan duduk dan merangkak.

Adapun perkembangan menurut Yusuf (2000: 16) secara umum 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Terjadinya perubahan dalam (1) aspek fisik: perubahan tinggi dan 
berat badan serta organ-organ tubuh lainnya; (2) aspek psikis: semakin 
bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan 
berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatifnya.
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b. Terjadinya perubahan dalam proporsi; (1) aspek fisik: proporsi tubuh 
anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya dan pada usia 
remaja proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh usia remaja; 
(2) aspek psikis: perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas; 
dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri 
perlahan-lahan beralih kepada orang lain (kelompok teman sebaya).

c. Lenyapnya tanda-tanda yang lama: (1) tanda-tanda fisik: lenyapnya 
kelenjar thymus (kelenjar kanak-kanak) yang terletak pada bagian dada, 
kelenjar pineal pada bagian bawah otak, rambut-rambut halus dan gigi 
susu; (2) tanda-tanda psikis: lenyapnya masa mengoceh (meraban), 
bentuk gerak gerik kanak-kanak (seperti merangkak) dan perilaku 
impulsif (dorongan untuk bertindak sebelum berpikir).

d. Diperoleh tanda-tanda yang baru; (1) tanda-tanda fisik: pergantian 
gigi dan karakteristik seks pada usia remaja, baik primer (menstruasi 
pada anak wanita, dan mimpi “basah” pada anak pria), maupun 
sekunder (perubahan pada anggota tubuh: kumis, jakun, suara pada 
anak pria); (2) tanda-tanda psikis: seperti berkembangnya rasa ingin 
tahu terutama yang berhubungan dengan seks, ilmu pengetahuan, 
nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama.

2. Prinsip-prinsip Perkembangan Anak

Abin Syamsuddin (2005: 83) dan (Yusuf, 2000: 15) menjelaskan bahwa 
perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan berprinsip progresif, 
sistemik, dan berkesinambungan. Perkembangan itu bersifat maju 
meningkat dan/atau mendalam dan/atau meluas, baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif (prinsip progresif). Dikatakannya bahwa perubahan yang 
terjadi antarbagian dan/atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi 
sebagai kesatuan integral yang harmonis (prinsip sistemik), dan perubahan 
pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan 
berurutan serta tidak secara kebetulan dan meloncat-loncat (prinsip 
berkesinambungan). Sementara itu Yusuf (2000: 17), mengemukakan 
tentang beberapa prinsip perkembangan sebagai serangkaian progresif 
yang terjadi proses kematangan dan pengalaman dan berlangsung secara 
bertahap, yang bertujuan untuk memungkinkan seseorang menyesuaikan 
diri dengan lingkungan di mana dia hidup. Prinsip-prinsip perkembangan 
yang dimaksud dapat dijelaskan seperti berikut ini.
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a. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti (never 
ending process)

 Manusia secara terus-menerus berkembangan atau berubah yang 
dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hayatnya. 
Perkembangan berlangsung secara terus menerus sejak masa konsepsi 
sampai mencapai kematangan atau masa tua.

b. Semua aspek perkembangan saling memengaruhi

 Setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, 
maupun sosial, satu sama lain saling memengaruhi. Terdapat 
hubungan atau korelasi yang positif di antara aspek-aspek tersebut. 
Jika seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya mengalami 
hambatan dan gangguan–misalnya sering sakit-sakitan–maka ia akan 
mengalami kemandekan dalam perkembangan aspek lainnya, seperti 
kecerdasannya kurang berkembang dengan optimal atau mengalami 
kelabilan emosional.

c. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu

 Dengan mengikuti pola dan arah tertentu perkembangan terjadi 
dan berjalan secara teratur. Setiap perkembangan merupakan hasil 
perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi 
perkembangan selanjutnya. Misalnya, seorang anak untuk mampu 
berjalan, maka ia harus dapat berdiri terlebih dahulu dan berjalan 
merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya, yaitu untuk 
mampu berlari atau meloncat. 

Mengutip Yelon dan Weinsten (1977), Yusuf mengemukakan tentang 
arah atau pola perkembangan sebagai berikut.

a. Cephalocaudal & proximal-distal

 Dimaksudkan bahwa perkembangan manusia itu mulai dari kepala 
ke kaki (cephalocaudal), dan dari tengah: paru-paru, jantung, dan 
sebagainya, ke pinggir: tangan (proximal-distal).

b. Struktur mendahului fungsi

 Hal ini dimaksudkan bahwa anggota tubuh individu akan dapat 
berfungsi setelah matang strukturnya. Seperti mata, ia akan dapat 
melihat setelah otot-ototnya matang, atau kaki dapat difungsikan 
untuk berjalan dan berlari jika otot-ototnya sudah matang.
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c. Perkembangan itu berdiferensiasi

 Pernyataan ini dimaksudkan bahwa perkembangan itu berlangsung 
dari umum ke khusus (spesifik) dalam semua aspek perkembangan, 
baik motorik (fisik) maupun mental (psikis), respons anak pada 
mulanya bersifat umum. Contoh: (a) bayi menendang-nendangkan 
kakinya secara sembarangan sebelum ia dapat mengoordinasikannya 
(mengaturnya) untuk merangkak atau berjalan; (b) bayi melihat benda-
benda yang lebih besar dahulu sebelum ia dapat melihat benda-benda 
yang kecil; (c) bayi meraban (mengoceh) terlebih dahulu sebelum 
dapat mengucapkan kata-kata yang jelas artinya; (d) bayi menunjukkan 
rasa takut yang bersifat umum terhadap semua benda (orang) yang 
asing baginya, kemudian lambat laun rasa takutnya menjadi lebih 
tertuju kepada hal-hal tertentu.

d. Perkembangan itu berlangsung dari konkret ke abstrak

 Hal ini mengandung makna bahwa perkembangan itu berproses 
dari suatu kemampuan berpikir yang konkret (objeknya tampak) 
menuju ke abstrak (objeknya tidak tampak). Seperti anak kecil dapat 
berhitung dengan bantuan jari tangan, sedangkan remaja sudah tidak 
lagi memerlukan bantuan tersebut.

e. Perkembangan itu berlangsung dari egosentrisme ke perspektivisme

 Hal ini dimaksudkan bahwa pada mulanya anak hanya melihat atau 
memerhatikan dirinya sebagai pusat, dia melihat bahwa lingkungan 
itu harus memenuhi kebutuhan dirinya. Melalui pengalamannya 
dalam bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, lambat laun sikap 
egosentris itu berubah menjadi perspektivis (anak sudah memiliki 
sikap simpati atau memerhatikan kepentingan orang lain).

f. Berkembangan itu berlangsung dari “outer control to inner control”

 Pernyataan ini dimaksudkan bahwa pada awalnya anak sangat 
bergantung pada orang lain (terutama orang tuanya), baik menyangkut 
pemenuhan kebutuhan fisik maupun psikis (perlindungan, kasih 
sayang, atau norma-norma) sehingga dia dalam menjalani hidupnya 
masih didominasi oleh pengontrolan atau pengawasan dari luar 
(out control). Seiring bertambahnya pengalaman atau belajar dari 
pergaulan sosial tentang norma atau nilai-nilai – baik di lingkungan 
keluarga, sekolah, teman sebaya, ataupun masyarakat – anak dapat 
mengembangkan kemampuan untuk mengontrol dirinya (inner control). 
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Kemampuan inner control ini dapat dilihat misalnya pada saat anak 
mampu mengambil keputusan atau mampu memecahkan masalah 
berdasarkan pertimbangan sendiri dan bertanggung jawab terhadap 
risiko yang mungkin terjadi. 

Guna menggambarkan bagaimana arah tahapan perkembangan anak 
Yusuf (2000) menuangkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

Tabel 4.1 Arah Tahapan Perkembangan Anak

TAHAP 
PERKEMBANGAN

JENIS PERKEMBANGAN

Usia 4 – 16 minggu Bayi dapat menguasai 12 macam otot ocula motornya

Usia 16 – 28 minggu Bayi dapat menguasai otot-otot yang menyanggah kepalanya 
dan menggerakkan badannya. Ia mulai dapat meraih benda-
benda

Usia 28 – 40 minggu Bayi dapat menguasai badan dan tangannya. Ia mulai dapat 
duduk, menangkap, dan mempermainkan benda-benda

Tahun kedua Anak sudak pandai berjalan dan berlari, dapat menggunakan 
kata-kata dan mengenal identitasnya (seperti namanya)

Tahun ketiga Anak dapat berbicara dalam kalimat dan menggunakan kata-kata 
sebagai alat berpikir.

Tahun keempat Anak mulai dapat bertanya dan dapat berdiri sendiri

Tahun kelima Anak telah matang dalam menguasai gerak-gerik motorisnya. 
Ia dapat melompat-lompat, bercerita agak lebih panjang, lebih 
suka bermain berkawan.

a. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan

 Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangannya terjadi 
pada waktu dan tempo yang berbeda (ada yang cepat dan ada yang 
lambat). Misalnya, (1) otak mencapai bentuk ukurannya yang 
sempurna pada umur 6-8 tahun; (2) tangan, kaki, dan hidung mencapai 
perkembangannya yang maksimum pada masa remaja; dan (3) 
imajinasi kreatif berkembang dengan cepat pada masa kanak-kanak 
dan mencapai puncaknya pada masa remaja.

b. Setiap fase perkembangan memiliki ciri khas

 Perkembangan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dengan 
orang-orang yang ada di sekitar anak dan perkembangan anak tidaklah 
sama antara satu dengan lainnya. Ciri khas yang dimaksud dalam 
pernyataan di atas dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: (1) 

Dummy



184 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

sampai usia dua tahun anak terfokus untuk mengenal lingkungannya, 
menguasai gerak-gerik fisik, dan belajar berbicara; (2) pada usia tiga 
hingga enam tahun, perkembangan terfokus untuk menjadi manusia 
sosial (belajar bergaul dengan orang lain).

c. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan/fase 
perkembangan

 Prinsip ini dapat dipahami bahwa dalam menjalani hidupnya yang 
normal dan berusia panjang individu akan mengalami fase-fase 
perkembangan: bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, dan masa 
tua.

Terdapat sejumlah istilah yang berhubungan erat dengan pertumbuhan 
dan perkembangan yakni kematangan dan belajar. Kematangan merupakan 
titik kulminasi dari suatu fase pertumbuhan sebagai titik tolak kesiapan 
dari suatu fungsi psikofisik untuk menjalankan fungsinya. Belajar adalah 
perubahan dalam pola sambutan atau perilaku tertentu sebagai hasil usaha 
individu dalam batas waktu setelah tiba masa pekanya. Dengan demikian, 
dapat dibedakan bahwa perubahan perilaku sebagai hasil belajar itu 
berlangsung secara disengaja dan bertujuan (intensional) diusahakan oleh 
individu yang bersangkutan, sedangkan perubahan dalam arti pertumbuhan 
dan kematangan berlangsung secara alamiah menurut jalannya pertambahan 
waktu atau usia yang ditempuh oleh yang bersangkutan.

Berkenaan dengan konsep perkembangan ini Candida Peterson (1996: 
20) dalam Nurihsan dan Agustin (2011: 4) menjelaskan bahwa perubahan 
yang dapat dikategorikan sebagai perkembangan harus memenuhi kriteria 
berikut ini.

a. Permanen

 Perubahan yang terjadi dalam perkembangan bersifat permanen, bukan 
perubahan temporer atau yang disebabkan oleh kejadian insidental. 
Contoh perubahan yang permanen: perkembangan kognitif anak usia 
dua sampai tujuh tahun.

1) Anak dapat mengklasifikasikan objek-objek atas dasar satu ciri 
tertentu yang memiliki cara yang sama, mugkin pula memiliki 
perbedaan dalam hal yang lainnya.

2) Anak dapat melakukan koleksi benda-benda berdasarkan suatu 
ciri atau kriteria tertentu.
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3) Anak dapat menyusun benda-benda, namun belum dapat menarik 
kesimpulan dari dua benda yang tidak bersentuhan meskipun 
terlihat dalam susunan yang sama.

Contoh perubahan yang tidak permanen.

1) Anak tidak dapat berbicara, karena sakit tenggorokan.

2) Anak tidak dapat melihat dengan jelas, karena sakit mata.

3) Anak tidak mengantuk karena sudah minum kopi.

b. Kualitatif

 Perubahan yang terjadi dalam perkembangan bersifat fungsional dan 
total, tidak hanya bersifat peningkatan kemampuan yang sudah dimiliki 
sebelumnya. Contoh perubahan yang fungsional. Perkembangan bahasa 
anak sekolah usia enam sampai delapan tahun. Dengan dikuasainya 
keterampilan membaca dan berkomunikasi dengan orang lain, maka 
anak tersebut dengan senang hati sekali membaca atau mendengar 
dongeng yang penuh fantasi.

c. Progresif

 Perubahan yang terjadi dalam perkembangan merupakan perwujudan 
aktualisasi seseorang. Perubahan itu terkait dengan kemampuan 
seseorang dalam menyesuaikan diri dengan berbagai situasi atau 
perubahan yang terjadi di lingkungannya.

d. Universal

 Perubahan yang terjadi dalam perkembangan bersifat umum dan di 
alami oleh individu lain pada tahapan usia yang hampir sama. Dummy
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A. Menjalin Komunikasi yang Baik Kepada Anak Usia Dini
Untuk membuat proses pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif pada PAUD, maka pendidik hendaklah selain menjalankan 
tugas, amanat dan profesinya dengan baik juga harus menjalin hubungan 
komunikasi yang baik dengan anak. Saat pendidik pada PAUD menjalin 
komunikasi dengan anak secara positif maka proses pendidikan – 
pembelajaran dan pembimbingan – akan berjalan dengan baik dan efisien. 
Pendidik akan lebih memahami diri anak yang diasuhnya dan membuat 
pendidikan yang dijalankannya lebih menyenangkan. Komunikasi ini juga 
menegaskan bahwa pendidikan bukanlah aktivitas di Menara Gading dan 
bersifat formalitas belaka melainkan juga terintegrasi dalam semua aspek 
perkembangan peserta didik dalam semua realitas. Dengan membangun 
komunikasi yang baik berarti pendidik juga membangun hubungan yang 
baik dengan anak, mengajarkan kepada anak bahwa komunikasi merupakan 
suatu hal yang baik dan akan membawa kemaslahatan bagi semua. Sehingga 
muaranya anak akan menjadi pribadi yang inklusif, pribadi yang menjadikan 
kebersamaan sebagai semangat dan tujuan bersama dan bangsa dengan 
generasi-generasi semacam ini akan menjadi bangsa yang besar, beradab, 
dan berbudaya.

Keberhasilan mengembangkan kepribadian yang kuat dan baik kepada 
anak tidak terlepas dari keberhasilan pendidik dalam memberikan teladan 
yang baik kepada anak didiknya. Sebaliknya kegagalan moral seorang anak 
juga tidak terlepas dari kegagalan pendidik – baik orang tua maupun guru di 
PAUD – dalam memberikan contoh yang baik kepada anak usia dini. Tidak 

MENGHINDARKAN PERILAKU SALAH 
SUAI DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA 
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jarang dijumpai di masyarakat ada orang tua–bapak atau ibu–bahkan guru 
yang tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Dengan 
alasan jengkel atau kesal acapkali mereka berkata kasar dan jorok kepada 
anak, bahkan mengeluarkan umpatan yang sangat tidak pada tempatnya. 
Hal ini tentu saja menyebabkan terjadinya komunikasi yang buruk dan 
sangat disayangkan dari sikap seorang pendidik anak usia dini.

Padahal sejatinya dengan sikap melontarkan umpatan yang demikian 
kepada anak secara langsung telah mengajarinya akan perbuatan yang tidak 
baik. Sebisa mungkin ucapan-ucapan semacam itu dihindarkan dari anak 
usia dini. Lalu bagaimana seandainya jika sikap anak terasa menjengkelkan 
dan membuat marah? Bagaimanapun menjengkelkannya perbuatan seorang 
anak maka pendidik harus memperlihatkan sikap sabar dan pedulinya 
kepada anak. Pendidik harus menjauhi ucapan-ucapan umpatan kepada 
anak. Misalnya, dalam ajaran Islam, kata-kata ibu mampu menjadi sebuah 
doa. Bila yang diucapkan ibu sebuah umpatan dan umpatan itu menjadi 
sebuah doa yang makbul, maka di kemudian hari sang ibu akan ragu 
sendiri. Itulah mengapa ucapan orang tua, khususnya ibu harus hati-hati 
dalam berucap kepada anak – meskipun anak terkadang membuat marah 
dan menjengkelkan – orang tua harus sadar bahwa memang begitulah sifat 
dasar seorang anak, yang marah dan menangis bila keinginannya tidak 
diturutkan. Maka sudah seharusnyalah orang tua dan guru menghindari 
ucapan-ucapan buruk kepada anak. Ucapan yang buruk adalah komunikasi 
yang buruk dan ini dapat mengakibatkan anak berperilaku yang keliru. 

Ciri-ciri komunikasi yang baik antara orang tua atau guru kepada anak 
selain dianjurkan menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari kata-
kata yang buruk (umpatan) adalah menggunakan kata-kata atau ungkapan 
yang mudah dicerna anak oleh anak. Islam sendiri telah mengajarkan 
kepada semua umatnya: “Bila kalian sedang berbicara dengan suatu 
kaum, maka gunakanlah ucapan yang sesuai dengan kemampuannya”. 
Ilustrasi berikut kiranya dapat dijadikan gambaran bagaimana komunikasi 
yang buruk antara pendidik dengan anak didik yang masih berusia dini 
(Musbikin, 2010: 147).

“Anak-anak, tahukah kalian apa yang Ibu bawa ini?”. 

“Batu…”, jawab anak-anak dengan serempak dan nada tinggi. 

“Benar. Ini namanya batu. Apabila kita mengadakan observasi lebih 
mendalam tentang batu, maka batu ini berasal dari dalam gunung. Dia bisa 
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terbentuk seperti ini melalui proses kimiawi yang cukup panjang. Ia terbuat 
dari berbagai macam elemen berupa molekul. Sedangkan molekul itu terdiri 
dari atom-atom yang sangat kecil. Dari semua kumpulan itulah terwujud 
batu yang sekarang ibu bawa ini”, kata Bu Guru Nadila menjelaskan.

Dialog di atas menarik untuk disimak dalam konteks komunikasi yang 
efektif antara pendidik dengan anak usia dini. Percakapan tadi merupakan 
penggalan dari percakapan proses belajar mengajar pada anak usia dini. 
Pada waktu itu, anak-anak sedang memperoleh pembelajaran mengenal 
benda. Namun anehnya, semua anak tidak ada yang paham sama sekali. 
Semakin panjang lebar Ibu guru Nadila menjelaskan anak-anak kecil yang 
rata-rata baru berusia di bawah empat tahun itu semakin tidak mengerti 
dengan apa yang diucapkan oleh ibu guru. Akibatnya anak-anak yang 
seharusnya memerhatikan keterangan bu guru malah asyik bermain dan 
berlari ke sana kemari. Apa yang salah dengan Bu Guru Nadila?. Bu Guru 
Nadila ternyata “bukan guru yang pintar”. Memang Sang Guru lulusan 
strata dua (S2) dengan predikat terbaik di kampusnya ketika mengambil 
konsentrasi pendidikan anak usia dini. Namun, saat dia terjun langsung 
menjadi guru PAUD, dia tidak memakai “bahasa anak kecil”, melainkan 
memakai bahasa anak usia SMA bahkan perguruan tinggi. Kata-kata 
yang diucapkannya merupakan kalimat yang sangat tinggi abstraksinya, 
dan mungkin lebih tepat digunakan untuk para mahasiswa daripada 
diungkapkan pada anak usia dini. Dari sinilah, wajar bila anak-anak tidak 
bisa paham apa yang disampaikan, sebab mereka tidak mengerti apa yang 
diucapkan oleh guru. Ungkapan-ungkapan yang mengandung tingkat 
abstraksi yang tinggi sejatinya tidak tepat bila digunakan untuk anak 
usia dini. Sebab, semakin tingkat tinggi abstraksi sebuah kalimat, maka 
semakin sulit orang/anak membayangkan atau memahaminya. Begitu pula 
sebaliknya, semakin rendah tingkat abstraksinya, semakin mudah orang/
anak mencerna dan membayangkan. 

Perlu ditegaskan bahwa anak usia dini adalah anak yang masih 
dalam taraf awal pertumbuhan dan perkembangan termasuk dalam aspek 
bahasanya. Perbedaan anak usia-usia awal ini sangat menentukan sekali 
perbedaan kemampuan mereka, baik kognitif, emosional, sosial, bahasa, dan 
perilakunya. Karena seorang pendidik pada PAUD bila ingin menyampaikan 
pembelajaran dan pembimbingannya, maka setidaknya harus tahu rata-rata 
usia anak didiknya. Sehingga dengan mengetahui usia mereka para pendidik 
bisa memilih materi, alat peraga, media, bahkan bahasa yang tepat saat 
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menyampaikan pembelajaran dan pembimbingannya. Tanpa pengetahuan 
yang memadai tentang hal tersebut maka sangatlah mungkin bila akhirnya 
antara pendidik (guru) dengan peserta didik tidak bisa “nyambung”. Apa 
yang disampaikan oleh guru tidak dimengerti sama sekali oleh peserta 
didiknya.

Pesan-pesan yang tersampaikan yang tidak dipahami anak menunjukkan 
bahwa anak tidak memahami isi komunikasi. Hasil tersebut menegaskan 
bahwa anak-anak bukan saja tidak mendengarkan dan mengarahkan 
perhatiannya pada isi pesan yang tidak jelas, namun juga anak tidak 
mampu mengungkapkan pesan yang tidak dipahaminya. Oleh sebab itu, 
tidak mustahil anak berperilaku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 
oleh pendidik, bahkan mungkin saja anak akhirnya melakukan perilaku 
mengganggu (disruptive behavior).

Untuk mengatasi perilaku mengganggu (disruptive behavior) anak adalah 
dengan berbicara kepada anak dengan memilih bahasa yang tepat sesuai 
dengan perkembangan anak yang dibimbingnya. Musbikin (2010: 151) 
mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan pendidik – baik orang 
tua maupun guru–saat menjalin komunikasi dengan anak. Hal-hal yang 
dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, pesan kebahasaan, baik berupa 
perintah, pertanyaan, pemberitahuan, maupun selainnya harus jelas dan 
sesuai dengan tingkat pemahaman anak, sehingga ia tidak terbebani sesuatu 
yang melebihi kemampuannya atau melebihi fase perkembangannya.

Kedua, jika anak tidak memahami pesan, jangan cepat-cepat membentak 
atau memukulnya, tetapi pendidik mesti mengulang pesan kebahasaannya 
dalam bentuk lain dan dengan struktur kalimat yang lebih sederhana. Hal 
ini dilakukan dengan meminta perhatian anak yang tengah tenggelam 
dalam permainannya atau tengah asyik dalam mengikuti pembicaraan 
orang lain. Ketiga, jika pendidik –orang tua atau guru – tidak memahami 
pesan yang terkandung dalam bahasa anak, maka pendidik mesti 
mengajukan pertanyaan tentang maksud si anak agar mudah dipahami 
guna memenuhi permintaannya. Pendidik juga jangan melecehkan anak 
atau menolak permintaan anak dengan dalih karena tidak memahami apa 
yang dikatakannya. Cara demikian akan mendapat respons buruk dari 
anak bahkan tidak jarang anak bereaksi atau memperlihatkan perilaku 
yang mengganggu, baik mengganggu teman-temannya atau mengganggu 
pendidik itu sendiri. 
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Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam menjalin komunikasi yang 
baik dengan anak usia dini adalah melatih dan membiasakan anak berbicara 
sopan. Misalnya dalam mengemukakan pendapat. Perlu diketahui bahwa 
menyuruh anak usia dini mengemukakan pendapat adalah melatih anak 
belajar berkomunikasi. Karena dengan mengemukakan pendapat anak 
diajari bagaimana berbicara yang benar dan sopan. Berpendapat merupakan 
suatu keharusan bagi anak dan ini merupakan suatu tindakan yang logis 
agar merangsang anak mampu mengemukakan pendapatnya dengan baik 
dan benar. Anak dalam mengemukakan pendapat, ini berkaitan dengan 
apa yang orang tua ajarkan sejak usia anak nol tahun. Bagaimanakah cara 
orang tua berbicara dengan anak-anaknya, bagaimana orang tua berbicara 
dengan pembantu rumah tangga, dengan tetangga, dan lain-lain. Sebelum 
orang tua mengajari anak untuk mengemukakan pendapatnya secara baik, 
sopan, tegas, terlebih dahulu merekalah yang harus memberikan contoh 
dalam berbicara dan mengemukakan pendapat. Pendidik harus memberikan 
contoh dalam berbicara dan mengemukakan pendapat, memperlihatkan 
sikap berbicara yang sopan dan santun, tegas, dan mau menghargai 
pendapat orang lain.

Anak yang terbiasa dengan tutur kata yang baik dan sopan, dia akan 
terbiasa berbicara baik dan sopan. Anak yang tidak terbiasa dilatih berbicara 
dengan santun, dia akan berbicara dengan tidak santun pula. Anak akan 
meniru apa yang dia amati dan dia peroleh dari keseharian yang dia amati. 
Karena anak akan belajar dari peristiwa keseharian yang dia amati dalam 
berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Maka adalah kewajiban 
kedua orang tua untuk berbicara dengan anak secara simpatik dan santun, 
agar anak meniru sikap dan perilaku orang tuanya. Pilihan kata-kata 
yang dipergunakan anak dalam pembicaraannya juga dipengaruhi oleh 
lingkungannya, baik di dalam maupun di luar rumah. Pembantu, kakek, 
nenek, paman, bibi, sepupu, tamu yang berkunjung, tetangga dan teman 
bermain, termasuk televisi yang dilihat dan radio yang didengarnya.

Bila anak sudah berbicara dengan kasar atau tidak santun lagi, maka 
anakpun dalam berkomunikasi termasuk dalam mengemukakan pendapat 
akan tidak santun lagi. Biasanya berbicara tidak sopan dan santun itu 
ditunjukkan dengan bicara dengan nada tinggi dan pilihan kata-katanya 
tidak mengenakkan. Ini akan menimbulkan reaksi khusus dari orang 
yang diajak berbicara. Untuk mengajari anak berbicara secara santun 
dan mengemukakan pendapat dengan santun pula sehingga komunikasi 
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menjadi efektif, ada beberapa kiat yang dapat dilakukan pendidik terutama 
orang tua. Kiat-kiat yang dimaksud adalah sebagai berikut (Samsul Munir 
Amin, 2007: 242).

1. Beri pengertian pada anak tentang budi pekerti, kenapa harus berbicara 
sopan, kepada siapa kita berbicara, pilihan bahasa yang seperti apa 
untuk orang-orang tertentu, pembicaraan apa yang boleh digunakan, 
dan sebagainya.

2. Dampingi saat menonton televisi. Jelaskan bila ada pembicaraan di 
acara tersebut yang tidak sesuai dengan norma yang diterapkan di 
rumah ataupun di sekolah.

3. Usahakan pilih lingkungan yang juga aman dari kata-kata kasar dan 
jorok

4. Jangan pernah bosan mengingatkan dan memperbaiki bahasa yang 
digunakan anak. Ingatlah, jangan dengan marah, karena anak dapat 
takut dan justru mencuri-curi menggunakannya ketika tidak diawasi.

5. Yang terpenting adalah jadilah contoh yang baik. Gunakan kata-kata 
dan bahasa yang baik dengan siapa pun kita berbicara. Jangan sampai 
menasihati anak hingga mulut berbusa, namun bahasa dan kata-kata 
yang digunakan tidak sopan dan berbicara dengan anak dengan tidak 
sopan pula.

6. Dorong anak agar berani untuk menyampaikan pendapatnya sendiri. 
Sebelum anak selesai menyampaikan pendapatnya jangan dipotong 
pembicaraannya. Dengarkan ide-idenya walaupun mungkin itu salah 
atau keliru, namun berilah semangat dan pujian dengan pendapatnya 
tersebut.

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa komunikasi yang baik 
akan membuat anak merasa dihargai, ini berarti akan menjauhkan anak 
dari perilaku salah suai. Dengan menggunakan kata-kata yang mudah 
dipahami atau dengan ungkapan yang mampu menggugah hatinya, maka 
anak akan terhindar dari perilaku maladjusted. Ada lima kelompok masalah 
yang dialami anak menurut guru dan orang tua yang ditampilkan anak 
dalam perilakunya, yaitu: (1) masalah sosial misalnya, agresif ditampilkan 
dalam bentuk tingkah laku menyepak dan memukul teman, (2) masalah 
emosional, misalnya pemalu ditampilkan dalam bentuk tingkah laku 
pemalu tidak mau berteman, (3) masalah moral, misalnya merusak 
ditampilkan dalam bentuk tingkah laku sengaja merusak mainan teman, 
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(4) masalah perkembangan pengertian, misalnya lamban dalam memahami 
keterangan/penjelasan ditampilkan dalam bentuk tingkah laku kesulitan 
memahami keterangan atau penjelasan, dan (5) masalah bahasa, misalnya 
ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gagap dalam berbicara.

Tentu komunikasi akan lebih efisien lagi bila pendidik menggunakan 
media yang bisa memudahkan pemahaman anak. Melalui penggunaan 
media yang tepat anak lebih mudah untuk belajar dan memahami; hal ini 
berarti pendidik dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Selain itu 
dengan komunikasi yang baik antara pendidik dengan anak yang dididiknya 
diharapkan para pendidik dapat mengoptimalkan potensi anak. Terjadinya 
keserasian dalam komunikasi akan mencegah terjadinya kebingungan 
dalam diri anak; atau dengan kata lain harus ada hubungan komunikasi 
yang terjalin dengan baik dan harmonis antara guru, orang tua, dan anak 
dalam upaya mengefektifkan pendidikan anak usia dini.

B. Melakukan Pendekatan Pendidikan yang Efektif 
Sebuah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat akan 

menghasilkan output pendidikan yang baik dan tepat pula. Untuk itulah 
guna menghindari perilaku salah suai dalam pendidikan anak usia dini 
hendaklah dipakai pola pendidikan dan pola asuh yang tepat dan sesuai 
dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebab bagaimanapun 
juga proses pendidikan dan pembimbingan adalah tanggung jawab 
pendidik. Dengan pendekatan pendidikan yang efektif anak akan terhindar 
dari perilaku salah suai atau perilaku bermasalah. Suatu tingkah laku 
dikategorikan sebagai tingkah laku bermasalah, ditandai oleh tiga ciri, 
yaitu: (1) sesuatu yang tidak disukai adanya, (2) ingin segera dihilangkan 
dan (3) mendatangkan kesulitan baik masa sekarang maupun masa yang 
akan datang (Prayitno, 1994). 

Tingkah laku anak dikatakan sebagai tingkah laku bermasalah apabila 
memenuhi kategori sebagai berikut, yaitu: (1) konflik dengan orang lain, 
misalnya anak mengalami kesulitan berhubungan dengan orang tua, guru, 
dan teman sebaya, (2) konflik dengan diri sendiri, (3) kurang informasi 
tentang diri, (4) kekurangan informasi tentang lingkungan, dan (5) masalah 
kurang keterampilan. Berikut ini akan diuraikan pendekatan pendidikan 
yang efektif untuk anak usia dini yang memungkinkan anak terhindar 
dari perilaku salah suai atau perilaku bermasalah (Santoso, 2002: 76-81).
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1. Sistem Among

Sistem ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara di mana dalam 
pendidikan menerapkan tiga hal, yaitu “Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo 
mangun karso, dan Tut wuri handayani”. Inti dari ketiga pendekatan 
tersebut adalah sebagai berikut.

a. Ing ngarso sung tulodo, artinya jika pendidik berada di depan wajib 
memberikan teladan bagi anak didik. Posisi ini sebaiknya lebih banyak 
diberikan kepada anak usia dini, tidak perlu banyak nasihat, petuah, 
dan ceramah.

b. Ing madyo mangun karso, artinya: jika pendidik berada di tengah-tengah 
harus lebih banyak membangun atau membangkitkan kemauan, 
sehingga anak mempunyai kesempatan untuk mencoba dan berbuat 
sendiri. Anak usia dini sudah dapat mengerjakan, namun lebih tepat 
setelah taman kanak-kanak atau sekolah dasar kelas awal. Teladan dari 
pendidik masih sangat diperlukan.

c. Tut wuri handayani, artinya: jika pendidik di belakang wajib memberi 
dorongan, memantau, dan memberi daya agar anak bekerja sendiri.

Jadi pendidik mengikuti dari belakang tetapi memberikan arahan atau 
bimbingan juga. Porsi tindakan yang terbanyak diberikan kepada anak 
yang pubertas. Anak diberi kebebasan tetapi diikuti perkembangannya. 
Selain tut wuri handayani, ing ngarso sung tulodo dan ing madyo mangun karso 
tetap dilakukan. Ketiga-tiganya tetap diberikan kepada anak usia dini 
sesuaikan dengan situasi, umur, dan tingkat perkembangannya. Ternyata 
sistem among ini tidak hanya digunakan di lingkungan pendidikan, tetapi 
di lingkungan TNI pun dipakai.

Dari ketiga motto di atas, motto ketigalah yang kebanyakan 
dicantumkan atau yang sering dipakai, yaitu: Tut wuri handayani (disebabkan 
mungkin terlalu panjang). Namun dalam motto terakhir ini terkandung 
ketiga-tiganya. Bila sistem ini dilaksanakan secara konsisten, maka anak 
didik akan berkembang secara optimal, kreatif, inovatif, mandiri, dan 
memiliki kepribadian yang integral. Anak didik diberi kesempatan seluas-
luasnya untuk bebas berbuat sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 
Akan tetapi, pendidik selalu tut wuri handayani. Memanjakan anak adalah 
tidak baik, tetapi mengekang anak juga tidak baik. Tindakan yang tepat 
adalah memilih salah satu di antara sistem among yang cocok dengan 
situasi tertentu. Diperlukan kewibawaan seorang pendidik supaya respek 
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dan taat (bukan karena takut) sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan 
anak berdasarkan kesadaran, bukan paksaan. Akhirnya anak mengerti 
maksud dan kegunaannya, tentu saja kalau sudah sampai pada tingkat 
kematangan.

2. Pola Asuh

Pola asuh adalah cara pendekatan orang dewasa kepada anak dalam 
memberikan bimbingan, arahan, pengaruh, dan pendidikan supaya anak 
menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri. Pada prinsipnya pola asuh ini 
ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

a. Pola Asuh Otoriter

Yaitu cara pendekatan atau pengasuhan yang berciri keras, disiplin 
yang tinggi, dan cenderung otoriter dari orang tua agar anak menjadi 
penurut, tertib, dan tidak melawan. Pola ini ada yang bersifat tradisional 
berdasarkan adat istiadat dan agama. Akibatnya anak tidak mempunyai 
inisiatif, tidak pernah kreatif, dan takut salah. Anak tidak banyak kemauan 
dan menerima apa adanya, bahkan anak sering merasa tertekan, akhirnya 
tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Apalagi 
kalau sering disalahi dan dimarahi oleh orang tuanya. Akibat yang lain, 
anak menjadi penakut dan mempunyai rasa rendah diri.

b.  Pola Asuh Permisif

Yaitu pola asuh yang bersifat lunak, anak dibiarkan oleh pendidiknya. 
Anak diberi kebebasan, sehingga akan bertumbuh dan berkembang secara 
normal. Rambu-rambu yang diberikan oleh pendidik tidak terlalu banyak 
bahkan sedikit sekali. Anak boleh mempunyai inisiatif, mencoba, dan 
mengusulkan sesuatu kepada pendidik. Pendidik banyak bersifat masa 
bodoh. Sehingga anak dalam berperilaku terdapat kesalahan karena tidak 
sesuai dengan norma dan nilai pendidikan. Pengawasan dari pendidik 
sedikit, sehingga anak merasa tidak takut, lalu bertindak atas dasar 
kemauan sendiri.

c. Pola Asuh Demokratis 

Yaitu pola asuh yang menekankan pada pemberian kesempatan 
terhadap anak agar tumbuh dan berkembang secara wajar, tetapi penuh 
dengan pemantauan dan pengawasan. Anak diberi hak untuk mengeluarkan 
pendapat, usul, saran, dan inisiatif, tetapi keputusan ada pada pendidik.
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Hak anak didengar, dihargai, dan diakui, karena anak mempunyai 
kemampuan, kelebihan dan sesuatu kekhususan yang mungkin tidak 
dimiliki oleh pendidik. Anak mempunyai bakat tertentu yang perlu 
dikembangkan. Pada perkembangan selanjutnya anak akan mempunyai 
rasa percaya diri dan berkemauan untuk maju sehingga merasa optimis 
dalam menyongsong hari depannya. Pendidikan cenderung bersifat ‘’tut wuri 
handayani’’. Prinsip pendekatan ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak (Keputusan Presiden RI Nomor 36 
Tahun 1990). Pemerintah dan masyarakat wajib melindungi anak, yang 
dipercayakan dalam Lembaga Perlindungan Anak.

Ketiga macam pola asuh diatas semuanya dapat dilaksanakan oleh 
pendidik sesuai dengan situasi, kondisi, umur, dan perkembangan anak, 
serta tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pendidik harus arif dalam 
memilih salah satu pola asuh yang akan dilakukan, jangan sampai salah.

3. Bermain Sambil Belajar

 Program kegiatan pada pendidikan anak usia dini pada prinsipnya 
berasaskan bermain sambil belajar, mengingat anak pada umur 2-7 tahun 
masih senang bermain. Tujuan yang diharapkan pendidik akan berhasil 
jika pelaksanaannya dilakukan dengan cara bermain. Anak senang sekali 
bermain di mana saja, di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. 
Suasana bermain perlu diciptakan oleh pendidik. Kalau anak dalam keadaan 
senang, pertumbuhan dan perkembangan akan berjalan lancar. Pembawaan 
dan minatnya harus mendapat pelayanan yang baik pula. Kemampuan 
yang dimilikinya akan terpupuk sehingga suatu saat dapat berguna bagi 
orang lain.

Proses sosialisasi di antara anak akan terjadi, sehingga mereka merasa 
bahagia karena memiliki banyak teman. Kadang-kadang ada juga anak yang 
merasa tersisihkan apabila gurunya lebih memerhatikan teman-temannya 
yang lebih pandai, cekatan, dan kreatif. Oleh karena itu, guru perlu 
membagi perhatian terhadap semua anak yang ada. Lembaga pendidikan 
anak usia dini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi anak tumbuh 
dan berkembang melalui permainan dengan prinsip bermain sambil 
belajar, seperti yang dilakukan dalam lembaga pendidikan anak usia dini, 
yakni Taman Penitipan Anak. Hal-hal dimaksud secara rinci dikemukakan 
sebagai berikut.
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a. Mengembangkan kehidupan beragama sedini mungkin agar anak 
memiliki moral dan budi pekerti yang luhur.

b. Mengembangkan kemandirian agar anak dapat melayani dirinya 
sendiri/mandiri dalam kehidupan sehari-hari.

c. Mengembangkan kemampuan berbahasa, agar anak mampu 
berkomunikasi secara aktif dengan lingkungannya.

d. Mengembangkan daya pikir, agar anak memiliki kemampuan 
menghubungan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki 
dengan pengetahuan/pengalaman yang baru diperolehnya.

e. Mengembangkan daya cipta, agar anak menjadi kreatif, lancar, fleksibel 
dan memiliki spontanitas dalam bertutur kata serta berpikir.

f. Mengembangkan perasaan atau emosi agar anak mampu mengendalikan 
emosi dan dapat menunjukan reaksinya secara wajar.

g. Mengembangkan kemampuan bermasyarakat, agar anak mampu 
bergaul, dapat mengembangkan kemampuan sosial secara wajar dan 
meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan bermasyarakat.

h. Meningkatkan proses tumbuh kembang anak secara wajar dalam 
rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak 
usia dini (Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman 
Penitipan Anak, 1999).

Kelompok Bermain mempunyai tujuan yang sama dengan tempat 
Penitipan Anak. Mengingat titik berat kegiatannya bermain, maka ruang 
untuk bermain anak dibagi menjadi beberapa area, yaitu sebagai berikut.

a. Area balok

b. Area rumah-rumahan, memasak, bermain peran

c. Area seni

d. Area baca dan area untuk bermain dengan tenang

e. Area “dress-up’’

f. Area budaya Indonesia

g. Area pasir dan air

h. Area binatang dan tumbuhan

i. Area agama.

Pembagian di atas menunjukkan bahwa kesempatan bagi anak 
untuk bermain luas sekali dan semuanya berhubungan dengan tujuan 
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penyelenggaraan PAUD baik pada Penitipan Anak maupun Kelompok 
Bermain. Harapannya, anak yang bermain sambil belajar tersebut kelak jadi 
manusia dewasa yang berkepribadian utuh. Sedangkan tujuan pendidikan 
Taman Kanak-kanak adalah membentuk manusia Pancasilais yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, sehat, dan terampil, serta bertanggung 
jawab terhadap Tuhan, masyarakat, dan negara. Bila ditilik secara khusus 
tujuan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut. 

a. Memberi kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan fisik 
maupun psikologisnya dan mengembangkan potensi yang ada padanya 
secara optimal sebagai individu yang unik.

b. Memberi bimbingan yang seksama agar anak memiliki sifat 
dan kebiasaan yang baik, sehingga mereka dapat diterima oleh 
masyarakatnya.

c. Mencapai kematangan fisik dan mental yang dibutuhkan agar dapat 
melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berbeda dengan Penitipan Anak dan Kelompok Bermain, Taman 
Kanak-kanak ditegaskan agar dapat melanjutkan ke pendidikan yang 
lebih tinggi. Program kegiatan di Taman Kanak-kanak diatur dalam 
tema yang pelaksanaannya dikembangkan oleh guru. Jenis tema yang 
ada adalah: a) aku, b) pancaindra, c) keluargaku, d) rumah, e) sekolah, 
f) makanan, g) kendaraan, h) makanan dan minuman, i) pakaian, j) 
kebersihan, k) kesehatan dan keamanan, l) binatang, m) tanaman, n) 
kendaraan, o) pekerjaan, p) rekreasi, q) air dan udara, r) api, s) negaraku, 
t) alat komunikasi, u) gejala alam, v) matahari, w) bulan dan bintang, x) 
kehidupan di kota, y) desa, z) pesisir dan pegunungan.

Sambil bermain anak dapat belajar semua pengetahuan yang 
dikelompokkan ke dalam tema tersebut. Jika berhasil anak akan memiliki 
pengetahuan yang luas dan beraneka ragam. Pengetahuan ini diharapkan 
dapat memberikan dorongan dan minat anak untuk dipelajari kelak jika 
telah memasuki jenjang pendidikan. Pengenalan pengetahuan di sini 
bersifat menggugah keterikatan anak pada pengetahuan itu. Selain itu 
dalam kegiatan melalui tema di atas pendidik dapat menanamkan nilai, 
norma, moral, etika, estetika, logika, budi pekerti, sopan santun, dan 
pendidikan lain yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak.
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A. Peran Guru dalam Pendidikan Anak Usia Dini
Sebelum membahas tentang peran guru sebagai pembimbing 

anak usia dini, hendaklah digarisbawahi bahwa pembahasan tentang 
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini memiliki sejumlah prinsip 
yang perlu diperhatikan, bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia 
dini harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Keseriusan dan kesungguh-
sungguhan ini dibuktikan dengan membuat perencanaan yang matang serta 
terencana agar penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat berkualitas dan 
dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Dalam penyelenggaraan 
pendidikan anak usia dini, menurut Solehuddin (2007) ada beberapa 
prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

1. Holistik dan terpadu. Prinsip ini mengandung arti bahwa 
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini seyogianya terarah ke 
pengembangan segenap aspek perkembangan anak serta terintegrasi 
dalam suatu kesatuan program yang utuh dan proporsional.

2. Berbasis keilmuan yang bersifat multidisipliner. Prinsip ini 
mengandung arti bahwa pendidikan anak usia dini didasarkan pada 
temuan-temuan mutakhir dalam berbagai bidang keilmuan yang 
relevan.

3. Berorientasi pada kebutuhan perkembangan dan keunikan 
anak. Prinsip ini mengandung arti bahwa pendidikan anak usia dini 
seyogianya dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik 
dan kebutuhan perkembangan anak.

PERAN GURU SEBAGAI PEMBIMBING 
ANAK USIA DINI

BAB 6
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4. Berorientasi masyarakat. Prinsip ini mengandung arti bahwa anak 
adalah bagian dari masyarakat dan sekaligus sebagai generasi penerus 
dari masyarakat yang bersangkutan.

5. Menjamin keamanan anak. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesadaran 
anak usia dini akan hal-hal yang dapat membahayakan belum tumbuh 
sepenuhnya sehingga anak perlu mendapatkan perlindungan dari 
lingkungannya.

