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ABSTRAK 

Pratiwi, Eka Saptaning. 2018. Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Ki Hadjar 

Dewantara. Tesis. Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pascasarjana. Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembimbing :Dr. Ahmad Arifi, M. ag. 

 

Pendidikan anak usia dini sudah ada sejak lama bahkan sejak masa 

pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda 

mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak di bawah usia tujuh tahun dengan 

nama Frobel School. Bagi Ki Hadjar Dewantara Frobel School yang membawa 

nama seorang tokoh pendidikan anak usia dini Jerman Friedrich Froebel sangat 

berbeda dengan apa yang Fredrich Froebel inginkan sebagai sekolah untuk anak-

anak. Ki Hadjar Dewantara memahami sekolah bentukan Froebel yang 

sebenarnya ialah Kindergarten yang bermakna taman untuk anak-anak, oleh 

karena itu dari nama Frobel School Ki Hadjar Dewantara beranggapan bahwa 

nama untuk sekolah anak di bawah tujuh tahun tidak seharusnya menggunakan 

nama sekolah atau school dalam bahasa Belanda. Ki Hadjar Dewantara lebih 

memilih menggunakan sebutan taman untuk sekolah anak-anak di bawah tujuh 

tahun. 

Ada dua rumusan masalah yang akan menjadikan fokus pada penelitian 

ini. Rumusan masalah tersebut meliputi : 1.apa konsep pendidikan anak usia dini 

menurut Ki Hadjar Dewantara?2.Bagaimana implementasi konsep pendidikan 

anak usia dini Ki Hadjar Dewantara di Taman Indrya? 

 Penelitian ini merupakan library research dengan bentuk deskriptif 

analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode yang peneliti gunakan untuk 

memperoleh data tentang seting sosial, pemikiran dan strategi pendidikan Ki 

Hadjar Dewantara dengan menggunakan pendekatan historis. Sumber data pada 

penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu; a. Sumber data primer, data ini diperoleh 

dari buku Taman Indrya oleh Ki Hdjar Dewantara yang berjudul Taman-Indrya 

Nationale Frobelschool nama lain dari Kindergarten.   

Dari hasil penelitian diketahui Pendidikan anak usia dini menurut Ki 

Hadjar Dewantara adalah pendidikan prasekolah ynag dirancang melalui 

permainan-permainan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, namun juga menekankan bahwa pendidikan merupakan aktivitas 

diri yang mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian dan 

pengarahan diri. Ciri khas pendidikan anak usia dini di Taman Indrya adalah 

permainan tradisional sebagai bahan pembelajaran dan latihan panca indera. 

 

Kata Kunci: Pedidikan Anak Usia Dini, Taman Indrya, Ki Hadjar Dewantara 
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Abstract 

Pratiwi, Eka Saptaning. 2018. Early Childhood Education in Ki Hadjar 

Dewantara’s Viewpoint. Islamic Early Childhood Education. Postgraduate. Sunan 

Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta. Advisor : Dr. Ahmad Arifi, M. 

ag. 

 

Early childhood education had existed for a long time since the Dutch 

colonial government in Indonesia. The Dutch colonial government established a 

school for children under seven years old named Frobel School. The learning 

system at Frobel School is not much different from the education system in its 

secondary school because Frobel School was indeed a preparatory school for 

children who would continued to higher Dutch-formed schools. However, the 

education of children under seven years old named Frobel School was about an 

Indonesian education figure Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara had a 

different view regarded the education of children under seven years old or early 

childhood education. For Ki Hadjar Dewantara Frobel School who carried the 

name of a German early childhood education figure Friedrich Froebel was very 

different from what Fredrich Froebel wanted as a school for early childhood 

education. Ki Hadjar Dewantara understood that Froebel's school was actually a 

Kindergarten which means a park for children, therefore from the name of Frobel 

School Ki Hadjar Dewantara though that the name for that school  especially for 

children under seven years old should not use the name of a school. Ki Hadjar 

Dewantara prefers to used the term ‘’park’’ for early childhood education. 

There were two problems as the focus of this research. The problems 

includes: 1. How was early childhood education in Ki Hadjar Dewantara’s 

Viewpoint? 2. How was the history and learning system at Taman Indrya? 

This research was a library research with analytical descriptive form with a 

qualitative approach. A qualitative approach is used because the focus of the 

research focuses on the conceptual part in the form of points view. The data to be 

collected was representative literature data and is relevant to the object of study. 

The method that researchers use to obtain data about the social settings, thoughts 

and educational strategies of Ki Hadjar Dewantara used a historical approach.  

Result of this research was the early childhood education in Ki Hadjar 

Dewantara’s view point as a traditional playing which used to be the main 

learning programs in Taman Indrya. The special curriculum in Taman Indrya was 

the traditional playing and five sense exercise with traditional song and traditional 

dance as the learning material. 

Keywords: early childhood education, Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya. 
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MOTTO 

“Life Is A Game” 

“All you have to do is know how to play it” 
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Daftar Istilah 

 

1. Europesche Lagere School (ELS) adalah sekolah pada jenjang dasar yang 

sebagian besar berisi siswa dari anak-anak orang-orang Eropa pada masa 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sisanya diisi oleh anak-anak orang 

Tionghoa dan Bumiputra dari kelompok berpenghasilan tinggi sehingga 

memiliki kemampuan untuk membayar biaya sekolah tersebut yang cukup 

mahal.  

2. Hollandsch-Inlandsche School (HIS) (sekolah Belanda untuk bumiputera) 

adalah sekolah pada zaman penjajahan Belanda. Sekolah ini, kali pertama 

didirikan di Indonesia pada tahun 1914 seiring dengan diberlakukannya Politik 

Etis. Sekolah ini ada pada jenjang Pendidikan Rendah (Lager Onderwijs) atau 

setingkat dengan pendidikan dasar sekarang. HIS termasuk Sekolah Rendah 

dengan bahasa pengantar bahasa Belanda (Westersch Lager Onderwijs). 

3. School tot Opleiding van Indische Artsen (bahasa Indonesia: Sekolah 

Pendidikan Dokter Hindia), atau yang juga dikenal dengan 

singkatannya STOVIA, adalah sekolah untuk pendidikan dokter pribumi 

di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Saat ini sekolah ini telah 

menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 

4. Frobel School adalah sekolah taman kanak-kanak bentukan pemerintah 

kolonial Belanda, sama seperti ELS sekolah ini berisi siswa dari anak-anak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumiputera
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/1914
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Etis
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Etis
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#pendidikan_dasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Batavia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Indonesia
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orang-orang Eropa pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda serta 

kaum priyayi. 

5. Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hadjar 

Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta (Taman berarti 

tempat bermain atau tempat belajar, dan Siswa berarti murid).Pada waktu 

pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama "National 

Onderwijs Institut Taman Siswa", yang merupakan realisasi gagasan dia 

bersama-sama dengan teman di paguyuban Sloso Kliwon. Sekolah Taman 

Siswa ini sekarang berpusat di balai Ibu Pawiyatan (Majelis Luhur) di Jalan 

Taman Siswa, Yogyakarta, dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai 

kota di seluruh Indonesia. 

6. Taman Indria adalah sekolah taman kanak-kanak yang ada dalam sistem 

sekolah Taman Siswa. Didirikan pertama kali oleh Ki Hadjar Dewantara pada 

tahun 1922. Sekolah ini menggunakan metode pengajaran dengan sistem 

among, sebuah konsep pengajaran dimana pamong/guru menghamba kepada 

sang anak.  

