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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Persepsi Orangtua  

Menurut KBBI, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi 

adalah dimana kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus yang didapatkan ini 

dalam lingkungan (Malik, 2011). Hal ini berarti suatu kegiatan yang sangat berkaitan dengan 

proses kognitif seseorang, seperti cara mengingat dan berfikir. Dengan demikian setiap 

stimulus yang dipandang oleh seseorang akan memiliki perbedaan pandangan/ persepsi sesuai 

dengan tingkatan atau cara berfikir serta menafsirkannya.  

Ada 2 jenis persepsi, antara lain :  

a. Persepsi positif, yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan 

tanggapan yang selaras dengan objek persepsi kemudian diteruskan dengan upaya 

pemanfaatannya. 

b. Persepsi negatif, yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan 

tanggapan yang tidak selaras dengan objek persepsi. Hal ini diteruskan dengan 

kepastian untuk menerima atau menolak dan menentang segala usaha objek yang 

dipersiapkan.  

 

a. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Menurut Miftah Toha (2003), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

persepsi, yaitu : 

a. Faktor Internal  

Yaitu meliputi perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan 

atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar (pendidikan), keadaan fisik, 

gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.  

b. Faktor Eksternal  

Yaitu latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengalaman,  

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, hal-hal baru dan familiar 

atau ketidakasingan suatu objek.  
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Dengan adanya beberapa faktor diatas maka akan menjadikan persepsi individu 

berbeda-beda antara satu individu dengan yang lain, dan akan berpengaruh pada individu 

dalam mempersepsikan suatu objek maupun stimulus meskipun objek tersebut benar-benar 

sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat benar-benar jauh berbeda dengan persepsi 

orang atau kelompok lainnya sekalipun situasi yang dihadapi sama. Perbedaan persepsi dapat 

ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan kepribadian, perbedaan 

sikap atau perbedaan motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam 

diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar dan 

pengetahuan dari masing-masing individu. 

Kemudian menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2006) mengemukakan bahwa 

ada beberapa ciri yang mempengaruhi persepsi, yaitu : 

a. Perhatian, yaitu pada umumnya kita tidak menangkap rangsangan yang ada 

disekitar kita secara sekaligus, tetapi lebih berfokus kepada objek-objek tertentu.  

b. Kebutuhan, kebutuhan yang ada pada diri seseorang akan mempengaruhi 

bagaimana persepsi pada orang tersebut.  

c. Sistem nilai, sistem nilai yang ada pada masyarakat juga akan berpengaruh pula 

terhadap persepsi. 

d. Ciri kepribadian, ciri kepribadian seseorang juga akan berpengaruh terhadap 

persepsinya. 

e. Gangguan kejiwaan, gangguang kejiwaan akan menimbulkan persepsi yang 

disebut dengan halusinasi. 

f. Pengalaman terdahulu, hal ini sering muncul sehingga mempengaruhi dan menjadi 

kebiasaan yang didasarkan atas pengalaman di masa lampau.  

 

b. Proses Terjadinya Persepsi 

Alex Sobur (2003), mengklasifikasikan proses persepsi ke dalam enam tahapan, 

yaitu :  

a. Proses menerima rangsangan dari berbagai sumber  

b. Proses menyeleksi rangsangan yang didapat untuk kemudian diproses lebih lanjut 

c. Proses pengorganisasian rangsangan yang dilaksanakan dengan : 

- Pengelompokan, yaitu berbagai rangsangan yang diperoleh kemudian 

dikelompokkan dalam suatu bentuk 
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- Dalam melihat rangsangan ada kecenderungan untuk memusatkan perhatian 

pada gejala tertentu yang lebih menonjol 

d. Proses penafsiran yaitu untuk mengartikan berbagai rangsangan informasi yang 

telah diterima 

e. Proses pengecekan, yaitu untuk mengecek apakah penafsiran dari berbagai 

rangsangan informasi benar atau salah.  

 

B. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan untuk anak usia dini di Indonesia dinyatakan secara tegas dalam Undang 

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14 bahwa 

PAUD adalah 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, baik pendidikan secara formal disekolah maupun secara 

nonformal.  