6. Keselarasan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Prinsip 
ini memberikan pelajaran tentang perlunya jalinan kerja sama 
yang harmonis antara rumah, sekolah dan masyarakat. Agar dapat 
menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan 
efektif diperlukan adanya keselarasan pendidikan di ketiga lingkungan 
tersebut.

7. Terbebas dari perlakuan yang diskriminatif. Prinsip ini mengandung 
arti bahwa semua anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan 
pendidikan anak usia dini yang layak dan berkualitas.

Harizal (Fakhruddin, 2010: 263) seorang pemerhati tentang 
pendidikan anak menegaskan bahwa anak bukanlah orang dewasa dalam 
ukuran kecil. Oleh sebab itu, anak harus diperlakukan sesuai dengan 
tahap-tahap perkembangannya. Namun dalam kenyataan sehari-hari tidak 
selalu demikian yang terjadi. Banyak contoh yang memperlihatkan betapa 
para orang tua dan masyarakat pada umumnya memperlakukan anak tidak 
sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya.

Orang tua di dalam keluarga, misalnya, tidak jarang memaksakan 
kehendaknya kepada anaknya. Begitupun di sekolah acapkali terdengar 
guru memberikan perintah yang cenderung seperti tekanan (pressure) 
padahal sejatinya hal tersebut jauh dari prinsip-prinsip pendidikan anak 
usia dini. Mencermati perkembangan anak dan perlunya pembelajaran dan 
pembimbingan pada anak usia dini, terlihat ada dua hal yang seyogianya 
menjadi perhatian para pengelola pendidikan anak usia dini, yakni materi 
pendidikan dan metode pendidikan yang dipakai. Dengan kata lain materi 
dan metode pendidikan yang dipergunakan hendaklah benar-benar 
sesuai dan memerhatikan tingkat perkembangan anak. Hal ini berarti 
memerhatikan tugas-tugas perkembangan (developmental tasks) mereka, 
karena sesungguhnya setiap periode perkembangan juga mengemban 
tugas-tugas perkembangan tertentu.
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Mencermati perkembangan anak usia dini, perlu adanya suatu program 
pendidikan yang didesain sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Maka 
bukanlah sesuatu yang mustahil bila pendidik mendesain ruang kelas 
menjadi ruang bermain, bernyanyi, dan bergerak bebas; menjadi ajang 
rekreatif bagi anak sehingga membuat anak merasa nyaman dan kerasan. 
Maria Montessori, tokoh pendidikan anak usia dini mengemukakan bahwa 
saat mendidik anak-anak, hendaklah diingat bahwa mereka adalah individu-
individu yang unik dan akan berkembang sesuai dengan kemampuan 
mereka sendiri. Tugas pendidik adalah memberikan sarana, dorongan 
belajar, dan fasilitas terhadap mereka untuk mengenal dan mempelajari 
sesuatu. 

Berkenaan dengan peran guru sebagai pembimbing anak usia dini, 
Abin Syamsuddin dalam Ernawulan dan Mubiar (2008, 8.5) menekankan 
bahwa dalam dunia pendidikan, seorang pendidik memiliki peran secara 
umum, yaitu sebagai berikut.

1. Conservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma 
kedewasaan. Sistem nilai perlu senantiasa dipelihara agar tetap lestari 
dan dipegang teguh oleh setiap insan pendidikan karena dengan 
memegang sistem nilai yang baik diharapkan dapat tercipta individu-
individu yang berkualitas. Demikian pula dengan guru yang bertugas 
dalam dunia pendidikan anak usia dini, perlu senantiasa memelihara 
sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

2. Innovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan. Seorang guru 
memiliki peran mengembangkan sistem nilai dalam ilmu pengetahuan 
karena ilmu senantiasa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. 
Perubahan sistem nilai akibat perubahan ilmu pengetahuan ini perlu 
senantiasa diikuti dan dikembangkan oleh guru selaku pendidik. 
Demikian juga dengan guru dalam pendidikan anak usia dini perlu 
senantiasa aktif mengembangkan sistem nilai dalam ilmu pengetahuan 
sehingga guru tidak tertinggal karena perubahan tersebut.

3. Transmitter (penerus) sistem nilai kepada anak didik. Hal ini 
menggambarkan bahwa guru dalam dunia pendidikan memiliki 
peran meneruskan sistem nilai dan menanamkannya pada anak didik. 
Sistem nilai yang terpatri dengan baik pada anak didik akan menjadi 
fondasi dalam mengembangkan kemampuan maupun perilaku di masa 
mendatang. Demikian halnya dengan guru sebagai pendidik bagi anak 
usia dini perlu senantiasa meneruskan sistem nilai kepada anak didik 
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melalui kegiatan pembiasaan sehingga anak-anak dapat melanjutkan 
langkah dan berkembang secara baik.

4. Transformation (penerjemah) sistem nilai melalui penjelmaan 
dalam pribadi dan perilakunya. Guru sebagai pendidik perlu 
menginternalisasikan sistem nilai dalam pribadi dan perilaku yang 
ditunjukkan kepada masyarakat. Perilaku yang ditunjukkan oleh 
guru merupakan cermin sistem nilai yang dipegangnya. Demikian 
pula dalam pendidikan anak usia dini, seorang guru juga memiliki 
peran sebagai transformation sistem nilai, dan perwujudan dari sistem 
nilai tertsebut nampak dalam performance (penampilan) baik di dunia 
pendidikan anak usia dini maupun di masyarakat.

5. Organisator (penyelenggara) terciptanya proses pendidikan yang 
dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal (kepada pihak 
yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara moral 
(kepada anak didik serta Tuhan yang menciptakannya). Guru dalam 
pendidikan anak usia dini pun tidak lepas dari peran ini, mereka harus 
dapat menciptakan pendidikan anak usia dini yang baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

Menurut Etape, perkembangannya tahun-tahun pertama kehidupan 
anak merupakan masa-masa yang sangat baik untuk pembentukan nilai-
nilai dan norma dalam dirinya. Sebab diyakini masa ini merupakan masa 
yang paling penting dalam masa perkembangan anak, baik secara fisik, 
mental, maupun spiritual. Di lembaga pendidikan anak usia dini guru 
berupaya memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan yang dibutuhkan 
oleh anak secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, merupakan suatu 
kebaikan yang tak terbantahkan bagi setiap guru yang terlibat pada proses 
pembentukan nilai ini, mengetahui dan memahami perkembangan anak 
usia dini. Bentuk dari kebaikan dan tanggung jawab ini antara lain dengan 
memiliki based line data holistik yang dapat memberikan sejumlah informasi 
tentang perkembangan sikap dan perilaku anak dan kesulitan belajar anak 
terhadap berbagai subkompetensi materi sulit. Tentu saja informasi yang 
diperoleh sangat diperlukan untuk melakukan treatment secara berjenjang 
sesuai level perkembangan anak sejak usia dini sampai mereka berada di 
sekolah lanjutan.

 Selain peran pendidik secara umum, dalam arti yang terbatas, 
pendidikan dapat merupakan salah satu proses interaksi belajar mengajar 
yang dalam bentuk formal dikenal sebagai pembelajaran. Pada pendidikan 
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anak usia dini, pembelajaran diartikan sebagai kegiatan pengembangan yang 
meliputi pengembangan seluruh aspek perkembangan anak, yaitu kognitif, 
sosial-emosional, moral, bahasa, seni, dan fisik-motorik. Menurut Gage 
dan Barliner (Abin Syamsuddin, 2005) dalam konteks ini guru berperan, 
bertugas, dan bertanggung jawab sebagai berikut.

1. Perencana (planner) yang harus mempersiapkan apa yang akan 
dilakukan di dalam proses kegiatan pengembangan. Guru dalam 
pendidikan anak usia dini, sebelum melakukan proses kegiatan 
pengembangan bagi anak didiknya perlu mempersiapkan materi, 
kegiatan, metode, dan media pembelajaran apa yang akan dilakukan 
atau digunakan. Guru harus mempersiapkannya secara sistematis dan 
mengarah pada pencapaian tujuan kegiatan.

2. Pelaksana (organizer) yang harus menciptakan situasi, memimpin, 
merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan pembelajaran 
sesuai dengan rencana. Seorang guru dalam pendidikan anak 
usia dini juga jelas berperan sebagai organizer yang dituntut harus 
mampu menciptakan situasi kegiatan yang baik sehingga kebutuhan 
perkembangan anak didiknya dapat terfasilitasi dan anak dapat 
berkembang optimal.

3. Penilai (evaluator) yang harus mengumpulkan, menganalisis, 
menafsirkan, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan (judgment) 
atas tingkat keberhasilan kegiatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan 
baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualitas produk 
(output)-nya. Guru pada pendidikan anak usia dini juga tidak terlepas 
dari peran ini yang senantiasa menilai perkembangan anak didik setiap 
hari baik yang berkenaan dengan perkembangan motorik, kognitif, 
moral, bahasa, seni maupun sosial-emosionalnya.

Selain peran yang perlu dimiliki guru atau pendidik di atas, menurut 
Abin Syamsuddin, dalam konteks Indonesia, guru juga memiliki peran 
sebagai pengubah perilaku (behavioral changes) peserta didik dan perilaku 
baik perlu diawali oleh guru itu sendiri, guru atau pendidik perlu 
menunjukkan perilaku yang terpuji dan menjadi suri tauladan anak 
didiknya. Demikian pula bagi guru/pendamping dalam pendidikan anak 
usia dini, mereka juga perlu memiliki peran sebagai behavioral changes. Anak 
usia dini adalah peniru, apa yang dilihat dan didengarnya dari lingkungan 
akan senantiasa ditirunya. Sikap dan perilaku guru/pendamping akan 
senantiasa ditiru oleh anak didiknya. Untuk menumbuhkan sikap dan 
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perilaku yang baik pada anak didik, guru/pendamping dapat melakukannya 
melalui proses pembiasaan.

Menurut Syaiful Bahri D. (1997), banyak peranan yang diperlukan 
sebagai pendidik atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. 
Peran-peran itu adalah sebagai berikut.

1. Korektor. Guru harus dapat membedakan mana nilai yang baik dan 
mana nilai yang buruk. Kedua nilai ini yang berbeda harus betul-betul 
dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini mungkin 
telah dimiliki anak didik dan mungkin telah memengaruhinya. Semua 
nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk 
harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Apabila guru 
membiarkannya berarti guru telah mengabaikan perannya sebagai 
korektor, yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, 
dan perbuatan anak didiknya.

2. Inspirator. Guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi 
kemajuan perkembangan anak didik. Bagaimana guru harus dapat 
memberikan petunjuk, bagaimana cara anak dapat berinteraksi dengan 
lingkungannya.

3. Informator. Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi yang baik dan efektif 
diperlukan oleh seorang guru, kesalahan informasi adalah racun bagi 
anak didik. Untuk menjadi informator yang baik dan efektif, guru 
perlu menguasai bahasa dan ditopang oleh penguasaan bahan yang 
akan diberikan kepada anak didik. Informator yang baik adalah guru 
yang mengerti apa kebutuhan anak didik dan mengabdi untuk anak 
didik.

4. Organisator. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan 
kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah/lembaga, menyusun 
kalender akademik. Semuanya diorganisasikan sehingga dapat 
mencapai efektivitas dan efisiensi dan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan.

5. Motivator. Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar 
bergairah dan aktif belajar. Guru dapat menganalisis motif-motif yang 
melatarbelakangi anak didik malas, terlihat murung atau menjadi 
pendiam. Setiap saat guru harus bertindak sebagai motivator karena 
dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada di antara anak didik yang 
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malas melakukan kegiatan. Motivasi dapat efektif apabila dilakukan 
dengan memerhatikan kebutuhan anak didik. Penganekaragaman 
kegiatan memberikan penguatan, juga dapat memberikan motivasi 
pada anak didiknya.

6. Inisiator. Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam 
pendidikan. Proses interaksi pendidikan yang ada sekarang harus 
diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di 
bidang pendidikan. Kompentensi guru harus diperbaiki, keterampilan 
penggunaan media harus diperbaiki sesuai kemajuan media komunikasi 
dan informasi. Guru harus menjadikan dunia pendidikan lebih baik 
dari masa lalu, bukan mengikuti terus tanpa mencetuskan ide-ide 
inovasi bagi kemajuan pendidikannya.

7. Fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 
memungkinkan kemudahan anak melakukan. Lingkungan yang tidak 
menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi 
yang tidak tertata rapih, fasilitas yang tidak memadai dapat menjadi 
penyebab anak tidak termotivasi.

8. Pembimbing. Guru harus mampu berperan sebagai pembimbing 
karena guru harus mampu menjadikan anak didiknya berkembang 
kepribadiannya secara optimal. Tanpa bimbingan, anak didik akan 
mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan selanjutnya.

9. Demonstrator. Dalam interaksi pendidikan, tidak semua materi 
pengembangan dapat dipahami anak didik, apalagi anak didik yang 
memiliki kemampuan koginitif yang kurang. Guru perlu berperan 
sebagai demonstrator dengan berupaya menyiapkan dan menggunakan 
media yang tepat sehingga tujuan pengembangan dapat tercapai secara 
efektif dan efisien.

10. Pengelola kelas. Guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan 
baik karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan 
guru dalam rangka mengembangkan kemampuan. Kelas yang dikelola 
dengan baik akan menunjang jalannya interaksi pendidikan, sebaliknya 
kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan 
pengembangan.

11. Mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 
yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan 
jenisnya baik media nonmaterial maupun material. Media berfungsi 
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sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaksi 
pendidikan. Keterampilan menggunakan semua media diharapkan 
dari guru yang disesuaikan dengan pencapaian tujuan pengembangan.

12. Supervisor. Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki dan 
menilai secara kritis terhadap dirinya sendiri maupun teman sejawat 
lainnya dalam proses pengembangan. Teknik-teknik supervisi harus 
dikuasai guru dengan baik agar dapat melakukan perbaikan kegiatan 
pengembangan yang dilakukan dirinya sendiri maupun sejawat lainnya 
terhadap kegiatan pengembangan sehingga dapat berlangsung lebih 
baik.

13. Evaluator. Guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik 
dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh semua aspek 
perkembangan.

B. Peran Guru Sebagai Pembimbing, Pengarah, dan Pendamping 
Anak Usia Dini
Pada uraian di atas sudah dijelaskan bahwa guru pada pendidikan 

anak usia dini selain sebagai pendidik, ternyata juga berperan sebagai 
pembimbing, pengarah, dan pendamping anak usia dini. Untuk 
mengefektifkan peran yang diembannya maka guru harus memiliki 
pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan anak. Sehingga muaranya 
guru dapat mengemban peran sebagai pembimbing, pengarah, dan 
sekaligus pendamping pada pendidikan anak usia dini. Adapun tahap-tahap 
perkembangan anak yang dimaksud menurut Montessori (Fakhruddin, 
2010: 27) adalah sebagai berikut.

1. Sejak lahir hingga usia tiga tahun, anak memiliki kepekaan sensoris 
dan daya pikir, sehingga sudah mulai dapat “menyerap” pengalaman-
pengalaman.

2. Usia setengah tahun sampai kira-kira tiga tahun, anak mulai memiliki 
kepekaan bahasa dan sangat tepat untuk mengembangkan bahasanya 
(berbicara dan bercakap-cakap).

3. Usia dua hingga empat tahun, gerakan-gerakan otot mulai dapat 
dikoordinasikan dengan baik untuk berjalan maupun melakukan 
gerakan yang rutin dan semi rutin. Anak mulai berminat pada benda-
benda kecil dan menyadari adanya urutan waktu (pagi, siang, sore, 
dan malam).
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4. Rentang usia tiga sampai enam tahun terjadi kepekaan untuk 
peneguhan sensoris pada diri anak. Anak semakin memiliki kepekaan 
indrawi, khususnya pada usia sekitar empat tahun, di mana ia memiliki 
kepekaan menulis, sedangkan pada usia empat hingga enam tahun, ia 
memiliki kepekaan yang bagus untuk membaca.

Adapun metode pembelajaran yang tepat dengan tahun-tahun 
kelahiran sampai usia enam tahun lumrahnya menentukan kepribadian 
anak setelah dewasa. Hal ini tentu juga dipengaruhi seberapa baik dan sehat 
orang tua berperilaku dan bersikap terhadap anak-anak usia dini. Karena 
perkembangan mental usia-usia awal berlangsung cepat maka periode ini 
tidak bisa disepelekan. Pada tahun-tahun awal ini, anak-anak memiliki 
periode-periode sensitif atau kepekaan untuk mempelajari atau berlatih 
sesuatu. Sebagian besar anak berkembang pada masa yang berbeda dan 
membutuhkan lingkungan yang dapat membuka jalan pikiran dan perasaan 
mereka sebagai individu yang sedang berkembang menuju ke dewasa.

Perlu ditegaskan di sini bahwa anak-anak yang masuk dalam pendidikan 
anak usia dini adalah anak-anak yang masih dalam taraf awal pertumbuhan 
dan perkembangan. Pernyataan ini menyiratkan kepada guru bahwa guru 
hendaklah menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan hendaklah 
diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan 
memerhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung 
kegiatan bermain dan belajar anak. Hal ini sejalan dengan ungkapan Bobbi 
DePorter dan Mike Hernacki (2002: 86) dalam buku Quantum Learning; 
Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan tentang teori belajar 
quantum yang menyatakan bahwa, “Quantum Learning adalah gabungan 
yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan 
internal dan eksternal, dan antara waktu yang dihabiskan di dalam zona 
aman Anda berada dan melangkahlah keluar dari tempat itu. Baik Anda 
di rumah, di kantor Anda, di perpustakaan, atau di mana saja di dunia 
ini, waspadalah terhadap kontrol yang Anda lakukan di atas detail-detail 
lingkungan Anda dan bagaimana Anda memilih untuk berinteraksi dengan 
semua itu. Karena cara Anda mengontrol lingkungan sangat menentukan 
bagaimana Anda akan belajar”. 

Jadi, guru pada pendidikan anak usia dini yang berperan juga sebagai 
pembimbing, pengarah, dan pendamping harus menciptakan pembelajaran 
yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran 
yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh 
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anak yang disiapkan oleh guru melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, 
menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu (curiosity) anak. 
Serta memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal 
baru. Pengelolaan pembelajaran hendaklah dilakukan secara demokratis, 
mengingat anak merupakan subjek dalam proses pembelajaran.

Sejumlah tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara menganjurkan 
agar dalam pendidikan anak memperoleh pendidikan untuk mencerdaskan 
(mengembangkan) pikiran, pendidikan untuk mencerdaskan hati (kepekaan 
hati nurani), dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan. Ketiga 
jenis pendidikan ini dilakukan secara sengaja namun alamiah seperti 
bermain di “taman”. Bagaikan keluarga yang mengasuh dan membimbing 
anak-anak secara alamiah sesuai dengan kodrat anak di sebuah taman. 
Anak-anak yang mengalami suasana kekeluargaan yang hangat, akrab, 
damai, baik di rumah maupun di sekolah, serta memperoleh bimbingan 
dengan penuh kasih sayang, pelatihan kebiasaan secara alami, akan 
berkembang menjadi anak yang bahagia dan sehat.

C. Membaca dan Menggali Multipotensi Anak
Pendidikan merupakan proses bimbingan yang sangat menentukan 

corak pertumbuhan dan perkembangan anak menuju kedewasaan. Oleh 
sebab itu, menjadi kebutuhan dasar manusia dalam proses pembinaan 
potensi (akal, spiritual, moral, fisik) untuk perkembangan kepribadian 
melalui transformasi nilai-nilai kebudayaan. Dalam konteks ini, dipahami 
bahwa pendidikan anak usia dini memberikan pengasuhan anak yaitu 
mendidik, membimbing, dan memeliharanya, mengurus makanan, 
minuman, dan pakaian, serta kebersihannya atau segala urusan yang 
seharusnya diperlakukan, sampai batas anak mampu melaksanakan 
keperluannya yang vital yakni makan, minum, mandi, dan berpakaian 
(Hasyim, 1980: 36).

Seorang pendidik pada pendidikan anak usia dini disebut sukses bila 
ia mampu mengemban tugas dan membuat anak-anak didiknya mampu 
tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpikir 
positif, bersikap optimis, memiliki kepercayaan dan keyakinan diri, 
senantiasa menebar keindahan dan kemuliaan, dan kebaikan di mana pun 
mereka berada. Ide dan konsep yang diemban sang pendidik terhadap 
peran yang diembannya dan bagaimana cara ia menjalankan amanat serta 
profesinya tentunya akan bermuara pada sampainya tujuan pembelajaran 
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dan pendidikan. Dengan memperoleh pendidikan dan pembimbingan yang 
layak dan pantas maka anak pun akan mampu menjalani kehidupan dengan 
semangat dan keyakinan yang penuh.

Secara filosofis pendidikan merupakan piranti untuk mengarahkan 
perkembangan anak dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan sesuai 
kebutuhan anak. Karena itu penerapan pendidikan nilai-nilai di lembaga 
pendidikan anak usia dini hendaknya melibatkan seluruh elemen yang 
menunjang iklim sekolah yang kondusif. Dengan terciptanya iklim yang 
sesuai dengan kondisi anak maka akan terjadi interaksi positif antara anak 
dengan nilai-nilai yang akan diinternalisasikan. Sebagai teladan (role model) 
dalam kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini, guru 
hendaklah melakukan komunikasi dua arah dengan anak berdasarkan 
keikhlasan. Sehingga akhirnya anak pun akan mencontoh guru dalam 
setiap aspek perilakunya. Di sinilah nanti anak akan menginternalisasikan 
nilai-nilai moral dan akidah yang benar, kemuliaan dan kebaikan, etika yang 
luhur, yang mencerminkan adanya relasi kasih sayang antara anak dengan 
Tuhannya, antara anak dengan orang tua dan anggota keluarganya, antara 
anak dengan gurunya, antara anak dengan temannya, dengan sekolahnya, 
dan dengan masyarakat seluruhnya. Tugas gurulah untuk membaca dan 
menelusuri semua gagasan dan potensi anak untuk perkembangan total 
pribadinya baik intelektual, emosional, maupun spiritual. Perkembangan 
kepribadian ini akan muncul hanya jika nilai-nilai dan pengetahuan umum 
tentang multipotensi anak digabungkan dengan program penelitian, 
pendidikan, dan pembimbingan anak secara total.

Dalam konteks pengembangan spiritualitas Islam dalam kepribadian 
anak Syafaruddin dkk (2011: 17) mengemukakan bahwa program 
pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan prasekolah Islam memuat 
sejumlah gagasan untuk perkembangan total kepribadian anak. Pribadi 
Islami ini akan muncul hanya jika nilai-nilai dan pengetahuan Islam 
digabungkan dengan program penelitian dan pendidikan anak secara 
total. Setiap aspek dalam kehidupan pribadi harus dibimbing oleh prinsip-
prinsip abadi dalam Islam. Di sini format kurikulum pembelajaran dan 
pengembangan nilai-nilai Islam di lembaga pendidikan usia dini hendaknya 
dilengkapi dengan pembelajaran yang lebih terfokus pada cara kehidupan 
dan perilaku Islami di dalam sekolah dan ruang kelas, dan harus menjadi 
model percontohan seorang muslim yang baik. Mereka harus membiasakan 
adanya perilaku Islami, menggunakan ucapan-ucapan yang baik, memakai 
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baju-baju Islami, sebagai salah satu pembentukan perkembangan alami di 
dalam kelas. Guru harus menggunakan cerita-cerita dan ilustrasi-ilustrasi 
dari Sunnah Rasulullah Saw. sesering mungkin, agar bisa dicontoh untuk 
anak-anak. Pendididkan usia dini lebih difokuskan kepada keterampilan 
berbicara, bermain, bergaul, berpakaian, makan, dan menghargai orang 
lain. Oleh sebab itu, anak usia dini dikembangkan dengan pola belajar 
bermain sambil belajar, bahkan bernyanyi untuk mengingat nilai-nilai dan 
perilaku sosial dan keagamaan.

Dalam rentang kehidupannya di pendidikan usia dini anak memiliki 
banyak sekali bakat, kecenderungan, dan mutiara-mutiara lain dalam 
dirinya. Mereka memiliki potensi yang sangat banyak dan luar biasa, dan 
semua potensi itu bisa dikembangkan dengan optimal. Di sinilah tugas 
guru yang paling penting yaitu, membaca dan menggali potensi-potensi 
tersebut untuk dikembangkan secara maksimal.

Kewajiban guru untuk mampu mengeksplorasi apa yang ada di dalam 
diri anak saat anak memperlihatkan perilaku tidak biasa misalnya Guru 
sebagai pendidik dan pembimbing hendaklah mampu membacanya dengan 
seksama latar belakang sang anak berperilaku demikian. Lumrahnya 
guru melakukan observasi dengan dilengkapi “kertas aktivitas” yang 
bertujuan untuk mengetahui sebab anak berlaku demikian. Tentunya guru 
mampu menggunakan strategi beragam dalam eksplorasinya, tergantung 
dengan kepiawaian guru tersebut. Satu yang perlu digarisbawahi adalah 
strategi apa pun yang dipakai hendaknya jangan sampai membebani dan 
memberatkan anak, apalagi sampai menyakitinya. Strategi yang digunakan 
guru seyogianya juga jangan sampai mengganggu proses belajar anak, 
mengganggu dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

Agar pembacaan dan penggalian potensi anak berjalan sebagaimana 
yang diharapkan maka hal pertama kali yang perlu dilakukan guru adalah 
membaca minat dan kehendak anak. Pengamatan atau pembacaan ini 
merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab hal ini menjadi landasan 
untuk membaca dan menemukan bakat dan potensi terpendam anak. 

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan anak yang memiliki 
kecenderungan yang berhubungan dengan orang tua mereka (keturunan 
atau genitas). Namun tidak mustahil kemungkinan bakat tersebut tidak 
berasal dari orang tuanya. Namun berasal dari keluarganya yang lain atau 
bahkan dari hasil pergaulan anak dengan lingkungannya. Guru di lembaga 
pendidikan anak usia dini dituntut untuk memiliki kemampuan dan skill 
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yang mumpuni untuk membaca kecenderungan dan bakat yang dimaksud. 
Sebab sangat mungkin terjadi ada anak yang memiliki kecenderungan yang 
sama sekali berbeda (unik) dengan anak-anak lainnya. Perbedaan dimaksud 
dapat terjadi dalam sikap, kata-kata atau bahkan imajinasinya. Adanya skill 
yang melekat dalam diri guru sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk 
membantu dan menemani anak dalam menemukan multipotensi anak. 
Misalnya saat anak beraktivitas dan tak bisa diam, selalu ingin berkreasi – 
walau terkadang menyusahkan banyak orang – maka guru dituntut untuk 
mampu memahami anak tersebut. Sebab dapat dimungkinkan sikap dan 
perilakunya tersebut merupakan bentuk untuk berkarya menurut potensi 
dan karakternya.

D. Memaksimalkan Potensi Anak
Setelah terjadi sinergi positif dengan anak usia dini, maka tugas 

pendidik selanjutnya adalah memaksimalkan potensinya. Dengan perlahan 
sinergi tadi pasti membuat anak “menunjukkan” potensi atau bakatnya. 
Guru pun tidak kesulitan untuk memahami potensi tersebut, sehingga 
yang perlu guru lakukan adalah memaksimalkan potensi-potensi tersebut.

Tidak sedikit guru yang kemudian tidak tahu apa potensi yang dimiliki 
anak-anak didiknya. Ketidaktahuan ini tentu saja berpengaruh pada pola 
pendekatan dan pembelajaran yang dilakukan. Ironisnya, para guru yang 
tidak tahu tersebut tidak berusaha ingin tahu. Mereka nyaman berada 
dalam ketidaktahuan tersebut. Maka dari itu, kalau guru mendapati 
anak didiknya menunjukkan salah satu potensinya, sebuah keharusan 
bagi guru untuk mengembangkan dan memaksimalkannya. Ketika guru 
memaksimalkan satu potensi tersebut, sangat mungkin potensi-potensi 
lain akan menyeruak.

Perlu ditekankan bahwa seorang anak memiliki minimal satu potensi 
dasar, dan ketika guru memaksimalkan satu potensi tersebut, maka 
potensi yang lain akan berusaha dimunculkan oleh anak. Hal ini karena 
anak tersebut merasa nyaman, tenang, dan bahagia pada potensinya yang 
dihargai, maka dia pun akan mengembangkan kemampuan yang minimal, 
bersumber dari indra yang dimilikinya.

Muara dari pengembangan ini adalah anak tersebut bisa mengembangkan 
atau memunculkan lebih dari satu potensinya, meski nanti yang paling 
dominan hanya satu, misalnya anak terus terpacu untuk mengembangkan 
potensi yang bahkan dia sendiri awalnya tidak yakin memilikinya. Dengan 
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demikian dapatlah dikatakan di sinilah seorang guru yang dikatakan 
berhasil, berhasil membuat anak-anak didiknya mengembangkan kapasitas 
dirinya menjadi lebih baik lagi.

Dalam banyak kesempatan, seorang anak akan menunjukkan satu 
potensi, namun pada saat yang lain dia akan menunjukkan potensi yang 
lain. Oleh karena itu bila guru menjumpai hal ini, guru hendaknya tak perlu 
kaget. Guru juga bisa memetakannya, mana potensi yang paling dominan 
dalam diri anak, dan selanjutnya bisa mendidiknya untuk dikembangkan 
lebih dulu dengan tetap dengan memerhatikan potensi lain yang dimiliki 
anak.

Misalnya, ketika guru menyaksikan ada anak didiknya yang dalam 
sikap kesehariannya menampilkan perilaku keberagamaan sebagaimana 
orang-orang dewasa, maka guru tidak perlu terlalu kaget. Sebab pada 
dasarnya, seorang anak telah memiliki rasa agama. Jika guru bisa 
membacanya, kemudian berhasil menangkap makna dari pembacaan 
tersebut dan mengembangkannya, maka anak tersebut akan sangat kuat 
dan bagus kecerdasan spiritualnya. Oleh karena itu tidaklah heran bila 
akhirnya kecerdasan-kecerdasan yang lain akan muncul. Dengan kata lain 
akan memacu ledakan kecerdasan lain yang ada dan dimiliki oleh anak. 
Kecenderungan ataupun potensi anak yang mengkristal dalam rasa agama 
akan memberi nilai dan stimulus yang juga sungguh luar biasa bagi tingkah 
lakunya. Tidak hanya itu, perkembangan rasa agama, moral, dan tahapan 
perkembangan kognitif anak memiliki pengaruh yang sangat signifikan 
dalam perkembangan anak selanjutnya.

Berkenaan dengan uraian di atas tiga tahapan kognitif Piaget berikut 
ini menjadi penguat tesis di atas, yakni sebagai berikut.

1. Pra-operasional (2-7 tahun), usia ketika anak belum mampu berpikir 
logis dan abstrak. Meski demikian, anak telah memiliki rasa akan 
sesuatu. Dari rasa ini pula anak akan mengembangkannya menjadi 
basis analisis untuk menyikapi semua hal yang ada di sekitarnya. 
Pada usia ini, anak akan berusaha dengan kemampuannya, misal 
mengajak orang tua atau orang-orang dewasa lainnya bercerita. Cara 
tersebut digunakan anak untuk melakukan penetrasi atas dinamika 
yang berkembang.

2. Operasional (7-11 tahun), usia ketika anak mulai menggunakan 
cara berpikir logis dan abstrak. Meski demikian, kemampuan anak 
pada masa ini tetap memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 
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perkembangan sebelumnya. Maksudnya, meski anak sudah mulai 
mengembangkan, tetapi yang dia kembangkan juga menjadikan pola 
perkembangan sebelumnya menjadi dasar. Oleh karena itu, pada masa 
ini anak hendaknya sudah mulai diarahkan dan dibimbing untuk 
berkecimpung pada ranah sosial. Dengan peran langsung ini maka 
anak akan bisa bersosialisasi secara baik dengan masyarakat umum, 
khususnya teman-teman sebaya.

3. Formal (11 ke atas), mengembangkan mental dan berpikir secara 
abstrak dan konseptual. Masa ini melanjutkan masa-masa selanjutnya. 
Oleh karenanya, anak tersebut telah mampu melakukan netralisasi 
dan filterisasi atas semua hal, dan ini akan terus berlangsung sampai 
akhir hayat.

Perkembangan rasa agama dan keagamaan anak berhubungan dengan 
pola perkembangan kognisi ini. Kenapa demikian? Sebab, seorang anak 
akan menggunakan kemampuan kognisinya untuk membaca semua hal, 
dan bahkan juga mampu memberikan interpretasi, baik dengan kata-kata, 
tindakan, atau hanya sekadar respons berbentuk mimik wajah atau bahasa 
tubuh. Anak menjadikan kognisi ini sebagai bekal untuk merenungi dan 
memaksimalkan rasa agamanya. Maka, jika menemui hal-hal yang aneh, dia 
akan secara spontan mengajukan tanya. Dia tidak terima begitu saja namun 
dibarengi dengan rasa ingin tahu, sehingga dia ingin segera mendapatkan 
jawaban.

Kohlberg, yang juga mengembangkan gagasan Piaget, menjelaskan 
masa-masa perkembangan moral anak dan bagaimana seorang guru harus 
mampu memaksimalkan perkembangan moral tersebut, yaitu sebagai 
berikut.

1. Prakonvensional. Pada masa ini anak menekankan kontrol eksternal 
pada dirinya. Misalnya pada hukum, kepatuhan, dan instrumental 
relatif lain. Maksud dari instrumental relatif ini adalah anak akan 
berusaha memaknai apa yang tidak kasat mata sekalipun. Di sinilah 
guru hendaknya membantu anak untuk memahami makna yang ada 
sehingga religiusitas dan spiritualitas anak kian terasah.

2. Konvensional. Anak menekankan pada kesenangan orang lain, dan hal 
ini oleh anak dijadikan alat untuk membangun relasi dengan orang 
lain. Pada masa ini, anak berusaha diterima di masyarakat, dan dia 
akan melakukan banyak hal untuk itu. Guru harus membantu dan 

Dummy



214 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

membimbing anak dalam membangun relasi dimaksud sehingga 
akhirnya sosialisasi anak berkembang maksimal. 

3. Akhir konvensional. Pada masa ini, anak sudah memahami adanya 
konflik sekaligus berusaha mencari solusi atas apa yang dihadapinya 
dan apa yang terjadi di sekitarnya.

Sementara itu, Elkind, yang juga mengembangkan gagasan Piaget, 
menjelaskan kecenderungan yang terdapat pada anak sebagai berikut.

1. Pencarian reservasi. Anak menganggap bahwa hidup ini abadi. 
Anak memiliki kepekaan akan diri hidup dan Tuhan. Meski belum 
bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah Dzat yang abadi, anak sudah 
mengakui bahwa ada yang abadi di dalam kehidupan ini dan ini akan 
berlangsung pada masa-masa selanjutnya.

2. Pencarian representasi. Meski masa ini dimulai pada masa prasekolah, 
akan tetapi sang anak telah berusaha mengembangkan potensi 
luar biasanya untuk menangkap nilai-nilai ketuhanan. Maka tidak 
mengherankan jika anak yang diajarkan pada hal-hal yang baik dan 
suatu saat bertemu dengan kawannya yang berperilaku tidak baik, dia 
akan menegur atau bahkan marah.

3. Pencarian relasi. Pada masa ini, anak berada pada awal kematangan 
mental. Meski demikian, pada masa ini, anak telah mampu merasakan 
hubungan dengan Tuhan. Rasa ini akan terus ada apalagi jika anak 
dibimbing dengan nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan. Misalnya 
jika anak diajari untuk selalu membantu orang atau anak lain yang 
membutuhkan, maka dia akan memelihara perilaku ini seumur 
hidupnya.

4. Pencarian pemahaman. Meski pada masa ini anak sudah bisa 
berteori, tetapi sebenarnya dia tetap berusaha menyambungkan 
atau menghubungkan teori yang dimiliki tersebut dengan Tuhan, 
atau setidaknya dengan jalan yang bisa menghubungkannya dengan 
Tuhan. Oleh karenanya, tidak jarang teori yang dibangun oleh 
seorang anak senantiasa merupakan “tarian indah” untuk menangkap 
keindahan Tuhan. Misalnya, ketika seorang anak sedang berpikir 
tentang kematian,“Kenapa orang harus mati?’’ maka anak akan 
menyepuh pertanyaan tersebut dengan mengembalikannya kepada 
diri pribadinya,“Oh, berarti aku juga bisa mati.”
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Dari pemaparan di atas, baik yang dikemukakan oleh Piaget, Kohlerberg, 
maupun Elkind, kesemuanya “menarik’’ para guru agar senantiasa berperan 
langsung dalam pengembangan dan pemaksimalan potensi anak. Labilitas 
yang ada pada diri anak membuat mereka membutuhkan pendampingan 
dan pengarahan. Semakin baik pendampingan, rasa yang terbangun dalam 
diri anak akan begitu besar dan kuat, baik terhadap diri, kehidupan maupun 
Tuhan. Demikianlah contoh memaksimal potensi rasa agama anak, yang 
selalu ada dan menyertai setiap langkahnya.

Karena melibatkan guru, pendidikan juga memiliki peran yang sangat 
penting, meski pendidikan di rumah yang dilakukan oleh orang tua pun 
memiliki titik aksentuasi yang senantiasa bersambung kuat pada anak. 
Yang menjadi pertanyaan adalah pendidikan seperti apa? Untuk bisa 
memaksimalkan potensi luar biasa anak, entah potensi keberagamaan 
maupun potensi-potensi lainnya, yang diperlukan adalah pendidikan 
berbasis proses, pendidikan yang memerhatikan berbagai potensi anak, 
kemudian berusaha mengembangkannya secara optimal dan maksimal.
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A. Karakteristik Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini
Proses pendidikan dan bimbingan pada anak usia dini adalah melalui 

pengkondisian sebagai cara yang efektif dilakukan setiap pendidik 
dan pembimbing untuk melakukan pembelajaran pada anak tersebut. 
Bagaimanapun kepribadian anak usia dini sangat dipengaruhi faktor 
internal dan eksternal. Dijelaskan Syarkawi (2008) dalam Syafaruddin 
dkk (2011: 93) bahwa pertama, yang dimaksud dengan faktor internal 
mencakup faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Faktor 
internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan, yaitu faktor 
yang merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan 
dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya atau 
bisa saja gabungan dari kedua orang tuanya. Kedua, faktor eksternal, yaitu 
faktor yang berasal dari luar diri anak itu sendiri. Faktor ini biasanya 
merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang mulai dari 
lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan 
pengaruh media audio visual seperti TV dan VCD atau media cetak seperti 
koran, majalah, dan lain sebagainya. Kedua faktor tersebut memengaruhi 
kepribadian anak sehingga setiap anak memiliki karakteristik tersendiri 
baik potensi maupun irama perkembangannya. Keunikan kemampuan 
dan perkembangan pada satu anak tidak sama dengan anak-anak lainnya, 
mereka memiliki ciri khas masing-masing.

Perkembangan yang terjadi pada anak berkenaan dengan aspek fisik 
dan motorik, kepribadian dan kognitif, bahasa, sosial dan emosional, 
seni dan kreativitas, serta moral dan nilai-nilai agama. Sebagaimana 

PROGRAM BIMBINGAN DAN 
KONSELING ANAK USIA DINI

BAB 7

217

Dummy



218 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Prasekolah bahwa program kegiatan belajar anak usia dini 
meliputi aspek-aspek sebagai berikut: moral, agama, disiplin, kemampuan 
berbahasa, daya pikir, daya cipta, emosi, kemampuan bermasyarakat, sosial, 
keterampilan, dan jasmani. Kesepuluh aspek perkembangan dimaksud 
dalam implementasinya dikelompokkan menjadi dua, yakni kelompok 
pengembangan dasar dan kelompok pengembangan kebiasaan. 

Kelompok pengembangan kemampuan dasar meliputi: daya cipta, 
bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Daya cipta bertujuan 
untuk membentuk anak kreatif. Pembentuk daya cipta harus terintegrasi 
dalam pengembangan bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Hal 
ini bermakna bahwa anak usia dini harus dirangsang agar kreatif dalam 
bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Pengembangan bahasa 
bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan 
sosialnya. Pengembangan aspek keterampilan bertujuan agar anak terampil 
mengembangkan motorik kasar maupun motorik halus yang berguna 
bagi perkembangan motorik anak. Sedangkan pengembangan jasmani 
ditujukan untuk mengembangkan fisik jasmani anak demi kesehatan dan 
pertumbuhan fisiknya.

Adapun kelompok pengembangan kebiasaaan secara kontinu 
diimplementasikan dalam kegiatan dan aktivitas keseharian anak. 
Pengembangan pembiasaan ini mencakup aspek sebagai berikut, yakni: 
moral, agama, disiplin, emosi, dan kemampuan bermasyarakat atau 
bersosial. Pembiasaan ini dalam implementasinya biasanya dilakukan 
dengan membiasakan anak berdoa sebelum melakukan kegiatan, berterima 
kasih atau bersyukur kepada Allah, berterima kasih jika diberi atau ditolong, 
meminta maaf jika melakukan kesalahan, mengucapkan salam bila bertemu 
dengan orang lain, tolong menolong sesama teman, berdisiplin dengan 
cara bergantian masuk atau pulang sekolah, rapi dalam berpakaian, taat 
pada peraturan, tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, sopan santun, 
mengendalikan emosi, bertanggung jawab, berani dan tidak malu untuk 
sesuatu yang benar.

Kedua aspek pengembangan anak usia dini di atas, baik aspek 
kemampuan dasar maupun aspek pengembangan pembiasaan, terintegrasi 
secara komprehensif dalam rencana program pembelajaran anak usia dini. 
Tentu saja untuk lebih mendukung keberhasilannya kedua program ini juga 
diimplementasikan di rumah. Di sinilah letak pentingnya kerja sama antara 
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orang tua di rumah dan guru di sekolah, yaitu membantu mengondisikan 
perkembangan anak pada semua aspeknya. 

Namun harus dipahami bahwa setiap aspek tidak berkembangan 
sendiri-sendiri, tetapi satu sama lain saling memengaruhi misalnya dalam 
aspek bahasa. Bahasa merupakan alat untuk menyatakan pikiran dan 
perasaan kepada orang lain yang sekaligus berfungsi untuk memahami 
pikiran dan perasaan orang lain. Melalui bahasa anak dapat memperoleh 
ilmu pengetahuan, dan dengan berbahasa pula anak dapat berkomunikasi 
dengan sesama. Dari contoh ini, terlihat bahwa perkembangan bahasa 
pada anak terkait dengan perkembangan kognitif dan sosial. Apabila 
perkembangan bahasa anak terhambat maka perkembangan kognitif dan 
sosialnya pun akan mengalami hambatan. Demikian pula pembelajaran 
moral dan emosi yang terjadi pada usia awal yang dilakukan oleh orang 
tua dan guru melalui pola-pola tertentu yakni interaksi orang tua atau 
orang dewasa dengan anak, memengaruhi keberanian anak untuk mampu 
melakukan sesuatu yang diyakininya benar.

Guru dan pendamping pada lembaga pendidikan anak usia dini perlu 
membantu anak usia dini mengembangkan semua aspek perkembangannya. 
Guru dan pendamping tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi 
juga sebagai pembimbing yang dapat memfasilitasi tumbuh kembang 
anak secara optimal dalam semua aspeknya, yakni pengembangan moral 
dan nilai-nilai agama, pengembangan fisik, pengembangan bahasa, 
pengembangan kognitif, pengembangan sosial dan emosional, serta 
pengembangan seni dan kreativitas.

Pada dasarnya ahli perkembangan membagi perkembangan anak usia 
dini kepada tiga hal, yakni perkembangan fisik, perkembangan kognitif, 
dan perkembangan psikososial. Sejalan dengan tujuan pendidikan anak 
usia dini, yaitu menyiapkan anak untuk berkembang secara komprehensif 
dan menyeluruh, maka sudah barang tentu orientasi pendidikan anak 
usia dini tidak hanya terbatas pada aspek pengembangan kecerdasan 
semata, namun juga meliputi aspek-aspek perkembangan yang lebih luas. 
Kenyataannya sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ada anak 
yang mengalami hambatan dalam perkembangannya. Dengan kata lain 
tidak semua anak mengalami perkembangan yang mulus dan lancar, ada 
anak yang menunjukkan kecenderungan adanya masalah baik berkenaan 
dengan perkembangan fisik dan motorik, kognitif, bahasa maupun sosial 
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dan emosional. Masalah yang dialami anak akan turut memengaruhi proses 
perkembangan anak. 

Dalam melaksanakan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini 
perlu dilihat pertama, setiap anak perlu dikembangkan secara optimal, 
dan kedua, bagi anak-anak yang mengalami permasalahan perkembangan 
perlu bantuan khusus sesuai dengan permasalahannya. Hal yang perlu 
mendapatkan perhatian serius dari pendidik adalah guru atau pendamping 
perlu mulai menyadari adanya perbedaan-perbedaan karakteristik anak 
yang dihadapinya. Anak usia dini perlu dipahami sesuai dengan dunia anak. 
Karena anak sejati adalah anak bukan orang dewasa dalam bentuk kecil.