7. Indische Partij (Partai Hindia) adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, 

berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E 

Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara yang 

merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini 

disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi (diskriminasi) khususnya 

antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sloso_Kliwon&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=(Majelis_Luhur)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_kanak-kanak
https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Siswa
https://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara
https://id.wikipedia.org/wiki/1922
https://id.wikipedia.org/wiki/Guru
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/25_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/1912
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E.F.E_Douwes_Dekker&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=E.F.E_Douwes_Dekker&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tjipto_Mangoenkoesoemo
https://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
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8. Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia adalah organisasi pelajar dan 

mahasiswa Hindia di Negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini sudah ada sejak lama bahkan sejak masa 

pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dari tahun 1914 sampai dengan serangan 

Jepang pada tahun 1942.1 Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah sekolah 

untuk anak-anak di bawah usia tujuh tahun dengan nama Frobel School. Sistem 

pendidkan di Frobel School tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan di sekolah 

lanjutannya karena Frobel School memang sebuah sekolah persiapan untuk anak-anak 

yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah bentukan Belanda yang lebih tinggi. Namun, 

pendidikan anak-anak di bawah usia tujuh tahun dengan nama Frobel School ini di 

tentang oleh seorang tokoh pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara. 

Ki Hadjar Dewantara mempunyai pandangan yang berbeda mengenai 

pendidikan anak di bawah usia tujuh tahun atau pendidikan anak usia dini. Bagi Ki 

Hadjar Dewantara Frobel School yang membawa nama seorang tokoh pendidikan anak 

usia dini Jerman Friedrich Froebel sangat berbeda dengan apa yang Fredrich Froebel 

inginkan sebagai sekolah untuk anak-anak. Ki Hadjar Dewantara memahami sekolah 

bentukan Froebel yang sebenarnya ialah Kindergarten yang bermakna taman untuk 

anak-anak, oleh karena itu dari nama Frobel School Ki Hadjar Dewantara beranggapan 

                                                           
1 R. Murai Thomas, “Early Childhood Education in Indonesia”, ed. Stephanie Feeney, Early 

Childhood Education in Asia and The Pasific (Abingdon: Routledge Library Edition Education in Asia, 

2018), chapter 5. 
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bahwa nama untuk sekolah anak di bawah tujuh tahun tidak seharusnya menggunakan 

nama sekolah atau school dalam bahasa Belanda. Ki Hadjar Dewantara lebih memilih 

menggunakan sebutan taman untuk sekolah anak-anak di bawah tujuh tahun. 

Selain dari nama sekolah Ki Hadjar Dewantara juga menentang mengenai 

sistem pembelajaran yang ada di dalam Frobel School. Anak-anak yang bersekolah di 

Frobel School wajib belajar behasa Belanda, membaca, menulis, serta berhitung. Bagi 

Ki Hadjar Dewantara pendidikan untuk anak usia dini tidak seharusnya mengajarkan 

membaca, menulis dan berhitung, namun hanya persiapan saja, seperti persiapan 

membaca, persiapan menulis, dan persiapan berhitung. Selain itu pendidikan untuk 

anak usia dini lebih menekankan pada permainan serta beberapa latihan yang 

mendukung anak usia dini untuk mengembangkan kemampuan panca indera, untuk 

mendukung anak usia dini berkembang sesuai dengan kemampuan yang seharusnya 

mereka capai. 

Dari beberapa alasan Ki Hadjar Dewantara menentang Frobel School selain 

dari nama School dan sistem pembelajaran pada sekolah Frobel School ada alasan lain 

yang membuat Ki Hadjar Dewantara semakin menentang sekolah bentukan pemerintah 

kolonial Belanda tersebut. Alasan yang utama adalah tentang siapa yang bersekolah di 

Frobel School, mereka yang bisa memasukkan anak-anak usia di bawah tujuh tahun di 

Frobel School adalah para orang Belanda, orang Eropa serta anak-anak orang 

Indonesia namun tidak semua orang Indonesia bisa memassukkan anak-anak mereka 

ke sekolah yang sama dengan bangsa Belanda. Orang Indonesia yang bisa masuk ke 
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dalam sekolah yang sama dengan anak-anak Belanda adalah orang Indonesia yang 

mempunyai jabatan,dan para bangsawan. Karena terjadi diskriminasi kelas sosial pada 

masa kolonial Belanda membuat pendidikan tidak merata, untuk orang Indonesia yang 

tidak memiliki jabatan dan tidak mempunyai statuss sebagai bangsawan tidak bisa 

dengan mendapatkan pendidikan yang setara dengan bangsa Belanda.  

Ki Hadjar Dewantara memandang masalah ini tidak hanya sebagai masalah 

diskriminasi dalam pendidikan saja, namun masalah kebudayaan yang sangat penting. 

Para orangtua yang memasukkan anak-anak di bawah usia tujuh tahun pada Frobel 

School sangat bangga dengan kemampuan anak-anak mereka yang telah belajar bahasa 

Belanda sejak usia dini. Mampu menguasai baha Belanda berarti bisa bergaul dengan 

bangsa Belanda yang mempunyai kedudukan sangat tinggi pada masa itu, sehingga 

banyak orangtua yang menginginkan anak-anak mereka mampu menguasai bahasa 

Belanda dengan baik dan mendapatkan kedudukan yang sama dengan bangsa Belanda. 

Dari sudut pandang Ki Hadjar Dewantara harapan para orangtua tentang kemampuan 

anak-anak mereka menguasai bahasa Belanda sejak usia dini dapat menjauhkan anak-

anak orang Indonesia dari kebudayaan dan bahasa sendiri.  

Beberapa permassalahan yang membuat Ki Hadjar Dewantara menentang 

Frobel School mulai dari pemilihan nama, sistem pendidikan dan pengajaran di 

sekolah, diskriminasi kelas sosial, dan pembelajaran bahassa Belanda sejak usia dini 

merupakan beberapa faktor yang mendorong Ki Hadjar Dewantara untuk mendirikan 

sekolah untuk anak usia dini yang menyesuaikan dengan keadaan psikologis anak-
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anak, sistem pembelajaran yang menyenangkan dengan membawa permainan anak-

anak sebagai kegiatan pembelajaran, sekolah untuk semua kalangan, dan yang lebih 

penting membawa kembali kebudayaan serta mengenalkannya pada anak-anak sejak 

usia dini, oleh karena itu peneliti mencoba mengkaji pendidikan anak usia dini menurut 

Ki Hadjar Dewantara. Peneliti memilih mengkaji pendidikan anak usia dini Ki Hadjar 

Dewantara karena Ki Hadjar Dewantara sebagai tokoh yang membawa konsep baru 

mengenai pendidikan anak usia dini yang berawal pada tahun 1922 setelah Ki Hadjar 

Dewantara pulang dari pengasingan di negeri Belanda. Di Negeri Belanda Ki Hadjar 

Dewantara tertarik dengan konsep pendidikan anak usia dini Frobel dan Montesori.2 

Selain itu peneliti menganggap penting untuk mengkaji Pendidikan anak usia 

dini menurut Ki Hadjar Dewantara karena Ki Hadjar Dewantara telah mendirikan 

sebuah sekolah untuk anak-anak usia dini yang berbeda dengan Frobel School dengan 

tidak memakai nama ‘sekolah’ pada lembaga yang didirikannya. Selain itu Ki Hadjar 

Dewantara juga tidak menggunakan nama Frobel dengan tujuan supaya tidak terikat 

dengan aturan yang telah di sepakati oleh dunia mengenai pendidikan anak usia dini 

yang menurut Ki Hadjar Dewantara sudah menyimpang dari pendidikan anak usia dini 

yang telah Frobel rumuskan. Oleh karena itu Ki Hadjar Dewantara memilih 

menggunakan nama ‘taman’ sebagai tempat untuk menyelenggarakan anak usia dini 

karena kata ‘taman’ lebih mencerminkan rumusan pendidikan anak usia dini yang di 

                                                           
2 Darsiti Soeratman, “Ki Hadjar Dewantara”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989, 

hlm. 73. 
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rumuskan oleh Frobel sebagai Kindergarten yang bisa bermakna taman kanak-kanak. 