PAUD sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, 

memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering disebut sebagai masa emas 

perkembangan. Selain itu pada masa ini merupakan masa rentan bagi anak dan jika diberikan 

penanganan yang tidak sesuai maka akan berdampak buruk dan merugikan anak itu sendiri. 

Oleh karena itu penyelenggaraan PAUD harus memperhatikan dan sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan anak. Pendidikan anak sedini mungkin dimaksudkan untuk memberikan 

layanan pendidikan yang sesuai dengan anak agar anak pada saatnya memiliki kesiapan baik 

secara fisik, mental, maupun sosio-emosionalnya pada saat memasuki pendidikan 

selanjutnya. 

Masa anak usia dini (0-6 tahun) merupakan masa keemasan (golden age) dimana 

peran stimulasi lingkungan yang kondusif dan dilakukan dengan cara bermain akan dapat 

mengembangkan pertumbuhan otak dan seluruh potensi anak karena pada masa ini 

merupakan masa peka pada anak yaitu masa untuk meletakkan dasar pertama dalam 

mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, 

kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Pada masa golden age juga merupakan masa 

perkembangan kecerdasan yang pesat dan kecerdasan pada masa ini dapat meningkat dari 

50% menjadi 80%.  
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Secara umum tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai 

potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Secara khusus tujuan pendidikan anak usia dini adalah : (1) agar anak 

percaya akan Tuhan dan mampu beribadah serta mencintai sesamanya, (2) agar anak mampu 

mengelola keterampilan tubuhnya, termasuk gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta 

mampu menerima rangsangan motorik, (3) anak mampu menggunakan bahasa untuk 

pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat 

untuk berpikir dan belajar (4) anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, 

memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat, (5) anak mampu mengenal 

lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat, menghargai keragaman sosial dan 

budaya serta mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri, (6) anak 

memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi, serta menghargai karya kreatif.  

Adapun menurut Soemiarti Patmonodewo (2000), bahwa tujuan PAUD dapat 

dibedakan menjadi :  

a. Tujuan Umum  

Yaitu PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah 

pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan 

oleh peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta 

bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan kepada anak yang berfungsi 

menjadi pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu, selama orangtua 

berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk membimbing dan mengasuh 

anak karena kepentingan tertentu.  

b. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut : 

1) Mengembangkan kemandirian anak untuk kemampuan melayani dirinya 

sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

2) Mengembangkan daya pikir agar anak dapat menghubungkan pengetahuan 

yang baru diperolehnya. 

3) Mengembangkan kemampuan berbahasa anak agar dapat berkomunikasi 

secara lisan dengan lingkungannya. 

4) Mengembangkan daya cipta agar anak dapat menjadi lebih kreatif dalam 

bentuk tutur kata. 
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5) Mengembangkan perasaan atau emosi agar anak dapat mengendalikan emosi 

dan mampu menunjukkan reaksi emosi yang sesuai secara wajar.  

6) Mengembangkan kemampuan bermasyarakat agar anak dapat bergaul dan 

mengembangkan sikap sosialnya secara wajar dan meningkatkan kepekaan 

terhadap masyarakat.  

7) Mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik anak sesuai yang 

diharapkan.  

 

a. Program Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 

1) Bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal  

 Taman Kanak – Kanak, Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) 

Taman kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang 

menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. 

Fungsi dari TK, RA dan BA adalah untuk mengenalkan peraturan dan 

menanamkan  disiplin pada anak, mengenalkan anak dengan dunia 

sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan 

keterampilan, kreativitas dan kemamuan yang dimilik anak, 

menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar (SD).  

Adapun tujuan dari TK, RA dan BA adalah untuk membantu 

anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang 

meliputi moral dan nilai-nilai agara, sosial-emosional, kognitif, bahasa, 

fisik motorik, kemandirian dan seni untuk persiapan anak memasuki 

pendidikan dasar (Slamet Suyanto, 2003).  

2) Bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal  

 Taman Penitipan Anak (Day Care) 

Tempat penitipan anak (day care) adalah lembaga yang 

memberikan pelayanan kepada anak- anak dibawah usia 5 tahun yang 

dititipkan di tempat tersebut karena orangtua tidak memiliki waktu 

lebih untuk mengasuh anaknya yang terkendala harus ditingalkan 

bekerja. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk pengasuhan, 

peningkatan gizi, intelektual, emosional dan sosial yang hanya 

diberikan selama beberapa jam dalam satu hari. Dalam hal ini tempat 
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penitipan anak hanya sebagai pelengkap terhadap asuhan orangtua dan 

bukan sebagai pengganti asuhan orangtua.   

 Kelompok Bermain (Playgroup) 

Kelompok bermain adalah bentuk layanan pendidikan bagi 

anak usia 3-6 tahun pada jalur pendidikan non formal yang 

menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program 

kesejahteraan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun (Ika 

Maryatun, 2007). Di lembaga ini anak di stimulasi perkembangannya 

melalui kegiatan bermain yang menyenangkan dan memotivasi anak 

untuk dapat terus mencoba betlatih dan berkembang. 

Tujuan kelompok bermain yaitu untuk meletakkan dasar-dasar 

kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan 

mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan 

memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Pemberian stimulasi sejak 

dini dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

fisik dan mental secara lebih optimal dengan diberikan rangsangan-

rangsangan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak.  

b. Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini  

Program bermain pada PAUD memiliki beberapa fungsi, yaitu : a) untuk 

mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya, b) mengenalkan anak dengan dunia sekitar, c) mengembangkan sosialisasi 

anak, d) mengenalkan peraturan dan menerapkan disiplin pada anak, e) memberikan kepada 

anak untuk menikmati masa bermainnya.  

Berdasarkan tujuan PAUD dapat ditelaah beberapa fungsi program stimulasi edukasi, 

yaitu :  

a. Fungsi adaptasi, berperan dalam membantu anak melalukan penyesuaian diri 

dengan berbagai kondisi di lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan 

dirinya sendiri. 

b. Fungsi sosialisasi, berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-

keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari 

dimana anak berada. 
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c. Fungsi pengembangan, berperan dalam pengembangan berbagai potensi yang 

dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu 

lingkungan yang mendukung untuk dapat menumbuhkembangkan potensi tersebut 

kearah perkembangan yang optimal sehingga dapat bermanfaat bagi anak maupun 

lingkungannya.  

d. Fungsi bermain, berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk 

bermain, karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak 

sepanjang rentang kehidupannya. Melalui bermain anak akan mengeksplorasi 

dunianya serta akan membangun pengetahuannya sendiri.  

e. Fungsi ekonomik, pendidikan yang diberikan pada anak merupakan investasi 

jangka panjang yang akan menguntungkan pada setiap rentang perkembangan 

selanjutnya. Terlebih lagi pada masa keemasan anak (golden age) yang akan 

memberikan keuntungan berlipat ganda untuk masa depan anak. Pendidikan anak 

usia dini merupakan satu peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya.   

 

c. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini 

Secara umum kurikulum pendidikan anak usia dini adalah seperangkat kegiatan 

belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka 

menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak usia dini lebih lanjut.  

 Menurut Hariwijaya dan Bertiani Eka Sukaca dalam bukunya “Pendidikan Anak Usia 

Dini Menjelitkan Potensi Anak dengan Pendidikan Sejak Dini”, (2009) menjelaskan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan, tentang tujuan, isi, dan bahan belajar 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

Sedangkan yang dimaksud dengan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PAUD. 