Menurut Syaodih, E (2004) ada beberapa ciri bimbingan dan konseling 
bagi anak usia dini yang dapat dijadikan rujukan bagi pendidik – guru atau 
pendamping–sebagai berikut.

1. Proses Bimbingan dan Konseling Harus Disesuaikan dengan Pola 
Pikir dan Pemahaman Anak

Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini relatif 
cukup sulit untuk dilaksanakan. Seseorang yang sudah terbiasa melakukan 
bimbingan terhadap peserta didik sekolah menengah misalnya, belum tentu 
dapat melakukan bimbingan terhadap anak usia dini. Kondisi ini terjadi 
bukan disebabkan karena berbedanya langkah-langkah bimbingan, tetapi 
lebih disebabkan oleh perbedaan karakteristik anak yang dibimbing.

Dialog dengan anak usia dini untuk menemukan dan memberikan 
pemahaman tentang masalah yang sedang dihadapi relatif sulit dilakukan. 
Pola pikir anak usia dini yang masih sangat sederhana dengan penguasaan 
bahasa yang masih terbatas akan menyulitkan guru/pembimbing untuk 
memahami apa yang akan disampaikan anak. Keluguan bahasa dan pola 
pikir sederhana pada anak menurut guru/pendamping untuk menguasai 
teknik-teknik atau cara lain supaya dapat memahami apa yang dikatakan 
atau dirasakan anak.

Sebagai contoh, ketika guru atau pendamping menemukan seorang 
anak yang sering menghisap ibu jarinya, apa yang ada dalam benak guru 
atau pendamping pada saat itu? Mungkin guru/pendamping melihat 
perilaku itu sebagai perilaku yang kurang tepat dan perlu diperbaiki. Pada 
saat proses bimbingan, apa yang perlu dilakukan guru atau pendamping 
pada saat itu?, menegur, membiarkan, memarahi atau memahami dulu 
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mengapa anak tersebut berperilaku seperti itu. Mungkin anak menganggap 
menghisap ibu jari tidak apa-apa, bukan sikap yang buruk atau anak sedang 
mengalami masalah dan merefleksikannya dengan menghisap jari.

Anak usia dini masih sangat polos sehingga pada umumnya relatif 
jarang berbohong atau menutupi permasalahan yang dihadapinya. Untuk 
dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak, hal utama yang harus 
diperhatikan guru adalah memahami pola pikir anak.

2. Pelaksanaan Bimbingan Terintegrasi dengan Pembelajaran

Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilaksanakan secara bersama-
sama dengan pelaksanaan pembelajaran, artinya guru atau pendamping 
pada saat akan merencanakan kegiatan pembelajaran harus juga 
memikirkan bagaimana perencanaan bimbingannya. Dengan kata lain, 
pada saat guru memikirkan program pembelajaran juga harus memikirkan 
tentang program bimbingannya.

Pemisahan antara program pembelajaran dengan program bimbingan 
tidak perlu dilakukan secara ketat, hal ini berangkat dari pandangan bahwa 
pengembangan pada anak usia dini dilakukan secara bersama untuk semua 
aspek perkembangan termasuk upaya membantu mengatasi masalah yang 
dialami anak.

3. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Sangat Terbatas

Interaksi guru atau pendamping dengan anak relatif tidak lama, 
rata-rata pertemuan dalam sehari hanya 2,5-3 jam. Keterbatasan waktu 
ini mengharuskan guru atau pendamping untuk meramu kegiatan 
secara efektif baik yang terkait dengan pengembangan dalam kegiatan 
pembelajaran secara rutin maupun melaksanakan bimbingan bagi 
anak. Pemanfaatan waktu yang efisien oleh guru atau pendamping akan 
memengaruhi hasil yang ditunjukkan anak berupa perubahan perilaku yang 
diharapkan. Pengembangan seluruh aspek perkembangan secara umum 
tidak dapat dipisahkan. Artinya, dalam mengembangkan salah satu aspek 
perkembangan secara bersama-sama juga harus mengembangkan aspek-
aspek lainnya.

Sebagai contoh, seorang guru atau pendamping akan memperkenalkan 
konsep dasar matematika sederhana pada anak-anak. Pada saat guru 
memperkenalkan kaidah-kaidah dasar matematika sederhana yang 
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berkaitan dengan aspek kognitif maka pada saat yang bersamaan guru 
juga harus dapat menumbuhkan rasa senang pada diri anak tentang materi 
matematika sederhana tersebut. Upaya mendorong anak untuk menyenangi 
matematika sederhana merupakan kegiatan bimbingan.

4. Pelaksanaan Bimbingan Dilaksanakan dalam Nuansa Bermain

Seperti yang telah diungkapkan dalam materi di atas bahwa 
layanan bimbingan tidak dapat dipisahkan dengan proses pembelajaran. 
Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini dilaksanakan 
dalam nuansa bermain karena prinsip ini merupakan esensi aktivitas anak 
usia dini. Prinsip ini mengikuti dunia anak yang senantiasa sarat dengan 
dunia bermain. Bermain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
dunia anak dan bahkan dapat dikatakan tiada hari tanpa bermain. Bermain 
bagi anak merupakan suatu aktivitas tersendiri yang sangat menyenangkan 
yang mungkin tidak bisa dirasakan atau dibayangkan oleh orang dewasa.

Dalam bermain anak belajar mengembangkan kemampuan fisik-
motorik, kognitif, bahasa dan sosial-emosionalnya. Melalui bermain pula, 
guru atau pendamping dapat melakukan bimbingan dan konseling.

5. Adanya Keterlibatan Teman Sebaya

Usia dini adalah masa peralihan dari lingkungan keluarga ke lingkungan 
sekolah sebagai lingkungan yang lebih luas. Pada usia ini, ketertarikan 
anak pada interaksi teman sebaya mulai tumbuh dan berkembang, anak 
sering terlihat berkelompok dan berkomunikasi dengan teman sebayanya. 
Dorongan untuk mendapatkan teman dalam aktivitas bermain, membuat 
anak memiliki keterikatan terhadap teman sebaya.

Kebutuhan anak akan teman sebaya seperti ini menjadikan pelaksanaan 
bimbingan dan konseling bagi anak usia dini perlu dilakukan dengan 
melibatkan teman sebaya. Walaupun pelaksanaan bimbingan dan konseling 
dilakukan dalam nuansa bermain yang menyenangkan, tetapi keterlibatan 
teman sebaya atau seusia anak perlu menjadi perhatian.

Keterlibatan teman sebaya suatu aspek yang perlu dipertimbangkan 
guru atau pendamping dalam melaksanakan bimbingan dan konseling 
pada anak usia dini karena melalui teman sebaya upaya mengatasi masalah 
khususnya masalah sosial-emosional dapat dipandang sebagai cara yang 
cukup tepat untuk membantu mengatasi masalah yang dialami anak. 
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Contoh yang dapat dikaji berkaitan dengan interaksi teman sebaya dapat 
kita lihat pada suatu kegiatan tertentu di dalam atau di luar kelas. Seorang 
anak yang memiliki masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, 
dapat dibantu lewat interaksi dengan sebaya. Misalnya, guru mengajak anak 
untuk mengikuti kegiatan kelompok membuat sarang burung. Anggota 
kelompok melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan 
dalam kelompok, sementara anak yang bermasalah dilibatkan sebagai 
peserta pasif. Dengan bantuan guru, anak tersebut sedikit demi sedikit 
diajarkan untuk mau berinteraksi dengan lingkungan. Selain itu, guru 
dapat melibatkan teman sebaya untuk mengerjakan tugas tersebut secara 
bersama-sama karena anak memiliki kebutuhan dengan teman sebaya maka 
keterlibatan teman sebaya dalam layanan bimbingan yang dilakukan guru 
dapat menjadi media yang tepat bagi anak.

6. Adanya Keterlibatan Orang Tua

Orang tua merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dari proses 
bimbingan dan konseling karena orang tua merupakan orang yang paling 
dekat dengan anak. Ketika anak sedang belajar di PAUD, guru atau 
pendamping berperan sebagai pengganti orang tua, sedangkan waktu yang 
tersedia untuk melaksanakan layanan bimbingan relatif sangat terbatas.

Mengingat permasalahan yang dihadapi anak tidak dapat dibiarkan 
begitu saja, maka peran orang tua dalam membantu tumbuh kembang 
anak merupakan suatu hal yang sangat penting. Agar diperoleh kerja sama 
yang baik dengan orang tua maka guru atau pendamping perlu memiliki 
kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga dapat menyampaikan 
permasalahan yang dihadapi anak dan dapat mendorong orang tua untuk 
turut membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi anak.

B. Ruang Lingkup Layanan Bimbingan dan Konseling Anak Usia 
Dini
Bimbingan bagi anak usia dini terdiri atas lima bentuk layanan, 

yaitu (1) layanan pengumpulan data, (2) layanan informasi, (3) layanan 
konseling, (4) layanan penempatan, dan (5) layanan evaluasi dan tindak 
lanjut. Kelima bentuk layanan bimbingan dimaksud akan dijelaskan berikut 
ini.
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Pertama, layanan pengumpulan data dimaksudkan untuk menjaring 
informasi-informasi yang diperlukan guru atau pendamping anak usia 
dini dalam memahami karakteristik, kemampuan, dan permasalahan yang 
mungkin dialami anak. Data ini penting karena untuk memberikan bantuan 
terhadap anak, seorang guru atau pendamping yang berperan sebagai 
pembimbing perlu mengetahui siapa anak yang dibimbing, bagaimana 
latar belakang kehidupannya, siapa orang-orang yang dekat dengannya, 
apa masalah yang mungkin dihadapi dan sebagainya. Dengan berbekal 
pemahaman terhadap anak, guru atau pendamping dapat lebih menentukan 
upaya bimbingan yang akan dilakukannya.

Kedua, layanan informasi dimaksudkan untuk memberikan wawasan 
dan pemahaman baik untuk anak maupun bagi orang tua. Untuk anak 
usia dini yang relatif masih muda, masih sangat sedikit informasi atau 
pengetahuan yang diketahui dan dipahami anak. Sebaliknya bagi orang 
tua, melalui layanan informasi ini diharapkan dapat menambah wawasan 
khususnya yang berkaitan dengan tumbuh kembang anaknya. Layanan 
informasi ini bersifat preventif atau pencegahan. Selain dari itu, juga 
merupakan upaya pengembangan kemampuan yang dimiliki anak.

Ketiga, layanan konseling dimaksudkan untuk memberikan bantuan 
bagi anak yang diduga mengalami masalah tertentu, baik yang menyangkut 
masalah pribadi, sosial atau masalah lainnya. Proses konseling pada anak 
usia dini berbeda dengan konseling yang dilakukan pada remaja atau orang 
dewasa. Remaja atau orang dewasa cenderung menyadari bahwa dirinya 
mengalami masalah tertentu dan memiliki keinginan untuk memperbaiki 
masalahnya. Sehingga pada proses konseling cenderung mereka datang 
sendiri menemui petugas bimbingan.

Berbeda dengan remaja atau orang dewasa, anak usia dini belum 
bisa menyadari bahwa mereka memiliki masalah tertentu. Guru atau 
pendamping dapat menganggap seorang anak memiliki masalah dilihat 
dari perubahan tingkah laku atau kemampuan yang ditunjukkan anak. 
Mungkin guru atau pendamping melihat satu anak mengalami penurunan 
kemampuan, atau anak tidak menunjukkan peningkatan kemampuan, 
mungkin juga anak menunjukkan perubahan sikap yang tiba-tiba. Karena 
anak-anak masih bersifat labil dan bertingkah laku apa adanya maka gurulah 
yang dapat mengetahui adanya perubahan sikap yang ditunjukkan anak.
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Layanan konseling dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah 
seperti yang diungkapkan dalam uraian terdahulu, yaitu melakukan (1) 
identifikasi masalah, (2) diagnosis, (3) prognosis, (4) treatment, dan (5) 
evaluasi dan tindak lanjut.

Keempat, layanan penempatan, yaitu layanan bimbingan yang 
memungkinkan anak memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan 
kondisi dan potensinya. Melalui layanan penempatan ini diharapkan anak 
dapat berada pada posisi dan pilihan yang tepat.

Ketika anak sedang belajar mungkin akan ditemukan anak-anak yang 
memiliki kemampuan-kemampuan yang cukup tinggi. Misalnya, dalam hal 
kemampuan merespons berbagai hal yang diberikan guru atau pendamping 
pada anak. Seorang anak yang cerdas umumnya dapat dengan mudah dan 
cepat menyelesaikan suatu persoalan yang diberikan padanya, sementara 
anak yang lambat menunjukkan kemampuan sebaliknya.

Layanan penempatan dapat diberikan pada anak yang memiliki 
kemampuan berbeda, hal ini dimaksudkan agar anak mendapatkan 
layanan dan kesempatan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang 
dimilikinya. Selain diberikan pada anak berkemampuan lebih maka layanan 
penempatan juga diberikan pada anak yang berkemampuan kurang. Hal ini 
dilakukan karena anak perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan 
diri sesuai kapasitas kemampuannya.

Kelima, layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan guru 
atau pendamping. Ukuran keberhasilan suatu layanan bimbingan dan 
konseling dapat dilihat dari seberapa jauh perubahan perilaku yang 
terjadi pada anak. Keberhasilan layanan bimbingan dan kosenling pada 
anak usia dini tidak dapat dihitung dalam ukuran waktu yang pendek 
karena kemampuan anak untuk memahami, beradaptasi, dan mengubah 
perilaku bukanlah suatu hal yang mudah. Anak akan sangat dipengaruhi 
oleh keadaan di saat anak berada, dan setiap anak memiliki kapasitas 
kemampuan yang berbeda-beda.

Layanan evaluasi dan tindak lanjut dilakukan di akhir kegiatan 
program bimbingan yang direncanakan guru atau pendamping, dan 
dengan dilakukannya layanan tindak lanjut guru atau pendamping dapat 
mengetahui keberhasilan layanan yang telah dilakukannya, yang berkaitan 
dengan pengumpulan data, penyampaian informasi, pelaksanaan konseling 
pada anak, dan layanan penempatan yang telah dilakukan.
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Melalui layanan ini, guru atau pendamping dapat menganalisis 
berbagai sebab ketidakberhasilan program yang telah direncanakan, serta 
dengan layanan tindak lanjut dapat memberikan perbaikan terhadap proses 
bimbingan yang dilakukan selain itu, dengan layanan ini dapat memberikan 
umpan balik kepada pihak lain sehingga atas dasar umpan balik itu dapat 
dilakukan usaha perbaikan program bimbingan. Dengan demikian, layanan 
tindak lanjut sekaligus berfungsi sebagai alat penilaian terhadap program 
bimbingan yang telah dilaksanakan.

C. Syarat-syarat Program Layanan Bimbingan dan Konseling 
Anak Usia Dini
Menurut Nana Syaodih (2004), dalam menyusun suatu program 

bimbingan dan konseling pada anak usia dini, ada beberapa faktor yang 
perlu diperhatikan. Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang perlu 
diperhatikan dalam menyusun program bimbingan dan konseling pada 
anak usia dini. Dengan harapan bila ada pemahaman yang mendalam dalam 
penyusunan program bimbingan dan konseling pada anak usia dini maka 
akan terumuskan sebuah program yang efektif dan berdaya guna sehingga 
akhirnya akan menghasilkan peserta didik yang tumbuh dan berkembang 
secara optimal pada semua aspek.

1. Prinsip Dasar Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

Pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak usia dini tidak 
menggunakan waktu dan ruang tersendiri seperti halnya bimbingan 
pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bimbingan dan konseling 
dilaksanakan secara bersama-sama dengan proses pembelajaran. Nuansa 
bermain menjadi bagian dari pelaksanaan bimbingan karena dunia anak 
adalah dunia bermain.

Bimbingan dilakukan oleh guru atau pendamping dan tidak dilakukan 
oleh petugas khusus, artinya guru atau pendamping memiliki fungsi 
ganda selain sebagai pengajar juga berfungsi sebagai pembimbing. Hal ini 
bermakna bahwa guru ketika akan merencanakan kegiatan pembelajaran 
harus juga memikirkan bagaimana perencanaan bimbingannya. Dengan 
kata lain pada saat guru memikirkan program pembelajaran juga harus 
memikirkan tentang program bimbingannya.
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2. Esensi Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling menggunakan prinsip bimbingan untuk 
semua anak (guidance for all). Dalam pelaksanaannya, bimbingan juga 
diarahkan untuk membantu orang tua agar memiliki pemahaman 
dan motivasi untuk turut mengembangkan kemampuan anak karena 
kelekatan anak usia dini terhadap orang tua relatif masih tinggi. Orang tua 
merupakan pihak yang tidak dapat dipisahkan dari proses bimbingan dan 
konseling karena orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan 
anak. Mengingat permasalahan yang dihadapi anak tidak dapat dibiarkan 
begitu saja maka peran orang tua dalam membantu tumbuh kembang 
anak merupakan suatu hal yang sangat penting. Agar diperoleh kerja 
sama yang baik dengan orang tua maka guru perlu memiliki kemampuan 
berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menyampaikan permasalahan 
yang dihadapi anak dan dapat mendorong orang tua untuk turut membantu 
mengatasi masalah yang dihadapi anak. Bimbingan diberikan pada anak 
dimaksudkan agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 
kapasitas kemampuan masing-masing.

3. Orientasi Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling pada anak usia dini berorientasi 
perkembangan karena usia dini adalah masa pengembangan berbagai 
aspek kemampuan yang dimiliki anak. Masa ini sering disebut dengan 
masa “golden age” atau masa keemasan karena pada masa ini anak sangat 
peka untuk mendapatkan rangsangan-rangsangan. Pengembangan yang 
dilakukan sejak masa ini akan memberikan pengaruh yang sangat berarti 
bagi tumbuh kembang anak di kemudian hari. Tujuan layanan bimbingan 
anak usia dini yang dilaksanakan oleh para guru atau pendamping 
menurut Ernawulan Syaodih (2007: 31) lebih bernuansa pencegahan dan 
pengembangan, memberikan pengetahuan dan informasi yang bersifat 
umum mengenai diri anak sendiri dan lingkungannya. Dikemukakan oleh 
Hilddebrant (1986) bahwa kemampuan kognitif lebih di arahkan pada 
pemahaman diri dan pemahaman lingkungan sekitar anak. Anak dibantu 
untuk lebih memahami fakta dan statusnya sebagai anak, jenis kelaminnya, 
tugas-tugasnya, kebutuhan-kebutuhan dan pemenuhannya, kekayaan 
dirinya, pemeliharaan kesehatan, penjagaan keselamatan diri, dan lain-
lainnya. Anak juga dibantu memahami tentang anggota keluarganya, orang-
orang yang ada di sekitar rumahnya, teman-temannya, lingkungan alamnya, 
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sarana dan prasarana yang ada di sekitarnya, dan beberapa peraturan yang 
ada di masyarakat sekitarnya. Anak juga dibantu untuk mengembangkan 
kemampuan sosialnya meskipun dalam taraf yang masih sederhana, antara 
lain kemampuan dasar berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi, bekerja 
sama baik dengan teman-temannya, dengan saudaranya maupun orang 
lain dalam kehidupan kesehariannya. 

4. Konsep yang Mendasari Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak usia dini pada 
dasarnya berangkat dari pemahaman tentang perkembangan anak bahwa 
setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. 
Anak memiliki dunia sendiri dan anak tidak dapat disamakan dengan 
orang dewasa atau remaja.

Masa anak usia dini merupakan masa yang paling menentukan. Bila 
pada masa ini anak tidak mengalami perkembangan yang baik bahkan 
banyak menemukan berbagai hambatan maka anak akan mengalami 
kesulitan dalam perkembangan di masa-masa selanjutnya. Seorang ahli 
psikologi mengatakan bahwa masa lima tahun pertama merupakan 
“bapaknya kehidupan”, apabila pada lima tahun pertama ini kehidupan 
anak rapuh maka anak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan pada 
masa berikutnya.

5. Bentuk Layanan Bimbingan dan Konseling

Istilah bentuk layanan bimbingan menunjuk pada jumlah anak 
pada saat guru atau pendamping melakukan bimbingan. Bentuk layanan 
bimbingan dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Layanan 
bimbingan diberikan dalam bentuk individual apabila permasalahan yang 
dihadapi anak bersifat khusus sehingga memerlukan bimbingan khusus. 
Misalnya, untuk membantu perkembangan motorik halus seorang anak. Dia 
perlu bimbingan individual agar perkembangan motorik dapat berkembang 
dengan baik.

6. Setting Layanan Bimbingan dan Konseling

Setting layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat 
menggunakan setting individual, kelompok dan klasikal. Setting ini 
digunakan sangat tergantung dari kebutuhan layanan bimbingan. Misalnya 

Dummy



229Bab 7 | Program Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

bila guru atau pendamping akan membantu hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah pribadi atau keterampilan mungkin dapat menggunakan setting 
individual, sebaliknya apabila berkaitan dengan masalah sosial maka guru 
atau pendamping dapat menggunakan setting kelompok.

D. Desain dan Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling 
Anak Usia Dini

1. Desain Program

Layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam 
keseluruhan program pendidikan anak usia dini tidak akan tercapai apabila 
tidak memiliki program yang tepat, dalam arti tersusun secara jelas, 
sistematis, dan terarah.

Menurut Miller (Natawidjaja: 1998), program bimbingan yang baik, 
yaitu program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan efektif. Program 
yang efektif dan efisien dimaksud memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata 
dari para peserta didik di sekolah yang bersangkutan. 

b. Kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga 
ditentukan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kemampuan 
petugas. 

c. Program dikembangkan berangsur-angsur, dengan melibatkan semua 
tenaga pendukung di sekolah dalam merencanakannya. 

d. Program itu memiliki tujuan yang ideal, tetapi realistis dalam 
pelaksanaannya. 

e. Program itu mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di 
antara semua anggota staf pelaksanaannya. 

f. Menyediakan fasilitas yang diperlukan.

g. Penyusunan disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan 
sekolah yang bersangkutan. 

h. Memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua peserta didik.

i. Memperlihatkan peranan yang penting dalam menghubungkan dan 
memadukan sekolah dengan masyarakat. 

j. Berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri baik mengenai 
program itu sendiri maupun kemajuan dari peserta didik yang 
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dibimbing serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan dan 
sikap para petugas pelaksanaannya.

k. Program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan 
bimbingan.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa agar program 
bimbingan dan konseling tersusun dengan baik maka perlu memuat hal-
hal berikut ini.

a. Tujuan yang hendak dicapai.

b. Personel yang terlibat di dalamnya.

c. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

d. Sumber-sumber yang dibutuhkan.

e. Cara melakukannya.

f. Alokasi waktu kegiatan.

Guru atau pendamping dalam membuat program bimbingan dan 
konseling untuk anak usia dini dapat menggunakan keenam unsur 
pokok di atas. Dalam menetapkan tujuan guru atau pendamping dapat 
berorientasi pada pencapaian tugas-tugas perkembangan anak, dalam 
menetapkan personel guru dapat melibatkan guru atau pendamping 
lain atau koordinator lembaga pendidikan anak usia dini, kegiatan yang 
dilakukan dapat disusun berdasarkan kebutuhan, misalnya bagaimana 
membantu menyelesaikan dan mengembangkan masalah sosial pada anak, 
membantu anak mengembangkan bakat matematika, kebahasaan, ataupun 
kesadaran keagamaan. 

Kegiatan dapat direncanakan apakah dalam bentuk bermain kelompok, 
bermain peran atau berkaryawisata. Dengan mengarah kepada upaya 
membantu anak maka guru atau pendamping dapat menentukan berbagai 
kegiatan yang relevan dengan kebutuhan tersebut.

Menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan sangat tergantung pada 
tujuan apa yang hendak dicapai dan bentuk kegiatan seperti apa yang akan 
dilakukan. Misalnya, untuk berkaryawisata dalam upaya mengembangkan 
kemampuan sosial anak dapat dipilih sumber-sumber seperti memilih 
tempat karyawisata yang menyenangkan anak, membawa perbekalan 
yang cukup, membawa guru atau pendamping. Untuk berkaryawisata, 
cara yang dilakukan dapat diawali dengan bersama-sama memilih tempat 
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karyawisata, guru atau pendamping menentukan beberapa anak bergabung 
dalam satu kelompok, sedangkan pelaksanaan kegiatan ini harus ditentukan 
alokasi waktu yang tepat guna melaksanakan program bimbingan dan 
konseling untuk anak usia dini.

Mutu layanan bimbingan dan konseling ditunjukkan dengan mampu 
mengembangkan setiap potensi individu seoptimal mungkin sesuai dengan 
harapan peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Gerald A Gladstein 
(Shertzer dan Stone, 1998) berpendapat bahwa layanan bimbingan dan 
konseling yang bermutu harus mampu membantu peserta didik tidak hanya 
sebatas mengatasi masalah-masalah pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga 
mampu membantu mengatasi masalah-masalah pribadi peserta didik.

Di dalam perencanaan program terdapat beberapa aspek kegiatan, 
menurut Hatch dan Steffire (Nurihsan, 2003), suatu perencanaan harus 
memuat hal-hal berikut. 

a. Adanya kebutuhan. 

b. Analisis situasi. 

c. Menentukan alternatif kemungkinan. 

d. Memilih aktivitas yang akan dilakukan. 

Adapun menurut Syaodih. E (2004), di dalam program bimbingan dan 
konseling anak usia dini perlu mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Rancangan program, yang berisi tujuan, lingkup, kegiatan, alat bantu, 
dan evaluasi program.

b. Pelaksanaan program. 
c. Evaluasi program.

Manfaat dilakukannya perencanaan program yaitu, (1) adanya kejelasan 
arah pelaksanaan program bimbingan; (2) adanya kemudahan mengontrol 
dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan bimbingan yang dilakukan; dan (3) 
terlaksananya program kegiatan bimbingan secara lancar, efisien, dan 
efektif.

2. Pelaksanaan Program

Bimbingan dan konseling pada anak usia dini memiliki karakteristik 
yang unik karena relatif berbeda dengan pelaksanaan program layanan 
bimbingan dan konseling pada jejang yang lainnya. Dalam pelaksanaan 
program bimbingan dan konseling, syarat-syarat seperti diuraikan 
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dalam materi di atas perlu diperhatikan guru atau pendamping. Selain 
itu, karakteristik anak usia dini yang dihadapi adalah anak yang masih 
usia sangat muda sehingga membutuhkan kemampuan khusus dalam 
berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak. Untuk mengetahui apa 
yang dimiliki anak, juga perlu kemampuan guru atau pendamping dalam 
menemukannya karena anak belum mampu mengungkapkan masalah 
yang dialaminya.

Bimbingan dan konseling pada anak usia dini menurut Ernawulan 
Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 4.16) perlu berangkat dari dua hal, 
yaitu pertama bimbingan dan konseling diberikan untuk semua anak, kedua, 
bagi anak-anak bermasalah perlu bimbingan khusus. Uraian berikut ini, 
akan membahas kedua materi dimaksud. 

a. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling yang Berorientasi kepada 
Semua Anak

Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi semua anak usia dini 
didasarkan alasan bahwa semua anak membutuhkan bimbingan. Setiap 
anak memiliki karakteristik dan kebutuhan sendiri yang berbeda satu sama 
lain. Adanya perbedaan kemampuan ini membutuhkan bantuan sesuai 
dengan kebutuhannya. Untuk membantu semua kebutuhan anak maka 
guru atau pendamping dapat menyusun program bimbingan dan konseling 
sesuai kebutuhan anak.

Seperti yang diungkapkan oleh Syaodih, E. (2004) bahwa program 
perlu memuat (a) rancangan program, yang berisi: tujuan, lingkup, 
kegiatan, alat bantu, dan evaluasi program; (b) pelaksanaan program; (c) 
dan evaluasi program.

Guru atau pendamping perlu merancang program dengan diawali 
menentukan tujuan program bimbingan dan konseling yang akan dilakukan. 
Misalnya, bimbingan dan konseling ini untuk semua anak usia dini maka 
guru atau pendamping dapat menentukan tujuan untuk mengembangkan 
semua aspek perkembangan anak yang terkait dengan perkembangan 
fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Selain itu, guru atau 
pendamping juga dapat menentukan tujuan lain sesuai dengan kebutuhan 
program yang akan dilakukan dan berangkat dari kebutuhan anak.

Dalam menyusun atau menentukan lingkup program, guru atau 
pendamping dapat menentukan dari aspek-aspek perkembangan yang akan 
dikembangkan pada anak, misalnya perkembangan fisik-motorik, kognitif, 

Dummy



233Bab 7 | Program Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

bahasa, dan sosial-emosional. Penentuan lingkup bimbingan dan konseling 
pada anak usia dini juga tergantung pada kebutuhan program namun tetap 
berangkat bagi pengembangan anak usia dini.

Dalam menentukan kegiatan program haruslah diingat bahwa 
pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak usia dini terintegrasi 
dengan pelaksanaan pembelajaran. Tidak ada waktu khusus yang disediakan 
bagi pelaksanaan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Waktu 
pertemuan guru atau pendamping yang relatif singkat antara 2,5 sampai 
3 jam sehari harus dapat mengintegrasikan kedua kegiatan tersebut. Oleh 
karena itu, dalam menentukan kegiatan program, guru atau pendamping 
perlu memilih atau menentukan kegiatan yang biasa dilakukan pada anak 
usia dini, misalnya dengan bermain peran, bercerita, bercakap-cakap, tanya 
jawab, karyawisata.

Penentuan kegiatan harus sesuai dengan lingkup atau hal yang akan 
dibimbing. Misalnya, guru atau pendamping ingin memberikan bimbingan 
tentang bercerita, bercakap-cakap atau pembiasaan mandi, menyikat gigi 
atau buang sampah di tempat sampah. Guru atau pendamping tidak 
harus memilih cara yang tidak biasa dilakukan dan dikenal anak, hal yang 
perlu menjadi perhatian adalah adanya rancangan program yang jelas dan 
adanya pemilihan yang tepat dalam melakukan bimbingan dan konseling 
bagi anak usia dini.

Dalam merancang program, guru atau pendamping perlu menentukan 
alat bantu yang akan digunakan. Alat bantu ini adalah semua fasilitas 
dan sumber belajar yang ada yang dapat digunakan untuk membantu 
pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini. Misalnya, guru 
atau pendamping dapat menggunakan media gambar atau buku ceirta 
untuk memberikan bimbingan tentang etika bergaul atau berteman dengan 
anak lain.

Langkah lain dalam merancang program, guru atau pendamping perlu 
menentukan evaluasi program. Evaluasi adalah suatu penilaian terhadap 
proses dan hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling. Dalam langkah ini, 
guru atau pendamping perlu menentukan bentuk evaluasi atau penilaian 
yang akan dilakukan, untuk mengetahui bagaimana proses dan hasil yang 
ditunjukkan selama pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan.

Dalam pelaksanaan program, guru atau pendamping perlu melakukan 
langkah-langkah, seperti (a) mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan 
anak usia dini, terkait kepada potensi, kecakapan, dan kebutuhannya; (b) 
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menentukan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilakukan, yaitu 
layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan konseling, layanan 
penempatan, layanan evaluasi dan tindak lanjut.

Langkah terakhir dalam melaksanakan program bimbingan dan 
konseling adalah mengevaluasi pelaksanaan program. Evaluasi terkait 
dengan pelaksanaan pemberian bimbingan dan konseling dan evaluasi 
terhadap hasil yang dicapai.

Evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling 
diarahkan pada guru atau pendamping yang melakukan bimbingan, apakah 
mereka menyusun rancangan program dan melaksanakan program sesuai 
dengan apa yang sudah direncanakan, sedangkan evaluasi yang terkait 
dengan hasil yang dicapai diarahkan pada anak usia dini apakah pada anak 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan, yaitu kemampuan yang 
terkait dengan aspek-aspek perkembangan atau mengukur sejauh mana 
pelaksanaan program dapat mencapai tujuan program seperti yang sudah 
ditetapkan.

b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling yang Berorientasi kepada 
Masalah yang Dihadapi Anak

Ernawulan Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 4.16) mengemukakan 
bahwa layanan bimbingan yang berorientasi kepada masalah yang 
dihadapi anak adalah layanan yang berbentuk konseling. Layanan 
konseling merupakan suatu bentuk layanan yang intensif dalam membina 
kemampuan atau aspek-aspek perkembangan anak dan membantu 
memecahkan kemungkinan masalah yang dihadapi anak sehingga anak 
dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ukuran ketercapaian 
kemampuan anak dilihat dari seberapa jauh perubahan perkembangan dan 
pencapaian tugas-tugas perkembangan yang dapat terpenuhi.

Serangkaian permasalahan yang mungkin dihadapi anak dapat 
bersumber dari anak itu sendiri apakah anak memiliki sifat-sifat 
tertentu yang cenderung belum bisa diperbaiki dan mengganggu proses 
perkembangan anak atau masalah itu bersumber dari lingkungannya baik 
lingkungan bermain maupun lingkungan keluarga. Keluarga dapat menjadi 
salah satu sebab timbulnya masalah pada diri anak walau kadangkala 
keluarga (orang tua atau anggota keluarga lain) kurang menyadari bahwa 
apa yang dilakukannya memberikan dampak terhadap perilaku anak 
sehari-hari.
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Pada dasarnya layanan konseling merupakan suatu layanan yang 
bersifat terapeutik (penyembuhan) dan lazimnya layanan ini hanya dapat 
dilakukan oleh petugas yang memiliki kemampuan atau kewenangan 
untuk melakukan konseling. Guru atau pendamping anak usia dini tidak 
dibekali secara khusus untuk memiliki kemampuan konseling, guru atau 
pendamping dapat menggunakan langkah ini sebagai gambaran atau upaya 
memahami perlakuan yang dapat dilakukan bila menemukan permasalahan 
pada anak. Bila ternyata masalah yang dihadapi anak cukup berat maka 
guru dapat melakukan referal (mengalihtangankan) penanganan kepada 
ahlinya, misalnya kepada dokter, konselor, atau psikolog.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam layanan konseling adalah (a) 
identifikasi masalah, (b) analisis masalah, (c) diagnosis, (d) prognosis, (e) 
pemberian bantuan, (f) evaluasi dan tindak lanjut. Pelaksanaan layanan 
bimbingan yang berorientasi kepada masalah yang dihadapi anak dapat 
dilakukan guru atau pendamping tergantung dari masalahnya. Berikut ini 
akan diuraikan gambaran atau tahapan-tahapan bimbingan dan konseling 
berdasarkan masalah sosial anak usia dini.

1) Identifikasi masalah

Dalam keseharian anak usia dini sumber masalah lazimnya dapat 
dikelompokkan dalam lima aspek, yaitu (a) masalah sosial, (b) masalah 
emosional, (c) masalah moral, (d) masalah perkembangan fisik maupun 
psikologis, dan (e) masalah bahasa. 

Masalah sosial yang dicontohkan dalam bahasan ini, yaitu masalah 
anak usia dini yang sering menyerang temannya. Ketika aktivitas kegiatan 
berlangsung terlihat seorang anak ribut dengan temannya, anak merebut 
pensil warna temannya dan terjadi saling tarik menarik. Temannya 
berusaha mempertahankan barang miliknya, tetapi anak tersebut 
memaksa dan akhirnya memukul temannya. Yang perlu dipahami oleh 
guru atau pendamping adalah mengapa anak bertingkah demikian. Sebagai 
pembimbing, guru atau pendamping perlu melakukan identifikasi terhadap 
masalah yang dihadapi anak.

2) Analisis masalah

Guru atau pendamping dapat menganalisis masalah yang mungkin 
dihadapi anak tersebut dalam jangka waktu tertentu. Guru atau pendamping 
perlu mengamati tingkah laku anak tersebut apakah sering atau hanya saat 
itu saja. Analisis masalah ini perlu dilakukan agar guru atau pendamping 
memiliki pemahaman bahwa masalah-masalah yang dialami anak sebagai-
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mana dikemukakan sebelumnya tidak diterima apa adanya, tetapi perlu 
dikaji lebih mendalam. Beberapa pertanyaan yang perlu dibahas adalah; 
apakah tingkah laku yang ditampilkan anak tersebut merupakan suatu 
bentuk tingkah laku yang wajar sebagai perilaku seorang anak?, apakah 
tingkah laku tersebut potensial ke arah tingkah laku bermasalah?, atau 
memang tingkah laku tersebut merupakan tingkah laku bermasalah?. 
Dengan kata lain guru atau pendamping perlu menyelidiki (a) apakah 
masalah tersebut merupakan tingkah laku wajar dari anak usia dini ? (b) 
apakah perilaku itu kelihatannya wajar tetapi berpotensi menjadi tingkah 
laku bermasalah? (c) ataukah tingkah laku itu merupakan tingkah laku 
bermasalah? 

3) Diagnosis

Untuk mengetahui berbagai faktor penyebab mengapa anak itu 
bersikap sering menyerang temannya maka guru atau pendamping perlu 
melakukan berbagai langkah, di antaranya (a) guru atau pendamping 
melakukan pendekatan terhadap anak; dan (b) guru atau pendamping 
melakukan pendekatan terhadap orang tuanya. Langkah ini ditujukan agar 
guru atau pendamping jangan sampai nantinya salah dalam menentukan 
metode atau teknik membimbing tingkah laku sosial anak ke arah yang 
positif. Karena sejatinya dalam konteks anak usia dini tingkah laku anak 
dikatakan bermasalah, karena tingkah laku tersebut dapat merugikan 
diri anak baik masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Dengan 
diagnosis yang tepat guru atau pendamping mampu mengatakan perilaku 
anak tersebut bermasalah atau tidak, merugikan atau tidak, sehingga 
bantuan yang diberikan pun akan tepat.

 Tingkah laku anak dikatakan sebagai tingkah laku bermasalah apabila 
memenuhi kategori sebagai berikut, yaitu: (a) konflik dengan orang lain, 
misalnya anak mengalami kesulitan berhubungan dengan orang tua, guru 
dan teman sebaya, (b) konflik dengan diri sendiri, (c) kurang informasi 
tentang diri, (d) kekurangan informasi tentang lingkungan, dan (e) masalah 
kurang keterampilan (Robert, 1997).

4) Prognosis

Dalam upaya menindaklanjuti langkah diagnosis, guru atau 
pendamping perlu melakukan tindakan prognosis yaitu mencari berbagai 
alternatif pemecahan untuk membantu mengurangi agresivitas anak. 
Beberapa alternatif yang mungkin dapat digunakan di antaranya adalah 
sebagai berikut.
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a) Berdialog dengan anak dan mengungkapkan bahwa tindakan agresivitas 
itu tidak baik dan tidak disenangi teman-temannya.

b) Bermain peran dengan melibatkan teman sebayanya.

c) Melalui metode bercerita dengan tema bersikap nakal pada teman lain 
membuat anak dijauhi temannya.

d) Membuat metode proyek yang melibatkan kegiatan kelompok agar 
anak mampu mengurangi agresivitas yang berlebihan.

e) Melakukan kerja sama dengan orang tua.

f) Membawa anak kepada ahli yang lebih tepat juka ditemukan 
penyebabnya merupakan faktor internal dan perlu penanganan lebih 
lanjut.

Bila tingkah laku anak yang tidak “wajar” saat ini tidak mendapat 
bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, terutama guru atau 
pendamping dan orang tua, tingkah laku tersebut potensial berkembang 
ke arah tingkah laku bermasalah dan dapat merugikan diri anak itu sendiri 
dan orang lain, misalnya anak berpikir dan berbicara tentang dirinya sendiri, 
menang sendiri, sering berselisih pendapat dalam kelompok, menyepak dan 
memukul teman. Bila tingkah laku tersebut berkembang dalam diri anak 
ke arah yang negatif, akan berpotensi menjadi tingkah laku bermasalah, 
misalnya anak menjadi orang yang tidak bisa menghargai hak orang lain, 
bertindak semena-mena terhadap orang lain dan main hakim sendiri. 

5) Pelaksanaan bantuan

Untuk memberikan bantuan pada anak–dalam kasus yang dicontohkan 
tentang perilaku agresif–mengurangi agresivitasnya guru atau pendamping 
tidak dapat melakukan penyembuhan yang bersifat psikologis karena guru 
atau pendamping tidak memiliki kewenangan untuk hal itu. Jadi, salah satu 
cara untuk membantu mengurangi agresivitasnya, dapat dipilih alternatif 
bermain peran dengan melibatkan aktivitas teman sebaya. Proses bermain 
peran ini dilakukan bersama dengan proses pembelajaran. Langkah-langkah 
yang dapat ditempuh guru atau pendamping adalah sebagai berikut.

a) Guru atau pendamping memilih tema peran yang akan dimainkan 
anak-anak. Terlebih dulu guru atau pendamping mengadakan diskusi 
dengan anak-anak peran apa yang akan dimainkan saat itu, masalah 
agresivitas menjadi fokus utamanya.
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b) Setelah anak yang akan terlibat dalam bermain peran ini ditentukan 
maka anak mulai melakukan perannya.

c) Guru atau pendamping dalam kegiatan ini berfungsi mengarahkan 
peran masing-masing anak dan menjaga keamanan dan ketenangan 
dalam melaksanakan kegiatan.

d) Di akhir kegiatan guru atau pendamping melakukan ulasan tentang 
sikap agresivitas pada anak lain dan bagaimana akibatnya bila salah 
satu anak bersikap demikian.

Perlu diketahui bahwa berbagai bentuk perilaku bermain–permainan 
dalam bentuk dan jenis apa pun–yang dilakukan oleh anak dapat 
memberikan gambaran kepada guru atau pendamping mengenai 
perkembangan dan kemampuan anak usia dini, apakah bentuknya bermain 
sosial, bermain dengan benda, ataupun bermain sosio-dramatik. Gambaran yang 
diperoleh guru atau pendamping akan memudahkan guru memberikan 
bantuan bimbingan kepada anak.

Dalam bermain sosial peran guru atau pembimbing yang mengamati 
cara bermain anak akan memperoleh kesan bahwa partisipasi anak 
dalam kegiatan bermain dengan teman-temannya masing-masing akan 
menunjukkan derajat partisipasi yang berbeda. Parten (1932) dalam 
Syafaruddin dkk, (2011: 120-121) menjelaskan berbagai derajat partisipasi 
anak dalam kegiatan bermain, yakni dapat bersifat soliter (bermain seorang 
diri), bermain sebagai penonton, bermain paralel, bermain asosiasi, dan 
bermain bersama.

a)  Bermain seorang diri; Seorang anak bermain tanpa memedulikan anak 
lain di sekitarnya. Misalnya ketika ia bermain boneka, menghiasinya, 
dan ia tidak menghiraukan apa yang dilakukan teman-temannya yang 
berada dalam ruangan yang sama.

b)  Bermain sebagai penonton; Anak bermain sendiri sambil melihat 
teman-temannya bermain. Sesekali anak memerhatikan teman-
temannya bermain, dan bercakap-cakap dengan teman-temannya, 
tetapi anak asyik dengan permainnya sendiri. Anak yang berlaku 
sebagai penonton, mungkin hanya duduk secara pasif melihat teman-
temannya bermain, namun tetap waspada dengan apa yang terjadi di 
sekitarnya.

c)  Bermain Paralel; Aktivitas bermain pada jenis ini anak bermain 
bersama teman-temannya, dengan alat permainan yang sama, namun 
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masing-masing anak bermain sendiri-sendiri. Apabila salah satu 
temannya sudah tidak ingin lagi bermain, maka mereka akan tetap 
melanjutkan permainan tersebut.

d)  Bermain asosiasi; Aktivitas bermain anak yang dilakukan bersama-
sama, tetapi tidak ada suatu organisasi (pengaturan) di dalamnya. 
Misalnya ketika bermain kucing-kucingan. Beberapa anak memilih 
menjadi tikus, dan lari mengitari halaman, sedang anak yang lain 
menjadi kucing, maka secara bersama-sama mengejar tikus. Apabila 
seorang anak berhenti tidak mengejar, maka teman yang lain tetap lari 
dan mengejar tikus.

e)  Bermain bersama (kooperatif); Kegiatan bermain ini berhubungan 
dengan peran tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan bermain. 
Misalkan anak bermain dalam lingkungan keluarga. Anak meniru sifat, 
karakter, watak atau perilaku seseorang dalam lingkungan keluarganya. 
Ada anak yang memilih berperan sebagai seorang ibu, anak, bapak, 
dan sebagainya. Masing-masing anak akan berakting sebagaimana 
yang dilakoninya. Segi posistif dari bermain peran ini, dapat melatih 
dan mengembangkan komunikasi verbal maupun nonverbal anak.