Sampai sekarang lembaga pendidikan untuk anak usia dini memakai nama Taman 

Kanak-kanak bukan sekolah anak-anak. Oleh karena itu konsep pendidikan anak usia 

dini yang Ki Hadjar Dewantara rumuskan sangat menentukan perkembangan 

pendidikan anak usia dini di Indonesia pada masa berikutnya.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,maka  

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa konsep pendidikan anak usia dini menurut Ki Hadjar Dewantara? 

2. Bagaimana implementasi dan karakteristik pendidikan anak usia dini menurut 

ki Hadjar Dewantara? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah analisis yang mengkaji tentang pendidikan 

anak usia dini menurut Ki Hadjar Dewantara, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memiliki manfaat dan kegunaan, yaitu : 

1. Secara teoritis dan praktis dapat dijadikan acuan dan dasar untuk 

mengembangkan pendidikan anak usia dini yang melihat individu dengan 

berbagai potensi yang berbeda serta menyelenggarakan pendidikan untuk anak 

usia dini yang sesuai dengan setiap tahapan masa perkembangan dan kepekaan. 

2. Secara praktis, untuk para pendidik dan orangtua di Indonesia agar lebih giat  

mendampingi anak usia dini dan memfasilitasi semua yang dibutuhkan dalam 
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masa perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangan dan keadaan 

yang telah dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara untuk anak-anak di 

Indonesia. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pemikiran Ki Hadjar Dewantara sangat banyak, mengingat bahwa Ki 

Hadjar Dewantara merupakan seorang tokoh pendidikan yang membawa konsep 

pendidikan yang berbeda ke Indonesia. Berbagai kajian akademik berbentuk buku dan 

tesis sudah banyak yang mengkaji tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara dari 

berbagai sudut pandang yang berbeda. Maka peneliti memilih beberapa kajian yang 

berkaitan dengan pendidikan, khususnya kajian tentang Ki Hadjar Dewantara dalam 

bidang pendidikan.  

Beberapa kajian dalam bentuk buku dan tesis yang berkaitan dengan bidang 

pendidikan Ki Hadjar Dewantara adalah sebagai berikut ; 

Kenji Tsuchiya,”Demokrasi dan Kepemimpinan Kebangkitan Gerakan Taman 

Siswa,”3 yang mengkaji tentang sejarah berdirinya Taman Siswa. Berawal dari 

prassejarah Taman Siswa, sebelum Ki Hadjar Dewantara memasuki bidang pendidikan 

sampai kepada pendirian Taman Siswa dan beberapa masalah yang di hadapi selama 

perkembangan kepemimpinan di Taman Siswa. Perjalanan Ki Hadjar Dewantara 

berawal dari komite Bumi Putera yang merupakan gerakan politik Ki Hadjar 

                                                           
3Kenji Tsuchiya, Demokrasi dan Kepemimpinan Kebangkitan Gerakan Taman Siswa, Jakarta 

: Balai Pustaka, 1992. 
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Dewantara berssama Dekker dan Tjipto Mangunkusumo kemudian harus menjalani 

hidup di negeri Belanda sebagai pengasingan. Dalam pengasingan ini kegiatan-

kegiatan Ki Hadjar Dewantara mula mengarah kepada bidang lain yaitu bidang 

pendidikan. Di Belanda Ki Hadjar Dewantara yang semula adalah seorang ahli politik 

dan kesenian Jawa, mulai tertarik dan memperhatikan bidang pendidikan. Hal itu 

disebabkan karena keprihatinan Ki Hadjar Dewantara dengan keadaan di tanah air 

dimana pendidikan tidak merata, hanya kalangan tertentu yang boleh bersekolah serta 

mengenai penggunaan bahasa pengantar. Pendidikan anak usia dini yang dinilai sangat 

dasar dalam menanamkan kebudayaan dan bahasa terinspirasi dari Tagore yang 

menentang pendidikan bangsa Eropa di India. Sedangkan untuk konsep pendidikan 

anak usia dini Ki Hadjar Dewantara lebih banyak mengambil dari Frobel dan Maria 

Montessori.  Buku ini juga menggambarkan pada awal didirikannya Taman Siswa 

banyak sekali reaksi-reaksi yang bermunculan di masyarakat. Ada yang mendukung 

dan ada yang menentang. Tentangan pada saat mendirikan Taman Siswa dating dari 

guru-guru yang telah mengajar di beberapa sekolah bentukan pemerintah kolonial 

Belanda. Karena alas an standar pendidikan akan menurun dan ada pula penolakan 

secara terang-terangan dari para pegawai negeri yang bekerja di bawah pemerintah 

kolonial Belanda. 
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Darsiti Soeratman, “Ki Hadjar Dewantara,”4dalam buku ini juga mengkaji 

perjalanan Ki Hadjar Dewantara dari seorang tokoh politik menjadi bapak pendidikan 

Indonesia. Ki Hadjar Dewantara merintis pendidikan nasional agar bangsa Indonesia 

yang akan datang memiliki kepribadian nasional dan sanggup membangun 

massyarakat baru yang bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. 

Sejak saat itu nama Ki Hadjar Dewantara tidak dapat dipisahkan dari perguruan Taman 

Siswa. Taman Siswa tidak hanya menyelenggarakan suatu sistem pendidikan tetapi 

juga merupakan suatu aliran atau gerakan kebudayaan yang menginginkan suatu 

susunan masyarakat tertentu. Karena Ki Hadjar Dewantara adalah seorang budayawan 

maka sistem pendidikan di Taman Siswa merupakan alat untuk mencapai kebudayaan 

nasional. Taman Siswa melaksanakan sistem pendidikan nasional berdasarkan asas 

nasionalisme kultural, among atau “tut wuri handayani”, hak menentukan nasib sendiri, 

demokrasi, membiayai diri sendiri, dan kekeluargaan. 

Najanuddin, “Analisis Konsep PAUD Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya 

dengan Pendidikan Anak Perspektif Islam,”5 tesis ini mengkaji tentang Konsep 

pendidikan anak usia dini Ki Hadjar Dewantara mempunyai kesamaan dan perbedaan 

dalam pendidikan anak dalam Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, hakikat anak, 

metode pendidikan anak dan pendekatan pendidikan anak usia ini sangat relevan 

                                                           
4 Darsiti Soeratman, “Ki Hadjar Dewantara”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989. 

 
5 Najanuddin, Analisis Konsep PAUD Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Anak Perspektif Islam, Tesis Program Magister PGRA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Yogyakarta 2015. 
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dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Aspek perbedaan tampak dalam aspek tujuan 

pendidikan anak; kalau Ki Hadjar Dewantara hanya menuntut anak pada kodratnya 

yang bersifat umum dan bercorak nasional, maka pendidikan Islam mengarah pada 

pemeliharaan yang bersifat aqidah dan keimanan. Perbedaan tujuan itu juga merambah 

pada aspek materi untuk anak usia dini; Ki Hadjar Dewantara mengembangkan 

kehalusan budi berdasar Pancadarma sedangkan pendidikan Islam menjadikan aqidah 

dan keimanan sebagai materi yang tercantum secara eksplisit. Pendidikan anak dalam 

konsep Islam menjadikan aqidah sebagai sumbu pengembangan potensi anak secara 

holistik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitan Pendidikan Anak Usia Dini 

Menurut Ki Hadjar Dewantara adalah pada penekanan konsep pendidikan Ki Hadjar 

Dewantara di Taman Indrya yang khas dan menguraikan sistem pembelajaran di 

Taman Indrya bersama dengan materi dan bahan pembelajaran. Serta sumber primer  

yang peneliti pakai adalah Taman Indrya oleh Ki Hadjar Dewantara. 