Beberapa model pembelajaran anak usia dini yang umumnya dijumpai dan dapat 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi, adalah sebagai berikut :  
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a. Model Kelas Berpusat pada Anak  

Tujuan menggunakan model kelas berpusat pada anak yaitu, 1) untuk 

mengembangkan perkembangan anak, 2)  memberikan kesempatan kepada anak 

untuk menggali seluruh potensi yang dimiliki, 3) memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengembangkan kemampuannya melalui berbagai macam kecerdasan 

yang dimiliki, dan 4) menggunakan pendekatan bermain yang dilaksanakan sesuai 

dengan prinsip “learning by playing and learning by doing”. 

b. Model BCCT (Beyond Centre and Circle Time) 

Model BCCT adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini dan merupakan perpaduan antara teori dan pengalaman 

praktik. Tujuan dari model ini adalah : 1) untuk merangsang seluruh aspek 

kecerdasan anak, 2) menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak 

untuk aktif, kreatif, dan terus menggali pengalamannya sendiri, 3) dilengkapi 

dengan standar operasional yang baku, yang berpusat pada sentra-sentra kegiatan 

dan saat anak berada di lingkungan bersama pendidik, sehingga mudah diikuti.  

c. Model Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak 

Bermain Kreatif adalah kegiatan bermain yang memberikan kebebasan pada 

anak untuk berimajinasi, bereksplorasi, dan menciptakan sendiri suatu bentuk 

kreativitas yang unik. Ciri model bermain kreatif adalah sebagai berikut :  

1) Fase berpikir kreatif : persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. 

2) Kareakteristik kreativitas : kelancaran, kelenturan, keaslian, elaborasi, 

keuletan dan kesabaran. 

3) Penerapan kecerdasan jamak, yang merupakan ungkapan dari cara berpikir 

seseorang yang dapat digunakan sebagai modal dalam belajar melalui 

bermain.  

d. Metode Pendidikan Anak usia Dini 

Metode PAUD merupakan suatu cara agar pendidikan anak usia dini dapat tercapai 

dengan baik, sehingga memerlukan metode yang sesuai dalam melaksanakan kegiatan. 

Metode pendidikan anak usia dini memiliki pelaksanaan metode yang khas yaitu berdasarkan 

pada prinsip “belajar sambil bermain”. Dalam proses pembelajarannya guru harus bisa 

mengkondisikan anak untuk bermain dan belajar yang berorientasi pada kebutuhan anak 

untuk menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang kondusif, diperlukan metode yang 
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benar-benar dapat meningkatkan minat dalam kegiatan belajar anak. Metode dapat berjalan 

dengan baik apabila guru dapat menguasai metode yang dipilih dengan tepat.  

Untuk memenuhi aspek-aspek dalam perkembangan anak baik aspek fisik motorik, 

kognitif, sosial-emosional, kemandirian dan seni, maka diperlukan berbagai pendekatan 

pembelajaran pendidikan pada pendidikan prasekolah yang dilaksanakan dengan berpedoman 

pada suatu program kegiatan yang telah disusun sehingga seluruh perilaku dan kemampuan 

dasar yang ada pada anak dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Pendekatan 

pembelajaran pada anak usia dini hendaknya memperhatikan pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut :  

a. Pembelajaran berorientasi pada perkembangan anak, yaitu :  

1) Anak dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta 

merasakan aman dan tenteram secara psikologisnya 

2) Siklus belajar anak selalu berulang  

3) Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak-anak 

lainnya 

4) Minat dan keingintahuan anak akan memotivasi belajarnya  

5) Perkembangan dan belajar anak akan memotivasi belajarnya  

6) Perkembangan dan belajar anak harus memperhatikan perbedaan individu 

b. Berorientasi pada kebutuhan anak  

Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi pada 

kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya 

pendidikan untuk dapat mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan fisik 

maupun psikis, intelektual, bahasa, motorik dan sosio-emosional. Dengan berbagai 

jenis kegiatan pembelajaran hendaknya dilaksakan melalui analisis kebutuhan yang 

disesuaikan dnegan berbagai aspek perkembangan dan kemampuan masing-masing 

anak.  

c. Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain 

Pembelajaran anak usia dini memggunakan pendekatan bermain sambil belajar 

atau belajar sambil bermain. Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Dengan bermain 

anak-anak akan menggunakan otot tubuhnya, menstimulasi indera-indera tubuhnya, 

mengeksplorasi dunia sekitarnya, dan menemukan seperti apa diri mereka sendiri. 
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Dengan bermain anak-anak menemukan dan mempelajari hal-hal atau keahlian baru 

dan belajar (learn) kapan harus menggunakan keahlian tersebut, serta merumuskan 

apa yang menjadi kebutuhannya (need). Melalui bermain fisik anak akan terlatih, 

kemampuan kognitif dan kemampuan berinteraksi dengan oranglain akan 

berkembang.  

d. Menggunakan lingkungan yang kondusif  

Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehigga menarik dan 

menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat 

mendukung kegiatan belajar anak melalui bermain.  

e. Menggunakan pembelajaran yang terpadu  

Pembelajaran pada anak usia dini harus menggunakan konsep pembelajaran 

terpadu yang dilakukan melalui tema. Tema yang dibangun harus menarik dan dapat 

membangkitkan minat anak dan bersifat konseptual. Hal ini dimaksudkan agar anak 

mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas sehingga pembelajaran 

menjadi mudah dan bermakna bagi anak. 

f. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup 

Pengembangan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui berbagai pembiasaan. 

Hal ini dimaksudkan agar anak belajar untuk menolong diri sendiri, mandiri, dan 

bertanggung jawab serta memiliki disiplin diri.  

g. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar  

Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau 

bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik/guru.  

h. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar  

Pembelajarn bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai 

dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Agar konsep dapat dikuasai anak 

dengan baik, hendaknya guru menyajikan kegiatan-kegiatan yang berulang. PAUD 

memiliki metode pengajaran yang khas yang tepat untuk diterapkan, yaitu :  

1) Metode pembelajaran bermain  
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Metode bermain adalah metode yang menerapkan permainan atau mainan tertentu 

sebagai media pembelajan siswa. Bermain merupakan berbagai macam bentuk 

kegiatan yang memberikan kepuasan pada anak yang bersifat menyenangkan, dan 

bahan mainan dalam kegiatan secara imajinatif dapat disamakan dengan dunia orang 

dewasa. Bermain memiliki makna penting bagi pertumbuhan anak. Berikut adalah 

nilai bermain bagi anak :  

- Bermain membantu pertumbuhan anak  

- Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela  

- Bermain memberi kebebasan anak untuk bertindak 

- Bermain memberikan dunia khayal yang dapat dikuasai anak  

- Bermain mempunyai unsur berpetualang didalamnya 

- Bermain meletakkan dasar pengembangan bahasa 

- Bermain mempunyai pengaruh yang unik dalam hubungan antar pribadi  

- Bermain memberikan kesempatan untuk menguasai diri secara fisik  

- Bermain memperluas minat dan pemusatan perhatian anak  

- Bermain merupakan cara untuk menyelidiki sesuatu 

- Bermain merupakan cara anak untuk mempelajari peran orang dewasa  

- Bermain merupakan cara dinamis untuk belajar 

- Bermain menjernihkan pertimbangan anak  

- Bermain dapat distruktur secara akademis  

 

2) Metode pembelajaran melalui bercerita  

Bercerita adalah cara bertutur dan menyampaikan cerita atau memberikan 

penjelasan secara lisan. Bercerita juga merupakan cara untuk menyampaikan nilai-

nilai yang berlaku di masyarakat. Isi cerita diupayakan berkaitan dengan : a) dunia 

kehidupan anak yang penuh sukacita, yang menuntut isi cerita memiliki unsur yang 

dapat menggambarkan perasaan gembira, lucu, menarik, dan mengasyikkan bagi 

anak, b) disesuaikan dengan minat anak yang biasanya berkaitan dengan binatang, 

tanaman, kendaraan, boneka, robot, planet, dan lain lain, c) tingkat usia, kebutuhan, 

dan kemampuan anak dalam menangkap isi cerita berbeda-beda. Maka cerita harus 

bersifat pendek dan ringkas dalam rentang perhatian anak, d) membuka kesempatan 

bagi anak untuk bertanya dan menanggapi setelah guru bercerita.  
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3) Metode pembelajaran melalui bernyanyi  

Metode pembelajaran melalui bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk 

pendidikan anak dan pengembangan pribadi anak secara luas, karena a) bernyanyi 

bersifat menyenangkan, b) bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan, c) 

bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan, d) bernyayi dapat 

membantu perkembangan rasa percaya diri anak, e) bernyanyi dapat membantu daya 

ingat anak, f) bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor, g) bernyanyi dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir dan kemampuan motorik anak, dan h) 

bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok.  