Bermain dengan benda menurut Piaget (1962), ada sejumlah tipe 
bermain dengan objek yang meliputi bermain praktis, bermain simbolik, 
dan permainan dengan peraturan-peraturan. Misalnya dalam permainan 
gambar. Bermain praktis, yaitu bentuk bermain di mana anak melakukan 
berbagai kemungkinan mengeksplorasi objek yang digunakan. Dalam hal 
ini seorang anak memiliki kemampuan untuk memainkannya. Bermain 
simbolik, yaitu di mana anak menggunakan daya imajinasi dalam 
mempergunakan benda tersebut. Anak tidak hanya mampu memainkannya, 
tetapi kartu-kartu gambar juga bisa dijadikan sebagai pagar-pagar halaman 
rumah, hiasan-hiasan rumah, dan sebagainya. Sedangkan bermain dengan 
peraturan yaitu di mana anak telah mampu bermain gambar dengan 
peraturan-peraturan tertentu.

Adapun bermain sosio-dramatik adalah bermain yang memiliki 
elemen-elemen tertentu dalam permainannya. Elemen-elemen yang 
dimaksud adalah sebagai berikut.

a) Bermain dengan melakukan imitasi. Seorang anak bermain berpura-
pura dengan melakoni peran orang di sekitarnya, dengan meniru gaya 
bicara dan tingkah lakunya.
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b) Bermain pura-pura seperti suatu objek. Anak menirukan suara yang 
sesuai dengan objeknya, seperti suara kucing, macan, mobil, kereta 
api, dan sebagainya.

c) Bermain peran dengan menirukan gerakan. Misalnya seorang anak 
menirukan gerakan tangan kartun power rangers ketika akan mengubah 
dirinya dengan ayunan tangan sesuai dengan yang dilihatnya.

d) Interaksi, terjadinya hubungan komunikasi sedikitnya ada dua orang 
dalam satu adegan.

e) Komunikasi verbal, pada setiap adegan ada interaksi verbal (berkata-
kata) antara anak yang bermain.

Bermain sosio-dramatik sangat penting dan dapat dijadikan pijakan 
oleh guru untuk memberikan bantuan dalam bimbingan dan memantau 
kreativitas, pertumbuhan intelektual, dan keterampilan sosial anak. Oleh 
karena itulah, salah satu bentuk pelaksanaan bantuan dalam bimbingan 
terhadap anak usia dini adalah dengan memberikan pengalaman dalam 
bermain sosio-dramatik.

7) Evaluasi dan tindak lanjut

Langkah evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan penanganan guru atau pendamping pada 
anak. Ukuran keberhasilan suatu layanan bimbingan dapat dilihat dari 
seberapa jauh perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Keberhasilan 
layanan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dihitung dalam 
ukuran waktu yang pendek, karena kemampuan anak untuk memahami, 
beradaptasi, dan mengubah perilaku bukanlah suatu yang mudah. 
Anak akan sangat dipengaruhi oleh keadaan di saat anak berada, dan 
setiap anak memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda-beda. Dengan 
layanan evaluasi dan tindak lanjut selain dapat dilakukan untuk melihat 
keberhasilan layanan yang diberikan pada anak juga dapat dijadikan 
sebagai pisau analisis sebuah keberhasilan bimbingan. Evaluasi dan tindak 
lanjut bagi pelaksanaan bimbingan yang berorientasi pada masalah sosial 
misalnya, dapat dilakukan dengan melihat kembali hal-hal berikut.

1) Layanan evaluasi

a) Apakah identifikasi masalah yang telah dilakukan guru atau 
pendamping sudah cukup tepat untuk menilai permasalahan yang 
dihadapi anak.
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b) Apakah analisis masalah yang telah dilakukan guru atau 
pendamping dengan melihat kembali aktivitas anak pada beberapa 
waktu dan kegiatan sudah cukup menilai adanya permasalahan 
pada anak.

c) Apakah pengungkapan faktor-faktor penyebab adanya masalah 
pada anak sudah cukup lengkap dan memadai sehingga guru 
atau pendamping menyatakan bahwa anak bermasalah dari segi 
sosialnya.

d) Apakah pemilihan langkah penyelesaian yang dilakukan guru atau 
pendamping sudah cukup memberikan alternatif untuk membantu 
mengurangi masalah yang dihadapi anak.

e) Apakah tindakan bantuan yang diberikan sudah dapat mengurangi 
masalah yang dihadapi anak atau malah justru tidak berpengaruh 
apa pun.

2) Layanan tindak lanjut

 Setelah melakukan layanan evaluasi, guru atau pendamping dapat 
menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan, apakah dari segi 
evaluasi bimbingan yang dilakukan sudah memberi hasil yang baik 
pada anak atau tidak ada perubahan sekalipun. Apabila anak belum 
menunjukkan perubahan perilaku yang berarti maka perlu adanya 
upaya tindak lanjut, di antaranya dengan cara berikut ini.

a) Mencermati kembali perubahan perilaku yang ditunjukkan anak.

b) Mencermati kembali seberapa jauh kedalaman masalah yang 
dihadapi anak.

c) Keterlibatan teman sebaya perlu ditingkatkan lagi.

d) Menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi anak.

e) Pemilihan alternatif tindakan yang akan diberikan pada anak perlu 
disesuaikan dengan kemampuan anak dan teman sebaya lainnya.

f) Perlu ditingkatkan kembali kerja sama antara orang tua dan guru 
atau pendamping.

Layanan evaluasi dan tindak lanjut ini lazimnya dilakukan di akhir 
kegiatan program pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru atau 
pendamping. Dengan dilakukannya layanan evaluasi dan tindak lanjut, 
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guru dapat mengetahui keberhasilan layanan yang telah dilakukan. Dengan 
kegiatan layanan ini pula guru atau pendamping dapat menganalisis 
berbagai sebab ketidakberhasilan program yang telah direncanakan. 
Dengan layanan tindak lanjut guru atau pendamping dapat memberikan 
perbaikan terhadap proses bimbingan yang dilakukan guru kepada anak. 
Selain itu, dengan layanan ini dapat diberikan umpan balik kepada pihak 
penyelenggara pendidikan anak usia dini, sehingga atas dasar umpan balik 
dimaksud dapat dilakukan upaya perbaikan program bimbingan. Dengan 
demikian layanan tindak lanjut sekaligus berfungsi sebagai alat penilaian 
terhadap program pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Dummy



A. Jenis-jenis Layanan Bimbingan dan Konseling Anak Usia 
Dini
Layanan bimbingan dan konseling diberikan kepada semua anak – 

baik yang mengalami masalah maupun yang tidak mengalami masalah 
– untuk membantu mereka agar mencapai perkembangan secara optimal. 
Namun demikian, dalam proses pendidikan selanjutnya tidak tertutup 
kemungkinan anak akan menemukan berbagai kendala dan permasalahan. 
Oleh karena itu, kegiatan bimbingan juga diarahkan untuk membantu 
anak supaya mampu mengatasi permasalahannya serta mampu membuat 
keputusan yang efektif untuk diri dan lingkungannya. Dalam pelaksanaan 
kegiatan layanan bimbingan ini bentuk-bentuk layanan bimbingan untuk 
anak usia dini dapat dilakukan dengan layanan pengumpulan data, layanan 
informasi, layanan penempatan, layanan konseling, dan layanan tindak 
lanjut. Sebagaimana dimaklumi layanan bimbingan dan konseling tidak 
hanya berhubungan dengan anak, namun orang tua dan keluarga juga dapat 
dijadikan sasaran layanan bimbingan. Kecenderungan ini selaras dengan 
pemikiran Kartadinata (2010) yang mengemukakan bahwa target dan 
populasi konseling menjadi sangat terbuka dan berada pada tataran multi-
setting. Bimbingan dan konseling pada akhirnya akan menjadi pembelajaran 
yang terjadi sepanjang hayat dan sejagat hayat. 

Fokus utama kegiatan bimbingan adalah sistem atau subsistem dengan 
beragam kulturnya dan bimbingan berorientasi proaktif dalam membantu 
memfasilitasi dan mengembangkan pembelajaran individu (Syaodih, E. 

JENIS-JENIS DAN ANALISIS 
LAYANAN BIMBINGAN DAN 

KONSELING ANAK USIA DINI
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dan Agustin, M., 2008: 5.2). Berikut ini akan dibahas bentuk-bentuk 
layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia yang meliputi layanan 
pengumpulan data, layanan informasi, layanan penempatan, layanan 
konseling, dan layanan tindak lanjut.

1. Layanan Pengumpulan Data 

Layanan pengumpulan data adalah layanan pertama yang dilakukan 
guru atau pendamping dalam bimbingan. Layanan ini dimaksudkan 
untuk mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan segala aspek 
kepribadian dan kehidupan anak usia dini dan keluarga. Data yang perlu 
dikumpulkan, meliputi data anak dan orang tua atau wali. Sebelum 
membahas tentang berbagai strategi dan teknik atau alat pengumpul 
data akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan 
pengumpul data, yakni prinsip-prinsip pengumpulan dan penyimpanan 
data dan jenis-jenis data. 

a. Prinsip-prinsip Pengumpulan dan Penyimpanan Data

Data dalam program bimbingan dan konseling berfungsi sangat vital. 
Oleh sebab itu proses pengumpulan dan penyimpanan data seyogianya 
harus lengkap, relevan, dan akurat serta efektif dan efisien. Adanya 
dukungan data yang lengkap, relevan, dan akurat serta efektif dan efisien 
akan membantu kelancaran dan keberhasilan pemberian layanan bimbingan 
dan konseling. Adapun data yang kiranya akan memperlancar dan menjamin 
keberhasilan proses konseling dimaksud antara lain data mengenai (1) 
potensi dan kekuatan atau kecakapan, keterampilan yang dimiliki konseli; 
(2) aspek fisik dan motorik konseli; (3) kebutuhan, tantangan, ancaman, 
dan masalah yang dihadapi konseli; (4) karakteristik permanen ataupun 
temporer dari konseli; (5) data pribadi, keluarga, masyarakat sekitar 
konseli; (6) data tentang kondisi konseli saat ini, masa lalu, dan rencana 
masa yang akan datang yang akan dilakukan konseli, dan lain-lain.

Berkenaan dengan pengumpulan data ini berikut ini akan dijelaskan 
prinsip-prinsip sebagai berikut (Budiamin & Setiawati, 2009: 39-40).

1) Kelengkapan data

 Data yang lengkap akan mendukung kelancaran dan keberhasilan 
pemberian layanan bimbingan dan konseling. Konselor perlu memiliki 
wawasan yang luas tentang berbagai data yang terjaring dalam 
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pengumpulan data, konsep atau ide-ide tentang data yang memuat 
rincian masalah, serta kemungkinan sebab-sebab dan akibat-akibat 
yang dimunculkan dari gambaran data yang ditampilkan, baik yang 
diperoleh dari proses pengumpulan dengan menggunakan tes maupun 
nontes. Data yang lengkap dan objektif tentang setiap masalah harus 
mampu dimaknai secara bijak oleh konselor (guru/pendamping).

2) Relevansi data

 Untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dibutuhkan 
data yang lengkap, tetapi walaupun demikian tidak sembarangan data 
dikumpulkan dan disimpan. Data yang dihimpun hendaknya data 
yang sesuai atau relevan dengan kebutuhan layanan bimbingan dan 
konseling supaya dapat dianalisis, dipadukan, dan dikelompokkan 
sesuai dengan karakteristik dan tuntutan masing-masing jenis layanan.

3) Keakuratan data

 Data yang akurat berhubungan dengan prosedur dan teknik 
pengumpulan data. Empat hal yang berkenaan dengan pengumpulan 
data ini, yaitu sebagai berikut.

a) Validitas data, menunjukkan ketetapan data yang dikumpulkan 
benar-benar menggambarkan aspek atau segi yang dikumpulkan. 
Misalnya, apabila data tentang kepribadian peserta didik, tentunya 
data yang dikumpulkan adalah berkenaan dengan kepribadian 
peserta didik, maka data yang dikumpulkan adalah benar-benar 
menguraikan tentang gambaran kepribadian peserta didik.

b) Validitas instrumen, menunjukkan ketepatan teknik dan instrumen 
yang digunakan, baik dengan menggunakan tes maupun non tes.

c) Proses pengumpulan data yang benar, terutama yang sifatnya 
menghimpun data, hendaknya dilaksanakan secara objektif yaitu 
mengungkapkan data sebagaimana adanya. Data dikumpulkan 
secara sistematis, aspek demi aspek dan teliti sehingga tidak ada 
data yang terlewat, tercecer, atau terlupakan.

d) Analisis data yang tepat, untuk kepentingan layanan bimbingan 
dan konseling biasanya teknik analisis data lebih sederhana. 
Teknik analisis data yang digunakan terutama yang mengarah pada 
pencarian kecenderungan sentral (presentase, modus, dan mean).
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4) Efisiensi penyimpanan data

 Data yang sudah diolah, selanjutnya disimpan dalam kartu atau buku 
catatan pribadi (cummulative record). Pada saat ini data yang diperoleh 
disimpan secara elektronik dalam komputer (soft file/CD) sehingga 
tidak memerlukan tempat yang banyak dan ruang data yang luas. 
Penyimpanan data dalam komputer tergantung pula pada dukungan 
sistem sekolah yang bersangkutan. Dalam penyimpanan data pun 
hendaknya sistematis sesuai dengan kebutuhan supaya mudah untuk 
mencari data yang diperlukan untuk kepentingan pemberian layanan 
bimbingan dan konseling.

5) Efektivitas penggunaan data

 Data yang tersedia hendaknya dapat memberikan dukungan terhadap 
pemberian layanan bimbingan dan konseling, sehingga layanan 
tersebut dapat memberikan dampak secara optimal, efektif, dan efisien.

b. Jenis-jenis Data

Dalam melancarkan layanan bimbingan dan konseling perlu didukung 
oleh banyak data yang harus dikuasai oleh konselor tentang konseli. Di 
atas sudah disebutkan bahwa instrumentasi data bimbingan dan konseling 
dapat menggunakan teknik tes maupun nontes. Penggunaan instrumentasi 
ini hendaknya disertai pertimbangan yang matang oleh konselor (guru/
pendamping), kemampuan dan ketepatan pengadministrasian/pengolahan 
dan penafsiran serta tanggung jawab yang tinggi dari konselor (guru/
pendamping). Pemakaian berbagai instrumen yang diselenggarakan 
konselor melalui sejumlah prosedur baik melalui tes maupun nontes–
pengamatan, wawancara, daftar cek dan daftar cek masalah, angket, 
sosiometri dan lain-lain–akan menghasilkan berbagai data baik data pribadi, 
data umum, maupun data kelompok, yang biasanya disimpan secara khusus 
dalam bentuk himpunan data ataupun dalam kemasan tersendiri. Semua 
data dimaksud sesuai dengan relevansinya dipergunakan untuk menunjang 
setiap jenis layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh 
konselor. Jadi banyak sekali data yang dapat dikumpulkan dari konseli, 
namun intinya ada dua kategori yaitu kecakapan dan kepribadian konseli. 
Secara rinci data tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.
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1) Kecakapan:

a) Kecakapan potensial (potential ability): yang menunjukkan pada 
aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri murid yang 
diperoleh secara herediter (pembawaan kelahirannya), yang 
mungkin dapat merupakan:

(1) Abilitas dasar umum (general intelligence) atau kecerdasan 
jamak, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual.

(2) Abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu (bakat, 
(aptitudes): bilangan, (numerical abilities), bahasa (verbal 
abilities), tilikan ruang (spatial abalitis), tilikan hubungan 
sosial (social abilities) serta gerak motoris (motorical/ kinesthetic 
abilities).

b) Kecakapan aktual (actual ability) yang menunjukkan pada aspek 
kecakapan yang segera dapat didemontrasikan dan diuji sekarang 
juga karena merupakan hasil belajar murid dengan cara, bahan, 
dan dalam hal tertentu yang telah dijalaninya, misalnya prestasi 
belajar, keterampilan, dan kreativitas.

2) Kepribadian, yaitu hal-hal sebagai berikut.

a) Fisik dan kesehatan: kondisi fisik, pancaindra, kesehatan, kebugaran, 
penyakit menetap/lama diderita, alergi, cacat fisik,dan lain-lain.

b) Psikis, antara lain:

(1) Aku (self) dan kesadaran diri, kesehatan mental, kemandirian.

(2) Afektif: emosi (perasaan, simpati, empati, senang, rasa 
bersalah, takut/cemas/khawatir, marah, dan permusuhan), 
sikap, minat, dan motivasi.

(3) Karakter, watak, dan tempramen.

(4) Kebiasaan : hidup, belajar, bekerja, kebiasaan buruk, dan 
lain-lain.

(5) Hubungan sosial: interaksi, penyesuaian diri, penolakan, 
komunikasi, kerja sama, kelompok sebaya, bahasa, 
kepemimpinan, disiplin, dan tanggung jawab.

(6) Aspirasi sekolah dan pekerjaan, cita-cita, harapan masa depan, 
rencana lanjutan studi, dan lain-lain.

c) Kegiatan: ekstrakurikuler (pengembangan bakat dan minat), sosial.
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d) Keunggulan-keunggulan dalam bidang : akademik, keagamaan, 
olahraga, kesenian, keterampilan, sosial, dan lain-lain.

e) Pengalaman istimewa dan prestasi yang diraih.

f) Latar belakang (keluarga : kondisi sosial ekonomi keluarga, status 
sosial keluarga, dan hubungan sosial psikologis).

g) Agama dan moral.

h) Lingkungan masyarakat.

c. Strategi dan Teknik (Alat) Pengumpul Data

Untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam layanan 
bimbingan dan konseling banyak sekali teknik yang dipakai. Secara umum 
teknik-teknik dimaksud dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik 
tes dan nontes. Teknik tes ini disebut juga dengan teknik pengumpulan 
data yang bersifat mengukur – yang hasilnya berupa skor atau angka-angka 
hasil skor yang menunjukkan tingkat kemampuan atau kemampuan dari 
aspek yang diukur dengan berpegang pada standar tertentu; dan teknik 
nontes merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menghimpun 
atau tidak mengukur namun sifatnya mendeskripsikan, menggambarkan 
sifat-sifat atau karakteristik, peristiwa yang dialami konseli (anak), ataupun 
tingkah lakunya dengan beberapa teknik yang mungkin juga standar–karena 
sudah distandardisasikan–namun cara penstandardisasiannya berbeda 
dengan instrumen pengukuran. Kedua jenis alat ini menurut Anastasi 
dalam Sutoyo (2012: 20) bisa berfungsi saling melengkapi artinya kepada 
individu setelah dilakukan dilakukan wawancara atau observasi kemudian 
dilanjutkan dengan pemberian tes, atau sebaliknya setelah dilakukan tes 
kemudian dilakukan wawancara atau observasi. Berikut ini dikemukakan 
dua kategori pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik tes 
dan teknik nontes.

1) Teknik Tes

Di dalam pengumpulan data teknik tes acapkali disebut juga dengan 
sistem testing. Sistem ini merupakan upaya untuk memahami konseli 
dengan menggunakan alat-alat atau instrumen yang bersifat mengukur 
atau mentes. Rintisan awal terhadap tes dalam dunia psikologi dan 
juga bimbingan dan konseling sebenarnya dipacu oleh kebutuhan 
untuk mengembangkan sistem dan mengklasifikasikan tingkat dan 
jenis keterbelakangan yang berbeda-beda yang dialami oleh penderita 
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keterbelakangan mental hingga sampai sekarang ini tes mampu mengukur 
aspek intelektual individu namun untuk mengukur aspek nonintelektual 
(kepribadian) belum ada.

Menurut Peters dan Shertzer (1971:349), tes adalah suatu 
prosedur yang sistematis untuk mengobservasi perilaku individu dan 
mendeskripsikan perilaku melalui skala angka atau sistem kategori. Data 
yang dikumpulkan melalui tes ini sifatnya pengukuran (measurement), 
terstandar, dan akan menghasilkan skor atau angka-angka yang diukur 
dengan berpatokan pada standar tertentu. Dalam konteks bimbingan 
dan konseling, seorang konselor dituntut memiliki kemampuan asesmen 
yang memang merupakan bagian penting dari kegiatan konseling. Adapun 
secara keseluruhan jenis-jenis tes yang harus diketahui dan dipahami oleh 
konselor dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok tes, yakni tes 
kecerdasan, tes bakat, dan tes hasil belajar. Ketiga jenis tes tersebut akan 
dibahas berikut ini.

(a) Tes Kecerdasan

Kecerdasan merupakan kemampuan atau kecakapan individu untuk 
berpikir abstrak. Kecakapan ini sangat berkaitan dengan kemampuan untuk 
memahami, menganalisis, memecahkan masalah, dan mengembangkan 
sesuatu dengan menggunakan rasio atau pemikirannya. Shertzer & Stone 
(1971: 239) mengartikan kecerdasan sebagai kemampuan individu untuk 
berperilaku yang jelas tujuannya, berpikir rasional, dan berhubungan 
dengan lingkungannya secara efektif.

Sukmadinata (2007: 198) mengemukakan bahwa yang diukur 
dalam tes kecerdasan adalah kecakapan individu yang berkenaan dengan 
kemampuan potensialnya yang bersifat khusus (bakat), walaupun yang 
diukur adalah kemampuan potensial namun pengukurannya dilakukan 
terhadap kemampuan atau proses berpikir dalam kecakapan nyata tersebut, 
bukan penguasaan substansi dalam kecakapan nyata tersebut. Lebih lanjut 
Nana Syaodih menegaskan bahwa tes kecerdasan yang paling tua dan 
dianggap cukup baku adalah tes Binet-Simon (1905) yang direvisi tahun 
1911 dan selanjutnya mengalami beberapa kali revisi. Tes ini kemudian 
dikenal dengan tes IQ. Melalui tes ini akan diketahui kualifikasi atau 
kategori kecerdasan (IQ) peserta didik. 

Dikatakan Semiawan (2007: 82) sejumlah penelitian tentang IQ 
sebagai ukuran terhadap kemampuan umum (intelegensi) individu 
itu terkait dengan beberapa masalah tentang rentangan umur. Artinya 
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apakah cakupan isi (intelegensi) itu bagi anak prasekolah dengan orang 
dewasa? Karena anak prasekolah berbeda dengan orang dewasa. Anak 
prasekolah belum memiliki pengalaman belajar yang terstruktur seperti 
yang diperolehnya dari kurikulum sekolah, sedangkan pengembangan tes 
bagi anak sekolah dalam berbagai tingkatan, para pengembang tes dapat 
dengan mudah menjabarkan berbagai pengalaman belajar yang tidak 
diperoleh di sekolah, ke dalam item-item yang ekuivalen. Namun inti dari 
tes IQ adalah skor-skor yang dijabarkan menyatakan dua hal utama, yaitu 
tingkat developmental yang dicapai individu dan posisi relatif individu dalam 
kelompok tertentu.

Adapun gambaran tingkat kecerdasan (IQ) dengan klasifikasinya dapat 
diamati pada tabel di bawah ini. 

Tabel 8.1 Klasifikasi Kecerdasan Konseli

Kelas Interval Skor IQ Kalsifikasi

140 – ke atas Genius (luar biasa)

120 – 139 Very superior (sangat cerdas)

110 – 119 Superior

90 – 109 Average (Normal) 

80 – 89 Dull (Bodoh)

70 – 79 Border line (Batas normal)

50 – 69 Morrons (debiel)

30 – 49 Embicile (embisiel)

Di bawah 30 Idiot

Agar konselor dapat lebih memahami anak (konseli) melalui tes IQ 
ini maka haruslah dilihat di mana klasifikasi konseli dalam tabel di atas.

(b) Tes Bakat

Sukmadinata (2007: 200) menegaskan bahwa tes bakat (aptitude 
test) adalah mengukur kecakapan potensial yang bersifat khusus yang 
dimiliki oleh peserta didik. Dikatakannya bahwa secara garis besar ada 
dua jenis bakat yang ada pada diri individu yakni bakat sekolah (scholastic 
aptitude) dan bakat pekerjaan-jabatan (vocational aptitude). Bakat sekolah 
berkaitan dengan kecakapan potensial khusus yang mendukung penguasaan 
bidang-bidang ilmu atau mata pelajaran. Bakat pekerjaan berkenaan 
dengan kecakapan potensial khusus yang mendukung keberhasilan dalam 
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pekerjaan. Hasil-hasil pengukuran bakat sangat penting, baik penguasaan 
bidang-bidang ilmu, perencanaan pembelajaran, lanjutan studi maupun 
bagi perencanaan, pemilihan, dan persiapan jabatan-karier. Anastasi (1976) 
menegaskan bahwa tes bakat merupakan pengukuran terhadap pengalaman 
seseorang yang diperoleh secara kumulatif diperoleh melalui pengalaman 
yang tak terancang. Tes bakat berfungsi meramalkan sesuatu potensi untuk 
dibuktikan dalam kinerja tertentu.

Untuk mengetahui bakat peserta didik, telah dikembangkan sejumlah 
tes bakat. Berikut ini dijelaskan sejumlah bakat dan kemampuan yang 
dimiliki anak (konseli) yang diketahui melalui beberapa tes (Budiamin & 
Setiawati, 2009: 48).

1) Rekonik 

 Tes ini dibuat untuk mengukur kemampuan fungsi motorik, persepsi, 
dan berpikir mekanik.

2) Tes Bakat Musik 

 Tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 
aspek-aspek suara, nada, ritme, warna bunyi, dan memori.

3) Tes Bakat Artistik 

 Tes ini dibuat untuk mengukur kemampuan menggambar, melukis, 
dan merupa (mematung).

4) Tes Bakat Klerikal (perkantoran). 

 Tes ini dilaksanakan untuk mengukur kemampuan “kecepatan dan 
ketelitian”.

5) Tes Bakat Multifaktor 
 Tes yang dibuat untuk mengukur berbagai kemampuan khusus, bentuk 

tes yang telah lama digunakan adalah DAT (Differential Attitude Test). 
Dengan tes ini konselor dan guru pembimbing bisa mengetahui 
delapan kemampuan khusus dalam diri konseli yaitu sebagai berikut.

(a) Berpikir verbal, yang mengungkapkan kemampuan nalar yang 
dinyatakan secara verbal.

(b) Kemampuan bilangan, yang mengungkap kemampuan berpikir 
dengan menggunakan angka-angka.

(c) Berpikir abstrak, yang mengungkap kemampuan nalar yang 
dinyatakan dengan menggunakan berbagai bentuk diagram, yang 
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bersifat nonverbal atau tanpa angka-angka.

(d) Hubungan ruang, visualisasi, dan persepsi yang mengungkap 
kemampuan untuk membayangkan dan membentuk gambar-
gambar dari objek-objek dengan hanya melihat gambar ke atas 
kertas yang rata.

(e) Kecepatan dan ketelitian, yang mengungkapkan kemampuan 
ketelitian dan kecepatan individu dalam membandingkan dan 
memerhatikan daftar tertulis seperti nama-nama atau angka-
angka.

(f) Berpikir mekanik, yang mengungkapkan kemampuan serta 
pemahaman mengenai hukum-hukum yang mendasari alat-alat, 
mesin-mesin, dan gerakan-gerakannya.

(g) Penggunaan bahasa-pengucapan, yang mengungkap kemampuan 
mengeja kata-kata umum.

(h) Penggunaan bahasa-menyusun kalimat, yang mengungkap 
kemampuan pemakaian kata-kata dalam kalimat, seperti tanda 
baca dan tata bahasa.

c) Tes Prestasi Belajar (Achievement Test)

Budiamin dan Setiawati (2009: 48) mengungkapkan bahwa tes prestasi 
belajar adalah suatu perangkat kegiatan atau alat yang dimaksudkan 
untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang 
sebelumnya dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Sukmadinata 
(2007: 201) menyatakan bahwa tes prestasi belajar mengukur tingkat 
penguasaan pengetahuan atau kemampuan peserta didik berkenaan 
dengan bahan atau kompetensi yang telah dipelajarinya. Materi tes sesuai 
dengan mata pelajaran yang telah mereka ikuti baik yang bersifat teoretis 
maupun praktis. Pengukuran penguasaan materi yang bersifat teoretis atau 
pengetahuan umumnya menggunakan tes tertulis, berbentuk tes objektif 
dan esai atau uraian, adakalanya juga menggunakan tes lisan. Pengukuran 
penguasaan kompetensi atau materi praktik menggunakan tes perbuatan, 
dan atau penilaian hasil karya, baik karya tulis, karya rupa maupun benda. 

Tes hasil belajar mengemban beberapa fungsi yang sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut. Pertama, tes hasil belajar 
berfungsi sebagai tes formatif, yakni untuk mengetahui kemajuan dan 
meningkatkan hasil belajar peserta didik; kedua, berfungsi sebagai tes 
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formatif, yakni untuk mengetahui dan menilai penguasaan akhir dari 
sebuah pembelajaran; ketiga, berfungsi diagnostik, yaitu untuk mengetahui 
kelemahan-kelemahan dan memberikan remedial kepada peserta didik 
dalam pembelajaran yang diikutinya; dan keempat, berfungsi sebagai tes 
penempatan bagi peserta didik sehingga dapat ditempatkan pada kelompok, 
kelas, atau jurusan yang tepat.

 Jadi, tes hasil belajar pada umumnya merupakan evaluasi terminal 
untuk menentukan kedudukan individu setelah menyelesaikan suatu 
latihan atau pendidikan tertentu dan ditekankan pada hasil belajar terutama 
pada apa yang dapat dilakukan individu pada saat setelah latihan atau 
pendidikan tertentu.

1) Teknik Nontes

Teknik nontes merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang 
untuk memahami pribadi peserta didik, yang pada umumya bersifat 
kualitatif. Teknik ini tidak memakai alat-alat yang bersifat mengukur, namun 
hanya memakai alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. 
Saat pelaksanaan penghimpunan data tidak menggunakan instrumen yang 
standar–instrumen yang sudah divalidasi, realibilitas, analisis butir soal 
dengan menggunakan data empiris dan analisis statistik. Namun tetap 
berpegang pada prinsip-prinsip pengembangan instrumen secara standar, 
seperti mengacu pada kisi-kisi penyusunan instrumen. Uji validitas empiris 
dilakukan dengan penilaian (judgement) ahli. 

Teknik nontes menghasilkan jawaban yang tidak dapat dikategorikan 
salah atau benar, tetapi semuanya sesuai dianggap benar bila jawaban yang 
dimaksud sesuai dengan kondisi atau karakteristik responden (seperti 
responden A menjawab “Hijau”, B “Kuning”, C “Merah” untuk pertanyaan 
“Apa warna favorit Anda?. Jadi dalam teknik nontes hasil penghimpunan 
data tidak berbentuk skor atau angka-angka yang menunjukkan kualifikasi 
berdasarkan standar tertentu, tetapi berupa deskripsi atau gambaran 
tentang sifat-sifat, karakteristik, tingkah laku, peristiwa yang dialami oleh 
peserta didik. Namun data dapat juga diubah menjadi angka frekuensi 
atau persentase dan urutan atau ranking. Data tertentu yang bentuknya 
deskriptif kualitatif dapat diubah menjadi data kuantitatif. 

Secara umum teknik nontes digolongkan dalam beberapa jenis, 
antara lain observasi, wawancara, angket, catatan anekdot, autobiografi, 
sosiometri, studi kasus, studi dokumentasi, dan konferensi kasus. 
Sedangkan layanan pengumpulan data dalam konteks pendidikan anak 
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usia dini dapat dilakukan guru atau pendamping ketika anak mulai belajar 
dengan berbagai teknik atau alat pengumpul data, yaitu pengamatan 
(observasi), wawancara (interview), angket (kuesioner), sosiometri, cacatan 
anekdot, pemeriksaan medis, dan kunjungan rumah (home visit). Pada 
uraian berikut ini akan dikemukakan teknik-teknik pengumpulan data 
teknik nontes secara lebih rinci seperti di bawah ini.

(a) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) adalah suatu teknik yang dapat dilakukan 
guru atau pendamping untuk mendapatkan berbagai informasi atau data 
tentang perkembangan dan permasalahan anak. Melalui pengamatan, guru 
atau pendamping dapat mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi 
pada anak dalam satu waktu tertentu. Observasi dilakukan dengan cara 
mengamati berbagai perilaku atau perubahan yang terjadi yang ditunjukkan 
anak selama kurun waktu tertentu. Teknik ini dilakukan hanya dengan 
cara mengamati dan tidak melakukan percakapan (wawancara) dengan 
anak yang sedang diamati. Dengan observasi guru atau pendamping dapat 
mengumpulkan data tentang perilaku dan memahami perkembangan 
peserta didik yang diperoleh langsung dari kegiatan yang sedang 
dilakukannya. Melalui observasi juga guru dapat mengumpulkan data atau 
informasi yang valid dan reliabel berupa fakta-fakta tentang perilaku dan 
aktivitas yang dapat diamati atau yang terlihat dari luar, sedangkan aktivitas 
yang tidak terlihat tidak dapat diperoleh melalui observasi. Observasi 
sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok dalam teknik ini adalah 
pancaindra, terutama indra penglihatan.

Tidak jarang anak menunjukkan perubahan perilaku secara tiba-tiba. 
Misalnya, ketika masuk ke dalam kelas anak menunjukkan sikap yang tenang 
dan menyenangkan, tetapi beberapa waktu kemudian berubah menjadi 
pemurung dan tidak mau diajak berbicara. Pada dasarnya perubahan 
perilaku yang tiba-tiba pada anak adalah wajar karena anak cenderung 
tidak mampu menutupi berbagai permasalahan yang dihadapinya. Namun, 
apabila perubahan perilakunya sering ditunjukkan anak selama kegiatan 
berlangsung, memberikan gambaran mungkin anak sedang mengalami 
suatu masalah tertentu, baik yang berkaitan dengan diri sendiri maupun 
dengan lingkungannya. Teknik observasi memberikan kesempatan kepada 
guru atau pendamping untuk mengetahui berbagai masalah yang dihadapi 
anak berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkannya. Namun, agar proses 
pengamatan yang dilakukan guru atau pendamping lebih terarah maka 
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guru atau pendamping dapat membuat dan menggunakan pedoman 
observasi. Pedoman observasi adalah suatu format pernyataan yang 
dijadikan pegangan oleh guru/pendamping selama proses pengamatan 
berlangsung. Dengan pedoman ini, apa yang diobservasi dapat terfokus 
dan tidak berpindah pada aspek-aspek yang lain.

Pedoman observasi yang digunakan guru/pendamping dapat berbentuk 
daftar cek (checklist) yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur. 
Format yang terstruktur pengisiannya cukup dilakukan dengan cara 
memberikan tanda cek (√) pada peryataan yang menunjukkan perilaku 
yang ditampakkan anak. Sementara untuk format yang tidak bersifat 
terstruktur, pengisiannya berupa narasi atau bentuk pernyataan perilaku 
yang ditunjukkan anak selama masa pengamatan. Dari hasil kegiatan 
observasi, guru/pendamping dapat membuat suatu kesimpulan dari hasil 
observasi yang telah dilakukan. Dalam melakukan teknik observasi biasanya 
observer menggunakan sejumlah teknik, salah satunya adalah dengan daftar 
cek. Daftar cek lumrahnya hanya mengungkapkan satu segi atau atribut 
saja dari perilaku peserta didik. Contoh pedoman observasi yang tidak 
terstruktur dan pedoman observasi yang terstruktur dapat dilihat dalam 
format sebagai berikut (Syaodih, E & Agustin, M., 2008: 5.4).

Pedoman Observasi

A. Nama anak    : …………………………………………….

B. Kelas/kelompok   : …………………………………………….

C. Hari/tanggal observasi : …………………………………………….

No. Aspek yang Diobservasi Hasil Observasi

1. Sikap anak ketika guru/pendamping memberikan 
penjelasan tentang kegiatan yang akan ditempuh pada 
hari ini.

2. Sikap anak ketika guru/pendamping bertanya.

3. Sikap anak ketika ada anak yang bermain-main selama 
guru/pendamping sedang memberikan penjelasan

4. Sikap anak ketika anak sedang melakukan suatu pekerjaan/
tugas yang diminta guru/pendamping.

D. Kesimpulan :……………………………………………………………..  
     …………………………………………………………

            Guru/Pendamping

          ( ……………………….)
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Contoh pedoman observasi yang terstruktur dapat dilihat dalam 
format sebagai berikut.

Pedoman Observasi

Kelas/kelompok    :…………………………………………………. 

Hari/tanggal observasi : …………………………………………………….

Anak 
Didik

KEGIATAN

Memerhatikan Apa 
yang Diterangkan

Guru

Menjawab 
Ketika Guru 

Bertanya

Bertanya 
Ketika Guru 

Menerangkan

Bermain-main 
dengan Teman 

Dekatnya

1. Susi

2. Ade

3. Herman

4. Gugun

5. Ningsih 

*  jawaban diberi tanda cek (√)

** pertanyaan dan jumlah anak dapat diperbanyak

D. Kesimpulan  : ………………………………………………………….

      …………………………………………………………….

                  Guru/Pendamping 

           (…….………………….)

Secara umum observasi dapat digunakan untuk memahami 
perkembangan prestasi, kecerdasan, bakat dan kreativitas, perkembangan 
emosi, sikap, spiritual, sosial, fisik, maupun motorik peserta didik. Untuk 
mendapatkan hasil observasi yang baik perlu diadakan perencanaan. 
Perencanaan yang sistematis dapat membantu observer dan mempermudah 
hasil observasi untuk keperluan kegiatan bimbingan dan konseling 
atau pendidikan pada umumnya. Perencanaan observasi meliputi (1) 
merumuskan tujuan dan fokus observasi; (2) melakukan kegiatan 
observasi dan mencatat; (3) menyusun dan merumuskan hasil pencatatan 
(perekaman) baik tentang individual anak didik maupun tentang kelompok; 
dan (4) membuat refleksi dalam catatan dan merumuskan kembali fokus 
kegiatan.
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Adapun data yang biasanya diperoleh dari kegiatan observasi terhadap 
perilaku dan aktivitas peserta didik untuk kepentingan bimbingan dan 
konseling adalah seperti berikut ini.

a) Kegiatan belajar di kelas, yaitu disiplin belajar, perhatian dan minat 
dalam belajar, cara-cara mengikuti pelajaran, cara bertanya dan 
menjawab pertanyaan, penyajian hasil kegiatan, partisipasi dalam 
diskusi atau kegiatan kelas lainnya, pengerjaan tugas dan latihan di 
kelas, dan kejujuran dalam ujian dan ulangan, dan lain-lain.

b) Kegiatan belajar di luar kelas, yaitu belajar dan berlatih di perpustakaan, 
melakukan kegiatan di laboratorium, partisipasi dalam kegiatan 
intrakurikuler yang dilaksanakan di luar kelas, kunjungan keberbagai 
objek studi, dan lain-lain.

c) Kegiatan ekstrakurikuler, misalnya keorganisasian, keolahragaan, 
kesenian, keagamaan, dan kepramukaan.

d) Interaksi sosial di sekolah, yaitu interaksi dengan guru dan staf sekolah, 
sesama peserta didik, teman dalam kegiatan khusus (latihan, upacara, 
piknik, dan lain-lain).

Teknik observasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis seperti 
berikut ini.

a) Observasi sehari-hari (daily observation), yaitu observasi yang 
tidak direncanakan dengan seksama, namun dilaksanakan sambil 
mengerjakan tugas rutin pengajar/observer, pun tidak memiliki 
pedoman dan dilaksanakannya secara insidental terhadap perilaku 
murid yang menonjol atau menyimpang pada saat pembelajaran. Juga 
tidak dipersiapkan kapan akan dilakukan dan bagaimana prosesnya. 
Hasil pencatatan sehari-hari ini disebut juga dengan catatan anekdot 
(anecdotal record). Misalnya, guru mengamati perilaku peserta didik 
pada saat mengikuti pelajaran sehari-hari, baik di dalam maupun di 
luar kelas. Tentang catatan anekdot akan dibahas pada bagian lain. 

b) Observasi sistematis (systematic observation), yaitu observasi yang 
direncanakan dengan seksama, memiliki pedoman yang berisi tujuan, 
tempat, waktu, dan butir-butir pertanyaan yang menggambarkan 
perilaku peserta didik yang diobservasi. Agar observasi ini berjalan baik 
maka peserta yang diobservasi jangan terlalu banyak, idealnya seorang 
peserta didik saja, tetapi maksimal tiga orang. Jika observasi dilakukan 
terhadap kelompok, maka sebaiknya satu kelompok saja sehingga dapat 
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dilakukan observasi secara cermat baik terhadap kelompok sebagai 
keseluruhan maupun masing-masing anggota kelompok.

c) Observasi partisipan (Partisipant Observation)

 Dalam observasi jenis ini observer terlibat langsung dalam kegiatan 
yang dilakukan oleh subjek observasi. Artinya observer berada dalam 
situasi yang sedang diamati atau turut serta melakukan apa yang 
dilakukan oleh peserta didik. Keuntungannya adalah subjek observasi 
tidak merasa sedang diamati, sehingga perilakunya cenderung “wajar”, 
natural, dan alamiah. Kelemahannya adalah dalam proses pencatatan 
yang sangat dipengaruhi oleh daya ingat observer, dan kemampuan 
observer untuk bertindak “wajar” dan menjadi bagian dari kegiatan 
yang sedang dilakukan subjek observasi sehingga dapat mengurangi 
kesempurnaan pencatatan.

d) Observasi nonpartisipan (Non-Participant Observation)

 Dalam kegiatan observasi nonpartisipan, observer berperan sebagai 
penonton, tidak turut serta atau berada dalam situasi kegiatan peserta 
didik. Kelebihan observasi jenis ini adalah observer tidak melakukan 
intervensi terhadap kegiatan-kegiatan objek observasi sehingga 
perilaku atau kondisi subjek observasi lebih natural atau apa adanya. 
Namun kelemahannya adalah bila subjek observasi mengetahui bahwa 
dirinya sedang diamati, kemungkinan ia akan memperlihatkan perilaku 
yang tidak wajar atau memperlihatkan perilaku yang dibuat-buat. 
Oleh karena itu observasi perlu dilakukan berulang-ulang sampai 
subjek observasi merasa tidak perlu menampilkan perilaku yang tidak 
wajar, atau kondisi alami dan naturalnya muncul kembali. Dapat juga 
observer hendaknya melakukan dari jauh, walaupun mungkin akan 
mengurangi kecermatan pengamatan.

Sejumlah cara atau strategi dapat digunakan konselor dalam mencatat 
dan merekam hal-hal yang diobservasinya, seperti catatan anekdot yang 
menghabiskan waktu yang banyak namun memberikan informasi yang 
cukup rinci, checklist yang tidak memerlukan banyak waktu namun kurang 
memberikan data yang rinci dan logis, dan jurnal, skala penilaian, kamera 
dan sebagainya. Keputusan untuk menggunakan metode observasi dan 
pencatatan akan sangat tergantung pada fokus dan tujuan yang ingin 
dicapai. Terdapat beragam metode observasi dan pencatatannya, yaitu 
sebagai berikut.
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a) Narrative Record

 Narrative Record adalah upaya untuk merekam/mencatat sebanyak 
mungkin fenomena atau peristiwa yang terjadi dan menjadi fokus 
observasi. Catatan naratif dari suatu hasil observasi memiliki 
keuntungan terutama bersifat fleksibel dan terbuka, dapat memberikan 
informasi yang sehat dan wajar tentang peserta didik dan suatu 
kegiatan, namun sangat menghabiskan waktu baik dalam pencatatan 
maupun penafsiran. Adapun narrative record dapat dijelaskan sebagai 
berikut.

(1) Deskripsi harian

 Deskripsi harian merupakan catatan harian yang bersifat 
kronologis yang mencatat perilaku anak yang dibuat setelah 
perilaku terjadi. Deskripsi harian menyediakan informasi yang 
dapat digunakan guru atau konselor untuk memahami peserta 
didik secara lebih mendalam, misalnya catatan perilaku agresif, 
pemberontakan, keterisoliran, pengasingan, dan lain-lain.