Intan Ayu Eko Putri, “Konsep Pendidikan Humanistik Ki Hadjar Dewantara 

dalam Pandangan Islam”,6 tesis ini mengkaji tentang pemikiran humanistik Ki Hadjar 

Dewantara  dalam pendidikan yang memposisikan pendidikan sebagai penuntun. 

Pendidikan  humanistik Ki Hadjar Dewantara menurut pandangan Islam antara lain 

meliputi hakekat manusia  yang memiliki kodrat alam, menjadi manusia yang merdeka 

dan mandiri. Pendidikan budi pekerti Ki Hadjar Dewantara sama dengan pendidikan 

                                                           
6 Intan Ayu Eko Putri, Konsep Pendidikan Humanistik Ki Hadjar Dewantara dalam Pandangan 

Islam, Tesis Program Magister Institue Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang 2012. 



10 
 

akhlak dalam pendidikan Islam, sehingga seseorang menjadi manusia yang dapat 

menghormati dan menghargai manusia lainnya dan dapat tercipta pendidikan 

humanistik. Tesis ini banyak mengupas konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara, 

tetapi tidak spesifik untuk anak usia dini. Penulis tesis ini lebih fokus pada konsep 

pendidikan humanistik Ki Hadjar Dewantara dan relevansinya dalam pandangan Islam. 

Yatdi,”Konsep Pendidikan Berwawasan Kebangsaan (Studi Komparasi 

Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan  Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi),”7 Sebuah 

skripsi yang mengkaji tentang konsep pendidikan berwawasan kebangsaan Ki Hajar 

Dewantara yang merupakan pendidikan yang selaras dengan kehidupan bangsa dan 

budaya bangsa,  yang bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen bangsa yang 

berbeda beda budaya, ras, dan adat istiadat dalam satu perjuangan di bawah  naungan 

Negara Kesatuan Republik Indenesia (NKRI). Seluruh elemen  bangsa harus 

mengandung rasa kesatuan dangan bangsa sendiri, rasa satu  dalam suka dan duka, rasa 

satu dalam kehendak menuju kebahagian hidup  lahir dan batin, luhur akal budinya, 

serta membangun anak didik menjadi  manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa.  Sedangkan, Muhammad „Athiyah Al-Abrasyi menjelaskan 

pendidikan  berwawasan kebangsaan adalah pendidikan yang memberikan teladan atau  

contoh-contoh yang baik dalam proses pembelajaran, untuk memetik hasil  (generasi) 

                                                           
7 Yatdi , Konsep Pendidikan Berwawasan Kebangsaan (Studi Komparasi Pemikiran Ki Hajar 

Dewantara dan  Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi), Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2013 
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yang berkualitas, berpegang teguh kepada agama, membela dan  bertanggung jawab 

kepada tanah airnya, berwawasan luas, mempunyai  kepribadian yang kuat, mencintai 

orang lain seperti mencintai dirinya  sendiri, mau mengorbankan kepentingan peribadi 

demi kepentingan orang lain, juga beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kitab-

Nya,  berpegang kepada sikap merdeka, bisa menciptakan persatuan, dan  bekerjasama 

secara demokratis dan berkeadilan sosial, dan berjiwa  gotong-royong.  

Nur Idloh, “Pemikiran Ki Hadjar Dewantara  Tentang Pendidikan Keluarga 

dalam Perspektif  Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW Tentang Pendidikan,”8 sebuah 

skripsi yang mengkaji konsep pendidikan keluarga yaitu, keluarga sebagai pusat 

pendidikan, yang berarti menuntut adanya berbagai pendidikan baik pendidikan 

individual maupun pendidikan sosial bagi anak dilakukan dalam lingkungan keluarga. 

Sedangkan lembaga pendidikan lain berfungsi sebagai pelengkap dan pendorong bagi 

jalannya pendidikan keluarga. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak-

anaknya, karena pertumbuhan budi pekerti anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarganya masingmasing. Alam keluarga merupakan tempat terbaik untuk 

melangsungkan pendidikan, karena lingkungan keluarga adalah tempat pendidikan 

permulaan bagi setiap individu sebab disitulah pertama kalinya pendidikan yang 

diberikan oleh orangtua, yang kedudukannya sebagai guru (penuntun), pengajar dan 

sebagai pemimpin pekerjaan (pemberi contoh). Pendidikan dalam keluarga merupakan 

                                                           
8 Nur Idloh, “Pemikiran Ki Hadjar Dewantara  Tentang Pendidikan Keluarga dalam Perspektif  

Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW Tentang Pendidikan, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Institut Agama 

Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang 2011. 
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pondasi pembentuk watak kepribadian anak. Dalam kehidupan kesehariannya, anak 

banyak berkumpul dengan keluarga. Segala tingkah laku orang tua terutama orang 

tuanya akan ditiru oleh anak, sebab anak merupakan peniru yang ulung. Bila obyek 

peniruannya jelek, orang tua tidak memberikan kasih sayang yang memadai dan tidak 

memberikan teladan yang baik, serta jauh dari nuansa agama, maka jangan berharap 

kedua orang tuanya akan menuai buah hasil yang baik. Namun apabila kedua orang 

tuanya memberikan teladan yang baik, saling menghormati, menyayangi, jalinan yang 

baik sesama anggota keluarganya, tidak bersifat masa bodoh, selalu memberikan 

contoh yang bernuansa ajaran islami, maka semua itu akan tercetak (terlukis) pada diri 

anak dan ia senantiasa akan meniru segala perbuatan yang terekam mulai pagi hari 

sampai sore hari.  

E. Kerangka Teoritis 

Mengkaji pendidikan anak usia dini menurut Ki Hadjar Dewantara berarti a 

mengkaji keadaan sosial budaya pada saat itu, tetapi penting juga mempelajari 

bagaimana pendidikan anak usia dini menurut tokoh lain dan bagaimana sifat dassar 

anak usia dini. Ki Hadjar Dewantara sebagai bapak pendidikan nasional merumuskan 

pendidikan untuk anak usia dini dengan mempelajari konsep dari tokoh pendidikan 

anak usia dini ketika berada di negeri Belanda. Selain itu keadaan lingkungan keluarga, 

lingkungan masyarakat juga ikut berperan dalam membentuk pemikiran Ki Hadjar 

Dewantara. Dalam bidang pendidikan Ki Hadjar Dewantara berpedoman pada dua 

tokoh dunia yaitu Friedrich Frobel dan Maria Montessori. Namun, untuk mengkaji 
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pendidikan anak usia dini menurut Ki Hadjar Dewantara peneliti memilih beberapa 

kerangka teoritis bukan hanya dari Frobel dan Montessori melainkan beberapa tokoh 

lain untuk mendapatkan konsep pendidikan anak usia dini yang sebenarnya. Karena 

pendidikan anak usia dini meliputi bagaimana pembelajaran, kurikulum dan permainan 

anak-anak, maka kerangka teoritis terdiri dari pengertian anak usia dini, perkembangan 

dan pertumbuhan anak usia dini, pendidikan anak usia dini dalam sistem pendidikan 

nasional, kurikulum pendidikan anak usia dini dan permainan untuk anak usia dini. 

1. Pendidikan Anak Usia Dini 

Anak usia dini memiliki potensi yang masih harus dikembangkan yang 

memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Anak 

usia dini selalu bergerak aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang 

dilihat, didengar, dan dirasakan. Mereka seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi 

dan belajar. Sifat umum dari anak usia dini adalah egosentris masih belum bisa 

memahami keadaan orang lain di sekitar, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, 

merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang 

pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar.9 

Sedangkan pendidikan anak usia dini memiliki beberapa definisi sendiri. 