4) Metode pembelajaran terpadu  

Pembelajaran terpadu memiliki karakteristik, a) dilakukan melalui pegalaman 

langsung, b) sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, c) memberikan kesempatan 

kepada anak untuk menggunakan semua pemikirannya, d) menggunakan bermain 

sebagai wahana belajar, e) menghargai perbedaan individu, f) melibatkan orangtua 

atau keluarga untuk mengoptimalkan pembelajaran. 

5) Metode pembelajaran demonstrasi  

Demonstrasi adalah menunjukkan, mengerjakan, dan menjelaskan. Dalam 

demonstrasi ditunjukkan dan dijelaskan tentang cara-cara mengerjakan sesuatu. 

Diharapkan melalui metode demonstrasi anak dapat mengenal langkah-langkah 

pelaksanaan.  

6) Metode pembelajaran pemberian tugas  

Tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada anak berfungi untuk dapat 

memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas berdasarkan 

petunjuk (aturan) yang telah diberikan oleh guru sehingga anak dapat melaksanakan 

tugasnya baik yang dikerjakan secara berkelompok maupun individu.  

7) Metode pembelajaran karyawisata 

Karyawisata mempunyai makna penting bagi perkembangan anak, karena dapat 

membangkitkan minat anak kepada suatu hal, memperluas perolehan informasi, juga 

memperkaya lingkup program pembelajaran anak yang mungkin tidak dapat 
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dihadirkan dikelas. Kegiatan karyawisata meliputi melihat bermacam hewan, 

mengamati proses pertumbuhan, bermacam kegiatan transportasi, lembaga sosial dan 

budaya. Sehingga melalui kegiatan karyawisata anak dapat belajar sendiri melalui apa 

yang dilihatnya secara langsung.  

8) Metode proyek  

Metode proyek adalah salah satu metode yang digunakan untuk melatih 

kemampuan anak memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.  

9) Metode pembelajaran bercakap-cakap (berdialog)  

Metode bercakap-cakap berkembang menjadi suatu dialog bahkan kegiatan 

diskusi apabila melibatkan dua orang atau lebih. Manfaat dari metode ini adalah : a) 

meningkatkan keberanian anak untuk berbicara, b) melatih kemampuan anak untuk 

mendengarkan pembicaraan dan menangkap pesan dari orang lain, c) membangun 

konsep diri yang positif, d) memperluas pengetahuan dan meningkatkan 

perbendaharaan kosakata yang dimiliki anak, e) meningkatkan keberanian anak untuk 

mengadakan hubungan dengan oranglain.  

10)  Metode pembelajaran sentra dan lingkaran  

Metode ini memberi keleluasaan pada anak untuk bebas bermain di sentra-sentra yang 

sudah disiapkan. Pembelajaran dengan metode ini mengacu pada empat pijakan yang 

ada, yaitu :  

a. Pijakan lingkungan main, berupa penataan lingkungan main 

b. Pijakan awal main, guru membacakan buku yang berkaitan dengan tema, 

menggabungkan kosakata, memberikan gagasan untuk bagaimana menggunakan 

bahan-bahan dan alat main yang sudah tersedia, serta mendiskusikan aturan-aturan 

yang digunakan saat bermain.  

c. Pijakan saat main merupakan pijakan individual yang diberikan pada saat anak 

bermain.  

d. Pijakan setelah main (recalling), mendukung anak untuk mengingat kembali 

kegiatan mainnya dan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

menceritakan pengalaman mainnya tersebut dalam bentuk verbal.  

 