(2) Catatan anekdot 

 Catatan anekdot adalah catatan yang bersifat deskriptif naratif yang 
dibuat setelah suatu perilaku terjadi untuk menerangkan secara 
rinci suatu perilaku khusus. Catatan anekdot menggambarkan apa 
yang terjadi secara gamblang dan apa adanya, bagaimana peristiwa 
itu terjadi, apa yang diperbincangkan, bagaimana ekspresi peserta 
didik saat mengalami kegembiraan atau kesedihan, gestur atau 
gerakan tubuh dan mimik wajahnya, bagaimana peristiwa itu 
berakhir. Adapun keuntungan dari observasi ini adalah observer 
tidak perlu mendapat latihan khusus untuk mencatat. Observasi 
yang dilakukan bersifat terbuka, dengan kata lain data dapat 
bertambah terus sesuai dengan observasi lain. Hanya fokus pada 
perilaku tertentu dan mengabaikan perilaku yang lain. Sementara 
kelemahannya adalah tidak memberikan gambaran yang utuh 
tentang diri peserta didik karena hanya merekam satu peristiwa 
yang menarik perhatian observer, sangat bergantung pada memori 
observer, tafsiran dapat keluar dari konteks saat atau tempat 
peristiwa atau perilaku itu terjadi. Pengkodeannya menjadi cukup 
sulit sehingga tidak gampang untuk dijadikan data suatu studi 
ilmiah. Berikut ini dua contoh format catatan anekdot.
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Contoh format 1

Nama anak : Usia : Tanggal :

Observer : Tempat : Waktu :

Uraian Peristiwa

Komentar :

Contoh format 2

Nama anak  :   Usia  :  Tanggal : 

Observer  :  Tempat  :  Waktu  : 

Uraian Peristiwa Komentar Keterangan

(3) Running Record

 Yaitu suatu pencatatan yang sekuensial (terjadwal) pada saat-saat 
tertentu untuk mencatat apa saja yang dilakukan peserta didik 
pada saat tertentu (misalnya fokus dengan interaksi sosial atau 
perilaku belajar anak), yang dapat digunakan untuk membuat 
suatu rencana bagi anak secara individual atau kelompok.

(4) Specimen description

 Yaitu suatu catatan yang rinci dalam suatu situasi yang dibuat 
ketika kegiatan berlangsung. Kegiatan ini acapkali memerlukan 
bantuan alat perekam yang digunakan untuk menemukan 

Dummy



261Bab 8 | Jenis-jenis dan Analisis Layanan

hubungan sebab akibat dari suatu perilaku peserta didik, misalnya 
untuk menganalisis pengelolaan kelas.

(5) Log dan Jurnal

 Yaitu suatu catatan yang cukup singkat tentang individu yang 
diamati atau kelompok tertentu. Biasanya catatan dibuat setelah 
perilaku terjadi, dan digunakan untuk menggambarkan status dan 
perkembangan setiap peserta didik atau kelompok tertentu. 

b) Time sampling

 Time sampling merupakan metode observasi yang dilakukan pada 
periode tertentu dengan menggunakan kode atau tanda tertentu 
untuk menandai terjadinya suatu perilaku. Biasanya dilakukan dan 
digunakan untuk mencatat frekuensi dari perilaku khusus. Metode ini 
juga dapat memberikan data yang lebih objektif dibanding narrative, 
lebih terstruktur (tertutup), tidak menghabiskan banyak waktu, dapat 
dipakai untuk mencatat lebih dari satu anak secara bersamaan, namun 
kurang memberikan rincian situasi ketika suatu perilaku terjadi, dan 
terbatas pada periode waktu tertentu.

c) Event sampling

 Event sampling merupakan proses observasi tentang perilaku anak 
dalam suatu kegiatan yang telah ditentukan, baik sebelum, selama, 
maupun setelah kegiatan berlangsung. Observasi ini digunakan untuk 
mengamati interaksi sosial pribadi peserta didik dengan gurunya, 
dengan peserta didik lainnya untuk membuat suatu rencana perlakuan 
yang diharapkan. Nyaris sama dengan time sampling, event sampling tidak 
menghabiskan banyak waktu, lebih objektif, dan dapat membantu guru 
untuk mencapai suatu pemahaman yang luas dan mendalam tentang 
perilaku anak. Dapat juga dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana 
pengelolaan sebuah kelas namun kurang rinci dan hanya terbatas pada 
suatu kegiatan.

d) Modified child study techniques

1) Selain menggunakan sejumlah teknik-teknik di atas, observasi 
juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknik checklist dan 
rating scale. 
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2) Checklist

 Checklist pada umumnya digunakan di luar kegiatan observasi dan 
langsung diberikan kepada responden untuk mengerjakannya, 
misalnya daftar pengungkap masalah, namun teknik ini sangat 
membantu dalam kegiatan observasi. Dalam praktiknya observer 
tinggal memberikan tanda cek pada kolom yang tersedia bila 
suatu fenomena atau indikator dari suatu perilaku, atau indikator 
karakteristik perkembangan tertentu teramati dalam kegiatan 
observasi.

3) Rating Scale

 Rating scale (skala penilaian) merupakan teknik yang juga sering 
dipakai dalam kegiatan pemahaman peserta didik. Teknik ini 
biasanya digunakan langsung untuk mengumpulkan data di luar 
observasi. Dalam praktiknya jika skala penilaian ini digunakan 
dalam observasi oleh observer yang berbeda maka perlu dibuat 
secara jelas kriteria penilaian. Kejelasan yang memungkinkan 
observer dapat menentukan skala tertentu bagi suatu fenomena 
perilaku yang diamatinya. Misalnya, untuk menentukan bahwa 
‘Azzam’, kelas O besar, Taman Kanak-kanak X, memiliki stabilitas 
emosi yang sangat baik, perlu batasan yang jelas mengenai 
perilaku atau indikator perilaku yang bagaimana masuk kategori 
yang sangat baik, baik, sedang, kurang atau kurang sekali. 
Sehingga tidak terdapat perbedaan penafsiran lain bagi observer 
maupun bagi observer yang lain.

Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan bilamana guru atau 
pendamping menggunakan teknik observasi ketika mengamati anak-anak 
usia dini menurut Ernawulan Syaodih & Mubiar Agustin (2008: 5.6), yaitu 
sebagai berikut.

1)  Kelebihan Observasi

a) Waktu yang digunakan tidak terlalu lama karena guru atau pendamping 
cukup memberikan tanda cek atau gambaran yang ditampakkan anak.

b) Observasi memungkinkan pencatatan yang serempak untuk beberapa 
anak khususnya bila menggunakan pedoman observasi yang 
terstruktur.
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c) Tidak membutuhkan biaya besar.

d) Hanya dilakukan dengan cara mengamati saja tidak perlu menggunakan 
bahasa untuk berkomunikasi.

2) Kelemahan Observasi

a) Guru hanya mengamati perilaku yang nampak pada anak, kurang 
mendapatkan informasi yang mendalam tentang permasalahan atau 
perkembangan yang terjadi pada anak.

b) Perilaku yang nampak belum tentu menggambarkan masalah atau 
perkembangan yang sebenarnya pada anak.

c) Timbulnya suatu kejadian yang hendak diobservasi tidak selalu dapat 
diramalkan sebelumnya oleh guru atau pendamping sehingga sukar 
untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan observasi.

d) Observasi banyak tergantung kepada faktor-faktor yang tidak dapat 
dikontrol, seperti cuaca, berbagai kegiatan yang berlangsung tiba-tiba.

(b) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi 
melalui komunikasi langsung dengan responden (individu yang diminta 
informasi). Dalam konteks anak usia dini respons dimaksud bisa peserta 
didik sendiri, orang tua peserta didik, teman-temannya atau orang lain 
yang dimintai keterangan tentang peserta didik dengan mengemukakan 
sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Jadi dengan 
wawancara sebagai suatu teknik pengumpulan data guru atau pendamping 
mendapatkan informasi tentang perkembangan dan permasalahan anak 
dengan cara melakukan percakapan langsung baik dengan anak maupun 
dengan orang lain sehingga akhirnya guru atau pendamping dapat menggali 
lebih jauh kondisi objektif anak.

Seorang guru atau pendamping ingin mengetahui informasi dari 
peserta didik yang sering tidak disiplin di sekolah, maka guru dapat 
menggali informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada 
peserta didik. Pertanyaan dimaksud antara lain tentang: identitas orang tua, 
jarak tempat tinggal, perhatian orang tua terhadap belajar peserta didik, 
keadaan sehari-hari yang dilakukan peserta didik, alasan tidak disiplin, 
motivasi dan minat ke sekolah, jumlah anggota keluarga, posisi anak dalam 
keluarga, keadaan ekonomi keluarga, dan lain-lain.
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Dalam konteks bimbingan dan konseling diketahui beberapa jenis 
wawancara. Bentuk dan jenis wawancara dimaksud adalah sebagai berikut.

(a) Wawancara pengumpulan data (informational interview), merupakan 
tanya jawab yang dilaksanakan antara guru dan konseli dengan maksud 
untuk mendapatkan data atau fakta peserta didik.

(b) Wawancara konseling (counseling interview), merupakan dialog antara 
guru (konselor) dengan peserta didik dengan maksud membantu 
peserta didik memecahkan masalah yang dihadapinya, yang biasanya 
berfokus pada perubahan sikap dan perilaku peserta didik.

(c) Wawancara disiplin (disciplinary interview), merupakan suatu proses 
wawancara yang dilakukan guru yang ditujukan untuk menegakkan 
disiplin dan peraturan di sekolah.

(d) Wawancara penempatan (placement interview), adalah wawancara yang 
dialakukan dengan tujuan membantu peserta didik dalam penempatan 
di kelas, dalam kelompok, kegiatan ekstakurikuler, latihan, pengerjaan 
tugas, dan lain-lain.

Dalam menggunakan data hasil wawancara guru seyogianya membatasi 
waktu dan hal-hal yang harus diketahui, karena dalam praktiknya 
wawancara lumrahnya bersifat individual. Karena bersifat individual maka 
biasanya memakan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu guru harus 
membatasi waktunya dengan hanya mengungkap hal-hal yang penting saja. 

Teknik wawancara terbagi atas dua bentuk, yaitu wawancara 
terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 
wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis (kuesioner) 
dan jawabannya sudah disediakan dalam bentuk skala. Guru atau 
pendamping membacakan pernyataan yang ada dalam pedoman tersebut 
dan menanyakan kepada anak atau orang yang diwawancarai tentang 
jawabannya sesuai dengan pernyataan dalam skala yang telah disiapkan. 
Jawaban cukup dilakukan dengan cara memberikan tanda cek (√) pada 
kolom yang sesuai dengan jawaban responden. Lain halnya dengan 
wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini menggunakan pedoman 
wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan. Guru atau pendamping 
dapat lebih mengembangkan pertanyaan secara lebih jelas (detail) sesuai 
dengan pokok pertanyaan sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih luas 
dan mendalam. Di akhir pelaksanaan wawancara, guru atau pendamping 
menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh 
(Syaodih, E & Agustin, M, 2008: 5.7).
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Berikut adalah contoh pedoman wawancara yang terstruktur dapat 
dilihat dalam format sebagai berikut.

Pedoman Wawancara

Nama anak yang diwawancarai  :……………………………………………….

Usia      : ……………………………………………….

Jenis kelamin    : ……………………………………………….

Tanggal wawancara   : ……………………………………………….

Tempat wawancara   : ……………………………………………….

Wawancara ke    : ……………………………………………….

Aspek Sosial

No. Pertanyaan Senang Ragu-ragu Tidak Senang

1. Senang atau tidak main di 
TK ini?

2. K a l a u  a d a  t e m a n  y a n g 
berkelahi, kira-kira senang 
tidak melihatnya?

3. Senang atau tidak, apabila ada 
teman yang sayang kepada 
teman lain?

4. Rasanya senang atau tidak 
kalau ada teman yang mau 
memberi sebagian bekalnya?

* jawaban diberi tanda cek (√)
** pertanyaan dapat diperbanyak

 Kesimpulan wawancara : ………………………………………………
…………………………………………….. …………………………………
………………………………….……………………………...………………
……………..…………………………………………………………………

Guru/Pendamping

(………………..)

Contoh pedoman wawancara yang tidak terstruktur dapat dilihat 
dalam format berikut.
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Pedoman Wawancara

A. Nama anak yang diwawancarai : ……………………………………….

B. Usia      : ……………………………………….

C. Jenis kelamin    : ……………………………………….

D. Tanggal wawancara   : ……………………………………….

E. Tempat wawancara   : ……………………………………….

F. Wawancara ke    : ……………………………………….

Aspek Sosial

No. Pertanyaan Hasil Wawancara

1. Teman yang disenangi ketika bermain di TK.

2. Bekerja sama dengan anak lain ketika mengerjakan 
tugas dalam kelas.

3. Berbagi dengan anak lain yang tidak membawa bekal 
makanan.

4. Menunggu giliran ketika bermain bersama di dalam 
kelas maupun luar kelas.

*  pertanyaan dapat diperbanyak

G. Kesimpulan wawancara : ……………………………………….....
...........................................……………………………………………
……………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………
………………………………………………………..

Guru/Pendamping

(……………….)

Ditekankan Ernawulan Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 5.8-5.9) 
syarat utama dalam melaksanakan teknik wawancara, guru atau pendamping 
harus menciptakan rapport (hubungan yang akrab/menyenangkan) dengan 
anak. Untuk itu langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah guru atau 
pendamping adalah sebagai berikut.

Dummy



267Bab 8 | Jenis-jenis dan Analisis Layanan

1. Guru atau pendamping perlu menjelaskan maksud dan tujuan diadakan 
wawancara serta mengapa anak dipilih untuk diwawancarai.

2. Guru atau pendamping perlu mempersiapkan penampilan diri sebaik 
mungkin baik sikap, cara bertanya, berpakaian, dan cara mencatat 
jawaban.

Dalam melaksanakan wawancara, tidak selamanya guru atau 
pendamping mendapatkan jawaban yang jelas, apalagi wawancara 
dilakukan terhadap anak-anak. Jika jawaban dari anak tidak jelas guru 
atau pendamping dapat melakukan probing. Dengan probing guru atau 
pendamping akan membuat anak merasa dibimbing dalam menjawab 
sehingga anak memberikan jawaban yang akurat atau sekurang-kurangnya 
masuk akal bahkan akhirnya guru dapat membimbing anak agar 
memberikan jawaban yang komprehensif. Probing dapat dilakukan guru 
atau pendamping dengan cara atau langkah-langkah berikut ini.

1. Mengulangi pertanyaan yang sama.

2. Mengulangi atau menyebutkan kembali jawaban anak.

3. Tidak memberikan komentar atau tanggapan terhadap jawaban anak 
beberapa saat.

4. Memberikan perhatian khusus terhadap jawaban anak dengan cara 
membenarkan atau menyela jawaban.

5. Memberikan komentar netral.

Sebagai teknik pengumpul data dan teknik memahami peserta didik, 
wawancara mengandung sejumlah kelebihan dan kekurangan yakni sebagai 
berikut.

a) Kelebihan Wawancara

1) Wawancara merupakan teknik yang paling tepat untuk 
mengungkapkan keadaan pribadi murid secara mendalam.

2) Wawancara dapat dilakukan terhadap individu di setiap tingkatan 
umur.

3) Wawancara dapat diselenggarakan berbarengan dengan observasi.

4) Wawancara dapat digunakan untuk pelengkap data yang 
dikumpulkan dengan teknik lain.

5) Bersifat fleksibel (luwes), rumusan pertanyaan dapat berubah, 
isi/pengertian tetap disesuaikan dengan kondisi anak atau situasi 
wawancara.
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6. Informasi yang diperoleh lebih mendalam, terutama bentuk 
pedoman wawancara yang terstruktur.

7. Tingkat pengembalian jawaban dari anak tinggi.

8. Reaksi anak dapat diamati.

9. Urutan dan susunan pertanyaan dapat dikonstruk oleh guru/
pendamping.

10. Dapat mencatat jawaban yang spontan.

11. Dapat mengontrol lingkungan.

b) Kekurangan Wawancara

Adapun kelemahan atau kekurangan dari teknik wawancara ini di 
antaranya adalah sebagai berikut.

1) Karena memerlukan waktu yang panjang maka wawancara tidak 
efisien, yaitu tidak dapat menghemat waktu secara singkat.

2) Karena sifatnya face to face maka wawancara sangat tergantung 
pada kesediaan kedua belah pihak.

3) Wawancara sangat menuntut penguasaan bahasa dari pihak 
pewawancara, agar tidak terjadi misunderstanding.

4) Waktu wawancara sulit dibatasi terutama apabila berkaitan dengan 
informasi-informasi lain yang perlu penjelasan lebih mendalam.

5) Guru/pendamping hanya berhadapan dengan satu anak dan tidak 
dapat melaksanakannya serempak untuk beberapa anak.

6) Praduga/bias dari guru/pendamping dapat terjadi terhadap 
jawaban anak.

(c) Angket (Kuesioner)

Angket (kuesioner) didefinisikan sebagai sejumlah pertanyaan atau 
pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan 
diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan 
perlu dijawab oleh responden. Dapat juga dikatakan angket merupakan 
alat pengumpul data (informasi) melalui komunikasi tidak langsung, yaitu 
melalui tulisan. Angket biasanya berisi daftar pertanyaan yang bertujuan 
untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan 
dengan responden (murid). Angket juga dapat mengungkap data yang 
cukup luas, hampir semua aspek dapat diungkap melalui angket, tetapi 
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hanya pengungkapan data yang dasar dan relatif umum. Keterbatasan 
angket adalah tidak dapat mengungkap data secara mendalam dan rahasia. 

Dalam konteks pendidikan anak usia dini angket (kuesioner) merupakan 
alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada 
orang tua untuk mendapatkan data secara umum tentang anak baik hal-hal 
yang berkaitan dengan anak maupun lingkungannya. Data atau informasi 
yang dapat dikumpulkan guru melalui teknik angket ini dapat berkaitan 
dengan data tentang identitas anak, guru juga dapat membuat angket sesuai 
dengan kebutuhan, misalnya kebiasaan anak dalam berperilaku, kebiasaan 
tidur, makan, pola pengasuhan orang tua di rumah, dan sebagainya. Selain 
itu data yang dapat diungkap dengan menggunakan angket adalah tentang 
keadaan keluarga, lingkungan sekitar keluarga, riwayat pendidikan, keadaan 
dan perkembangan kesehatan, bakat-bakat khusus, pembagian waktu 
sehari-hari, kebiasaan (bekerja, belajar, membaca), hobi, penggunaan waktu 
senggang, cita-cita lanjutan studi dan pekerjaan, pergaulan dengan teman, 
kegiatan keorganisasian, pendapat murid tentang guru/sekolahnya, prestasi 
dan keunggulan-keunggulan, hambatan yang dihadapi, dan lain-lain.

Angket secara umum memiliki manfaat sebagai metode pengumpulan 
data di berbagai bidang atau sebagai teknik untuk memahami individu 
dengan jalan menggali informasi dari subjek. Dibandingkan dengan 
wawancara angket dipandang relatif lebih menghemat waktu dan ekonomis, 
sebab dalam waktu yang singkat sejumlah pertanyaan atau pernyataan bisa 
dijawab oleh responden dalam jumlah yang banyak pula.

Terdapat beberapa petunjuk untuk menyusun angket yang baik yang 
kiranya dapat dijadikan pedoman oleh guru atau pendamping dalam 
menjaring data anak, yaitu sebagai berikut.

(1) Gunakan kata-kata atau kalimat yang tidak mempunyai arti rangkap, 
artinya hendaklah menggunakan kalimat sederhana tetapi jelas dan 
mudah dimengerti.

(2) Kata yang sulit dipahami hendaklah dihindarkan.

(3) Hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu.

(4) Pertanyaan yang diajukan jangan bersifat memaksa untuk dijawab.

(5) Hindarkan kata-kata yang bersifat negatif dan menyinggung perasaan 
responden.

(6) Data yang diungkap angket hendaklah berupa data faktual atau 
dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh responden.
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(7) Pertanyaan dalam angket hendaklah berupa pertanyaan langsung yang 
terarah kepada informasi mengenai data yang hendak diungkap, yakni 
mengenai data atau opini berkenaan dengan diri responden.

Ernawulan Syaodih & Mubiar Agustin (2008: 5.10-5.11) memberikan 
contoh angket yang dapat digunakan guru atau pendamping untuk 
mendapatkan data tentang anak usia dini, yaitu sebagai berikut.

Angket Peserta Didik

A. Identitas Anak

Nama    : …………………………………………………………… 

Jenis kelamin  : ………………………………………………………...

Tempat/ tanggal lahir : ………………………………………………………...

Suku bangsa   : ……………………………………………………………

Agama    : ……………………………………………………………

Tinggal bersama  : Orang tua/Wali

Posisi anak   : Anak ke ……… dari ……… bersaudara

Alamat    : ……………………………………………………………

B. Identitas Orang tua

Ayah 

a. Nama    : ………………………………………………………

b. Tempat/tanggal lahir : ………………………………………………………

c. Agama    : ………………………………………………………

d. Alamat    : ………………………………………………………

e. Pekerjaan   : ………………………………………………...........

f. Pendidikan   : ……………………………………………………...

Ibu

a. Nama    : ………………………………………………………

b. Tempat/tanggal lahir : ………………………………………………………

c. Agama    : ………………………………………………………

d. Alamat    : ………………………………………………………

e. Pekerjaan   : …………………………………………….......……

f. Pendidikan   : ………………………………………………………
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C. Kondisi Fisik dan Kebiasaan

Tinggi badan   : ……………………………………………………………

Berat badan   : ……………………………………………………………

Penyakit yang pernah diderita: ……………………………………………………

Kondisi fisik   : utuh / cacat 

D. Kebiasaan Anak

Menggigit kuku/benda lain : …………………………………………………

Melinting rambut   : ………………………………............………

Berontak bila marah   : ………………………………….......…………

Memukul/mencubit   : …………………………………….......………

Ngompol     : …………………………………………………

Sulit tidur     : …………………………………………………

Menghisap jari    : ………………………………....………………

Sebagaimana teknik pengumpul data lainnya, angket juga memiliki 
kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan teknik angket yang 
dimaksud, yaitu sebagai berikut.

a) Kelebihan Angket

(1) Waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan data relatif singkat.

(2) Cara pengisian mudah karena instrumen (alat) pengumpul data 
sudah memuat daftar isian, orang tua tinggal mengisinya.

(3) Dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat terkumpul data dalam 
jumlah yang relatif banyak.

(4) Biaya relatif murah.

b) Kelemahan Angket

(1) Instrumen khususnya diarahkan pada orang tua karena angket 
membutuhkan kemampuan untuk menulis.

(2) Jawaban dapat saja tidak sesuai dengan kenyataan, dimungkinkan 
orang tua menjawab apa yang diinginkan oleh penanya.

(3) Tidak dapat menilai ekspresi wajah karena teknik pengumpulan 
data dengan cara menyebarkan format isian.

Dummy



272 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

(d) Sosiometri 

Sosiometri didefinisikan sebagai teknik untuk memetakan relasi 
daya tarik dan daya tolak antaranggota dalam suatu kelompok. Hasil dari 
pengungkapan relasi antaranggota kelompok lazim disajikan dalam bentuk 
peta hubungan atau diagram yang biasanya disebut sosiogram (Sutoyo, 
2012: 220). Ditegaskan lebih lanjut oleh Sutoyo bahwa metode ini pada 
awalnya dikembangkan oleh Moreno yang bertujuan untuk meneliti 
saling hubungan antara anggota kelompok di dalam suatu kelompok. 
Dengan kata lain sosiometri banyak digunakan untuk mengumpulkan 
data tentang dinamika kelompok. Sosiometri juga dapat digunakan 
untuk mengetahui popularitas individu dalam kelompoknya, menyelidiki 
kesukaran seseorang terhadap teman kelompoknya, baik dalam pekerjaan, 
sekolah, maupun teman bermain, dan menyelidiki ketidaksukaan terhadap 
teman kelompoknya. Sebagai contoh bila guru ingin mengetahui mengapa 
beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam pelajaran – sedangkan 
secara akademik mereka pandai – hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya 
penyesuaian diri terhadap teman sekelasnya. Keadaan semacam ini dapat 
diketahui dengan menggunakan sosiometri.

Bagi guru sosiometri ini mengandung manfaat sangat besar terutama 
dalam mengetahui struktur sosial dari suatu kelompok peserta didik di 
sekolah dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial 
dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Selain itu 
sosiometri dapat digunakan juga untuk (1) memperbaiki human relationship 
di antara anggota kelompok (peserta didik ) di kelas; (2) menentukan 
kelompok belajar atau kelompok kerja atau dalam kegiatan ektrakurikuler 
lainnya; dan (3) meneliti kemampuan memimpin seorang individu (peserta 
didik) dalam kelompok tertentu untuk suatu kegiatan tertentu.

Pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka memahami peserta didik 
melalui sosiometri ini secara sederhana adalah sebagai berikut (Budiamin 
& Setiawati, 2009: 60-61).

Kepada peserta didik disebarkan sepotong kertas. Masing-masing 
peserta didik diminta menuliskan nama seorang temannya di kelas, yang 
paling ia sukai untuk dijadikan teman sekelompok dalam suatu kegiatan-
kegiatan kelompok belajar, ektrakurikuler, karyawisata, atau mengerjakan 
suatu tugas – nama yang dituliskan bisa satu atau lebih dari satu namun 
jangan terlalu banyak sebab akan susah menggambarkannya. Nama-nama 

Dummy



273Bab 8 | Jenis-jenis dan Analisis Layanan

peserta didik yang memilih dan dipilih dapat dituliskan pada sebuah kertas 
dan dihubungkan dengan sebuah garis yang bertanda panah, arah panah 
menunjukkan pilihan. Jika jumlah pilihan lebih dari satu dapat dibuat 
dengan warna ballpoin yang berbeda. Gambar keseluruhan pilihan peserta 
didik akan membentuk semacam sarang laba-laba yang lazim disebut 
sosiogram. Dalam sosiogram dapat dilihat peserta didik yang mendapatkan 
pilihan terbanyak, mana yang kedua, dan seterusnya sampai yang tidak 
mendapat pilihan sama sekali. 

Dalam sosiogram juga akan terlihat adanya peserta didik yang saling 
memilih antara dua, tiga, atau empat orang. Pilihan dua orang disebut 
dengan dyad antara tiga orang disebut tryad (klik). Peserta didik yang 
mendapat pilihan terbanyak disebut dengan bintang atau star, sedangkan 
peserta didik yang tidak ada yang memilih disebut terisolasi (isolated 
student). Baik bintang, terisolasi atau klik biasanya memiliki latar belakang 
tertentu mengapa berstatus demikian. Adanya penelitian lebih lanjut 
tentang latar belakang dimaksud penting sekali untuk memahami pribadi 
peserta didik yang lebih komprehensif. Pilihan di antara anggota suatu 
kelompok dipengaruhi oleh banyak hal, selain karena faktor-faktor potensi, 
kecakapan, dan keterampilan juga karena sejumlah faktor subjektif lainnya 
yang saling terkait, misalnya karena ketampanan-kecantikan, popularitas, 
kekayaan dan lain-lain. Oleh karena itu, guru perlu berhati-hati dalam 
menarik kesimpulan dari hasil sosiogram, khususnya untuk peserta didik 
yang berpredikat terisolasi. Berikut ini contoh sosiometri yang dibuat 
dengan jalan meminta kepada setiap peserta didik untuk menyebut dua 
orang teman yang paling disukai untuk belajar bersama. Lazimnya untuk 
menyatakan pilihan disediakan kartu dalam bentuk sebagai berikut.

Kartu Pilihan Sosiometri

Tanggal :

Nama :

Teman yang disukai untuk belajar bersama

1.

2.
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Tabel Sosiometri

Dipilih
Pemilih

Agus Ayu Budi Indah Nindi

Agus 1 2

Ayu 1 2

Budi 1 2

Indah 1 2

Nindi 1 2

Jumlah Nilai 3 0 4 6 1

Keterangan: pilihan pertama bobot 2, pilihan kedua bobot 1. 

Dalam konteks pendidikan anak usia dini sosiometri digunakan untuk 
mengetahui bagaimana kedudukan anak dalam berhubungan sosial di 
antara anggota kelompok dalam lembaga PAUD. Dengan teknik ini, guru 
atau pendamping dapat mengetahui kedudukan atau posisi anak dalam 
kelompoknya, misalnya (1) anak yang populer atau banyak disenangi 
teman-temannya; (2) anak yang terisolir atau tidak dipilih atau tidak 
disenangi teman-temannya; (3) anak yang berkelompok (klik) antara 2-3 
orang anak. Teknik pengumpulan data ini didasarkan atas penelaahan 
perasaan anak terhadap anak lain yang dinyatakan dengan pilihan senang 
atau tidak senang.

Selain mengetahui siapa anak yang paling disenangi atau siapa 
anak yang terisolasi, teknik sosiometri dapat juga digunakan oleh guru 
atau pendamping untuk menelaah kedudukan seseorang anak dalam 
kelompoknya, sehingga dengan demikian guru mampu membantu 
anak untuk (1) memperbaiki hubungan sosial di antara anak-anak yang 
diasuhnya; (2) meneliti masalah-masalah sosial yang dihadapi anak; dan 
(3) meneliti kemampuan memimpin yang dimiliki anak dalam kelompok 
tertentu untuk suatu kegiatan-kegiatan tertentu.

Sosiometri dalam konteks pendidikan anak usia dini dibuat dengan 
cara meminta kepada setiap anak, untuk menyebutkan satu orang temannya 
yang paling disukai dalam bermain bersama-sama, namun karena anak usia 
dini belum dapat menulis atau mengisi kartu pilihan sosiometri maka guru 
atau pendamping dapat menuliskan pilihan dari masing-masing dalam 
kartu seperti berikut ini (Syaodih, E & Agustin, M, 2008: 5.13).
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Tanggal : ………………………………………
Nama Pemilih : ………………………………………
Teman yang disukai untuk bermain bersama : ………………………………………

Setelah format di atas selesai diisi dengan bantuan guru atau 
pendamping kemudian guru atau pendamping mengolahnya. Langkah-
langkah pengolahan adalah sebagai berikut.

1. Mentabulasi anak dalam matriks atau tabel sosiometri.

2. Menghitung banyaknya pemilih untuk masing-masing anak.

3. Membuat sosiogram.

 Langkah-langkah tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 8. Sosiometri Anak Usia Dini

Pemilih Dipilih Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. X 1.

2. X 2.

3. X 3.

4. X 4.

5. X 5.

6. X 6.

7. X 7.

8. X 8.

9. X 9.

10. X 10.

11. X 11.

12. X 12.

13. X 13.

14. X 14.

15. X 15.

Jumlah 0 0 2 1 0 1 1 4 1 3 0 1 1 0 0
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Contoh Sosiogram Anak Usia Dini

Dari tabel dan sosiogram yang telah dibuat, guru atau pendamping 
mendapatkan beberapa informasi terkait dengan kedudukan atau posisi 
anak dalam kelompok, yaitu sebagai berikut.
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1. Anak no. 8 adalah anak yang populer atau disukai teman-temannya.

2. Anak yang membentuk klik (membentuk kelompok kecil dan hanya 
dengan teman yang dipilih anak mau bermain) adalah anak no. 7 dan 
9.

3. Anak yang terisolir adalah anak No. 1, 2, 5, 11, 14, dan 15 karena 
tidak seorang pun dari temannya yang memilih.

Sebagaimana alat pengumpul data lainnya, sosiometri juga memiliki 
sejumlah kelebihan dan kelemahan. Beberapa kelebihan dan kelemahan 
sosiometri adalah sebagai berikut.

a) Kelebihan Sosiometri

1) Mudah dilakukan karena guru atau pendamping tinggal meminta 
anak untuk menyebutkan dengan siapa anak senang bermain dan 
belajar.

2) Pengolahan hasil pengumpulan data relatif mudah karena guru 
atau pendamping tinggal mentabulasi pilihan masing-masing 
anak.

3) Dalam waktu singkat dapat diperoleh informasi yang diperlukan.

4) Tidak membutuhkan biaya yang banyak.

5) Tidak memerlukan kemampuan khusus untuk membuat 
sosiometri.

b) Kelemahan Sosiometri

1) Informasi terkumpul hanya dari ungkapan yang disampaikan anak.

2) Bersifat sangat situasional (tergantung keadaan anak saat itu).

(e) Catatan Anekdot 

Dikemukakan oleh Ernawulan Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 
5.15) bahwa catatan anekdot merupakan suatu teknik pengumpulan 
data yang bersifat pengamatan (observasi) karena guru atau pendamping 
sebagai pengamat hanya mencatat berbagai peristiwa yang terjadi selama 
proses kegiatan belajar anak berlangsung atau ketika anak bermain di luar 
tempat belajar. Jadi catatan anekdot adalah catatan otentik hasil observasi 
yang menggambarkan tingkah laku anak atau kejadian/peristiwa dalam 
situasi yang khusus. Catatan anekdot ini bisa menyangkut tingkah laku 
seorang murid atau kelompok. Teknik ini tidak mengadakan komunikasi 
dengan anak yang diamati, dan hanya mencatat peristiwa yang betul-betul 
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bermakna. Catatan anekdot dibuat oleh guru atau pendamping setelah 
peristiwa terjadi.

Dengan mempergunakan catatan anekdot, guru atau pendamping 
anak usia dini dapat (1) memperoleh pemahaman yang lebih tepat tentang 
perkembangan anak; (2) memperoleh pemahaman tentang penyebab 
dari gejala tingkah laku anak; (3) memudahkan dalam menyesuaikan diri 
dengan kebutuhan anak. Agar memperoleh ketiga pemahaman tadi maka 
catatan anekdot yang dibuat hendaklah memiliki sejumlah syarat sehingga 
menjadi anecdotal record yang baik. Adapun syarat-syarat yang dimaksud 
adalah sebagai berikut.

a) Objektif, yaitu catatan yang dibuat secara rinci tentang perilaku anak. 
Untuk mempertahankan objektivitas, dapat dilakukan hal-hal sebagai 
berikut.

1) Catatan dibuat sendiri oleh guru.

2) Pencatatan dilakukan segera setelah suatu peristiwa terjadi.

3) Deskripsi suatu peristiwa dipisahkan dari tafsiran pencatatan 
sendiri.

b) Suatu catatan yang menggambarkan diri anak secara lengkap tentang 
suatu peristiwa mengenai anak hendaknya lengkap disertai dengan 
latar belakang, percakapan dicatat secara langsung, dan kejadian-
kejadian dicatat dengan tersusun sesuai dengan kejadiannya.

c) Selektif, yaitu dipilih suatu situasi yang relevan dengan tujuan dan 
masalah yang sedang menjadi perhatian guru sesuai dengan situasi 
dan keadaan anak.

Sementara itu tidak jauh berbeda dengan syarat di atas, Syaodih dan 
Agustin (2008: 5.15) memberikan beberapa petunjuk yang dapat dijadikan 
panduan bagi guru atau pendamping saat membuat catatan anekdot dalam 
institusi pendidikan anak usia dini.

1. Terdiri atas kata-kata yang menggambarkan situasi/peristiwa yang 
sebenarnya.

2. Mencatat peristiwa yang bersifat insidental.

3. Cara menggambarkannya hendaknya khusus (kejadian, reaksi/tingkah 
laku anak, ucapan) dan bermakna.

4. Apa yang dicatat bukan berbentuk interpretasi.
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5. Pencatatan bersifat runtut, peristiwa demi peristiwa disebutkan secara 
runtut.

6. Pencatatan sebaiknya segera dilakukan setelah peristiwa terjadi.

Contoh format catatan anekdot dapat dilihat berikut ini.

Catatan Anekdot

A. Nama anak   : ………………………………………………………

B. Usia    : ………………………………………………………

C. Jenis kelamin  : ……………………………………………………

D. Tanggal peristiwa  : ………………………………………………………

E. Waktu peristiwa  : ………………………………………………………

F. Kegiatan    : ………………………………………………………

G. Guru/pendamping : ………………………………………………………

H. Hasil observasi  : ………………………………………………………

I. Interpretasi   : ………………………………………………………

Di bawah ini contoh hasil observasi dan interpretasi.

Hasil observasi

Pada saat itu anak-anak sedang senam dengan asyiknya di lapangan depan kelas. Tidak lama 
berselang seorang anak laki-laki datang terlambat dan bermaksud ingin berpartisipasi pada 
kegiatan senam tersebut. Akan tetapi guru/pendamping tidak sempat menyapa pada saat 
kedatangan anak tersebut karena terlalu sibuk dengan mengurus anak-anak yang lain. Anak 
itu lalu mau masuk ke dalam kelompok anak yang lain, akan tetapi teman-temannya yang 
lain juga tidak ada yang menyapanya. Sesaat setelah itu, tiba-tiba saja anak itu lari dengan 
kencangnya ke belakang masjid dan bersembunyi.

Interpretasi

Tampak anak ini merasa kesal karena tidak mendapatkan sambutan dan sapaan yang 
biasanya dia peroleh saat bertemu dengan guru-guru mereka di TK. Sebagai ekspresi 
kekesalannya anak ini menghindar sebagai ungkapan kekesalan sekaligus upaya ingin 
mendapatkan perhatian dari lingkungan. Sederhananya anak-anak pun memiliki perasaan 
untuk diperhatikan, dikasihi dan disayangi.

Guru/Pendamping

(…………………)

Selanjutnya terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan catatan 
anekdot di antaranya sebagai berikut (Syaodih & Agustin, 2008: 5.17).
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a) Kelebihan Catatan Anekdot

1) Guru atau pendamping tidak perlu memiliki kemampuan ataupun 
keahlian khusus.

2) Pengamatan biasanya bersifat terbuka.

3) Guru atau pendamping dapat memperoleh informasi atau kejadian 
yang tidak terduga sebelumnya.

4) Guru atau pendamping bertugas hanya mencatat dan menemukan 
hal-hal yang penting saja.

b) Kelemahan Catatan Anekdot

1) Sangat tergantung pada kemampuan daya ingat guru/pendamping.

2) Kondisi, suasana dan mimik anak tidak tergambarkan dalam 
catatan anekdot sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya 
kesalahan interpretasi.

3) Sulit melakukan coding (pengklasifikasian) terhadap pencatatan 
anekdot.

(f) Pemeriksaan Medis

Pola pertumbuhan dan perubahan fisik anak cenderung berbeda pada 
setiap anak. Pertumbuhan fisik yang dialami anak akan memengaruhi proses 
perkembangan motoriknya. Pemeriksaan medis merupakan salah satu upaya 
yang dapat dilakukan guru/pendamping anak usia dini untuk mengetahui 
berbagai kelemahan dan penyakit yang diderita anak, khususnya yang 
berkaitan dengan aspek fisik. Perkembangan fisik menjadi bagian penting 
yang harus mendapat perhatian guru/pendamping karena perkembangan 
segala aspek kemampuan anak perlu ditunjang oleh sehat tidaknya atau 
normal tidaknya perkembangan fisik anak. Apabila anak mengalami 
gangguan dalam perkembangan fisiknya maka perkembangan aspek-aspek 
lainnya akan mengalami gangguan pula. Di sinilah fungsi pemeriksaan 
medis, selain untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, juga 
berfungsi untuk menemukan beberapa hambatan yang mungkin dialami 
anak, terutama pada fisiknya, seperti gangguan fungsi pancaindra, cacat 
tubuh, gangguan pada gerak, dan lain-lain.

Pemeriksaan medis anak dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. 
Pemeriksaan dengan rentang waktu satu bulan dapat dilakukan untuk 
mendeteksi secara dini berbagai hambatan yang dialami anak sehingga 
guru/pendamping bekerja sama dengan tim medis dapat memberikan 
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pencegahan atau pengobatan terhadap anak. Pemeriksaan dengan rentang 
waktu yang panjang (6 bulan atau 1 tahun) dapat dilakukan untuk mengukur 
perkembangan yang telah terjadi dan dicapai anak. Pemeriksaan medis atau 
kesehatan ini tidak dapat dilakukan oleh guru atau pendamping karena 
guru atau pendamping tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan 
tugas itu, namun mereka dapat melakukan kerja sama dengan pihak 
medis untuk memberikan pelayanan atau pemeriksanaan terhadap kondisi 
kesehatan anak. Adapun contoh format pemeriksanaan kesehatan yang 
dapat dilakukan terhadap anak usia dini adalah seperti berikut ini.

Format Pemeriksaan Kesehatan

A. Nama anak   : …………………………………………………….

B. Jenis kelamin  : …………………………………………………….

C. Kelas/kelompok  : …………………………………………………….

D. Tanggal pemeriksaan : …………………………………………………….

Aspek/Segi Keadaan Gejala/Gangguan yang Harus 
Diperhatikan

Tinggi Badan

Berat Badan

Penglihatan

Pendengaran

Penciuman

Perabaan

Pengecapan

Gigi

Bicara

Jalan/Motorik

Bentuk Tubuh

Kulit

………………………….

          Pemeriksa,

(……………………….)
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(g) Kunjungan Rumah (Home Visit)

Kunjungan rumah (home visit) merupakan salah satu bentuk dari 
layanan bimbingan dan konseling. Kunjungan rumah ini dapat digunakan 
oleh guru sebagai salah satu teknik untuk lebih memahami bagaimana 
perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak. Anak yang belajar 
pada kegiatan pendidikan anak usia dini adalah anak yang berasal dari 
lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Proses perkembangan yang 
ditunjukkan anak tidak lepas dari pengaruh perlakuan atau pendidikan yang 
anak dapatkan dalam lingkungan keluarga. Fungsi utama dari kunjungan 
rumah adalah membina hubungan baik dan kerja sama antara guru dengan 
orang tua peserta didik sehingga akan terbina saling pengertian, kesamaan 
persepsi, sikap, dan perlakuan terhadap anak usia dini.

Kegiatan kunjungan rumah dapat direncanakan guru atau pendamping 
secara terpadu atau disesuaikan dengan kebutuhan. Melalui kegiatan 
kunjungan rumah, guru dapat memperoleh data lebih luas dan mendalam 
tentang anak usia dini. Guru dapat lebih mengenal lingkungan anak dan 
mendapatkan berbagai informasi dan pemahaman berkaitan dengan 
permasalahan dan perkembangan anak. Secara lebih khusus, dengan 
kegiatan kunjungan rumah guru/pendamping dapat memperoleh informasi 
tentang hal-hal sebagai berikut.

(1) Kondisi rumah tangga dan orang tua.

(2) Fasilitas belajar dan bermain yang ada di rumah.

(3) Hubungan antaranggota keluarga.

(4) Sikap dan kebiasaan anak di rumah.

(5) Harapan-harapan keluarga tentang anaknya.

(6) Rencana dan persiapan yang telah dilakukan serta masalah atau 
hambatan yang dihadapi.

(7) Berbagai pendapat orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang 
anak.

(8) Komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membantu 
perkembangan dan mengatasi masalah anak.

Melalui kunjungan rumah ini selain guru dapat membina hubungan 
baik dengan orang tua, juga dapat membangkitkan kepercayaan orang tua 
kepada guru dan sekolah, memberikan informasi dan penjelasan tentang 
kebijakan yang ada di lembaga PAUD, memberikan informasi tentang 
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kemajuan anak di PAUD, serta bertukar pikiran tentang berbagai upaya 
memperlancar perkembangan anak di PAUD maupun di rumah. Jika 
diperlukan guru dapat memberikan beberapa pandangan dan masukan 
terhadap orang tua bagaimana sebaiknya menghadapi anaknya. Dengan 
demikian kunjungan rumah ini mempunyai manfaat yang lebih dari sekadar 
pengumpulan data.

Meskipun demikian keberhasilan kunjungan rumah sangat bergantung 
pada sikap dan kemampuan guru dalam menciptakan hubungan baik 
serta membangkitkan kepercayaan orang tua. Dengan bekal pengetahuan 
dan kecakapannnya dalam ilmu mendidik diharapkan guru mampu 
menumbuhkan apresiasi dan kepercayaan dari orang tua. Untuk 
memperoleh apresiasi dan kepercayaan tersebut maka dalam melakukan 
kegiatan kunjungan rumah guru hendaklah membuat format kunjungan 
rumah di samping itu perlu juga memerhatikan hal-hal berikut ini (Syaodih 
& Agustin, 2008: 5.19).

(1) Guru membuat janji terlebih dahulu dengan orang tua atau keluarga 
yang akan dikunjungi.

(2) Guru menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kunjungan rumah 
kepada orang tua atau keluarga yang dikunjungi.

(3) Guru menyiapkan diri baik kemampuan komunikasi, pertanyaan-
pertanyaan yang akan disampaikan maupun penampilan sebelum 
melakukan kunjungan rumah.

(4) Dalam berkomunikasi dengan orang tua atau keluarga anak, guru 
hendaknya tidak membuka komunikasi yang akan menyinggung 
perasaan orang lain.

(5) Dalam melakukan kunjungan rumah, guru harus mengenal waktu, 
tidak terlalu lama sehingga tidak mengganggu keluarga yang 
dikunjungi.

Dalam melakukan kunjungan rumah, guru/pendamping dapat 
menggunakan format kunjungan rumah supaya pembicaraan dengan orang 
tua atau keluarga anak dapat lebih terarah dan sampai kepada tujuan 
yang ingin dicapai. Berikut contoh format kunjungan rumah yang dapat 
digunakan dan dikembangkan oleh guru/pendamping.

Dummy



284 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

Format Kunjungan Rumah

A. Nama anak    : ……………………………………………….

B. Kelas/kelompok   : ………………………………………………...

C. Nama Orang tua/wali  : ……………………………………………….

D. Pekerjaan    : …………………………………………….......

E. Alamat     : ……………………………………………….

F. Tujuan kunjungan rumah : ……………………………………………….

G. Tanggal kunjungan  : ………………………………………………...

H. Kegiatan wawancara  : ……………………………………………….

No. Pernyataan Uraian/Jawaban

1. Kegiatan anak sehari-hari.

2. Komunikasi anak dengan orang tua dan saudara-saudaranya 
di rumah.

3. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anak di rumah.