Berikut adalah beberapa definisi pendidikan anak usia dini berdasarkan para tokoh dan 

pakar pendidikan anak usia dini. 

                                                           
9 Ratna Pangastuti, Edutaintment Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), hlm. 15. 
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Pendidikan Anak Usia Anak (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.10 Berdasarkan definisi itu, sangat jelas bahwa yang perlu 

dilakukan adalah memberikan rangsangan pendidikan. Meskipun semua anak adalah 

cerdas11 dan setiap siswa punya gaya belajar masing-masing12  tetapi tanpa rangsangan 

pendidikan, kecerdasan tidak akan muncul optimal. Nabi Muhammad saw bersabda 

yang artinya orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan 

beramal sholeh untuk kehidupan akherat.13  

Pengertian lain dari pendidikan anak usia dini (PAUD) pada hakikatnya adalah 

pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh 

aspek kepribadian anak14. Serta tujuan bimbingan anak usia dini salah satunya untuk 

                                                           
10 Kementerian Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kementerian 

Pendidikan Nasional, 2011), hal. 3. 
11 Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, cet. kelima (Jakarta: PT 

Indeks, 2012), hlm. 176. 
12 Munif Chatib, Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara 

, cet. ke-7 (Bandung: Kaifa, 2012), hlm. 33. 
13 Imam Mukhsin, “Pemuda dan Kesuksesan Sejati”, dalam Bulletin Serat Jum’at Kalijaga 

Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga, Edisi 31 Oktober 2014, hlm. 3. 
14 Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini Dalam Kajian Neurosains. (Bandung : 

Rosdakarya, 2013),  hlm 22. 
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membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sehingga memiliki 

kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut15. 

Gardner berpendapat bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah  dan menciptakan produk atau karya.16 Kecerdasan jamak yang 

dicetuskannya sejak tahun 1983, semakin berkembang pesat. Di ulang tahun ke tiga 

puluh penerbitan Frames of Mind yang mencetuskan pertama kali kecerdasan jamak, 

(maksudnya di tahun 2013), Gardner menginginkan sebuah teori dan praktik 

kecerdasan jamak.17 

Sementara itu, Yuliani Sujiono menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan 

dengan membawa sejumlah potensi. Agar dapat berkembang secara optimal, potensi 

bawaan perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai stimulasi dan upaya-upaya dari 

lingkungan.18 Kategori cerdas menurut Nabi Muhammad saw, cerdas menurut 

Gardner, pendapat bahwa semua anak adalah cerdas dan semua anak mempunyai gaya 

belajar masing-masing, tidak akan optimal kecerdasannya tanpa ada rangsangan 

pendidikan dari luar, demikian menurut Yuliani Sujiono.  

2. Pendidikan Anak Usia Dini Friedrich Froebel 

Dalam dasar ilmu jiwa ini Froebel tidak memberikan batas-batas umur tertentu. 

Dia hanya memakai tiga tahap yaitu masa bayi, masa kanak-kanak, dan pada masa 

                                                           
15 Ihsana El-Khuluqo, Manajemen PAUD. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 37. 
16 Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar…, hlm. 176.   
17 Howard Gardner, Kecerdasan Majemuk: Teori dan Praktik, terj. Alexander Sindoro, 

(Tangerang: Interaksara, 2013), hlm. 383. 
18 Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar…, hlm. 180. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bayi
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tanggung.19 Selain itu dikatakan Froebel karena perkembangan menurut Froebel terjadi 

bukan karena umur tetapi apabila seorang anak sudah dapat memenuhi kebutuhannya 

baik itu sebagai seorang anak maupun sebagai orang dewasa. Alasan lain Froebel tidak 

memakai batas-batas umur tertentu adalah setiap tahap yang diberikan Froebel 

mempunyai ciri khas tertentu.20 

Pada bagian ini Froebel menamakannya sebagai tahap “pendahuluan” bagian 

“dasar pendidikan. Pada tahap ini orangtua dituntut untuk aktif dan orangtua harus 

memperhatikan bayi sebelum bayi menunjukkan tindakan atau gerakan seperti 

menangis. Hal itu perlu dilakukan untuk sang bayi agar terjadi kesatuan baru yaitu 

pertumbuhan batin dimana sang bayi akan menghormati orang yang ada disekitarnya. 

Pada tahap perkembangan ini bayi juga dinamakan Saugling yaitu menghisap, 

maksudnya pada tahap ini bayi menangkap keanekaragaman dari sekitarnya. Oleh 

karena itu, orang di sekitar bayi tersebut mampu mengembangkan lingkungan yang 

sehat, aman, menarik, dan murni. Selain itu, Froebel juga sangat menekankan bahwa 

setiap gerakan bayi haruslah diperhatikan mulai dari bayi tersebut tersenyum, sedang 

diam, dan juga saat bayi tersebut ada dalam pangkuan ibu. 

Froebel mengatakan bahwa tahap ini merupakan masa permulaan pendidikan 

karena pada tahap ini anak sudah mulai bisa mengucapkan kata benda. Namun, kata 

yang pertama yang diucapkan anak tersebut biasanya sedikit salah dan 

                                                           
19 Friedrich Froebel, Wikipedia Ensiklopedia Bebass. Diakses 20 Oktober 2017, 01;00 PM 
20 Friedrich Froebel, Wikipedia Ensiklopedia Bebass. Diakses 20 Oktober 2017, 01;00 PM. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Batin
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Saugling&action=edit&redlink=1
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merupakan kewajiban orang tua atau pendampingnya untuk memperbaiki perkataan 

tersebut dengan mengucapkan kata yang disebutkan anak tersebut dengan benar. Selain 

pengucapan, Froebel juga menekankan mengenai bermain dan menarik hubungan 

antara bermain dengan pengalaman pendidikan. Menurut Froebel, bermain merupakan 

proses dimana perkembangan kepribadian sedang terjadi. Oleh karena itu, ruang gerak 

anak tidak boleh dibatasi karena apabila kegiatan seorang anak dibatasi maka itu sama 

dengan mengikat nalar anaknya karena ia tidak bebas untuk menjelajahi 

lingkungannya. Masa kanak-kanak ini berakhir apabila seorang anak sudah 

mempunyai pengalaman lahiriah dan menjadikannya sebagai pengalaman batiniah. 

Dalam bagian ini, anak sudah mulai mendapat pendidikan 

secara formal dan sistematis baik itu di bawah bimbingan guru maupun di bawah 

bimbingan orang tua. Titik beratnya ialah usaha untuk memperoleh pengetahuan 

tentang hal-hal yang lahirial, khas, dan khusus. Dalam tahap ini, Froebel juga 

menekankan bahwa anak mempunyai kecenderungan untuk mengerjakan sesuatu dan 

dalam mengerjakan sesuatu alangkah baiknya jika orangtua memperhatika apa yang 

dikerjakan anak dan memberikan dukungan dan apabila pekerjaan tersebut selesai 

maka orang tua selayaknya memuji perkerjaan anak tersebut. Dalam tahap ini juga anak 

sudah mulai berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya sebagai contoh orang-

orang di sekitarnya menyadari bahwa anak ini mempunyai sifat yang buruk. Namun, 

menurut Froebel sifat buruk yang muncul dari anak ini disebabkan oleh lingkungannya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepribadian
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Formal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistematis
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Menurut Froebel, seorang anak menjadi nakal karena di lingkungannya ia tidak 

diperlakukan dengan baik. 