4. Hal-hal yang paling anak senangi.

5. Hal-hal yang tidak anak senangi.

6. Permasalahan yang sering dihadapi anak

*  Pernyataan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

Kesimpulan: ………………………………………………………......…….......

   .…………………………………………………………....……….

Guru/Pendamping

(…………………………….)

Interaksi guru dengan orang tua dalam kunjungan rumah lebih banyak 
dilakukan melalui dialog verbal, khususnya wawancara. Dalam wawancara 
ini seyogianya diperhatikan hal (1) hindarkan kesan bahwa kedatangan 
guru ke rumah adalah untuk mencari kesalahan atau kelemahan anak dalam 
keluarga, menggurui, menasihati, apalagi menyalahkan orang tua; (2) 
ciptakan hubungan baik, hargai kehormatan orang tua, jangan menanyakan 
hal-hal pribadi dan bersifat rahasia; (3) mencari cara membimbing anak 
hendaknya didasarkan pada kesamaan pandangan, sikap, dan pemikiran 
antara guru dan orang tua. Untuk itu guru harus mampu menumbuhkan 
kesamaan-kesamaan tersebut. 
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Sebagaimana alat pengumpul data lainnya kunjungan rumah juga 
memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, sebagai berikut (Syaodih & 
Agustin, 2008: 5.21).

a. Kelebihan Kunjungan Rumah

1) Guru dapat memperoleh data atau informasi secara lebih 
mendalam dan menyeluruh.

2) Guru dapat memperoleh jawaban dari orang tua atau anggota 
keluarga secara langsung.

3) Guru dapat mengamati ekspresi dan bahasa tubuh orang tua atau 
anggota keluarga yang menjadi responden.

4) Guru dapat melihat secara langsung lingkungan kehidupan anak 
sehari-hari.

5) Guru dapat memperoleh informasi berkaitan dengan hubungan 
interaksi masing-masing anggota keluarga anak.

b. Kelemahan Kunjungan Rumah

1) Guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan 
orang tua atau keluarga anak. Tanpa kepiawaian berkomunikasi 
bisa saja terjadi miscommunication.

2) Memakan waktu yang cukup lama.

3) Jumlah orang tua yang terjaring biasanya sedikit dengan waktu 
yang lama.

4) Kemungkinan bias dari guru akan sangat mungkin terjadi.

Di samping serangkaian alat pengumpul data yang sudah diuraikan 
di atas–observasi, wawancara, angket, sosiometri, catatan anekdot, 
pemeriksaan medis, dan kunjungan rumah, khusus dalam konteks anak 
usia dini – guru juga perlu mengenal teknik (alat) pengumpul data lainnya 
dalam bimbingan dan konseling dan dapat mengumpulkan data dengan 
teknik tersebut. Teknik pengumpul data dimaksud adalah Autobiografi 
dan catatan harian, studi kasus, konferensi kasus, dan studi dokumentasi. 
Alat pengumpul data yang disebutkan terakhir ini akan dijelaskan secara 
ringkas berikut ini. 

(h) Autobiografi dan Catatan Harian

Autobiografi atau disebut juga riwayat atau karangan pribadi 
merupakan ungkapan pribadi peserta didik tentang pengalaman hidupnya, 
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cita-citanya, minatnya, ataupun keadaan keluarganya, dan lain-lain. 
Karangan pribadi ini umumnya bersifat rahasia, namun dapat digunakan 
untuk memahami keadaan peserta didik dengan segala keunikannya. 
Autobiografi dan catatan harian merupakan sumber data yang berharga dan 
dapat dipergunakan untuk memahami individu karena dibuat oleh peserta 
didik sendiri dalam menceritakan dirinya, bukan hanya mengenai dirinya 
sendiri, namun peserta didik biasanya juga menceritakan serangkaian 
peristiwa yang dianggap penting dan berkesan oleh peserta didik dengan 
segala ekspresi dan gejolak jiwanya, sedih, bahagia, suka, dan duka. 

Sebagaimana teknik pengumpulan data yang lainnya, autobiografi dan 
catatan harian juga mengandung beberapa kelemahan, antara lain : (1) 
biasanya peserta didik hanya menuliskan apa atau peristiwa dan kejadian 
yang sering dialaminya yang berarti bagi peserta didik sendiri namun belum 
tentu memiliki makan bagi guru dalam kepentingan layanan bimbingan dan 
konseling; (2) serangkaian pristiwa lama sering kali banyak yang terlupakan 
oleh peserta didik untuk menulisnya; (3) acapkali timbul kecenderungan 
gejala pada peserta didik hanya menuliskan yang sesuai dengan harapannya 
dan membuang hal-hal yang tidak diinginkannya; (4) karena sifatnya sangat 
pribadi tidak jarang peserta didik enggan memberikan autobiografi dan 
cacatan hariannya untuk dibaca orang lain. 

Selain itu untuk peserta didik pada level sekolah dasar apalagi PAUD 
kemampuan menulisnya masih sangat terbatas, hal ini agak berbeda 
dengan peserta didik pada level sekolah menengah atau perguruan 
tinggi. Karena bagaimanapun juga menulis autobiografi memerlukan 
ketekunan, kerajinan, dan kepiawaian dalam membuat karangan. Namun 
untuk menambah pemahaman tentang mereka tulisan dalam buku harian 
dan biografi cukup berguna untuk kepentingan layanan bimbingan dan 
konseling, terutama dalam memahami berbagai pengalaman dalam hidup 
peserta didik, minat, cita-cita atau sikapnya terhadap guru, sekolah atau 
keluarga dan rumahnya.

Teknik pemahaman individu dalam bentuk catatan harian ini secara 
umum dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu karangan pribadi yang terstruktur 
dan tidak terstruktur. Karangan pribadi yang terstruktur dibuat atau disusun 
berdasarkan tema (judul) yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis, 
misalnya keluargaku, teman-temanku, cita-citaku, liburanku, sekolahku, 
dan lain-lain. Sedangkan yang tidak terstruktur adalah tulisan dengan tema 
bebas dan peserta didik menuliskan apa yang menjadi minatnya.
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(i) Studi Kasus

Studi kasus merupakan teknik memahami individu dan mempelajari 
perkembangan peserta didik secara komprehensif yang diperoleh dari 
berbagai pihak yang berwenang seperti guru, orang tua, dokter, polisi. 
Penerapan teknik ini bertujuan untuk memahami peserta didik secara 
menyeluruh dan membantunya mengembangkan dirinya baik pada aspek 
pribadi, sosial, belajar maupun karier secara optimal. Adapun langkah-
langkah yang dapat dilakukan guru atau konselor dalam menerapkan studi 
kasus ini adalah sebagai berikut.

a. Guru menemukan peserta didik yang memiliki masalah yaitu prestasi 
belajarnya rendah. Selanjutnya peserta didik yang bermasalah 
tersebut diadakan studi kasus dengan diawali memperoleh data yang 
komprehensif tentang peserta didik dimaksud. Informasi atau data 
dapat diperoleh studi dokumentasi (mendapatkan data dari dokumen 
yang telah tersedia, seperti hasil tes kecerdasan atau hasil observasi. 
Data dapat juga diperoleh melalui pengumpulan data melalui 
wawancara dengan guru lain, home visit (mencari data melalui orang 
tua), atau dapat juga langsung mengadakan wawancara dengan peserta 
didik yang bersangkutan.

b. Setelah menemukan peserta didik yang bermasalah dan memperoleh 
data tentangnya, maka selanjutnya adalah menganalisis data tentang 
peserta didik yang bermasalah tersebut. Data yang sudah terkumpul 
dianalisis. Dalam analisis ini dimaksudkan untuk menemukan faktor-
faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya prestasi belajar. 
Sejumlah faktor penyebab dimaksud misalnya, keluarga yang tidak 
harmonis, tingkat kecerdasan dan motivasi belajar rendah, mengidap 
suatu penyakit, dan rendahnya pemahaman peserta didik berkenaan 
dengan pengetahuan dasar atau konsep-konsep dasar dalam mata 
pelajaran tertentu.

c. Selanjutnya guru atau konselor memberikan layanan bantuan. Jika 
berangkat dari hasil analisis ternyata faktor penyebabnya adalah 
kurangya pengetahuan dasar atau konsep-konsep dasar dalam mata 
pelajaran tertentu, misalnya IPA atau matematika maka layanan 
bantuan yang diberikan adalah remedial teaching dengan melibatkan 
guru-guru yang berkompeten dalam mata pelajaran yang dimaksud.
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(j) Konferensi Kasus

Konferensi kasus (case conference) didefinisikan sebagai suatu 
pertemuan di antara beberapa unsur sekolah untuk membahas seorang 
atau beberapa orang peserta didik yang memiliki masalah. Konferensi 
kasus bertujuan untuk saling melengkapi data tentang peserta didik 
yang sedang menghadapi masalah, untuk kemudian memberikan layanan 
atau mencarikan cara penyelesaian masalah yang tepat bagi peserta didik 
tersebut. Beberapa unsur dalam konferensi kasus di antaranya adalah 
konselor, guru, kepala sekolah, staf sekolah, dokter orang tua peserta 
didik, dan orang lain yang dianggap mengenal secara dekat peserta didik 
yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya konferensi kasus ini dapat dilaksanakan secara 
insidental atau terjadwal, membahas seorang atau beberapa orang peserta 
didik sekaligus, dengan mengikuti langkah-langkah yakni, persiapan, 
pelaksanaan, dan tindak lanjut.

(k) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi didefinisikan sebagai teknik untuk memperoleh 
sejumlah informasi yang bersifat dokumen dari beberapa dokumen yang 
ada baik di kelas, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain. Sebagaimana 
dimaklumi di sekolah umumnya telah tersedia sejumlah dokumen baik 
yang berkenaan dengan hasil atau prestasi belajar peserta didik, tentang 
keadaan dan latar belakang keluarga, keadaan dan perkembangan pribadi 
peserta didik, pun tentang aktivitas peserta didik baik di sekolah maupun 
di luar sekolah. Dokumen yang dimaksud antara lain buku leger (buku 
nilai), rapor ataupun buku induk peserta didik, data tentang pribadi peserta 
didik, dan lain-lain.

Berbagai alat pengumpul data yang telah diuraikan di atas dapat 
digunakan guru/pembimbing dalam upaya memahami perkembangan dan 
permasalahan yang dihadapi anak usia dini. Namun, mengingat setiap 
teknik memiliki kelebihan dan kekurangan maka guru dapat menggunakan 
lebih dari satu alat agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan 
mewakili.
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2.  Layanan Informasi 

Layanan informasi adalah bentuk layanan bimbingan yang 
memungkinkan anak dan orang tua menerima dan memahami berbagai 
informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 
pengambilan keputusan untuk kepentingan anak. Informasi yang dapat 
diberikan dapat berupa informasi pendidikan, kesehatan atau sosial. 
Layanan informasi bertujuan memberikan wawasan terhadap anak 
dan orang tua tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan 
perkembangan anak. Diharapkan melalui layanan informasi ini anak dapat 
lebih mampu mengenal diri dan lingkungan sekitarnya sehingga dapat 
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan di kemudian hari.

Layanan informasi dapat dilakukan guru atau pendamping secara 
berkala, misalnya satu bulan sekali. Informasi yang diberikan pada anak 
dapat dilakukan secara bersama-sama dengan bahan (materi) pembelajaran. 
Misalnya, ketika guru merencanakan akan mengembangkan kemampuan 
anak melalui tema sekolah maka guru dapat melakukan layanan informasi 
dengan menggabungkannya bersama isi tema sekolah tersebut. Adapun 
informasi yang dapat diberikan pada anak dan orang tua di antaranya 
adalah sebagai berikut.

a. Kelanjutan studi.

b. Kesulitan-kesulitan belajar yang sering dialami anak di tempat belajar.

c. Cara-cara belajar yang baik.

d. Cara berteman yang baik untuk anak.

e. Berbagai penyakit yang sering diderita anak dan upaya 
mengidentifikasinya.

f. Makanan dan minuman yang membahayakan anak.

g. Narkoba dan akibatnya.

Layanan informasi dapat diberikan kepada orang tua dengan 
memilih waktu penyampaian yang tepat. Misalnya, guru merencanakan 
menyampaikan informasi satu bulan sekali maka guru dapat menyusun 
rencana dengan tema atau informasi yang betul-betul dibutuhkan bagi 
kepentingan anak.
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3. Layanan Penempatan 

Layanan penempatan, yaitu bimbingan yang memungkinkan anak didik 
memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensinya. 
Melalui layanan penempatan ini diharapkan anak dapat berada pada posisi 
dan pilihan yang tepat. Pada kegiatan pendidikan anak usia dini mungkin 
akan ditemukan anak-anak yang memiliki kemampuan-kemampuan yang 
cukup tinggi. Misalnya, dalam hal inteligensi, dapat dilihat dari kemampuan 
merespons berbagai hal yang diberikan guru pada anak. Seorang anak yang 
cerdas dapat dengan mudah dan cepat menyelesaikan suatu persoalan yang 
diberikan padanya, sementara anak yang lambat menunjukkan kemampuan 
sebaliknya.

Layanan penempatan dapat diberikan pada anak yang memiliki 
kemampuan berbeda, hal ini dimaksudkan agar anak mendapatkan 
layanan dan kesempatan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang 
dimilikinya. Apabila guru memberi kesempatan yang sama pada semua anak 
maka anak-anak yang termasuk dalam kelompok berkemampuan tinggi 
tidak akan berkembang. Selain diberikan kepada anak berkemampuan lebih 
maka layanan penempatan juga perlu diberikan pada anak berkemampuan 
kurang. Hal ini dilakukan karena anak perlu diberi kesempatan unuk 
mengembangkan diri sesuai kapasitas kemampuannya. Misalnya, 
ditemukan seorang anak yang daya pendengarannya terganggu. Selain anak 
perlu penanganan dokter, guru perlu menempatkan tempat duduk anak 
dekat dengan guru sehingga ucapannya mudah terdengar.

4. Layanan Konseling

Selain layanan-layanan yang telah diuraikan di atas, guru perlu 
mengenal satu layanan lain yaitu layanan konseling. Layanan konseling 
merupakan suatu layanan yang dimaksudkan untuk membantu kesulitan 
yang dihadapi anak secara lebih intensif atau mendalam. Misalnya, 
ditemukan anak yang sulit berpisah dengan orang tua atau pengantarnya. 
Sudah hampir tiga bulan seorang anak selalui ditunggui orang tua atau 
pengantar padahal anak-anak lain sudah dapat belajar sendiri tanpa 
ditunggui. Contoh anak seperti ini perlu mendapatkan layanan konseling.

Layanan konseling dapat dilakukan terhadap anak yang mengalami 
masalah atau pada orang tuanya dengan maksud untuk mencari pemecahan 
terbaik dalam membantu masalah yang dihadapi anak. Bentuk layanan 
ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka antara guru dan anak atau 
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dengan orang tua. Dalam keseharian tidak jarang permasalahan yang 
dihadapi anak kadangkala bersumber dari diri anak itu sendiri, apakah anak 
memiliki sifat-sifat tertentu yang cenderung belum bisa diperbaiki dan 
mengganggu proses perkembangan anak atau permasalahan yang dihadapi 
anak bersumber dari lingkungan bermain atau lingkungan keluarga.

Sebagai sosok individu yang masih relatif muda anak usia dini 
cenderung belum menyadari secara penuh bahwa ia bermasalah. Anak 
bermasalah bilamana lingkungan memberikan respons atau penolakan 
terhadap apa yang diperbuatnya. Anak belum dapat menyelesaikan 
masalahnya sendiri. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan bantuan 
baik dari guru maupun orang tua atau anggota keluarga lain. Orang tua 
atau keluarga mungkin dapat menjadi salah satu sebab timbulnya masalah 
pada diri anak, walau kadangkala orang tua kurang menyadari bahwa apa 
yang diperlakukan terhadap anak dapat menimbulkan dampak tertentu. 
Misalnya, orang tua yang terlalu memanjakan anak, sering berselisih atau 
bertengkar, terlalu memaksakan kehendak pada anak, hubungan dengan 
anggota keluarga lain yang tidak rukun, orang tua yang menuntut anak 
untuk bisa baca tulis hitung seperti anak SD.

Untuk membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal 
maka baik orang tua maupun anggota keluarga didorong untuk turut 
memperbaiki kondisi anak melalui layanan konseling. Ketika guru akan 
melaksanakan layanan konseling, terdapat beberapa hal yang penting 
diperhatikan yaitu sebagai berikut (1) kondisi anak atau orang tua, apakah 
bersedia melaksanakan proses konseling atau tidak; (2) menciptakan situasi 
yang aman dan menyenangkan sehingga dapat tercipta komunikasi yang 
wajar; (3) adanya toleransi terhadap kondisi anak atau orang tua, guru tidak 
berkesan memaksakan keinginan; dan (4) terciptanya hubungan yang baik 
selama proses konseling berlangsung.

Layanan konseling pada anak usia dini perlu dibedakan dengan layanan 
yang diberikan pada anak lebih tinggi usianya. Pada anak yang usianya 
lebih tinggi, berkomunikasi langsung antara guru dan peserta didik dapat 
dilakukan karena anak tersebut sudah dapat diajak berbicara, berpikir atau 
memahami berbagai pertanyaan atau pernyataan yang diungkapkan oleh 
guru sehingga layanan yang bersikap tatap muka secara langsung dapat 
dilakukan, sedangkan pada anak-anak usia dini, proses konseling masih 
bersifat sederhana. Dengan kata lain, bagaimana guru dapat membantu 
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menumbuhkan kesadaran dan pemahaman anak terhadap sesuatu, sudah 
dipandang sebagai suatu layanan konseling.

Agar proses layanan konseling terhadap usia dini, Syaodih dan Agustin 
(2008: 5.31) menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan guru saat 
melakukan konseling dengan anak, yaitu sebagai berikut.

a) Guru bersungguh-sungguh untuk menolong anak dan tidak main-
main.

b) Guru memandang anak sebagai pribadi dan subjek dan bukan sebagai 
objek penderita.

c) Guru percaya pada diri sendiri agar dipercaya pula oleh anak.

d) Guru memiliki pengetahuan cukup, luwes, tidak picik, dan terbuka 
sehingga dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi anak.

e) Guru mampu menghadapi masalah sendiri, tidak cemas, tidak tertekan, 
tidak bersikap bermusuhan, atau tidak disiplin serta tidak bergantung 
dengan orang lain.

f) Guru berusaha keras, tekun dan sabar dalam membantu anak 
mengembangkan potensi dan memecahkan masalah.

g) Guru bersikap etis dan bertanggung jawab.

h) Guru bersikap optimis, mampu memberi semangat dan memperlihatkan 
kepada anak apa pun masalahnya selalu ada solusi.

i) Guru mampu mempertahankan kerahasiaan, tidak menceritakan 
masalah dan kekurangan anak kepada pihak lain.

j) Guru perlu melakukan referal atau mengalihtangankan penanganan bila 
anak mengalami masalah yang harus ditangani oleh ahlinya, seperti 
dokter, psikolog atau psikiater.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu proses konseling, 
yaitu sebagai berikut.

a) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam proses 
konseling. Guru/pendamping perlu menyadari bahwa adanya perubahan 
perilaku yang terjadi pada anak menunjukkan bahwa anak itu mungkin 
mengalami masalah tertentu. Dengan mengamati perkembangan anak, 
guru/pendamping dapat mengetahui adanya perubahan tertentu pada diri 
anak. Data tentang masalah yang dialami anak perlu dikumpulkan guru/
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pendamping di awal melakukan prsoes konseling. Data dapat diperoleh 
dari catatan harian/perkembangan anak, wawancara dengan guru lain atau 
wawancara dengan orang tua atau anggota keluarga.

b) Analisis Data

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui atau mengecek seberapa 
jauh anak mengalami masalah. Apakah masalah ini terus-menerus timbul 
pada anak, atau hanya bersifat insidental, apakah masalah yang dihadapi 
anak memengaruhi aspek perkembangan lain atau tidak.

c) Diagnosis

Diagnosis dilakukan untuk menemukan latar belakang munculnya 
masalah yang dihadapi anak didik. Apakah masalah itu bersumber dari 
diri sendiri atau dari lingkungan.

d) Prognosis

Langkah ini dilakukan untuk menetapkan bantuan yang akan diambil 
guru/pendamping. Setelah guru menetapkan masalah yang dihadapi anak 
dan faktor-faktor penyebabnya maka guru mencoba menetapkan langkah-
langkah bantuan yang perlu dilakukan pada anak, apakah langkah itu 
langsung berhubungan dengan anak atau perlu keterlibatan teman lain 
atau orang tua dan keluarganya.

e) Pelaksanaan Bantuan

Guru/pendamping melaksanakan proses bantuan sesuai dengan 
langkah-langkah yang direncanakan. Pelaksanaan bantuan ini dapat 
dilakukan terintegrasi dengan proses pembelajaran secara keseluruhan. 
Artinya, pelaksanaan proses pembelajaran pada anak.

f) Penilaian dan Tindak Lanjut

Langkah ini dimaksudkan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan 
yang dilakukan guru/pendamping dalam melaksanakan proses konseling. 
Penilaian dapat dilakukan dengan melihat perubahan perilaku yang terjadi 
pada anak, apakah ada perubahan perilaku dari perilaku sebelumnya, 
anak menunjukkan perilaku lebih baik atau perilaku anak tetap bahkan 
mengalami kemunduran. Setelah guru/pendamping melakukan penilaian, 
perlu menindaklanjuti proses konseling. Bilamana tidak ditemukan adanya 
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perubahan perilaku pada anak maka perlu menentukan langkah-langkah 
berikutnya, di antaranya melakukan refereal kepada ahli lain.

Dalam adegan pendidikan anak usia dini kegiatan konseling dilakukan 
bersamaan dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari dengan anak. 
Misalnya melalui kegiatan bercerita, berdiskusi dengan anak atau kegiatan 
yang lain memungkinkan guru/pendamping menyampaikan pesan dan 
membantu anak baik mengembangkan potensi ataupun mengatasi masalah.

B. Analisis Hasil Layanan Bimbingan dan Konseling Anak Usia 
Dini

1. Analisis Hasil Layanan informasi

Layanan informasi merupakan layanan yang bersifat pencegahan 
yang dapat dilakukan anak usia dini atau orang tua. Sifatnya pencegahan 
karena dalam layanan ini, pendidik berupaya membekali anak dengan 
pengetahuan dan pemahaman anak maupun orang tua dengan pengetahuan 
dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, 
merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai peserta 
didik, anggota keluarga, masyarakat sehingga dapat menghindari hal-hal 
yang dapat menimbulkan masalah. Adapun informasi yang dapat diberikan 
dalam layanan ini dapat berupa informasi pendidikan, kesehatan atau sosial. 
Secara khusus, informasi yang dapat diberikan kepada anak dan orang tua 
diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Kelanjutan studi anak.

b. Kesulitan-kesulitan belajar yang sering dialami anak di tempat belajar.

c. Cara-cara belajar yang baik untuk anak.

d. Cara berteman yang baik untuk anak.

e. Berbagai penyakit yang sering diderita anak dan upaya 
mengindentifikasinya.

f. Makanan dan minuman yang membahayakan anak.

Layanan informasi bagi anak usia dini dapat dilakukan bersamaan 
dengan proses pembelajaran. Kondisi ini memiliki implikasi bahwa 
guru dapat memberikan layanan informasi dengan memodifikasi dan 
mengembangkan materi dalam tema-tema yang telah ditetapkan. Misalnya 
dari tema tentang aku dan diriku guru dapat menstimulasi anak untuk 
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menceritakan tentang siapa nama anak, apa arti nama itu, apa saja anggota 
tubuh yang dimiliki anak. Pada tema tentang alam dapat didiskusikan 
dengan anak tentang tempat yang pernah dikunjungi, nama-nama tempat 
rekreasi ataupun binatang atau tumbuhan apa saja yang ditemukan anak 
di tempat tersebut. Dengan kreativitasnya guru melalui Satuan Kegiatan 
Harian (SKH) atau perencanaan pembelajaran yang disusun setiap hari 
dapat melengkapinya dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan 
upaya layanan informasi. Jadi dalam kegiatan anak usia dini tidak atau 
tidak diperlukan ada waktu khusus untuk melakukan layanan informasi. 
Yang terpenting guru senantiasa berupaya memberikan informasi dalam 
upaya membantu anak mengembangkan semua aspek yang ada pada 
dirinya, misalnya untuk meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, 
mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dan 
mengambil keputusan serta mengembangkan fungsi pemahaman dan 
pencegahan anak dari permasalahan.

Bila untuk anak layanan informasi tidak ada waktu khusus, berbeda 
dengan layanan informasi untuk orang tua. Layanan informasi yang akan 
diberikan kepada orang tua, perlu perencanaan waktu khusus untuk 
melaksanakannya, misalnya satu bulan sekali dengan mengundang orang 
tua untuk datang ke lembaga pendidikan anak usia dini.

Setelah pendidik melaksanakan layanan informasi maka perlu 
melakukan langkah analisis dengan memerhatikan hal-hal berikut ini 
(Syaodih & Agustin, 2008: 6.23).

a. Sudah cukup tepatkah masalah atau materi yang diberikan bagi anak 
atau orang tua?

b. Ketika melaksanakan layanan informasi apakah anak atau orang tua 
cukup memahami apa yang diinformasikan?

c. Apakah media dan sumber belajar lainnya cukup tepat digunakan 
dalam pelaksanaan layanan informasi?

2. Analisi Hasil Layanan Penempatan 

Layanan penempatan adalah suatu layanan bimbingan yang 
memungkinkan anak usia dini memperoleh penempatan yang tepat sesuai 
dengan kondisi dan potensinya. Melalui layanan penempatan ini diharapkan 
anak usia dini berada pada posisi, pilihan yang tepat, dan mendapatkan 
layanan yang tepat. Implikasinya dalam kegiatan pengembangan aspek-aspek 
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yang menjadi sasaran bidikan pendidikan anak usia dini, layanan penempatan 
berperan sangat signifikan dalam membantu anak mengembangkan berbagai 
potensi yang dimilikinya. Sehingga dengan pemberian stimulasi yang baik, 
maka potensi-potensi anak yang masih terpendam dapat dikembangkan dan 
diaktualisasikan pada tingkat yang lebih tinggi.

Dalam kegiatan pendidikan anak usia dini mungkin ditemukan anak-
anak yang memiliki kemampuan-kemampuan yang cukup tinggi. Misalnya 
dalam hal inteligensi atau dalam kemampuan berbahasa. Anak yang 
memiliki kemampuan-kemampuan tersebut perlu mendapatkan layanan 
penempatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula dengan 
anak-anak yang membutuhkan pendidikan atau pelayanan khusus, mereka 
pun perlu mendapatkan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. 
Karena pada dasarnya anak juga menyukai bila terlibat langsung pada 
kegiatan-kegiatan yang dapat memicu kreativitas dan kecerdasannya. Oleh 
karenanya, di lembaga pendidikan anak usia dini kegiatan bermain sambil 
belajar menjadi aktivitas yang cenderung menjadi rutinitas. Kegiatan 
bermain sejatinya dapat mengasah hampir semua potensi dan kecerdasan 
anak, merangsang anak memanfaatkan beragam kecerdasan sekaligus dan 
dengan bermain juga anak bereksperimen dan bereksplorasi, yang berarti 
akan menumbuhkan minat intelektual, sosial, dan pribadinya. 

Layanan penempatan berangkat dari pemahaman bahwa setiap anak 
memiliki karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan perkembangan 
sendiri-sendiri. Pendidik tidak dapat menyamakan kemampuan atau 
permasalahan antara satu anak dengan anak lainnya.

Layanan penempatan dapat dilakukan pendidik dengan cara 
memfasilitasi kebutuhan perkembangan anak, menempatkan posisi duduk 
atau menentukan aktivitas anak. Misalnya, apabila ditemukan ada anak 
yang cerdas tetapi mudah bosan dalam melakukan kegiatan, setiap diberi 
pekerjaan atau aktivitas ia dapat dengan cepat menyelesaikannya. Anak 
seperti ini perlu diberi pekerjaan atau aktivitas yang lebih atau tambahan 
sesuai dengan kebutuhannya. Demikian juga saat pendidik menemukan 
permasalahan pada anak, contohnya kemampuan pendengaran anak tidak 
normal, maka pendidik perlu menempatkan posisi duduk anak lebih dekat 
dengan pendidiknya, agar apa yang disampaikan pada anak dapat didengar 
dan dimengerti oleh anak.

Dalam menganalisis hasil layanan penempatan, pendidik perlu 
memerhatikan hal-hal berikut ini (Syaodih & Agustin, 2008: 6.25).
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a. Apakah diagnosis yang dilakukan pendidik tentang kebutuhan dan 
permasalahan yang dimiliki anak sudah tepat

b. Apakah layanan yang sudah diberikan pada anak sudah tepat sesuai 
dengan kebutuhan dan permasalahan anak.

c. Apakah layanan yang sudah diberikan sudah berpedoman pada konsep 
atau teori-teori perkembangan anak.

3. Analisis Hasil Layanan Konseling 

Layanan konseling merupakan suatu layanan yang dimaksudkan 
untuk membantu kesulitan yang dihadapi anak secara lebih intensif atau 
mendalam. Layanan konseling dapat dilakukan kepada anak atau orang 
tua. Namun pada tataran implikasi, kegiatan konseling pada anak usia 
dini akan berbeda pelaksanaannya dengan konseling untuk orang dewasa. 
Pada anak yang usianya lebih tinggi, komunikasi langsung antara guru 
dengan peserta didik dapat dilakukan karena anak tersebut sudah dapat 
diajak berbicara, berpikir, atau memahami berbagai pertanyaan atau 
pernyataan yang diungkapkan guru atau pembimbing, sehingga layanan 
yang bersifat langsung dapat dilakukan. Sementara pada anak usia dini, 
proses konseling masih bersifat sederhana. Dengan kata lain, bagaimana 
guru dapat membantu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman anak 
terhadap sesuatu, sudah dipandang sebagai suatu layanan konseling 
(Syaodih, 2003: 141).

Dalam konteks pendidikan anak usia dini, layanan konseling dapat 
diberikan pendidik dalam upaya pengembangan dan peningkatan aspek-
aspek yang menjadi bidikan pendidikan anak usia dini. Kegiatan layanan 
dimaksud dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal yang bersifat 
memotivasi dan memberikan keberanian kepada anak untuk melakukan 
kegiatan yang bermanfaat. Misalnya anak yang kurang dapat bersosialisasi 
dengan teman-teman dikelas dibantu dengan cara menerapkan suatu 
permainan perkenalan yang bersifat menyenangkan dan tidak berat 
dirasakan oleh anak. Dengan menerapkan permaianan tersebut anak 
menjadi merasa diterima dan nyaman untuk bermain dan berinteraksi 
dengan teman-teman sekelasnya.

Sejumlah permasalahan yang dihadapi anak usia dini yang dapat 
ditangani melalui layanan konseling di antaranya berupa masalah sosial, 
emosional, dan perilaku. Sedangkan masalah yang dialami orang tua dapat 
terkait di antaranya dengan masalah pola pengasuhan, harapan atau target 
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yang terlalu tinggi dari orang tua terhadap anak, pendisiplinan, pembiasaan 
atau penanaman nilai-nilai.

Pendidik memiliki keterbatasan dalam melaksanakan layanan konseling 
pada anak maupun orang tua karena tidak dibekali (tidak memiliki bekal) 
dan tidak diberi wewenang untuk mengatasi masalah-masalah yang 
cukup sulit. Penanganan masalah yang cukup berat perlu ditangani oleh 
ahlinya (referal). Oleh karena itu, pendidik dapat melakukan referal atau 
pengalihtanganan bilamana ditemukan masalah-masalah yang sulit yang 
perlu penanganan ahli. 

Sebagaimana lazimnya layanan konseling dilakukan dalam 6 (enam) 
langkah, yaitu indentifikasi masalah, analisis data, diagnosis, prognosis, 
pelaksanaan bantuan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Adapun maksud dari 
masing-masing langkah tersebut adalah sebagai berikut (Syaodih & Agustin, 
2008: 6.26).

a. Identifikasi Masalah

Dalam langkah ini pendidik perlu menemukan permasalahan 
yang dialami baik oleh anak maupun orang tua. Mengidentifikasi atau 
menemukan masalah merupakan langkah awal dalam proses konseling. 
Perubahan perilaku yang terjadi pada anak yang sering ditunjukkan 
dapat diduga bahwa anak sedang mengalami masalah tertentu. Misalnya, 
dalam kegiatan pembelajaran biasanya anak menunjukkan semangat dan 
keceriaan, tetapi setelah diamati dalam beberapa waktu anak menjadi 
pemurung. Data tentang masalah yang dialami anak perlu dikumpulkan 
sejak awal melakukan proses konseling. Data dapat diperoleh dari catatan 
perkembangan anak, wawancara dengan pendidik lain atau wawancara 
dengan orang tua atau anggota keluarga anak.

b. Analisis Data

Dalam melakukan langkah ini pendidik perlu mengetahui atau 
mengecek seberapa jauh anak mengalami masalah. Apakah masalah ini 
terus menerus timbul atau dialami anak atau hanya bersifat insidental, 
apakah masalah yang dihadapi anak memengaruhi aspek perkembangan 
lain atau tidak.
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c. Diagnosis

Diagnosis adalah langkah yang dilakukan untuk menemukan latar 
belakang munculnya masalah yang dihadapi anak. Apakah masalah itu 
bersumber dari diri sendiri atau dari lingkungan sekitar anak.

d. Prognosis

Setelah pendidik menetapkan masalah yang dihadapi anak dan faktor-
faktor penyebabnya maka pendidik dapat mencoba menetapkan langkah-
langkah bantuan yang perlu dilakukan atau diberikan kepada anak.

e. Pelaksanaan Bantuan

Pendidik melaksanakan proses bantuan sesuai dengan langkah-langkah 
yang direncanakan.

f. Penilaian dan Tindak Lanjut

Penilaian dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan 
yang dilakukan pendidik dalam melaksanakan proses konseling, sedangkan 
tindak lanjut dilakukan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. 
Bilamana tidak ditemukan adanya perubahan perilaku pada anak maka 
perlu menentukan langkah-langkah berikutnya, di antaranya melakukan 
referal kepada ahli lain.

Analisis terhadap hasil layanan konseling yang dilakukan oleh pendidik 
perlu memerhatikan hal-hal berikut (Syaodih, E dan Agustin, M, 2008: 
6.27).

a. Apakah pendidik sudah melaksanakan langkah-langkah konseling?

b. Dalam melakukan layanan konseling, apakah pendidik sudah 
memerhatikan hal-hal yang perlu dipegang?

c. Apakah masalah yang dialami anak atau orang tua sebagaimana awal 
layanan konseling sudah dapat teratasi di akhir layanan konseling?

d. Apakah ada perubahan perilaku baik pada anak atau orang tua setelah 
melaksanakan bimbingan layanan konseling?
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A. Pengertian Evaluasi Bimbingan Anak Usia Dini
Pelaksanaan evaluasi bimbingan anak usia dini tidak terlepas dari 

pemahaman tentang konsep dasar evaluasi dalam pendidikan. Untuk itu 
sebelum membahas secara khusus evaluasi bimbingan anak usia dini ada 
baiknya melihat konsep dasar evaluasi. Tentu saja hal ini akan menjadi 
acuan untuk memahami evaluasi bimbingan anak usia dini dibandingkan 
dengan evaluasi dalam pendidikan secara umum.

Kegiatan menilai atau evaluasi merupakan kegiatan yang tidak bisa 
dianggap remeh, sebagaimana dijelaskan Arikunto (2011) bahwa penilaian 
tidak asing lagi bagi siapapun, baik yang bergelut dengan dunia pendidikan 
maupun bukan. Istilah penilaian sering kali dipertukarkan dengan kata 
lain yang lebih populer yaitu evaluasi. Sehubungan dengan evaluasi ini 
Shertzer dan Stone (1980) mengemukakan pendapatnya tentang evaluasi 
sebagai berikut: “Evaluation consist of making systematic judgments of the relative 
effectiveness with which goals are attained in relation to special standards”. Demikian 
pula Sudjana (1999) mengutip Michel Seriven dkk, mengemukakan konsep 
penilaian yang lebih luas sebagai berikut.

1. Penilaian tidak hanya diarahkan pada pemerikasaan terhadap tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan , melainkan mencakup pula tujuan-tujuan 
yang tersembunyi, termasuk efek samping yang timbul.

2. Penilaian tidak dilakukan hanya melalui pengukuran perilaku peserta 
didik melainkan melalui pengkajian langsung terhadap aspek masukan 
dan proses pendidikan.

LAYANAN EVALUASI DAN TINDAK 
LANJUT PADA PROGRAM BIMBINGAN 

DAN KONSELING UNTUK 
ANAK USIA DINI
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3. Penilaian tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh 
tujuan-tujuan telah tercapai melainkan juga untuk mengetahui apakah 
tujuan-tujuan tersebut penting untuk dicapai.

4. Mengingat tujuan dan objek penilaian cukup luas dan alat penilaian 
cukup beragam dalam arti tidak hanya menggunakan tes melainkan 
juga nontes (observasi, wawancara, kuesioner, analisis dokumen dan 
sebagainya).

Sementara itu, evaluasi sering ditukarkan dengan kata pengukuran 
(measurement)–yang diartikan sebagai membandingkan sesuatu dengan 
atau atas dasar ukuran tertentu–sehingga pengukuran dapat dikatakan 
sebagai prosedur atau proses meng’angka’kan suatu objek berdasarkan 
ukuran tertentu. Dalam konteks pengukuran ini, Muri Yusuf (1998: 7) 
menegaskan bahwa dalam pengukuran itu setidaknya terdapat tiga konsep, 
yakni sebagai berikut.

1. Angka atau simbol yang dapat diolah secara statistik atau dimanipulasi 
secara matematis, seperti 1,2,3, dan seterusnya.

2. Penerapan atau penetapan. Dimaksudkan bahwa angka atau simbol 
itu diterapkan atau ditetapkan terhadap objek atau kejadian tertentu 
yang dimaksudkan.

3. Aturan. Ditujukan sebagai patokan tentang benar/tidaknya tindakan 
yang dilakukan atau sesuatu kejadian atau objek yang dikuasai 
seseorang.

Lebih jauh Muri Yusuf menerangkan bahwa hasil pengukuran 
akan ditentukan oleh kecanggihan alat ukur/instrumen yang dipakai, 
pengadministrasiannya yang tepat serta pengolahan data menurut pola 
sebenarnya berdasarkan patokan yang disepakati. Hasil pengukuran 
itu berupa angka atau simbol lain yang menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya. Sementara itu Arikunto (2011: 20) menegaskan bahwa 
pengukuran adalah menyamakan benda yang diukur dengan sebuah alat 
ukur, baik terstandar maupun tidak terstandar dan hasilnya berupa angka 
misalnya 170 sentimeter dan diberi makna dalam bentuk kualitas misalnya 
tinggi sekali untuk ukuran seorang perempuan. Pengukuran adalah awal 
dari kegiatan evaluasi

Bloom (1981) dalam Muri Yusuf 1998) menyatakan bahwa evaluasi 
merupakan suatu proses sistematis untuk mengetahui bukti dalam 
menentukan peringkat penguasaan peserta didik atau perubahan tingkah 
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laku sebagai hasil belajar atau dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan 
perkiraan terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik terhadap 
tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Lebih lanjut 
Muri Yusuf mengatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu ada 
dalam evaluasi, yaitu sebagai berikut.

1. Evaluasi itu merupakan suatu proses sistematik.

2. Tujuan proses pembelajaran dan pendidikan hendaklah ditetapkan 
terlebih dahulu sehingga dapat diketahui tingkat perubahan pada 
peserta didik sebagai hasil belajar/pendidikan dan efektivitas 
pengajaran berdasarkan tujuan tersebut.

3. Jika ingin mengetahui akibat sampingan dari suatu program/kurikulum 
atau kondisi lain, baik pada anak maupun pada unsur-unsur lainnya 
dalam evaluasi yang dilakukan – jangan hanya bertumpu pada tujuan 
yang telah ada – namun perlu juga diperhatikan hal-hal lain di luar 
yang telah ditetapkan itu. Di sinilah kehati-hatian sangat diperlukan 
agar tidak jauh menyimpang dari inti persoalan yang ingin dinilai.

4. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengukuran atau instrumen 
lainnya terhadap suatu objek yang ingin dinilai.

5. Terdapat value judgement untuk menentukan tingkat keberhasilan.

Uraian di atas menggambarkan bahwa evaluasi lebih komprehensif 
dan inklusif dari pengukuran. Pengukuran dibatasi pada deskripsi 
kuantitatif dari suatu atribut dan tidak mencakup deskripsi kualitatif dari 
pertimbangan nilai. Sementara itu evaluasi mencakup deskripsi kuantitatif 
dan kualitatif ditambah dengan pertimbangan (value judgement). Selanjutnya 
Arikunto mengemukakan bahwa terdapat istilah assessment yang mirip 
dengan evaluasi, namun cakupannya lebih luas. Istilah assesmen digunakan 
juga untuk mengevaluasi hal yang lebih luas. Walaupun begitu makna kata 
assesmen juga bermaksud menilai atau mengevaluasi.

Adapun evaluasi ini dapat pula diartikan sebagai proses pengumpulan 
informasi (data) untuk mengetahui efektivitas (keterlaksanaan dan 
ketercapaian) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya 
mengambil keputusan. Pengertian lain dari evaluasi ini adalah suatu usaha 
mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan 
menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku 
atau tugas-tugas perkembangan anak melalui program kegiatan yang telah 
dilaksanakan.
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Berkenaan dengan evaluasi dalam bimbingan dan konseling dapat 
dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Gysbers (2004) dalam 
bimbingan dan konseling terdapat tiga evaluasi yang dilakukan yaitu 
sebagai berikut.

There kids of evaluation are required for school counselors to demonstrated that 
their work within the framework of comprehensive guidance and counseling 
program contribute to overall student success. Personal evaluation, the first 
kind, describes the way school counselor are supervised and evaluated. Program 
evaluation, the second kind, reviews the status of district’s program against 
established program standards to ascertain the digree ti which the program is 
being implemented. Result evaluation, the third kind, focus the impact that the 
activities and services of a program are having on students, the school, and the 
community. Each type of evaluation is important. Equally important however, 
is how they relateand to and interact with each other. Personal evaluation plus 
program evaluation equals result evaluation.

Gysbers menjelaskan bahwa dalam upaya mengembangkan potensi dan 
kesuksesan peserta didik, konselor dapat melakukan tiga hal yakni evaluasi 
diri (personal), evaluasi program, dan evaluasi hasil, di mana ketiganya 
saling berkaitan dan penggabungan evaluasi diri dengan evaluasi program 
merupakan evaluasi hasil. Dengan kata lain evaluasi dalam bimbingan dan 
konseling sejatinya adalah bagaimana cara mengorganisasi materi dan 
mengadministrasi program, bagaimana personal bimbingan dan konseling 
(konselor) dapat berkreasi dan berpartisipasi dalam proses bimbingan dan 
konseling, dan data dapat dikumpulkan secara efektif. Sehingga akhirnya 
dapat diketahui bagaimana proses kegiatan bimbingan dan konseling dan 
hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan.

Uraian di atas menggambarkan bahwa evaluasi yang dilakukan dalam 
aktivitas bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk menilai bagaimana 
kesesuaian program, bagaimana pelaksanaan yang dilakukan konselor, dan 
bagaimana hasil yang didapat dari pelaksanaan program bimbingan dan 
konseling tersebut. Jadi evaluasi yang ideal dalam bimbingan dan konseling 
haruslah melakukan tiga aspek penilaian, yakni (1) evaluasi terhadap 
program; (2) evaluasi terhadap proses pelaksanaan program; dan (3) 
evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Dengan demikian, evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk 
anak usia dini adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan 
derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
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program bimbingan dan konseling pada kegiatan pendidikan anak usia 
dini dengan mengacu pada kriteria-kriteria atau patokan-patokan tertentu 
sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan.

Kriteria atau patokan yang dipakai untuk menilai keberhasilan 
pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling untuk anak usia 
dini adalah mengacu pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan-kebutuhan 
anak dan pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung 
berperan membantu anak memperoleh perubahan perilaku dan pribadi ke 
arah yang lebih baik (Yusuf, 2004).