3. Pendidikan Anak Usia Dini Maria Montessori  

Pada tanggal 6 Januari 1907 di Via Dei Marzi 58, diresmikan pembukaan rumah 

anak-anak dengan Montessori sebagai pengelolanya. Pada mulanya, anak-anak yang 

datang tampak malu dan takut. Mereka mengenakan seragam biru dari bahan kain agak 

tebal. Ada kalanya mereka bersikap liar dan gaduh, ada pula yang masih datang dengan 

pakaian kucel dan kotor21. Dari minggu pertama sanpai minggu-minggu berikutnya 

terjadi perubahan terhadap anak-anak tersebut. Anak-anak akan berubah menjadi lebih 

komunikatif, lebih dapat bersosialisasi, dan tampak lebih sehat sekaligus bahagia. Hali 

ini disebabkan oleh alat peraga yang dibawa oleh Montessori dan mainan-mainan lain. 

Tujuan Montessori membawa alat-alat peraga beserta mainan untuk anak-anak 

adalah untuk mengobservasi, anak-anak yang tadinya liar dan pemberontak ternyata 

memiliki rasa ketertarikan yang besar terhadap alat-alat peraga. Dari situ Montessori 

yang pernah melakukan observasi pada anak-anak tunagrahita yang harus dibimbing 

untuk bermain dengan alat peraga menemukan perbedaan dengan anak-anak normal 

yang secara spontan bermain dan mengulang berkali kali permainan dengan alat peraga 

yang disediakan. 

Setelah melakukan observasi secara terus menerus terhadap perilaku anak, 

akhirnya Montessori menyimpulkan bahwa : Semakin menantang materi pembelajaran 

                                                           
21 Agustina Prasetyo Magini, Sejarah Pendekatan Montessori, (Yogyakarta : Kanisius, 2013), 

hlm. 48. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nakal&action=edit&redlink=1
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melalui alat peraga yang disiapkan dengan pengendali kesalahan yang ada dalam alat 

peraga tersebut, semakin materi itu menarik bagi anak-anak22. Anak-anak melakukan 

kegiatan tidak karena tertarik pada hadiah, melainkan pada kegiatan menakhlukkan 

materi pembelajaran tersebut23. Pendidikan harus mengikuti perilaku alami anak dan 

menyiapkan lingkungan yang bisa mendorong kegiatan spontan belajar agar anak 

mampu memanifestasikan dirinya melalui kegiatan belajar tersebut24. 

4. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Sistem Pendidikan Nasional 

Salah satu tujuan negara yang termuat dalam undang-undang dasar tahun 1954 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu jalan untuk mencapai tujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dapat ditempuh melalui pendidikan. Oleh sebab itu 

pemerintah mengatur sistem yang mejadi acuan pendidikan di Indonesia. acuan 

pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah dapat berupa undang-undang sistem 

pendidikan nasional, peraturan menteri dan lain sebagainya yang kemudian 

dibentuklah suatu kurikulum. Keseluruhan acuan pendidikan yang ditentukan oleh 

pemerintah bisa berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah serta 

peraturan menteri disebut sebagai kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan 

merupakan keseluruhan deliberasi mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang 

menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan25. Artinya proses pendidikan adalah 

                                                           
22 Agustina Prasetyo Magini, Sejarah Pendekatan Montessori, Ibid, hlm. 51 
23 Agustina Prasetyo Magini, Sejarah Pendekatan Montessori,Ibid, hlm. 51 
24 Agustina Prasetyo Magini,, Ibid 
25 H.AR. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2012), hlm. 141. 
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proses memanusiakan yang terjadi dalam lingkungan sosial dimana seseorang berada 

serta kebijakan pendidikan harus memuat penjabaran visi dan misi pendidikan yang 

sesuai dengan keadaan masyarakat. 

Kebijakan pendidikan sama seperti kebijakan yang lain yaitu memuat 

pereturan-peraturan yang mengatur jalannya sistem pendidikan di Indonesia serta 

menentukan tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan. Dari standar nasional  untuk 

pendidikan akan menentukan juga standar-standar yang lain, sperti standar pendidik, 

standar pengembangan kurikulum serta standar materi yang ada pada mata pelajaran. 

Oleh karena itu standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 

lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan 

penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala26. Standar 

nasional pendidikan ini yang akan menjadi acuan untuk mengembangkan kurikulum 

dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam suatu jenjang sekolah. 

Standar nasional pendidikan berlaku untuk semua jenjang pendidikan yang ada 

di Indonesia. Mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan anak 

usia dini adalah salah satu jenjang pendidikan paling dasar yang juga 

penyelenggaraannya tidak lepas dari kebijakan dan sistem pendidikan nasional. Yang 

berlaku selama ini adalah peraturan menteri pendidikan nomor 58 tahun 2009 yang saat 

                                                           
26 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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ini akan memakai acuan baru, salah satunya adalah permendikbud nomor 160 tahun 

2014. 

Sebelum berlakunya peraturan menteri pendidikan yang berlaku sekarang 

pemerintah telah banyak mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang 

mengatur jalannya proses pendidikan anak usia dini. Undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang mengatur pendidikan anak usia dini diantaranya adalah UUSPN 20 

tahun 2003 dan PP 55 tahun 2007, yang berisi tentang pendidikan agama dan 

keagamaan. Kemudian PP 32 tahun 2013 sebagai ganti dari PP 19 tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan. Permasalahan yang diambil dalam artikel ini adalah 

bagaimana posisi pendidikan anak usia dini dalam UUSPN nomor 20 tahun 2003, PP 

nomor 55 tahun 2007, serta PP nomor 19 tahun 2005 yang diganti oleh PP nomor 32 

tahun 2013. 

Pendidikan anak usia dini pada beberapa undang-undang dan peraturan yang 

dibuat pemerintah tersebut. Semua undang-undang dan peraturan pemerintah yang 

disebutkan diatas memuat tentang pendidikan anak usia dini. Memahami bagaimana 

posisi pendidikan anak usia dini dalam beberapa undang-undang dan peraturan diatas 

sangatlah penting untuk mendalami pendidikan anak usia dini yang dapat dikatakan 

spesial dan berbeda. Karena dari segi peserta didik yang masih perlu banyak 

mengalami tugas perkembangan maka dalam sistem pendidikan nasional jenjang 

pendidikan anak usia dini sangat diperhatikan dan memerlukan kurikulum yang 

berbeda juga. 
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Pada undang-undang standar pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 ini, 

pendidikan anak usia dini diatur pada pasal 28 bagian ketujuh tentang jenjang 

pendidikan nasional. Pada pasal ini dituliskan beberapa standar pendidikan anak usia 

dini yang diharapkan sistem pendidikan nasional, yaitu; 

a) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.  

b) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan/atau informal.  

c) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman 

Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.  

d) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk 

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang 

sederajat.  

e) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.  

f) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pada ayat satu dapat dipahami tingkatan usia yang masuk pada pendidikan anak 

usia dini adalah anak-anak yang berusia lebih muda dari anak yang telah masuk ke 

sekolah dasar. Istilah anak usia dini di Indonesia ditujukan kepada anak sejak lahir 
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sampai dengan usia enam tahun27, untuk itu pendidikan anak usia dini ditujukan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau 

menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. 

Sedangkan pada ayat kedua sampai ayat kelima, menjelaskan tentang macam-

macam pendidikan anak usia dini. Ada yang disebut sebagai jalur formal, pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal seperti taman kanak-kanak (TK), raudatul 

athfal (RA), dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk non formal dapat berupa tempat 

penitipan anak dan taman bermain. Untuk pendidikan anak usia dini yang berbentuk 

informal pada ayat kelima disebutka sebagai pendidikan keluarga atau pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lingkungan, pada pendidikan bentuk informal ini sangatlah 

penting karena anak telah berinteraksi dengan lingkungan sejak dia lahir. Serta 

mengingat tujuan bimbingan anak usia dini salah satunya untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sehingga memiliki kesiapan untuk 

memasuki pendidikan lebih lanjut28. Sedangkan tujuan khususnya menyesuaikan latar 

belakang lembaga PAUD masing-masing. 