B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Bimbingan Anak Usia Dini 
Dalam keseluruhan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, evaluasi 

diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan layanan 
bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan. Dengan informasi 
ini dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan kegiatan 
layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan. Berdasarkan informasi ini 
dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan 
mengembangkan program selanjutnya. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk 
mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program 
yang telah ditetapkan. Di samping itu, evaluasi juga bertujuan untuk 
melihat dan menentukan dampak dari program bimbingan dan konseling 
yang telah dibuat terhadap peserta didik, orang tua, dan sekolah (lembaga 
PAUD), seberapa pencapaian program yang sudah dilaksanakan, hal-hal 
apa yang perlu dilengkapi serta sebagai sarana untuk mengidentifikasi 
komponen-komponen yang efektif dan komponen-komponen yang kurang 
(tidak) efektif dari program, menyesuaikan dan menemukan program 
bimbingan dan konseling yang cocok untuk anak usia dini, mengidentifikasi 
hal-hal yang dibutuhkan oleh anak usia dini, dan sebagainya.

Adapun fungsi evaluasi pada kegiatan bimbingan dan konseling untuk 
anak usia dini adalah (1) memberikan umpan balik (feedback) kepada 
pendidik untuk memperbaiki atau mengembangkan program dan konseling; 
dan (2) memberikan informasi kepada berbagai pihak termasuk orang tua 
anak tentang perkembangan sikap dan perilaku, atau tingkat ketercapaian 
tugas-tugas perkembangan anak, agar secara bersinergi atau berkolaborasi 
meningkatkan kualitas implementasi program bimbingan dan konseling 
pada pendidikan anak usia dini.
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Pada program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini setidaknya 
terdapat dua macam aspek kegiatan evaluasi program kegiatan bimbingan 
dan konseling, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses 
dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan layanan 
bimbingan dan konseling dilihat dari prosesnya, sedangkan evaluasi hasil 
dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan 
dan konseling dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun 
hasil, antara lain sebagai berikut.

1. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan.

2. Keterlaksanaan program.

3. Hambatan-hambatan yang dijumpai.

4. Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan pembelajaran.

5. Respons anak, pendidik, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan 
bimbingan dan konseling yang dilakukan.

6. Perubahan kemajuan anak dilihat dari pencapaian tujuan layanan 
bimbingan dan konseling, pencapaian tugas-tugas perkembangan, 
hasil belajar, serta pada kehidupannya dalam berinteraksi dengan 
teman-teman seusianya.

Apabila dilihat dari sifat evaluasi, evaluasi bimbingan dan konseling 
lebih bersifat “evaluasi dalam proses” yang dapat dilakukan dengan cara 
berikut ini.

1. Mengamati partisipasi dan aktivitas anak dalam kegiatan layanan 
bimbingan dan konseling.

2. Mengungkapkan pemahaman anak atas bahan-bahan yang disajikan 
atau pemahaman/pendalaman anak atas masalah yang dialaminya.

3. Mengungkapkan kegunaan layanan bagi anak dan perolehan anak 
sebagai hasil dari partisipasi/aktivitasnya dalam kegiatan layanan 
bimbingan dan konseling.

4. Mengungkapkan minat anak tentang perlunya layanan bimbingan dan 
konseling lebih lanjut.

5. Mengamati perkembangan anak dari waktu ke waktu (butir ini 
terutama dilakukan dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling 
yang berkesinambungan).

6. Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan 
kegiatan layanan.
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Hasil evaluasi bimbingan dan konseling berupa deskripsi tentang 
aspek-aspek yang dievaluasi (seperti partisipasi/aktivitas dan pemahaman 
anak; kegunaan layanan bimbingan menurut anak; perolehan anak dari 
laporan; dan minat anak terhadap layanan lebih lanjut; perkembangan 
anak dari waktu ke waktu; perolehan pendidik; komitmen pihak-pihak 
terkait; serta kelancaran dan suasana penyelenggaraan kegiatan). Deskripsi 
tersebut mencerminkan sejauh mana proses penyelenggaraan layanan 
memberikan sesuatu yang berharga bagi kemajuan dan perkembangan 
dan/atau memberikan bahan atau kemudahan untuk kegiatan layanan 
terhadap anak.

C. Prinsip-prinsip Evaluasi Bimbingan Anak Usia Dini
Gibson dan Mitchell (1981) dan Depdikbud (1993) dalam Diniaty 

(2012: 65) mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang 
semestinya diperankan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan 
program bimbingan dan konseling, pun dalam evaluasi pelaksanaan 
program bimbingan dan konseling anak usia dini. Prinsip-prinsip dimaksud 
adalah sebagai berikut.

1. Evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang jelas.

2. Evaluasi melibatkan berbagai unsur yang profesional.

3. Menuntut umpan balik (feedback) dan tindak lanjut (follow-up) sehingga 
hasilnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan atau keputusan.

4. Evaluasi yang efektif hendaknya terencana dan berkesinambungan. Hal 
ini menggambarkan bahwa evaluasi program bimbingan dan konseling 
bukan merupakan kegiatan yang insidental melainkan proses kegiatan 
yang sistematis dan berkesinambungan. 

D. Prosedur, Proses, dan Pengelolaan Evaluasi Bimbingan Anak 
Usia Dini
Dalam melaksanakan evaluasi program bimbingan dan konseling 

untuk anak usia dini prosedur yang dilakukan nyaris sama dengan prosedur 
evaluasi bimbingan dan konseling secara umum, yaitu ditempuh langkah-
langkah berikut.

1. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Oleh karena itu 
tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 
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untuk mengambil keputusan maka pendidik perlu mempersiapkan 
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang akan 
dievaluasi. Pertanyaan-pertanyaan itu pada dasarnya terkait dengan 
dua aspek pokok yang dievaluasi, yaitu (a) tingkat keterlaksanaan 
program (aspek proses); dan (b) tingkat ketercapaian tujuan program 
(aspek hasil).

2. Mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat 
keterlaksanaan dan ketercapaian program maka pendidik perlu 
menyusun instrument yang relevan dengan kedua aspek tersebut. 
Instrumen ini di antaranya inventori, angket, pedoman wawancara, 
pedoman observasi, dan studi dokumentasi.

3. Mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah data diperoleh maka 
data itu dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah 
dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum 
tercapai.

4. Melakukan tindak lanjut (follow-up). Berdasarkan temuan yang 
diperoleh maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan 
ini dapat meliputi dua kegiatan, yaitu (a) memperbaiki hal-hal yang 
dipandang lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan 
yang ingin dicapai, dan (b) mengembangkan program, dengan cara 
mengubah atau menambah beberapa hal yang dipandang dapat 
meningkatkan kualitas atau efektivitas program.

Sumber informasi untuk keperluan evaluasi ini antara lain anak, 
evaluasi baik mengenai proses maupun hasil perlu dianalisis untuk 
kemudian dijadikan dasar dalam tindak lanjut untuk perbaikan dan 
pengembangan secara komprehensif, jelas, dan cermat maka diperoleh data 
atau informasi tentang proses dan hasil keseluruhan kegiatan bimbingan 
dan konseling. Data dan informasi ini dapat dijadikan bahan untuk tindak 
lanjut pelaksanaan program bimbingan dan konseling.

Secara lebih rinci prosedur pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan 
tahap-tahap sebagai berikut (Diniaty, 2012: 66-69).

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan serangkaian kegiatan, antara lain 
penyusunan kisi-kisi evaluasi. Dalam kegiatan penyusunan kisi-kisi ini 
dilakukan beberapa fase berikut ini.

Dummy



309Bab 9 | Layanan Evaluasi dan Tindak Lanjut pada Program Bimbingan

a. Fase pertama

 Pada fase ini dilakukan penetapan aspek-aspek yang dievaluasi 
baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil yang meliputi 
kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. Untuk itu perlu 
dilihat bagaimana (1) keterlaksanaan program dan hambatan yang 
dijumpai; (2) dampak program terhadap proses pembelajaran; (3) 
respons anak, orang tua, sekolah, dan masyarakat; (4) perubahan 
kemajuan yang diamati dari aspek capaian tujuan layanan 
bimbingan anak usia dini, tujuan tugas perkembangan anak usia 
dini dan hasil belajar. 

b. Fase kedua

 Penetapan kriteria keberhasilan evaluasi sesuai standar yang 
ditetapkan, misalnya bila proses aspek kegiatan yang akan 
dievaluasi maka kriteria yang dapat dievaluasi ditinjau dari 
lingkungan bimbingan, sarana yang ada, dan situasi daerah. 

c.  Fase ketiga

 Penetapan alat-alat atau instrumen evaluasi, misalnya aspek 
proses kegiatan yang hendak dievaluasi dengan kriteria (dampak 
program terhadap proses pembelajaran) di atas, maka instrumen 
yang digunakan adalah ceklis, observasi kegiatan, tes situasi, 
wawancara, dan angket.

d. Fase keempat

 Penetapan prosedur evaluasi. Untuk melihat “dampak program 
bimbingan terhadap proses pembelajaran” dan “respons anak, 
orang tua, sekolah, dan masyarakat”, maka prosedur evaluasinya 
melalui: penelaahan, kegiatan, penelaahan hasil kerja, konferensi 
kasus, dan lokakarya.

e. Fase kelima

 Penetapan tim penilai (evaluator). Jika ingin mengevaluasi pada 
kriteria pada fase keempat di atas maka yang harus menjadi 
evaluator dalam proses penilaian proses kegiatan ialah: ketua 
bimbingan dan konseling (kepala PAUD) dan guru kelas serta 
pendamping.
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2  Langkah Persiapan Alat (Instrument) Evaluasi 

Dalam langkah kedua ini dilakukan serangkaian kegiatan, antara lain 
(a) memilih alat-alat evaluasi yang ada atau menyusun dan mengembangkan 
alat-alat evaluasi yang diperlukan; (b) pengadaan alat-alat instrumen 
evaluasi yang akan digunakan.

3. Langkah Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi

Pada tahapan ketiga ini evaluator melakukan serangkaian kegiatan 
sesuai rencana, yaitu (a) persiapan pelaksanaan kegiatan evaluasi; (b) 
melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

4. Langkah Menganalisis Hasil Evaluasi 

Dalam langkah keempat ini hasil evaluasi dan pengolahan data hasil 
evaluasi ini dilakukan mengacu kepada jenis datanya. Data dimaksud 
antara lain (a) tabulasi data; (b) analisis hasil pengumpulan data melalui 
statistik atau nonstatistik.

5. Langkah Penafsiran atau Interpretasi dan Pelaporan Hasil Evaluasi 

Dalam langkah kelima ini dilakukan kegiatan membandingkan 
hasil analisis data dengan kriteria penilaian keberhasilan dan kemudian 
diinterpretasikan dengan memakai kode-kode tertentu, untuk kemudian 
dilaporkan serta digunakan dalam rangka perbaikan dan atau pengembangan 
program layanan konseling anak usia dini.

E. Kendala-kendala dalam Evaluasi Program Bimbingan dan 
Konseling Anak Usia Dini
Sejumlah kendala yang mungkin terjadi dalam mengevaluasi program 

bimbingan dan konseling anak usia dini adalah sebagai berikut.

1. Guru atau pendamping tidak memiliki waktu yang cukup memadai 
untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan 
konseling anak usia dini karena masih disibukkan dengan pengumpulan 
data, kegiatan administrasi, dan kegiatan belajar mengajar lainnya.

2. Guru atau pendamping memiliki latar belakang pendidikan yang 
bervariasi baik ditinjau dari jenjang maupun programnya sehingga 
kemampuannyapun dalam mengevaluasi pelaksanaan program 
bimbingan dan konseling anak usia dini sangat bervariasi termasuk 
dalam menyusun, membakukan, dan mengembangkan instrumen 
evaluasi.
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3. Belum tersedianya alat-alat evaluasi pelaksanaan program bimbingan 
dan konseling yang terintegrasi dalam proses pembelajaran di PAUD 
yang valid, reliabel, dan objektif sehingga cukup menyulitkan para 
guru dan pendamping untuk melaksanakannya.

4. Perumusan kriteria keberhasilan evaluasi pelaksanaan program 
bimbingan yang tegas dan baku belum tersedia sampai saat ini. 

F. Evaluasi Proses Kegiatan Bimbingan dan Konseling Anak 
Usia Dini
Evaluasi proses kegiatan bimbingan dan konseling anak usia dini 

merupakan penilaian terhadap pelaksanaan program untuk memberikan 
umpan balik secara periodik. Evaluasi proses kegiatan bertujuan untuk 
mengidentifikasi apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan hal tersebut 
terjadi. Di samping itu juga mendeteksi dan meramalkan segala sesuatu 
yang mungkin terjadi selama program tersebut dilaksanakan. Aspek-aspek 
atau komponen-komponen apa yang tidak atau kurang berfungsi, kurang 
efektif atau malah menghambat sehingga akhirnya diketahui kendala-
kendala yang terjadi. Dalam konteks ini Prayitno (2002: 27) menerangkan 
bahwa penilaian terhadap proses kegiatan bimbingan dan konseling 
juga proses bimbingan dan konseling anak usia dini dan pengelolaannya 
adalah terhadap (1) kegiatan layanan bimbingan dan konseling; (2) 
kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling; (3) mekanisme 
dan instrumentasi yang digunakan dalam kegiatan; dan (4) pengelolaan 
dan administrasi kegiatan.

Sementara itu, tujuan yang diinginkan dari evaluasi proses dalam 
evaluasi proses bimbingan dan konseling anak usia dini adalah untuk 
meningkatkan kualitas kegiatan bimbingan dan konseling anak usia dini 
secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 
suatu program, dituntut suatu proses pelaksanaan yang mengarah kepada 
tujuan yang diharapkan. 

Di dalam proses pelaksanaan program bimbingan anak usia dini 
terdapat sejumlah faktor yang terlibat yang berhubungan dengan 
pengelolaan, seperti organisasi dan administrasi program bimbingan, guru 
atau pendamping sebagai pelaksana, fasilitas dan perlengkapan, kegiatan 
bimbingan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran, kreativitas dan 
partisipasi guru atau pendamping, dan anggaran pembiayaan. 
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Adapun pelaksanaan evaluasinya bukan melihat benar dan salah dalam 
diri konseli, namun lebih fokus terhadap hal-hal berikut, misalnya (1) 
mengamati partisipasi dan aktivitas anak – aktif atau pasif – di saat proses 
bimbingan yang terintegrasi dalam pembelajaran; (2) mengungkapkan 
pemahaman anak atas materi yang disajikan atau pemahaman anak 
terhadap masalah yang dialaminya; (3) mengenalkan kegunaan layanan 
bagi anak dan perolehan anak sebagai hasil dari partisipasi dan aktivitasnya 
dalam kegiatan layanan bimbingan (pembelajaran); (4) mengungkapkan 
minat anak tentang perlunya layanan bimbingan lebih lanjut; (5) 
mengamati perkembangan anak usia dini dari waktu ke waktu; dan 
(6) mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan 
bimbingan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran.

Dengan dilakukannya evaluasi proses ini maka akan didapatkan 
jawaban-jawaban antara lain tentang pertanyaan (1) apakah pelaksanaan 
layanan bimbingan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran sudah 
sesuai dengan perencanaannya?; (2) apakah guru atau pendamping sudah 
terlibat dan menjalankan fungsinya dengan semestinya?; (3) bagaimanakah 
fasilitas dan perlengkapan dalam pelaksanaan kegiatan, apakah sudah sesuai 
dan mendukung pencapaian tujuan layanan dan kegiatan pendukung yang 
dilakukan?; (4) apakah kekurangan dan kendala yang ditemukan selama 
proses pelaksanaan layanan bimbingan?; dan (5) tindakan apa sajakah yang 
diambil dalam mengatasi kekurangan dan kendala itu?. 

G. Evaluasi Hasil Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini
Lumrahnya evaluasi hasil dilakukan pada akhir suatu program atau 

kegiatan, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan anak dalam 
mengenal, memahami dan menyerap materi yang disampaikan, baik 
dilihat dari sisi kognitif maupun psikomotor. Evaluasi hasil ditujukan pada 
perubahan perilaku anak – pendapat, nilai, sikap, serta perkembangan 
anak – dan berfokus pada semua aspek perkembangan anak usia dini. 
Oleh karena itu evaluasi bimbingan dan konseling bukan diberlakukan 
melalui ulangan, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan berbentuk angka atau 
skor namun diberlakukan dalam proses pencapaian kemajuan perubahan 
perilaku dan perkembangan anak itu sendiri. 

Evaluasi dalam layanan bimbingan dan konseling diarahkan pada 
perolehan anak yang memperoleh layanan bimbingan. Perolehan ini 
hakikatnya diorientasikan kepada permasalahan anak dengan pertanyaan 
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pokok–apakah permasalahan anak terselesaikan?. Perolehan anak ini 
diharapkan dapat lebih mendukung terbina dan berkembangnya perilaku 
positif anak. Oleh karena itu bentuk evaluasi hasil adalah deskripsi tentang 
aspek-aspek yang dievaluasi–partisipasi, aktivitas dan pemahaman anak, 
manfaat bimbingan menurut anak, perolehan anak dari layanan bimbingan, 
dan minat anak terhadap layanan bimbingan lebih lanjut, perkembangan 
anak dari waktu ke waktu, perolehan guru dan pendamping, komitmen 
pihak-pihak terkait, dan suasana (kelancaran) penyelengaraan kegiatan–dan 
mencerminkan sejauh mana proses penyelenggaraan layanan memberikan 
sesuatu yang berharga bagi kemajuan dan perkembangan dan/atau 
memberikan bahan atau kemudahan untuk kegiatan layanan bimbingan 
terhadap anak. 

Adapun waktu pelaksanaan evaluasi hasil menurut Prayitno (1998) dan 
Riska Ahmad (2004) dapat dilakukan melalui tiga tahapan evaluasi yaitu 
(1) tahap immediate, yaitu evaluasi yang dilakukan segera sesaat setelah 
anak mengikuti kegiatan bimbingan; (2) tahap short time, yakni evaluasi 
yang dilakukan beberapa hari (seminggu atau dua minggu) setelah anak 
mendapatkan layanan bimbingan; dan (3) tahap long time, yakni evaluasi 
yang dilakukan setelah anak mendapatkan layanan bimbingan dalam kurun 
waktu yang cukup lama, misalnya sebulan atau kurun waktu semester. 

H. Urgensi Layanan Evaluasi (Proses dan Hasil) dan Tindak 
Lanjut Bimbingan Anak Usia Dini
Layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan 
pendidik pada anak. Ukuran keberhasilan suatu layanan bimbingan dan 
konseling dapat dilihat dari seberapa jauh perubahan yang terjadi pada anak. 
Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini tidak 
dapat dihitung dalam ukuran waktu yang pendek karena kemampuan anak 
untuk memahami, beradaptasi, dan mengubah perilaku bukanlah suatu 
hal yang mudah. Anak akan sangat dipengaruhi oleh keadaan di saat anak 
berada, dan setiap anak memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda-beda.

Layanan evaluasi dan tindak lanjut dilakukan di akhir kegiatan program 
bimbingan yang direncanakan pendidik. Dengan dilakukannya layanan 
tindakan lanjut, pendidik dapat mengetahui keberhasilan layanan yang telah 
dilakukannya, yang berkaitan dengan pengumpulan data, penyampaian 
informasi, pelaksanaan konseling pada anak, dan layanan penempatan 
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yang telah dilakukan. Melalui layanan ini, pendidik dapat menganalisis 
berbagai sebab ketidakberhasilan program yang telah direncanakan, serta 
dapat memberikan perbaikan terhadap proses bimbingan dan konseling 
yang dilakukan pendidik kepada anak. Selain itu, dengan layanan dapat 
memberikan umpan balik kepada pihak lembaga atau penyelenggara 
pendidikan anak usia dini sehingga atas dasar umpan balik itu dapat 
dilakukan usaha perbaikan program bimbingan dan konseling. Dengan 
demikian, layanan tindak lanjut sekaligus berfungsi sebagai alat evaluasi 
terhadap program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan 
(Syaodih, 2004).
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A. Pentingnya Manajemen Program Bimbingan dan Konseling 
untuk Anak Usia Dini
Setelah melaksanakan sebuah perencanaan yang matang dalam 

program bimbingan anak usia dini, langkah selanjutnya adalah 
melaksanakan program perencanaan bimbingan dan konseling tersebut 
secara operasional. Manajemen atau pengelolaan dalam melaksanakan 
sebuah rencana merupakan suatu kegiatan sekelompok individu untuk 
mencapai tujuan bersama, dalam konteks ini, yaitu tujuan bimbingan 
dan konseling. Manajemen dalam perspektif bimbingan dan konseling 
anak usia dini dapat dipandang sebagai suatu proses pembagian tugas 
dan tanggung jawab serta wewenang sehingga tercipta suatu organisasi 
yang dapat digerakkan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tujuan 
yang telah ditentukan (Ernawulan Syaodih, & Mubiar Agustin, 2008: 9.1).

Sebagai sebuah organisasi, layanan bimbingan dan konseling dengan 
program yang telah dirumuskan dengan baik tidak mungkin akan tercipta, 
terselenggara, dan tercapai dengan baik jika tidak memiliki suatu sistem 
tata kelola (manajemen) yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, 
sistematis, dan terarah. Stoner (Nurihsan, 2003) menjelaskan tentang arti 
penting sebuah manajemen, termasuk manajemen program bimbingan dan 
konseling yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah proses 
pendidikan. Dikatakannya bahwa “management is the process of planning, 
organizing, leading and controlling the efforts of organizing members and of using 
all other organizational resources to archive stated organizational goals”. Hal ini 
sejalan dengan kerangka konseptual yang ditawarkan Bottery (1992) dalam 
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Syafaruddin dkk, (2011: 151) bahwa ada sembilan dasar pemikiran yang 
memunculkan keharusan manajemen pendidikan–bimbingan dan konseling 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan – yaitu 
sebagai berikut.

1. Manajemen adalah hal esensial dalam organisasi.

2. Pendidikan adalah mengarah kepada pelanggan.

3. Diperlukan suatu standardisasi produk.

4. Diperlukan peningkatan efisiensi keuangan.

5. Diperlukan adanya akuntabilitas tinggi.

6. Pendekatan standar berkenaan dengan manajemen berdasarkan 
sasaran.

7. Pendidikan berorientasi kepada keunggulan dan pasar kerja.

8. Manajemen secara esensial memiliki sifat dasar hierarki.

9. Suatu cara meningkatkan kinerja adalah melalui kompetensi.

Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah bahwa sistem 
pendidikan nasional dengan berbagai subsistem organisasinya termasuk 
bimbingan dan konseling, membutuhkan sumber daya personel tenaga 
kepembimbingan yang mumpuni untuk meraih keunggulan bimbingan 
dan konseling. Keberhasilan sebagai manajer atau koordinator bimbingan 
dan konseling oleh sejumlah orang atau tenaga ahli dalam sumber daya 
tenaga bimbingan dan konseling bergantung atas bagaimana tantangan ini 
dijawab manajemen personalia bimbingan dan konseling sehingga dapat 
dijalankan dengan baik.

Dalam konteks ini manajemen layanan bimbingan dan konseling 
untuk anak usia dini dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan 
oleh guru atau pendamping dalam rangka membuat suatu perencanaan, 
pengorganisasian, dan juga kegiatan evaluasi sebagai upaya untuk 
mencapai tujuan kegiatan yang telah ditentukan. Pentingnya manajemen 
program bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilandaskan antara 
lain bahwa manajemen memengaruhi pendidikan anak usia dini dalam 
mengembangkan dan melaksanakan program belajar (permainan) yang 
sangat edukatif bagi anak didik, serta mempermudah pengelola pendidikan 
anak usia dini untuk menilai perkembangan lembaganya dalam mengemban 
misi sebagai lembaga pendidikan prasekolah.

Dummy



317Bab 10 | Manajemen Program Bimbingan dan Konseling untuk Anak Usia Dini

Berangkat dari uraian di atas pentingnya manajemen bimbingan dan 
konseling untuk anak usia dini didasarkan pada pertimbangan bahwa 
pelaksanaan pendidikan anak usia dini merupakan hal yang paling 
fundamental dalam mempersiapkan anak menjalani pertumbuhan dan 
perkembangannya secara optimal. Karena itu diperlukan perencanaan yang 
baik, pengorganisasian sumber daya yang mantap, pelaksanaan program 
yang terarah, dan pengawasan (evaluasi) yang terkendali dengan baik. 
Dengan begitu semua komponen dapat bekerja sama dalam mencapai 
tujuan pendidikan anak usia dini secara efektif dan efisien.

B. Aspek Ketenagaan Bimbingan dan Konseling untuk Anak 
Usia Dini
Pada hakikatnya bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan 

kepada individu agar individu mampu mencapai perkembangan yang 
optimal. Bantuan dalam arti bimbingan yaitu memfasilitasi individu 
untuk mengembangkan kemampuan memilih dan mengambil keputusan 
atas tanggung jawab sendiri. Sedangkan perkembangan optimal adalah 
perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianut 
(Kartadinata, 2010: 204).

Bagi anak usia dini bimbingan dan konseling yang diberikan kepada 
mereka adalah bimbingan dan konseling perkembangan yaitu sebuah 
upaya pemberian bantuan kepada anak usia dini yang dilakukan secara 
berkesinambungan, supaya mereka dapat memahami dirinya sehingga 
mereka sanggup bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan 
lingkungan, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. 
Bimbingan membantu peserta didik yang masih sangat belia ini untuk 
mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk 
Tuhan, makhluk sosial dan pribadi, dan secara psikologis menavigasi 
anak untuk sukses, mengakui dan memfokuskan pada kekuatan dan aset 
yang dimiliki anak serta memanfaatkan minat anak sebagai energi dalam 
kegiatan pembelajarannya.

Dengan mempertimbangkan kondisi dan sistem yang berlaku selama 
ini pada pendidikan anak usia dini, guru atau pendamping dipandang 
sebagai personel yang paling memungkinkan dalam melaksanakan layanan 
bimbingan dan konseling. Guru kelas adalah guru atau pendamping yang 
sehari-hari bertemu dengan anak-anak karena kondisi seperti ini maka 
selama anak berada di lembaga pendidikan anak usia dini guru atau 
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pendampinglah yang lebih tahu tentang perkembangan dan perubahan 
yang terjadi pada anak. Selain dari itu, guru atau pendamping pula yang 
lebih dekat dengan anak. Oleh karena itu, seorang guru atau pendamping 
anak usia dini perlu memiliki pemahaman yang tepat dan keterampilan 
yang memadai dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling 
untuk anak usia dini.

Pemahaman dimaksud bukan hanya dalam hal membantu anak agar 
lebih memahami fakta dan statusnya sebagai anak, jenis kelaminnya, tugas-
tugasnya, kebutuhan-kebutuhan dan pemenuhannya, kekayaan dirinya, 
pemeliharaan kesehatan, penjagaan keselamatan diri, dan lain-lainnya 
namun juga membantu anak memahami tentang anggota keluarganya, 
orang-orang yang ada di sekitar rumahnya, teman-temannya, lingkungan 
alamnya, sarana dan prasarana yang ada di sekitarnya, dan beberapa 
peraturan yang ada di masyarakat sekitarnya. Selain itu anak juga dibantu 
untuk mengembangkan kemampuan sosialnya meskipun dalam taraf 
yang masih sederhana, antara lain kemampuan dasar berkomunikasi, 
berinteraksi, beradaptasi, bekerja sama baik dengan teman-temannya, 
dengan saudaranya maupun orang lain dalam kehidupan kesehariannya. 

Selain guru atau pendamping, menurut Ernawulan Syaodih dan Mubiar 
Agustin (2008: 9.8) kepala atau koordinator pendidikan anak usia dini juga 
memiliki peran dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak 
usia dini. Semua program pendidikan yang ada di lingkungan pendidikan 
anak usia dini menjadi tanggung jawab penuh kepala atau koordinator 
lembaga pendidikan anak usia dini.

Terkait dengan kompetensi ketenagaan pendidik, menurut Surya 
(2002), seorang guru atau pendamping anak seyogianya memiliki 
keterbukaan psikologis dalam berinteraksi dengan anak, dengan (1) 
keterbukaan psikologis merupakan prakondisi yang penting untuk dapat 
memahami pikiran dan perasaan orang lain, dalam hal ini guru atau 
pendamping diharapkan mampu memahami pikiran dan perasaan setiap 
anak; dan (2) keterbukaan psikologis penting untuk menciptakan suasana 
antar pribadi yang dapat mendorong anak untuk mengembangkan diri. 
Sebagai suatu konsep, keterbukaan psikologis menyangkut satu kontinum, 
mulai dari keterbukaan psikologis hingga ketertutupan psikologis.

Selain keterbukaan psikologis seorang guru atau pendamping 
seyogianya juga memberikan perhatian khusus terutama kepada anak-anak 
yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Kedua 
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bentuk kecerdasan tersebut – di bawah normal ataupun di atas normal 
– membutuhkan perencanaan khusus dalam proses pembelajarannya 
sehingga anak dapat memiliki pengalaman yang optimal. Perencanaan 
tersebut harus dilaksanakan karena sehari-hari anak yang lambat berada di 
bawah rata-rata (slow learner) maupun anak jenius harus bermain bersama-
sama pada umumnya. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan pribadi 
dalam proses bimbingan dan konseling. Pendekatan pengembangan pribadi, 
yaitu dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang 
sesuai dengan kondisi dan kemampuan dirinya. Pendekatan ini dapat 
dilakukan dengan memberikan tugas-tugas individual, penempatan anak 
dalam kelompok berdasarkan minat dan kemampuan.

Penempatan atau kedudukan seorang dalam kontinum tersebut 
didasarkan pada kemampuan menggunakan pengalamannya sendiri, seperti 
keinginan, perasaan, dan fantasi untuk tujuan penyesuaian diri. Semakin 
besar kemampuan dan kecakapannya dalam hal tersebut maka makin dekat 
tempat pribadinya dalam kutub keterbukaan psikologis dalam kontinum 
tersebut. Di sinilah terletak arti pentingnya seorang pembimbing – guru 
atau pendamping – menciptakan suasana lingkungan yang kondusif.

Perolehan perilaku yang diharapkan terbentuk pada diri peserta 
didik dalam bimbingan harus dirumuskan secara komprehensif dan 
selanjutnya nanti dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam pengembangan 
program bimbingan. Sedangkan esensi strategi untuk mengembangkan 
dan menguasai perilaku yang diharapkan terletak pada pengembangan 
lingkungan belajar yakni lingkungan yang memungkinkan peserta didik 
memperoleh perilaku baru yang lebih efektif (Kartadinata, 2000: 19). 
Lebih lanjut Kartadinata (2010) menjelaskan bahwa tujuan bimbingan 
dalam mengenal lingkungan adalah untuk membuat individu mengetahui 
dan memahami hal-hal yang berada di sekitarnya dengan objektivitas 
yang tinggi. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan budaya, ideologi, 
politik, sosial, ekonomi dan norma-norma hukum dapat disikapi secara 
positif dan dinamis. Dengan pengenalan terhadap kondisi lingkungan 
rumah tangga, sekolah dan masyarakat yang lebih luas diharapkan individu 
(anak) tidak gamang dan takut bila berada di lingkungan yang kurang 
menguntungkan, namun sebaliknya menerimanya secara wajar, berusaha 
menyesuaikan diri, dan bahkan berusaha memperbaikinya. Dengan kata 
lain dengan mengenal lingkungan di mana ia berada, individu diharapkan 
dapat memanfaatkan situasi dan kondisi lingkungan tersebut secara optimal 
untuk mengembangkan diri secara mantap dan berkelanjutan.
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Guru atau pendamping yang berperan sebagai fasilitator pembelajaran, 
harus terbuka dalam pikiran maupun tindakannya karena ia senantiasa 
akan berinteraksi dengan anak sebagai pribadi. Proses pembelajaran yang 
efektif menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap anak serta 
terciptanya suasana hubungan pedagogis yang mendorong anak untuk 
mengembangkan diri. Guru atau pendamping harus senantiasa terbuka 
dalam menghadapi berbagai rangsangan yang datang dari anak atau pihak 
lainnya. Keterbukaan ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya pola-
pola hubungan yang bersifat pedagogis.

Jadi dengan adanya sikap keterbukaan yang diperlihatkan oleh guru 
atau pendamping, maka anak juga belajar dan berlatih mengembangkan 
sikap untuk terbuka kepada orang lain terutama kepada guru dan temannya. 
Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa guru atau pendamping terlebih 
dahulu bersifat terbuka dan tidak pura-pura, agar anak juga berbuat 
demikian. Dalam bimbingan dan konseling keterbukaan ini merupakan 
salah satu asas dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling yang 
tanpa asas keterbukaan akan membuat proses bimbingan tidak akan 
berjalan dengan efektif. Asas ini sangat berhubungan dengan terbinanya 
asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri anak sebagai sasaran 
layanan bimbingan dan konseling.

Di samping keterbukaan psikologis, dimensi psikologis kepribadian 
guru juga mencakup kemampuan melakukan komunikasi yang baik dan 
menjadi sesuatu yang sangat esensial dalam upaya proses bimbingan 
dan konseling yang efektif. Seorang guru atau pendamping dituntut 
untuk mampu berkomunikasi aktif dengan anak-anak. Ia harus berusaha 
menghilangkan kesenjangan psikologis yang biasanya menjadi penghambat 
hubungan antara guru atau pendamping dengan anak. Ia harus membangun 
kedekatan dengan anak-anaknya, namun tetap menjaga kewibawaannya 
sebagai guru atau pendamping. Di sinilah aspek kualitas kepribadian guru 
(konselor) menjadi piranti sebuah pencapaian konseling yang efektif. 
Dengan kata lain pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang 
efektif banyak ditentukan oleh konselor. Keberhasilan dan keefektifan 
sebuah proses bimbingan dan konseling sangat dipengaruhi oleh kualitas 
kepribadian konselor. 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor 
menjadi faktor penentu bagi pencapaian bimbingan dan konseling yang 
efektif, di samping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan 
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keterampilan terpeutik atau konseling. Jadi secara tegas dapat dikatakan 
bahwa kepribadian seorang konselor merupakan faktor yang sangat penting 
dalam proses bimbingan dan konseling, karena kepribadian konselor 
merupakan titik tumpu penyeimbang antara pengetahuan perilaku dan 
keterampilan konseling. Kualitas kepribadian konselor, pengetahuan 
mengenai perilaku, dan keterampilan bimbingan dan konseling harus 
seimbang. Saat titik tumpu ini kokoh akan menghasilkan perubahan 
perilaku positif dalam konseling sebab di sinilah akan tampak bagaimana 
pengetahuan dan keterampilan berkorelasi kerja secara seimbang dengan 
kepribadian konselor. 

Hal ini juga bermakna bahwa kepribadian guru sebagai tenaga dalam 
proses bimbingan dan konseling sangat berhubungan dengan peranan dan 
tanggung jawabnya dalam melaksanakan semua ragam dan jenis layanan 
bimbingan dan konseling merefleksikan pada kualitas konselor yang 
terefleksi pada semua aspek keunggulan yang mencakup pribadi, wawasan, 
pengetahuan, dan keterampilan serta nilai-nilai yang dimilikinya. Tentu saja 
hal-hal dimaksud akan memudahkan konselor menjalankan proses layanan 
konseling sehingga muaranya adalah keberhasilan konseling yang efektif. 
Karena itu sering ada ungkapan kualitas pribadi konselor ini merupakan 
kriteria yang amat penting dan sangat menentukan keefektifan konselor 
melebihi pendidikan dan pelatihan yang pernah didapatkan oleh konselor. 
Sejumlah hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keefektifan konselor 
dan hasil konselingnya yang menggembirakan banyak ditentukan oleh 
kualitas pribadi konselor tersebut. Kualitas pribadi konselor juga dapat 
yang akhirnya membuat konseli mau dan merasa nyaman mendatangi 
untuk meminta bantuan konselor. 

Dalam kenyataan di lapangan, tidak sedikit para peserta didik yang 
enggan untuk datang ke ruang bimbingan dan konseling atau merasa takut 
bila dipanggil gurunya, bukan karena konselor atau gurunya yang kurang 
keilmuannya dalam bidang bimbingan dan konseling, tetapi karena mereka 
memiliki kesan bahwa konselor (guru atau pembimbing) tersebut bersifat 
judes atau kurang ramah. Hal sedemikian memang tidak mudah untuk 
dilakukan, bahkan pada beberapa kasus ditemukan guru atau pendamping 
yang tidak mampu menempatkan dirinya dengan baik di depan anak-
anaknya. Ada yang selalu ingin dihormati oleh anak sehingga terjadi jarak 
dan kekakuan dalam melakukan interaksi dengan anaknya, sebaliknya ada 
juga yang terlalu akrab sehingga tidak dapat menjaga wibawa. Komunikasi 
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sangat penting untuk memperlancar tugas-tugas guru atau pendamping 
yang setiap hari harus berdialog dengan anak-anaknya. Seorang guru atau 
pendamping yang sukses membangun komunikasi di lingkungan anak-
anaknya akan memudahkan dirinya untuk menjadi bagian tak terpisahkan 
dari anak-anaknya. Kondisi yang bertolak belakang akan terjadi jika ia 
mengalami kegagalan dalam membangun komunikasi.

Satu hal penting yang membedakan hubungan persahabatan dengan 
hubungan konseling adalah kompetensi yang dimiliki konselor. Konselor 
yang efektif adalah yang memiliki (a) pengetahuan akademik, (b) 
kualitas pribadi, dan (c) keterampilan konseling. Konselor yang memiliki 
kompetensi akan melahirkan rasa percaya pada diri anak (konseli) untuk 
meminta bantuan konseling terhadap konselor tersebut. Di samping itu, 
kompetensi ini juga sangat penting bagi efisiensi waktu pelaksanaan 
konseling. Untuk itulah guru atau konselor dituntut untuk selalu 
melakukan hal-hal berikut ini.

1. Secara terus menerus meningkatkan pengetahuannya tentang tingkah 
laku dan konseling dengan banyak membaca atau menelaah buku-buku 
atau jurnal-jurnal yang relevan; menghadiri acara-acara seminar dan 
diskusi tentang berbagai hal yang terkait dengan profesinya.

2. Menemukan pengalaman-pengalaman hidup baru yang membantunya 
untuk lebih mempertajam kompetensi, dan mengembangkan 
keterampilan konselingnya. Upaya itu ditempuhnya dengan cara 
menerima risiko, tanggung jawab, dan tantangan-tantangan yang dapat 
menimbulkan rasa cemas. Kemudian dia menggunakan rasa cemas itu 
untuk mengaktualisasikan potensi-potensinya.

3. Mencoba gagasan-gagasan atau pendekatan-pendekatan baru dalam 
konseling. Mereka senantiasa mencari cara-cara yang paling tepat atau 
berguna untuk membantu konseli dengan pelayanan yang maksimal.

4. Mengevaluasi efektivitas konseling yang dilakukannya, dengan 
menelaah setiap pertemuan konseling, agar dapat bekerja lebih 
produktif.

5. Melakukan kegiatan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang telah 
dilaksanakan untuk mengembangkan atau memperbaiki proses 
konseling.

Pada akhirnya miskomunikasi tidak akan menguntungkan kedua belah 
pihak, yakni guru dan anak. Untuk membangun komunikasi yang efektif 
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guru berperan sangat signifikan. Seorang guru dituntut untuk menjadi 
pintu pembuka dalam menciptakan komunikasi dua arah yang saling 
memberi dan menerima (take and give). Dalam hal ini, inisiatif ada di tangan 
guru. Guru atau pendamping yang komunikatif akan berusaha menciptakan 
suasana senyaman mungkin sehingga proses pembelajaran berjalan dengan 
baik dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guru atau 
pendamping yang menguasai dasar-dasar komunikasi berupaya melibatkan 
anak-anaknya sehingga tidak terjadi hambatan psikologis selama proses 
pembelajaran berlangsung. Ia akan berindak sebagai motivator yang selalu 
mencari dan mengembangkan gagasan kreatif untuk meningkatkan gairah 
belajar para anaknya. 

Bagaimanapun, setiap guru adalah pendidik dan pembimbing bagi 
peserta didiknya. Dengan mengemban peran ini maka seyogianyalah guru 
memiliki perasaan kasih, sayang, dan tanggung jawab dalam membimbing 
dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik dalam diri 
anak didiknya. Oleh karena itulah, guru sangat perlu memiliki pemahaman 
yang tepat dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan program 
bimbingan untuk anak usia dini.

C. Prosedur (Teknik) Bimbingan dan Konseling untuk Anak Usia 
Dini
Ernawulan Syaodih dan Mubiar Agustin (2008: 9.14) mengemukakan 

secara gamblang tentang prosedur atau teknik bimbingan dan konseling 
untuk anak usia dini. Dikatakan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling 
untuk anak usia dini lebih berorientasi pada pengembangan, oleh karena 
itu sistem bimbingan dan konseling untuk anak usia dini menghendaki 
keterpaduan antara pendekatan pengajaran dengan bimbingan. Layanan 
bimbingan dan konseling bagi anak usia dini tidak dialokasikan pada waktu 
yang berbeda, namun terpadu dengan proses pembelajaran yang dilakukan 
guru atau pendamping di dalam kelas maupun di luar kelas. Penciptaan 
lingkungan kondusif dalam mendukung pengembangan perilaku sosial, 
pribadi maupun pengembangan keterampilan merupakan strategi yang 
efektif untuk digunakan pada pendidikan anak usia dini.

Di dalam lingkungan belajar dikembangkan peluang, harapan, 
pemahaman, persepsi yang memungkinkan peserta didik memperkokoh 
dan memenuhi kebutuhan dan motif dasar mereka atau mungkin 

Dummy



324 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

mendorongnya untuk mengubah atau menyesuaikan kebutuhan dan 
motif dasar tersebut kepada perilaku dan nilai-nilai yang berkembang 
dalam lingkungan belajar. Di dalam konsep bimbingan dan konseling 
perkembangan lingkungan belajar dirumuskan ke dalam konsep lingkungan 
(ekologi) perkembangan manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang 
diungkapkan oleh Blocher (1974: 26) yang menjelaskan bahwa ekologi 
perkembangan merupakan learning environment berupa lingkungan fisik, 
sosial, psikologis di mana individu belajar memperoleh tingkah laku 
baru. Ekologi ini tercakup dalam tiga struktur yaitu struktur kesempatan 
(opportunity structure), struktur dukungan (support structure) dan struktur 
ganjaran (reward structure).

Dalam konteks yang senada Suherman (2007), menambahkan bahwa 
kegiatan bimbingan untuk anak usia dini memiliki arah atau orientasi 
untuk mencapai target/tujuan sebagai berikut.

1. Membantu mengembangkan proses interaksi baik dengan dirinya juga 
dengan orang lain serta lingkungan secara efektif.

2. Membantu memfasilitasi pemahaman yang bermakna bagi anak 
sehingga tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tangguh dan 
selalu memiliki pandangan yang positif baik tentang dirinya dan juga 
lingkungannya.

3. Membantu anak melakukan pemaknaan diri dan lingkungan sehingga 
posisi dirinya dalam lingkungan lebih baik dan bermanfaat.

4. Klarifikasi tentang tujuan dan nilai-nilai. Dalam hal ini, guru atau 
pendamping membantu anak supaya tidak memiliki tujuan dan nilai 
yang jelas, positif, dan bermakna.

5. Tingkah laku yang akan datang artinya guru atau pendamping 
membantu anak membuat rencana pengembangan pribadi, sosial, 
karier, ataupun keluarga baik jangka pendek, menengah, dan juga 
jangka panjang sehingga memiliki masa depan yang lebih jelas dan 
terarah.

D. Kerja Sama Pendidikan Anak Usia Dini dengan Orang Tua 
dan Ahli Lain 
Keberadaan proses pendidikan anak usia dini bagi setiap anak 

merupakan tahapan penting dalam mengarahkan perkembangan anak. 
Dalam hal ini setiap orang tua bertanggung jawab menentukan pola 
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pendidikan anak pada tahapan usia dini, baik pendidikan yang mengarahkan 
kemampuan sosial, emosional, dan kognitif serta keagamaan anak menuju 
terbentuknya pribadi yang utuh, yang dalam konteks pendidikan Islam 
disebut dengan kepribadian shaleh. 

Dalam perspektif Islam pada masa usia dini merupakan masa penting 
dalam menanamkan nilai-nilai agama, maka pendidik berkewajiban 
memerhatikan sepenuhnya penanaman nilai agama dengan pembiasaan, 
keteladanan, dan nasihat dengan sebaik-baiknya. Para pendidik harus 
benar-benar membantu pertumbuhan dan perkembangan religius dalam 
jiwa anak usia dini, melalui kebiasaan berpakaian Muslim, akhlak dan 
sopan santun, pemberian nama yang Islami, berbahasa sopan dan baik, 
kebiasaan makan, dan perilaku Islami.