Ayat keenam menerangkan bahwa mulai dari pasal satu sampai lima, proses 

penyelenggaraannya diatur oleh peraturan pemerintah. Dari peraturan pemerintah akan 

lebih rinci mengenai standar pendidik, sarana prasarana sampai kurikulum dan aspek 

perkembangan yang harus dicapai untuk peserta didik usia dini. 

                                                           
27 Suyadi, Teori Pembelajaran Anak Usia Dini Dalam Kajian Neurosains. (Bandung : 

Rosdakarya, 2013),  hlm. 23. 
28 Ihsana El-Khuluqo, Manajemen PAUD. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 37. 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu29. 

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan,isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang 

kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.30 

5. Perkembangan dan Pertumbuhan Anak Usia Dini 

Masa usia dini merupakan masa yang penting yang perlu mendapat penanganan 

sedini mungkin. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa masa anak usia dini 

merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan 

selanjutnya. Anak memiliki dunia dan karakteristik tersendiri yang jauh berbeda dari 

dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak sangat aktif, dinamis, antusias dan hampir 

selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, seolah-olah tak pernah 

berhenti untuk belajar. 

Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif atau 

mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh sehingga lebih 

banyak menyangkut perubahan fisik. Selain itu, pertumbuhan dipandang pula sebagai 

perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik 

Hasil dari pertumbuhan ini berupa bertambah panjang tulang-tulang terutama lengan 

                                                           
29 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pedoman Struktur Kurikulum, 2014, 6. 
30 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pedoman Struktur Kurikulum, Ibid, 6. 
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dan tungkai, bertambah tinggi dan berat badan serta makin bertambah sempurnanya 

susunan tulang dan jaringan syaraf. Pertumbuhan ini akan terhenti setelah adanya 

maturasi atau kematangan pada diri individu.  

Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah suatu perubahan yang 

bersifat kualitatif yaitu berfungsi tidaknya organ-organ tubuh. Perkembangan dapat 

juga dikatakan sebagai suatu urutan perubahan yang bersifat saling mempengaruhi 

antara aspek-aspek fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. 

Contoh, anak diperkenalkan bagaimana cara memegang pensil, membuat huruf-huruf 

dan diberi latihan oleh orang tuanya. Kemampuan belajar menulis akan mudah dan 

cepat dikuasai anak apabila proses latihan diberikan pada saat otot-ototnya telah 

tumbuh dengan sempurna, dan saat untuk memahami bentuk huruf telah diperoleh. 

Dengan demikian anak akan mampu memegang pensil dan membaca bentuk huruf. 

Pada pertumbuhan tulang atau rangka berlangsung selama masa pertumbuhan 

selama usia dua sampai enam tahun sama halnya dengan perkembangan otak yang 

mengalami perkembangan sangat cepat pada usia tersebut. Pada perkembangan fisik 

baik itu perkembangan tubuh anak dari tinggi badan serta berat badan yang sering 

berubah drastis, perkembangan otak yang sangat mengagumkan pada masa dua sampai 

enam tahun serta pertumbuhan rangka yang menunjang perkembangan fisik anak 

sangat dipengaruhi oleh kesehatan anak. Oleh karena itu pada materi ini akan dibahas 

bagaimana kesehatan sangat mempengaruhi perkembangan fisik anak. 

Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yaitu peningkatan ukuran 

dan struktur. Anak tidak saja menjadi besar secara fisik, tapi ukuran dan struktur organ 
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dalam tubuh dan otak meningkat. Akibatnya ada pertumbuhan otak, anak tersebut 

memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat dan 

berpikir.31Perkembangan anak dibagi menjadi 5 periode,32 yaitu : 

a. Periode pra lahir yang dimulai dari saat pembuahan sampai lahir. Pada periode 

ini terjadi perkembangan fisiologis yang sangat cepat yaitu pertumbuhan 

seluruh tubuh secara utuh. 

b. Periode neonatus adalah masa bayi yang baru lahir. Masa ini terhitung mulai 0 

sampai dengan 14 hari. Pada periode ini bayi mengadakan adaptasi terhadap 

lingkungan yang sama sekali baru untuk bayi tersebut yaitu lingkungan di luar 

rahim ibu. 

c. Masa bayi adalah masa bayi berumur 2 minggu sampai 2 tahun. Pada masa ini 

bayi belajar mengendalikan ototnya sendiri sampai bayi tersebut mempunyai 

keinginan untuk mandiri. 

d. Masa kanak-kanak terdiri dari 2 bagian yaitu masa kanak-kanak dini dan akhir 

masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dini adalah masa anak berusia 2 sampai 

6 tahun, masa ini disebut juga masa pra sekolah yaitu masa anak menyesuaikan 

diri secara sosial. Akhir masa kanak-kanak adalah anak usia 6 sampai 13 tahun, 

biasa disebut sebagai usia sekolah. 

e. Masa puber adalah masa anak berusia 11 sampai 16 tahun. Masa ini termasuk 

periode yang tumpang tindih karena merupakan 2 tahun masa kanak-kanak 

                                                           
31 Hurlock, E.B., Child Development, Mc Graw Hill Book Company, NY, USA, 1993, 37. 
32 Hurlock, E.B., Child Development,Ibid, 37. 
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akhir dan 2 tahun masa awal remaja. Secara fisik tubuh anak pada periode ini 

berubah menjadi tubuh orang dewasa. 

Perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif, yaitu 

perubahan–perubahan psikofisis yang merupakan hasil dari proses pematangan fungsi–

fungsi yang bersifat psikis dan fisik pada diri anak secara berkelanjutan, yang ditunjang 

oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan melalui proses maturation dan proses 

learning. Maturation berarti suatu proses penyempurnakan, pematangan dari unsur-

unsur atau alat-alat tubuh yang terjadi secara alami. Proses learning merupakan proses 

belajar, melalui pengalaman pada jangka waktu tertentu untuk menuju kedewasaan.33 

Pertumbuhan dan perkembangan fisik mengikuti prinsip 

cephalocaudal.34Pertumbuhan bergerak dari atas kebawah. Karena otak tumbuh dengan 

sangat cepat sebelum lahir, maka besar kepala bayi yang baru lahir selalu tidak 

proporsional. Kepala tersebut akan menjadi proporsional seiring dengan pertumbuhan 

tinggi anak dan perkembangan tubuh bagian bawah35. Perkembangan sensoris dan 

motornya juga merujuk prinsip yang sama : para bayi belajar untuk menggunakan 

tubuh bagian atasnya sebelum bagian bawah. Mereka melihat objek sebelum mereka 

dapat mengontrol tubuh mereka dan belajar banyak hal dengan tangan jauh sebelum 

mereka dapat merangkak atau berjalan. 

                                                           
33 J. Agoes Achir, Perkembangan Anak dan Remaja, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus, 1979 
34 Diane E. Papalia, Human Development Edisi Kesembilan, Jakarta : Kencana Prenada 

Media Group, 2010, hlm 169 
35 Diane E. Papalia, Ibid, hlm 170 
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Pada prinsip proximodistal (dari dalam ke luar),36 pertumbuhan dan 

perkembangan motoris bergerak dari bagian tengah tubuh ke luar. Dalam rahim, kepala 

dan tubuh lebih dahulu berkembang sebelum tangan dan kaki. Kemudian telapak 

tangan dan kaki, dan akhirnya jari-jari tangan dan kaki. 