Keberhasilan program bimbingan dan konseling pada anak usia dini 
tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak yang terlibat. Dengan kata lain 
layanan bimbingan dan konseling bagi anak usia dini tidak dapat dilakukan 
sendiri oleh guru atau pendamping, tetapi perlu adanya dukungan dari 
pihak lain. Guru atau pendamping hanya bertemu dengan anak umumnya 
2-2,5 jam perhari, dengan jumlah anak yang cukup bervariasi. Kebutuhan 
dan permasalahan yang dihadapi anak dalam satu kelas juga beragam. 
Seperti yang diungkapkan pada bahasan sebelumnya bahwa permasalahan 
anak mungkin terkait dengan masalah intelektual, sosial, emosi atau 
kondisi fisiknya. Dengan adanya keterbatasan kemampuan dan waktu yang 
dimiliki guru atau pendamping anak usia dini maka guru atau pendamping 
membutuhkan kerja sama khususnya dengan orang tua dan ahli lain seperti 
dokter anak dan psikolog (Syaodih, 2004).

Adanya kerja sama ini sangat dituntut guna peningkatan mutu layanan 
bimbingan dan konseling. Suatu program pelayanan bimbingan dan 
konseling tidak mungkin akan terselenggara dan tercapai dengan baik bila 
tidak memiliki suatu sistem kerja sama yang bermutu, yang dilaksanakan 
secara jelas, sistematis, dan terarah. Adanya relasi antarkomponen – 
orang tua, ahli lain, dan guru–akhirnya akan membuahkan hasil layanan 
bimbingan dan konseling yang efektif.

Orang tua adalah salah satu pihak yang berperan sangat penting dalam 
membantu guru atau pendamping dalam upaya menumbuhkembangkan 
anak karena orang tua pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting 
bagi perkembangan anak. Orang tua merupakan pendidik yang pertama dan 
utama bagi anak-anaknya. Setelah anak pulang belajar, anak akan kembali 
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dalam lingkugan keluarga karena orang tua memiliki lebih banyak waktu 
dan kesempatan serta pemahaman yang lebih terhadap perkembangan 
yang dialami anak maka orang tua selayaknya memberikan perhatian 
dan perlakuan yang sejalan dengan perlakuan yang diberikan guru atau 
pendamping anak usia dini.

Kerja sama yang dapat dijalin antara guru atau pendamping dan orang 
tua diarahkan untuk bersama-sama membantu mengembangkan anak 
agar dapat berkembang secara optimal. Langkah yang ditempuh guru atau 
pendamping selama pembelajaran perlu diketahui dan dipahami oleh orang 
tua, termasuk masalah-masalah yang mungkin dihadapi anak. Apabila 
orang tua dapat memahami perkembangan anak maka diharapkan orang tua 
dapat memberikan perlakuan yang lebih tepat lagi bagi anaknya di rumah.

Sebagaimana telah berlaku secara umum bahwa keluarga merupakan 
lingkungan pertama yang menjadi tempat bagi anak untuk “belajar”. Anak 
pertama-tama mengenal anggota dalam keluarga, mulai ibu, bapak, dan 
saudara-saudaranya. Sebagai suatu sistem keluarga merupakan organisasi 
yang saling terkait. Artinya, apabila ada kebahagiaan maka semua anggota 
dalam keluarga akan senang, akan tetapi sebaliknya apabila ada masalah 
maka semua sistem dapat ikut terganggu dan merasakan ketidakbahagiaan.

Pandangan keluarga sebagai sistem ini diprakarsai oleh L. Von Bartalanffy 
(Willis, 1994) dengan istilah open system. Dikatakan terbuka karena adanya 
import dan export sehingga hal itu dapat mengubah komponen-komponen 
dalam sistem. Teori ini diaplikasikan terhadap keluarga, sejak itu tampak 
bahwa teori sistem dalam keluarga menggantungkan pandangan lama yang 
cenderung memfokuskan pada individu. Pandangan lama itu mengatakan 
bahwa keluarga merupakan penjumlahan dari individu-individu, sedangkan 
teori sistem berlawanan dengan pandangan ini karena menurut teori sistem 
seseorang dalam keluarga tidak akan dapat memahami masalah keluarga 
tanpa memahami saling hubungan, komunikasi, dan interaksi antara 
anggota keluarga. Salah satu masalah yang dapat menjadikan terganggunya 
sistem dalam keluarga adalah permasalahan yang berhubungan dengan 
anak. Khususnya pada saat anak berada pada usia dini atau usia bermain 
(Syaodih dan Agustin, 2008: 9.16).

Bila ditelaah lebih jauh terhadap kebutuhan keluarga khususnya 
dan masyarakat umumnya, Masbukin (2010: 60) mengemukakan bahwa 
sebenarnya keberadaan pendidikan anak usia dini di samping dipandang 
perlu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, 
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keberadaan pendidikan anak usia dini juga merupakan suatu hal yang 
bisa digunakan untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat secara 
umum. Memang perlu ditegaskan di sini bahwa istilah kebutuhan digunakan 
dengan maksud yang berbeda-beda. Para pakar psikologi menggunakan 
istilah kebutuhan dengan merujuk kebutuhan dasar. Menurut para pakar, 
kebutuhan dapat dipelajari. Kebutuhan dapat diberi arti sebagai sesuatu 
yang harus dipenuhi. Sesuatu tersebut termasuk keinginan, kehendak, 
harapan, atau keadaan.

Sebagai makhluk sosial, masyarakat memiliki serangkaian kebutuhan 
dasar yang harus dipenuhi, yang menurut Maslow (1965) ada lima hierarki 
kebutuhan dasar pada setiap manusia yang harus dipenuhi, yakni (1) 
kebutuhan fisiologis/biologis, (2) kebutuhan rasa aman, (3) kebutuhan 
ingin dihargai/diterima, (4) kebutuhan ingin dicintai, dan (5) kebutuhan 
aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang sangat vital 
pada kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi secara 
komprehensif, maka potensi dalam diri manusia akan terhambat dan tidak 
akan dapat berkembang secara optimal.

Guna menjawab pertanyaan tentang apakah kebutuhan masyarakat 
terhadap pendidikan anak usia dini sama seperti kebutuhan mereka 
terhadap taman penitipan anak (TPA), kelompok bermain, TK/RA dan 
sejenisnya? Untuk menjawab pertanyaan ini maka sebelumnya perlu 
dijelaskan dulu tentang pengertian kebutuhan masyarakat dan masyarakat 
yang bagaimana. Sudah dimaklumi secara umum bahwa kehidupan 
berkeluarga – baik di kota-kota besar maupun di desa – berubah dengan 
semakin kompleksnya, terutama permasalahan yang timbul mengenai 
pengasuhan anak usia dini. Orang tua yang sibuk bekerja di luar rumah 
meninggalkan anaknya yang diasuh oleh pembantu atau orang yang dekat 
dengan keluarga tersebut. Para ibu yang tadinya mengasuh anak di rumah 
terpaksa harus bekerja untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Maka, 
hubungan antara orang tua dan anak pun menjadi renggang. Komunikasi 
antara anak-anak dan orang tua menjadi terbatas, yaitu hanya terjadi 
saat pulang kerja. Anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan 
lingkungan. Kondisi semacam ini – jika tidak terkontrol oleh orang tua – 
dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan tidak 
optimal. Berangkat dari kondisi inilah, kehadiran pendidikan anak usia 
dini sangat menolong dan membantu orang tua mendidik anak-anaknya.
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Uraian di atas memberikan gambaran bahwa kehadiran pendidikan 
anak usia dini akhirnya dapat menjadi salah satu solusi bagi para orang 
tua yang selama ini sudah “tidak sanggup” mendidik anak-anak mereka 
sendiri secara langsung. Sebaliknya, dengan adanya hal yang demikian, 
maka keberadaan pendidikan anak usia dinipun kian kokoh dan sulit 
untuk ditiadakan. Bahkan akan sangat mungkin pendidikan anak usia 
dini menjadi terus berkembang dan ditingkatkan, baik kuantitas maupun 
kualitasnya, salah satu bentuknya adalah adanya kerja sama (mitra) antar 
anggota masyarakat. Kerja sama ini sangat penting dilakukan mengingat 
pendidikan anak usia dini merupakan sebuah badan atau organisasi yang 
memerlukan pertimbangan, dukungan, kontrol, dan mediator dari mitra 
pendidikan anak usia dini. Hal yang demikian akan didapat dari kerja sama 
yang dibentuk baik dari orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, tokoh pendidikan, kepala sekolah SD/MI, dunia usaha/industri, 
organisasi profesi tenaga kependidikan, dan para ahli lainnya yang berkaitan 
dengan anak usia dini (tenaga medis, psikolog anak, pekerja sosial, terapis, 
dan profesional lain) sesuai dengan kasus yang ada. Jaringan kerja sama 
diperlukan agar penyelenggaraan program berjalan efektif dan efisien serta 
menjamin keberlangsungan program pendidikan usia dini. 

Dalam konteks kerja sama guru atau pendamping dengan orang tua 
di rumah terkait dengan upaya membantu mengembangkan potensi anak 
dapat dilakukan melalui aktivitas bermain. Bagi anak kegiatan bermain 
merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena kalau kebutuhan 
tersebut tidak terpenuhi, tentunya akan berdampak kepada terganggunya 
tahap perkembangan pada fase berikutnya. Mungkin dampaknya tidak akan 
segera terlihat, melainkan mungkin akan tampak pada saat anak berada 
pada usia remaja/dewasa (Semiawan, 2002). Kerja sama juga perlu dijalin 
dengan dokter anak dan psikolog karena para ahli ini memiliki kewenangan 
dalam menangani berbagai masalah fisik atau psikologis anak. Guru atau 
pendamping tidak disiapkan untuk mengatasi semua permasalahan yang 
mungkin dihadapi anak, termasuk masalah fisik dan psikologis. Oleh 
karenanya, guru atau pendamping memiliki keterbatasan tertentu dan 
membutuhkan kerja sama dengan ahli lain.

Dokter anak adalah seorang yang dipersiapkan untuk membantu 
mengatasi berbagai problema yang dihadapi anak dan membantu agar 
tumbuh kembang anak berjalan optimal. Melalui kerja sama dengan dokter 
anak, guru atau pendamping dapat meminta dokter untuk melakukan 
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pemeriksaan rutin terhadap perkembangan fisik anak, membantu 
menyembuhkan penyakit yang diderita anak, mendeteksi kelainan fisik 
yang mungkin dialami anak, dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi 
orang tua. Kerja sama dengan psikolog dapat dilakukan dengan meminta 
psikolog menangani anak-anak yang mungkin memiliki kelainan masalah 
psikologis tertentu atau memberikan pemahaman yang lebih luas tentang 
perkembangan anak baik untuk guru atau pendamping maupun orang 
tua. Kerja sama yang terjalin antara guru atau pendamping, orang tua, 
dan ahli lain merupakan hal yang sangat tepat dalam upaya membantu 
perkembangan anak. Ini bermakna layanan bimbingan pada pendidikan 
anak usia dini merupakan tugas bersama semua personel sesuai dengan 
kinerjanya masing-masing (Syaodih dan Agustin, 2008: 9.17).

E. Aspek Daya Dukung Lingkungan terhadap Kegiatan 
Bimbingan dan Konseling untuk Anak Usia Dini
Profesi bimbingan dan konseling harus senantiasa terbuka untuk 

berkembang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni serta tuntutan lingkungan akademis dan profesional, sehingga mampu 
memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan nasional dan 
kehidupan manusia pada umumnya. Pendekatan bimbingan dan konseling 
bergeser dari supply-side ke demand-side dengan melakukan upaya proaktif 
kepada masyarakat yang menjadi target layanan, menggunakan berbagai 
sumber dan teknologi informasi untuk memperkaya peran profesional, 
mengembangkan manajemen informasi dan jaringan kerja konselor serta 
memanfaatkan berbagai jalur dan setting layanan.

Bimbingan dan konseling tidak lagi hanya dipelajari sebagai perangkat 
teknik, melainkan sebagai kerangka berpikir dan bertindak yang bernuansa 
kemanusiaan dan keindividualan. Nuansa dimaksud lebih tampak 
dalam masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society) yang 
menempatkan orientasi kemanusiaan dan belajar sepanjang hayat sebagai 
sentral feature dari kehidupan masyarakat masa kini dan yang akan datang. 
Proses pendidikan tidak lagi sebagai proses parsial, melainkan merupakan 
proses holistik yang memadukan domain belajar, yang memadukan 
pendidikan umum dan kejuruan sebagai satu kontinum pengetahuan, 
nilai, kompetensi dan keterampilan. Dalam perspektif ini, bimbingan dan 
konseling memiliki peran membantu masyarakat kebutuhan belajar baru 

Dummy



330 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini

dan memberdayakan mereka dalam memperoleh keseimbangan hidup, 
belajar dan bekerja. Bimbingan dan konseling menjadi proses sepanjang 
hayat (life long counseling) yang dapat diakses secara kelanjutan oleh 
seluruh lapisan masyarakat berorientasi holistik, mampu menyediakan 
layanan dalam rentang yang luas dan bervariasi, termasuk kelompok warga 
masyarakat yang tak beruntung.

Pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk memberikan 
bantuan kepada individu untuk mengenal dan memahami diri dan 
lingkungan, mengarahkan diri, membuat alternatif pilihan dan mengambil 
keputusan dalam pemecahan masalah secara lebih tepat dalam rangka 
menuntaskan tugas-tugas perkembangan serta mewujudkan dirinya secara 
optimal. Layanan bimbingan dan konseling tidak hanya berurusan dengan 
perilaku salah suai atau bermasalah, juga tidak sekadar mencegah perilaku 
bermasalah, melainkan mengembangkan aspek-aspek kepribadian secara 
menyeluruh.

Layanan bimbingan dan konseling merupakan subsistem yang terpadu 
dalam sistem pendidikan khususnya pendidikan untuk anak usia dini. 
Bimbingan dan konseling hanya akan berjalan dengan baik jika mendapat 
teman yang layak di dalam sistem tersebut sehingga layanan bimbingan dan 
konseling anak dirasakan memberikan sumbangan yang berarti terhadap 
pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini.

Guru atau pendamping bukanlah petugas bimbingan dan konseling 
yang dapat pekerja sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari guru atau 
pendamping lain dan pimpinan, tetapi keterlaksanaan layanan bimbingan 
dan konseling dan ketercapaian tujuan pendidikan merupakan tugas 
bersama semua personel dalam satu lembaga pendidikan anak usia dini. 
Oleh karena itu, daya dukung lingkungan baik dukungan manajerial, sosial 
maupun sarana fisik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya 
peningkatan mutu pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak usia 
dini. Semiawan (2002) menyampaikan beberapa prinsip belajar sebagai 
dukungan lingkungan yang dapat membantu mengembangkan potensi 
anak usia dini sebagai berikut ini.

1. Untuk dapat belajar dengan baik, anak membutuhkan suasana yang 
wajar, tanpa tekanan.

2. Untuk dapat belajar dengan baik, anak membutuhkan suasana yang 
merangsang.
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3. Dalam proses pembelajaran anak membutuhkan bimbingan dan 
bantuan guru atau pendamping.

4. Dalam proses pembelajaran, anak memerlukan kesempatan untuk 
berkomunikasi, baik dengan guru atau pendamping, dengan teman, 
maupun dengan lingkungan.

5. Kebutuhan anak tentang apa yang diuraikan dalam nomor 1, 2, 3, dan 
4 berbeda-beda ragam dan kadarnya.

Terkait tentang kompetensi guru atau pendamping anak usia dini 
secara lebih spesifik, kompentensi dan kualitas yang harus dikuasai guru 
atau pendamping dalam mengelola lingkungan belajar adalah sebagai 
berikut.

1. Kompetensi dalam membangun dan mengatur lingkungan belajar.

2. Kompetensi dalam menata dan mengkreasikan lingkungan belajar.

3. Kompetensi dalam memelihara keselamatan lingkungan belajar.

4. Kompetensi dalam memelihara kesehatan lingkungan belajar.

5. Kompetensi dalam hubungan komunikasi.

Untuk memahami bagaimana pentingnya dukungan lingkungan dan 
fungsi lingkungan dalam pendidikan anak usia dini dapat disimak dalam 
uraian berikut ini. 

 Sejumlah penelitian di beberapa dekade memperlihatkan bahwa masa 
kanak-kanak merupakan masa yang unik dan mempunyai karakteristik 
tersendiri. Pemahaman dan pengetahuan tentang perkembangan anak 
ini diaplikasikan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam kegiatan 
pembelajaran dan bimbingan anak. Salah satu teori dan penelitian 
perkembangan anak adalah Developmentally Appropriate Practices (DAP) 
yang dicetuskan oleh Sue Bredekamp di awal 1980-an (http://paudpn.
wordpress.com/2009) – diterjemahkan sebagai pendidikan yang selaras 
dengan tahapan perkembangan anak – merupakan istilah yang digunakan 
oleh National Association for the Education of Young Children (NAEYC) 
yang dimaksudkan untuk memberikan pendidikan pada anak dengan 
cara yang sesuai dengan karakteristik perkembangan dan belajar anak. 
Kazt (Megawangi at.al, 2004) menjelaskan bahwa penerapan konsep 
DAP dalam pendidikan anak memungkinkan para pendidik untuk 
memperlakukan anak sebagai individu yang utuh (the whole child) 
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dengan melibatkan empat komponen dasar yang ada pada diri anak, 
yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), sifat alamiah 
(dispositions), dan perasaan (feelings). 

Pikiran, imajinasi, keterampilan, sifat alamiah, dan emosi anak bekerja 
secara bersamaan, maka perkembangan intelektual, sosial, emosional, 
moral, dan spiritual anak dapat terbentuk secara simultan. Oleh karena 
itu, sistem pembelajaran yang sesuai dengan konsep DAP dianggap dapat 
mempertahankan bahkan meningkatkan gairah dan semangat anak-anak 
untuk belajar. Bredekamp (1987: 2) dalam Megawangi (2004) menyatakan 
bahwa konsep yang sesuai bagi perkembangan anak memiliki tiga dimensi, 
yakni selaras menurut usia, selaras menurut lingkungan sosial dan budaya, 
dan selaras menurut anak sebagai pribadi yang unik. Pertama, selaras 
menurut umur dimaksudkan bahwa para pendidik harus mengetahui 
tahapan perkembangan anak dalam setiap rentang usianya. Secara umum, 
tahapan perkembangan anak dapat memberikan pengetahuan tentang 
aktivitas, materi, pengalaman, dan interaksi sosial apa saja yang sesuai, 
menarik, aman, mendidik, dan menantang bagi anak. Pengetahuan 
dan pemahaman ini sangat penting untuk digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam merencanakan dan mengaplikasikan kurikulum, serta 
menyiapkan lingkungan belajar yang selaras dan menyenangkan bagi anak.

Kedua, selaras menurut lingkungan sosial dan budaya dimaksudkan 
bahwa para pendidik harus mengetahui latar belakang sosial dan budaya 
anak karena hal ini dapat menjadi bahan acuan guru dalam mempersiapkan 
materi pelajaran yang relevan dan berarti bagi kehidupan anak. Selain 
itu guru juga dapat mempersiapkan anak menjadi individu yang dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sosialnya. Ketiga, selaras 
menurut anak sebagai individu yang unik dimaksudkan agar para pendidik 
juga harus mengerti bahwa setiap anak adalah unik; memiliki bakat, minat, 
kelebihan, kekurangan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu 
para guru hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan keunikan-keunikan 
tersebut dalam berinteraksi dan menghadapi anak. Ketiga dimensi dalam 
DAP tersebut saling terkait. Keterkaitan dimaksud dapat digambarkan 
sebagai sebagai berikut.
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sesuai dengan 
pengalaman belajar 

yang bermakna 
relevan dan sesuai 

dengan kodisi sosial 
budaya

sesuai dengan 
pertumbuhan dan 
karakteristik anak, 

kelebihannya, 
ketertarikannya, dan 

pengalaman-pengalaman

sesuai dengan tahap 
perkembangan anak

(Sumber: Megawangi dkk, 2004: 6)

Gambar 10.1. Tiga Dimensi DAP yang Saling Terkait

Konsep DAP dibangun berlandaskan sejumlah teori dan prinsip-prinsip 
perkembangan. antara lain Teori Piaget (Teori Perkembangan Kognitif), 
Teori Erikson (Teori Perkembangan Emosi), Teori Vigotsky (Teori Sosio-
Kultural), Teori Kohlberg dan Lickona (Teori Perkembangan Moral), dan 
Teori Bronfenbrenner (Teori Ekologi dan Kontekstual). Memahami teori 
perkembangan anak adalah penting untuk menyusun program pendidikan 
yang sesuai dengan konsep DAP. Bermain pada anak, misalnya, harus 
dipahami pendidik sebagai bagian hidup yang terpenting dalam kehidupan 
anak. Kesenangan dan kecintaan anak bermain ini dapat digunakan sebagai 
kesempatan untuk mempelajari hal yang konkret sehingga daya cipta, 
imajinasi, dan kreativitas anak dapat berkembang. Vigotsky (1978) dalam 
Megawangi dkk, (2004: 7) menjelaskan bahwa bermain dan aktivitas 
yang bersifat konkret dapat memberikan momentum alami bagi anak 
untuk belajar sesuatu yang sesuai dengan tahap perkembangan umurnya 
(age appropriate) dan kebutuhan spesifik anak (individual needs). Bermain 
merupakan cara paling efektif untuk mematangkan perkembangan anak 
pada usia prasekolah (pre-operasional tinking) baik di bidang akademik 
(kognitif) maupun pada aspek fisik dan sosial-emosi.

Beberapa konsep di atas mencirikan tahapan perkembangan anak, 
maka dalam praktiknya hendaklah menggunakan metode pendidikan 
yang merespons kebutuhan anak. Berikut ini disajikan prinsip-prinsip 
perkembangan dan metode/praktik DAP (Bredekamp: (1987: 2) dalam 
Megawangi dkk. (2004:33-36).
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PRINSIP PRAKTIK

Ketika Belajar paling efektif 
bagi anak adalah ketika 
kebutuhan fisiknya sudah 
terpenuhi, dan ketika secara 
psikologis anak merasa 
aman dan nyaman 

DAP memerhatikan kebutuhan biologis anak. Pada usia TK 
anak memerlukan aktivitas fisik yang membuat mereka 
aktif, sehingga dapat membantu pembentukan kepercayaan 
dirinya. Contohnya, anak tidak disuruh duduk, menulis dan 
mendengarkan ceramah guru dalam waktu yang lama. DAP 
memberikan peluang bagi anak untuk aktif, bermain, waktu 
untuk tenang, belajar, dan beristirahat secara seimbang. 
Anak akan lebih cepat mempelajari suatu konsep dengan 
keterlibatannya secara aktif (contoh nyata) daripada hanya 
disuruh mendengarkan guru. Lingkungan belajar harus 
aman sehingga anak merasa nyaman dan diterima oleh 
lingkungannya. 

Anak-anak membangun 
pengetahuannya

Pengetahuan anak yang dibangun merupakan hasil dari 
interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan fisik dan 
sosialnya. Artinya anak mendapatkan pengetahuan melalui 
eksplorasi dan eksperimen aktif. Salah satu eksperimen yang 
berharga adalah membuat “kesalahan yang konstruktif” 
yang merupakan hal yang penting bagi perkembangan 
mentalnya, yakni belajar dari kesalahan. Anak perlu 
membangun hipotesanya dengan mengadakan percobaan 
dan berbagai bentuk manipulasi, mengamati apa yang 
terjadi, membandingkan hasilnya, mengajukan pertanyaan-
pertanyaan, dan mencari jawabannya. 

Anak-anak belajar melalui 
interaksi sosial dengan para 
orang dewasa disekitarnya 
d a n  t e m a n - t e m a n 
sebayanya.

Contoh terpenting adalah hubungan antara orang tua dan 
anak. Para guru akan mendorong agar hubungan dapat 
terjalin lebih kuat, termasuk dengan teman sebayanya dan 
orang dewasa lainnya, sehingga proses belajar akan lebih 
efektif. Tugas guru adalah memberi dukungan, mengarahkan, 
dan memberikan motivasi sehingga anak dapat belajar 
berinteraksi dan menjadi individu mandiri. Kurikulum DAP 
akan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan berkelompok, sehingga anak dapat belajar 
berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Termasuk 
juga diskusi di kelas yang dipandu langsung oleh gurunya.

Anak-anak belajar melalui 
bermain

Bermain dapat memberikan kesempatan pada anak untuk 
bereksplorasi, bereksperimen, memanipulasi yang semuanya 
merupakan hal yang paling penting untuk membangun 
pengetahuan dan membangun kemampuan berpikir 
representatif (refresentational thoughts). Ketika bermain anak 
dapat belajar mengkaji dan meningkatkan daya pikir melalui 
respons yang diperoleh dari lingkungan fisik dan sosialnya. 
Melalui bermainlah anak-anak dapat mengembangkan daya 
imajinasi dan kreativitasnya.
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Ketertarikan anak-anak 
terhadap sesuatu dan rasa 
ingin tahunya yang tinggi 
dapat memotivasi belajar 
anak.

Anak-anak membutuhkan pengalaman yang berarti penting 
bagi mereka. Dalam kelas yang sesuai dengan DAP, para guru 
akan mencari cara/strategi untuk membuat anak tertarik 
dan memberikan peluang bagi anak untuk memecahkan 
persoalan secara bersama. Guru akan mencari berbagai 
aktivitas dan kegiatan yang dapat menarik minat anak 
sehingga motivasi anak untuk belajar akan meningkat. Hal ini 
akan menumbuhkan kecintaan anak untuk belajar, rasa ingin 
tahu, perhatian, dan motivasi dari dalam diri anak untuk terus 
mencari pengetahuan.

Pendidikan yang berorientasi perkembangan memungkinkan para guru, 
pembimbing, dan fasilitator dapat merencanakan sejumlah pengalaman 
yang dapat menumbuhkan minat anak, merangsang keingintahuan mereka, 
melibatkan mereka secara emosional maupun intelektual, dan membuka 
daya imajinasi mereka. Metode ini juga akan menambah beberapa konsep 
anak melalui pengalaman sensorik maupun persepsi. Untuk memperkaya 
pemahaman anak serentetan cara dapat dilakukan dengan melibatkan anak 
dalam sejumlah kegiatan melihat, mendengar, meraba dan memanipulasi. 
Diharapkan dengan cara ini anak akan mendapatkan berbagai gagasan, 
makna dan penemuan oleh anak sendiri. Anak juga dapat dilatih untuk 
memilih dan memfokuskan perhatiannya pada tugas yang menarik dan 
bermakna baginya, dengan cara banyak bertanya kepada guru atau orang 
yang lebih pandai untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. 

Pendidikan yang berorientasi perkembangan juga sebanyak mungkin 
melibatkan anak dalam kegiatan meneliti, menguji, memanipulasi, dan 
bereksperimen dengan berbagai macam benda yang menarik bagi anak 
seusia mereka. Melakukan berbagai percobaan dengan berbagai benda 
adalah kegiatan yang disukai anak dan kegiatan ini mampu mengembangkan 
berbagai konsep. Pembentukan konsep akan menumbuhkan kemampuan 
untuk memecahkan masalah, yaitu suatu kemampuan kognitif yang harus 
dimiliki seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal ini tentunya 
harus mempertimbangkan karakteristik lain dalam cara belajar anak; bahwa 
anak memiliki rentang perhatian pendek (short attention span) dan orientasi 
perilakunya pada ”di sini dan kini” (here and now) (Muslihuddin, 2010: 
42).  

Menilik sejumlah karakteristik tadi, maka pendidikan bagi anak 
perlu didesain dengan memerhatikan prinsip-prinsip: (1) berpijak dari 
apa yang dibawa anak-anak, (2) aktivitas belajar hendaknya menggugah 
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pemahaman anak dari waktu ke waktu, dan (3) guru memberikan berbagai 
bahasan yang memiliki relevansi dengan anak dan apa yang dirasakan/
dibutuhkannya. Secara genetik anak diyakini telah memiliki bawaan-bawaan 
tertentu sebagai potensi dasar untuk berkembang. Namun lingkungan 
perkembangan juga dipercaya sebagai aspek yang turut memengaruhi 
perkembangan anak. Bagaimana potensi-potensi bawaan itu berkembang 
tidak lepas dari pengaruh kondisi lingkungan tempat anak berkembang. 
Diungkapkan Santrock dan Yussen (1992: 68) bahwa sekolah sebagai suatu 
masyarakat kecil bagi anak yang memiliki budaya, norma dan aturan, serta 
tuntutan-tuntutan tertentu. Dengan demikian, sekolah mendefinisikan 
dan membatasi perilaku, perasaan dan sikap anak. Harapan-harapan 
anak dalam masyarakat sekolah ini memiliki pengaruh kuat terhadap 
aspek-aspek pribadi anak: perkembangan identitas diri, keyakinan akan 
kemampuan sendiri, image tentang kehidupan dan kemungkinan karier, 
hubungan-hubungan sosial, serta standar-standar perilaku benar dan 
salah. Sementara itu, mengutip Seifert & Hoffnung (1991: 8) Muslihuddin 
(2009: 40) menekankan pentingnya kesesuaian budaya sekolah dengan 
harapan-harapan anak. Menurut mereka, ”semakin cocok budaya antar 
budaya sekolah dengan nilai-nilai dan harapan-harapan anak, maka akan 
semakin positif dampak sekolah terhadap perkembangan anak”. 

Dari sisi perkembangan anak sekolah dapat berfungsi dan bertujuan 
untuk memfasilitasi proses perkembangan anak secara menyeluruh 
sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harapan dan 
norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan anak usia dini berfungsi 
dan berperan dalam mengembangkan segenap aspek perilaku termasuk 
pengembangan aspek-aspek moral, sosial, emosional, dan spiritual.  

Urie Bronfrenbrenner & Ann Crouter (Sigelman & Shaffer, 1995: 86) 
mengungkapkan bahwa “lingkungan perkembangan merupakan berbagai 
peristiwa, situasi atau kondisi di luar organisme yang diduga memengaruhi 
atau dipengaruhi oleh perkembangan individu“. Adapun lingkungan 
dimaksud adalah (a) fisik, yaitu meliputi segala sesuatu dari molekul yang 
ada di sekitar jenis sebelum lahir sampai kepada rancangan arsitektur 
suatu rumah, (b) sosial, yaitu meliputi seluruh manusia yang secara 
potensial memengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan individu. 
Dikemukakan Chaplin (1975:175) bahwa lingkungan merupakan totalitas 
atau keseluruhan aspek atau fenomena fisik dan sosial yang memengaruhi 
organisme individu (Muslihuddin, 2010: 44). 
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Sementara itu, Soemanto (1983:80) dalam Muslihuddin (2010: 45) 
mengatakan bahwa lingkungan dapat diartikan secara: (1) fisiologis, 
yang meliputi segala kondisi dan material jasmaniah, (2) psikologis, yang 
mencakup stimulasi yang diterima individu mulai masa konsepsi, kelahiran 
sampai mati, seperti sifat-sifat generik, dan (3) sosial kultural mencakup 
segenap stimulasi, interaksi dan kondisi eksternal dalam hubungannya 
dengan perlakuan atau karya orang lain seperti keluarga, pergaulan hidup, 
pengajaran dan bimbingan penyuluhan. Dikatakan Blocher (1974:18) 
bahwa esensi lingkungan belajar – lingkungan perkembangan – merupakan 
suatu konteks fisik, sosial dan psikologis yang dalam konteks tersebut 
individu belajar dan mendapatkan pengalaman dan perilaku baru. Jadi, 
lingkungan perkembangan adalah keseluruhan fenomena (peristiwa, 
situasi atau kondisi) fisik atau sosial yang memengaruhi atau dipengaruhi–
stimulatif–oleh perkembangan anak. 

Hubungan interpersonal yang stimulatif ini dapat bersifat hangat atau 
dingin (warm or cool), tegang atau tenang (tense or relaxed), antagonis atau 
kohesif (antagonistic or cohessive), bersahabat atau bermusuhan (friendly or 
hostile), dengan karakteristik sebagai berikut: (a) menerima, mengklarifikasi 
atau mendorong gagasan dan perasaan anak, (b) memberi pujian atau 
penghargaan dan mendorong keberanian anak, (c) mengajukan pertanyaan 
yang merangsang anak berpartisipasi dalam mengambil keputusan, (d) 
mengajukan pertanyaan untuk memberikan orientasi kepada anak tentang 
tugas atau topik diskusi (Muslihuddin, 2009: 47).  

Sebagai makhluk sosial anak harus dididik untuk mengembangkan 
keterampilan sosialnya. Sebagaimana ditekankan Vygotsky (1978:24) bahwa 
tentang pentingnya konteks sosial dalam proses belajar anak. Sejatinya 
pengalaman interaksi sosial sangat berperan dalam mengembangkan 
kemampuan berpikir anak. Banyak bentuk aktivitas mental yang tinggi 
diperoleh dari konteks sosial dan budaya tempat anak berinteraksi dengan 
lingkungannya. Untuk itulah agar dapat memahami perkembangan anak 
maka pemahaman tentang relasi-relasi sosial yang terjadi pada lingkungan 
tempat anak itu bergaul merupakan keniscayaan.  

Dalam konteks relasi sosial ini Kartadinata (2010) mengungkapkan 
bahwa situasi belajar harus merupakan situasi yang demokratis, di mana 
gagasan anak dihargai, dan timbulnya keragaman pendapat adalah sesuatu 
yang dapat diterima dalam mengembangkan dinamika pembelajaran”. 
Guru atau pendamping hendaklah menyadari bahwa setiap anak itu 
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berbeda kebutuhan, kemampuan dan kepribadiannya. Dengan kondisi 
seperti ini diharapkan guru memiliki persepsi yang positif, terbuka, jujur, 
dan menghargai anak sehingga muaranya akan menumbuhkan rasa aman 
dan percaya diri pada anak. Dengan perilaku demikian guru membantu 
anak untuk belajar bekerja sama, berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan 
memacu prestasi belajarnya. Karena sejatinya keberhasilan anak dalam 
interaksi sosial di sekolah sangat dipengaruhi oleh banyak aspek antara 
lain metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, kepribadian guru, 
kepercayaan anak terhadap guru, adanya penghargaan yang baik, dan tidak 
ada penekanan khusus dalam disiplin. Dengan kata lain kesuksesan anak di 
sekolah bukan hanya dalam kemampuan intelektual tetapi juga kemampuan 
sosial dan interpersonal sehingga anak berkembang menjadi pribadi yang 
sehat dan matang dan cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. 

Peranan guru di sekolah adalah memfasilitasi anak serta memelihara 
iklim psikologis sekolah/kelas supaya terjadi suasana gembira, bersemangat, 
berkompetisi secara sehat, dan tak ada tekanan serta terpupuk keinginan 
untuk maju dan berprestasi pada anak. Untuk menunjang peranan 
dimaksud maka guru atau pendamping berfungsi sebagai pemelihara dan 
sebagai pemberi kemudahan. Fungsi pemeliharaan yang dilakukan guru 
adalah memelihara dan meningkatkan motivasi anak, menangani konflik 
agar menjadi suasana yang bermanfaat, membantu anak menyesuaikan diri 
dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan, dan mengurangi perasaan 
tertekan dan kecemasan dalam diri anak. Sedangkan fungsi kemudahan 
yang dilakukan guru antara lain menciptakan suasana kooperatif dalam 
kelas, membangun standar tindakan prosedur kerja, dan memperbaiki 
suasana kelas dengan problem solving dan memberikan motivasi. 

Membangkitkan motivasi belajar anak merupakan salah satu tugas 
yang sangat penting bagi guru. Disarankan oleh Supriadi (2004) untuk 
memotivasi anak dengan berbagai cara antara lain gampang memberikan 
pujian kepada anak yang melakukan sesuatu dengan baik, meskipun hal itu 
tidak begitu berarti, mengurangi kecaman atau kritik yang dapat mematikan 
motivasi anak, menciptakan kerja sama antara mereka dan banyak 
memberikan feedback atas hasil pekerjaan anak. Uraian ini menggambarkan 
dan menjadikan lingkungan perkembangan menjadi sesuatu hal yang sangat 
diperhatikan karena pada hakikatnya lingkungan perkembangan merupakan 
aspek yang turut memengaruhi tumbuh kembang anak. Anak sejak lahir 
dipercaya telah memiliki bawaan-bawaan tertentu sebagai potensi dasar 
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untuk berkembang. Bagaimana potensi-potensi bawaan itu berkembang 
tidak terlepas dari pengaruh kondisi lingkungan tempat anak berkembang. 
Lingkungan perkembangan dimaknai sebagai rangkaian berbagai peristiwa, 
situasi atau kondisi di luar organisme yang diduga memengaruhi atau 
dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan perkembangan 
terdiri atas: (a) lingkungan fisik, (b) sosial, dan (c) psikologis. Bagaimana 
guru mampu menciptakan lingkungan perkembangan bagi anak agar dalam 
konteks tersebut anak belajar dan memperoleh perilaku baru. Penciptaan 
lingkungan perkembangan oleh guru atau pendamping merupakan aktivitas 
utama dalam melaksanakan layanan bimbingan perkembangan bagi anak 
usia dini, sehingga dengan lingkungan yang kondusif yang diciptakan 
guru anak akan lebih dapat mengembangkan semua aspek potensi yang 
dimilikinya. 
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GLOSARIUM

347

ABKIN : Asosiasi Bimbingan dan Konseling 
Indonesia (sebelumnya bernama IPBI).

Active learning :  Aktivitas belajar secara aktif.

Outbound learning :  Aktivitas belajar yang dilakukan berorientasi 
dengan alam tanpa ada kekangan.

Autonomy vs Shame 

and Doubt : Kemandirian vs malu dan ragu.

Arnold Gessel : Seorang tokoh/ilmuan pencetus teori 
kematangan.

A.J. Crapley : Seorang ilmuan yang banyak melakukan 
penelitian tentang ciri-ciri fase anak usia 
dini.

Antropomorphis : Pandangan ketuhanan dunia anak.

Afektif :  Ranah emosi seseorang/anak.

Anecdotal record : Hasil pencatatan sehari-hari.

Actual ability : Kecakapan actual yang menunjukkan 
pada aspek kecakapan yang segera dapat 
didemonstrasikan dan diuji sekarang.

Baylor College of Medicine: Adalah seorang ilmuan yang menemukan 
bahwa apabila anak jarang memperoleh 
rangsangan pendidikan dan bimbingan 
maka perkembangan akhlaknya lebih 
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kecil 20-30% dari ukuran normal anak 
seusianya.

Bimbingan dan Konseling 

Anak Usia Dini : Membantu peserta didik agar mampu 
mengenal dirinya dan l ingkungan 
terdekatnya.

Berperilaku efektif : Yaitu jika seseorang sadar akan keragaman 
alternatif dan mampu menganalisis secara 
akurat dan berwawasan utuh.

Behavioral changes : Peran guru/pendidik sebagai pengubah  
perilaku yang baik bagi anak didik.

Curiosity : Rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap 
apa yang dilihat dan didengar seolah-olah 
tak pernah berhenti mau belajar.

Center of hiterest : Model pembelajaran terpadu berdasarkan 
tema yang menarik dan membangkitkan 
minat anak.

Convservator : Memelihara sistem nilai yang berlaku di 
masyarakat.

DAP :  Developmentally Approriate Practice, yaitu 
suatu pembelajaran yang sesuai dengan 
tingkat perkembangan mental anak.

Diskalkulia :  Gangguan matematika

Diagnosis :  Untuk menemukan latar belakang 
munculnya masalah yang dihadapi anak 
didik.

ESQ : Emosional Spiritual Question.

Epistemologis : Filsafat ilmu.

Egosentris : Seo lah- o lah  semua  orang  harus 
memerhatikannya, keinginannya harus 
selalu dituruti dan sikap mau menang 
sendiri.

Elektra complex :  Anak perempuan yang sangat mencintai 
ayahnya sehingga terkadang menganggap 
ibunya sebagai saingannya.
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Ekstrakurikuler : Kegiatan belajar di luar kelas.

Fitrah : Suci (setiap anak dilahirkan dalam keadaan 
fitrah/suci).

Face to face : Secara berhadap-hadapan.

Feedback : Umpan balik.

Follow-up : Tindak lanjut.

Golden age : Usia emas/usia yang paling ideal untuk 
mengembangkan potensi anak.

Guidance for all : Bimbingan untuk semua anak.

General intelligence : Kecerdasan jamak/umum.

Hostile attitude : Sikap bermusuhan.

Heredity : Yaitu faktor pembawaan.

Hidden potency : Potensi/bakat terpendam.

Home visit :  Kunjungan rumah.

Isomorfis :  Interdisiplin ilmu

Integrity :  Integritas.

Intrensic : Motivasi dari dalam diri.

Judgement : Memberikan penilaian/catatan.

Konvergensi :  Jalan tengah/penggabungan.

Learning to know : Belajar untuk mengetahui.

Learning by doing : Belajar dengan berbuat.

Learning to do : Belajar untuk bekerja.

Learning to be :  Belajar untuk berbuat.

Learning how to learn :  Bagaimana seharusnya belajar.

Learning to live together : Belajar untuk kehidupan bersama.

Limitless capacity to learn : Kemampuan tak terbatas dalam belajar.

Logical memory :  Memori logis.

Long time : Waktu yang cukup panjang/lama.

Multiple perspective : Berbagai macam pandangan.

Meaningful : Penuh kebermaknaan.

Move away from people : Gerak menghindar dari orang lain.

Move against people :  Gerak menentang orang lain.
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Measurement : Pengurukan (kemampuan anak).

Oidipus complex : Anak laki-laki merasa sangat mencintai 
ibunya.

Opportunity structure : Struktur dukungan.

PAUD : Pendidikan anak usia dini.

Psikologi : Ilmu yang mempelajari jiwa.

Picture smart : Kemampuan berpikir melalui gambar.

People smart : Kemampuan untuk bekerja secara efektif 
dengan orang lain.

Pleasure principle : Kesenangan yang harus dipenuhi dan 
sesegera mungkin.

Pola asuh :  Cara pendekatan orang dewasa kepada anak 
dalam memberikan bimbingan.

Roving counselor : Konselor kunjung.

Reality principles : Serangkaian prinsip yang berdasarkan 
kenyataan.

Relasi sosial : Hubungan sosial.

Sensitif : Peka terhadap rangsangan yang berbeda 
antara satu dengan yang lainnya.

Spiritual : Kemampuan untuk mentransendensikan 
yang fisik dan material.

Spiritual knowledge : Pengetahuan spiritual.

Scaffolding :  Dukungan yang  d iber ikan orang 
dewasa atau teman sebaya anak untuk 
menyelesaikan tugas.

Style of life : Gaya hidup.

TPA : Tempat Penitipan Anak.

TK : Taman Kanak-kanak.

The best interest 

of the child : Kebaikan terbaik untuk anak.

Toilet training : Memperkenalkan kepada anak tentang rasa 
buang air besar atau kecil.

Trial and error :  Memecahkan masalah dengan cara 
mencoba-coba.
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Usia dini : Usia kanak-kanak. 

Validitas data :  Ketetapan data yang dikumpulkan benar-
benar menggambarkan aspek atau segi 
yang dikumpulkan.

Vocational aptitude : Bakat pekerjaan-jabatan.

Value judgement : Pertimbangan.

Zona proximal 

development : Konsep utama yang paling mendasar dari 
teori belajar sosiokultural Vygotsky.
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dengan Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd. dan dikaruniai 
tiga orang anak: M. Zaky Fanany, Amelia Rizki Khalidah, 
dan Ahmad Al Faizy .

Penulis menempuh pendidikan SD sampai jenjang SMP di daerah 
Masmambang, dan penulis melanjutkan sekolahnya kembali di Pendidikan 
Guru Agama Negeri (PGAN) Bengkulu, S1 Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 
1992, pada saat kuliah S1 penulis terlibat aktif dalam aktivitas organisasi 
kemahasiswaan ekstra kampus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, 
selanjutnya S2 Bimbingan dan Konseling tahun 2001 di Universitas 
Pendidikan Indonesia. Pada tahun 2008 berkesempatan melanjutkan 
kembali pendidikan Strata Tiga (S3) Prodi Bimbingan dan Konseling 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia atas biaya Dirjen 
Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. 

Tahun 1994 diangkat sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah di IAIN Raden 
Intan Lampung mengajar mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Kemudian 
pada tahun 2008 bersamaan dengan dibukanya Prodi Bimbingan dan 
Konseling di Fakultas Tarbiyah penulis dipercaya memegang mata kuliah 
Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Sejak tahun 2007 sampai sekarang 
menjadi dosen di Prodi Pendidikan Guru Raudatul Athfal (PGRA) Fakultas 
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Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung mengajar mata kuliah Bimbingan 
dan Konseling untuk Anak Usia Dini, juga mengajar di Prodi Bimbingan 
dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung. 
Penulis telah menulis beberapa buku diantaranya “Ilmu Pendidikan Islam” 
pada tahun 2003, “Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling dan Bimbingan dan 
Konseling untuk Anak TK” tahun 2007, serta buku “Landasan Bimbingan dan 
Konseling” tahun 2008. 
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