Pertumbuhan tercepat anak-anak terjadi sepanjang tiga tahun pertama, terutama 

selama beberapa bulan pertama. Pada bulan kelima, berat rata-rata bayi laki-laki 

menjadi dua kali lipat  dan pada usia satu tahun berat bisa mencapai tiga kali lipat. 

Pertumbuhan yang pesat tersebut kemudian mereda pada usia dua tahun dan tiga tahun. 

Tinggi anak laki-laki biasanya meningkat 10 inci pada tahun pertama, hampir lima inci 

pada tahun kedua dan lebih dari tiga inci pada tahun ketiga37. Anak perempuan 

mengikuti pola yang sama namun sedikit lebih kecil. Pada usia tiga tahun berat rata-

rata anak perempuan satu pound lebih ringan dan satu incilebih rendah dibandingkan 

dengan anak laki-laki. 

Pertumbuhan gigi dimulai sekitar usia tiga atau empat bulan, ketika bayi mulai 

memungut hampir semua hal yang tampak dan memasukkannya kedalam mulut 

mereka. Tetapi, gigi pertama baru akan muncul pada rentang usia lima sampai sembilan 

bulan atau bahkan lebih lama dari itu. Sehingga, pada tahun pertama sibayi telah 

memiliki enam gigi. Pada usia tiga tahun semua gigi utama telah tumbuh dan anak 

sudah mulai bisa mengunyah. 

                                                           
36 Diane E. Papalia, Ibid, hlm 170 
37 Diane E. Papalia, Ibid, hlm 170 



29 
 

Pada perkembangan tulang atau rangka berlangsung selama masa pertumbuhan 

selama usia dua sampai enam tahun sama halnya dengan perkembangan otak yang 

mengalami perkembangan sangat cepat pada usia tersebut. Pada perkembangan fisik 

baik itu perkembangan tubuh anak dari tinggi badan serta berat badan yang sering 

berubah drastis, perkembangan otak yang sangat mengagumkan pada masa dua sampai 

enam tahun serta pertumbuhan rangka yang menunjang perkembangan fisik anak 

sangat dipengaruhi oleh kesehatan anak. Oleh karena itu pada makalah ini akan dibahas 

bagaimana kesehatan sangat mempengaruhi perkembangan fisik anak. 

Pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami 

pertumbuhan secara cepat, ada pula yang lambat. Pada masa kanak-kanak pertambahan 

tinggi dan pertambahan berat badan relatif seimbang. Perkembangan motorik anak 

terdiri dari dua, ada yang kasar dan ada yang halus38 Perkembangan motorik kasar 

seorang anak pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan sederhana seperti 

berjingkrak, melompat, berlari ke sana ke mari dan ini menunjukkan kebanggaan dan 

prestasi. Sedangkan usia 4 tahun, si anak tetap melakukan gerakan yang sama, tetapi 

sudah berani mengambil resiko seperti jika si anak dapat naik tangga dengan satu kaki 

lalu dapat turun dengan cara yang sama dan memperhatikan waktu pada setiap langkah. 

Lalu, pada usia 5 tahun si anak lebih percaya diri dengan mencoba untuk berlomba 

dengan teman sebayanya atau orang tuanya. Sebagian ahli menilai bahwa usia 3 tahun 

adalah usia bagi anak dengan tingkat aktivitas tertinggi dari seluruh masa hidup 

                                                           
38 John W. Santrock, Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup, Jakarta: Erlangga, 

1995, hlm  225. 



30 
 

manusia. Sebab tingkat aktivitas yang tinggi dan perkembangan otot besar mereka 

(lengan dan kaki) maka anak-anak pra sekolah perlu olah raga seharí-hari. 

Adapun perkembangan keterampilan motorik halus dapat dilihat pada usia 3 

tahun yakni kemampuan anak-anak masih terkait dengan kemampuan bayi untuk 

menempatkan dan memegang benda-benda. Pada usia 4 tahun, koordinasi motorik 

halus anak-anak telah semakin meningkat dan menjadi lebih tepat seperti bermain 

balok, kadang sulit menyusun balok sampai tinggi sebab khawatir tidak akan sempurna 

susunannya. Sedangkan pada usia 5 tahun, mereka sudah memiliki koordinasi mata 

yang bagus dengan memadukan tangan, lengan, dan anggota tubuh lainnya untuk 

bergerak. 

6. Masa Kepekaan Anak Usia Dini 

Teori masa kepekaan pada anak usia dini berasal dari Maria Montessori. 

Montessori yakin bahwa pendidikan dimulai sejak bayi lahir. Bayipun harus 

dikenalkan pada orang-orang di sekitarnya, suara-suara, benda-benda, diajak bercanda 

dan bercakap-cakap agar mereka berkembang menjadi anak yang normal dan sehat. 

Metode pembelajaran yang sesuai dengan tahun-tahun kelahiran sampai usia enam 

tahun biasanya menentukan kepribadian anak setelah dewasa. 

Selain itu masa kepekaan juga dipengaruhi seberapa baik dan sehat orang tua 

berperilaku dan bersikap terhadap anak-anak usia dini. Karena perkembangan mental 

usia-usia awal berlangsung sangat cepat, inilah periode yang tidak boleh disepelekan.  

Pada tahun-tahun awal ini anak-anak memiliki periode-periode sensitive atau kepekaan 
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untuk mempelajari atau berlatih sesuatu. Montessori membagi tahap-tahap 

perkembangan anak, dan ia menganggap masa kehidupan yang lebih penting adalah 

masa pertumbuhan yang pertama, yaitu umur 0-6 tahun saat intelegensi mengalami 

pembentukan39 

Ada beberapa tahapan dalam perkembangan anak-anak yang berhasil 

dirumuskan oleh Montessori. Proses perkembangan dari anak-anak sampai dewasa 

bergantung pada masing-masing tahapan berikut.masih pada buku yang sama berikut 

ini adalah tahapan-tahapan untuk perkembangan anak yang akan menunjukan progres 

pada setiap tahapnya. 

During the first stage (infancy), your child needs to be made to feel secure and 

establish a satisfactory relationship relationship with you, the mother or mother 

subtitute, his physical needs must be met40. 

Sejak lahir sampai usia 3 tahun, anak memiliki kepekaan sensoris dan daya pikir 

yang sudah mulai dapat menyerap pengalaman-pengalaman melalui sensorinya. Pada 

masa ini dikatakan oleh Montessori pada kutipan diatas bahwa anak membutuhkan rasa 

aman dan terlindungi. Untuk menciptakan perasaan aman dan terlindungi inilah anak 

sangat membutuhkan orangtua, yang pada kutipan diatas disebutkan ibu untuk selalu 

menciptakan perasaan yang aman terhadap anak. Dalam implementasinya bisa 

diwujudkan dalam kedekatan hubungan antara ibu dan anak. 

                                                           
39 Maria Montessori, The Absorbent Mind, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. XII 
40 Lesley Briton, Montessori Play and Learn a Parent’s Guide to purposeful Play From Two 

to Six, (New York, Crown Publishers, 1992), hlm 24. 
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In the next stage, he needs to develope independence. He still needs you, 

especially when he is trying to do things on his own, because if he fails too 

often, he will lose confidence and begin to doubt his own ability41. 

Pada tahap berikutnya, anak mulai membangun kepercayaan dirinya. Perhatian 

orangtua tentu sangat diperlukan untuk mendukung anak. Karena ketika anak sangat 

sering melakukan kegagalan, dan orangtua membiarkannya maka anak akan 

kehilangan kepercayaan diri dan mungkin tidak percaya pada kemampuannya. Tahap 

ini sangat penting untuk pengenalan anak terhadap kemampuannya sendiri. Orangtua 

mendampingi dan mengarahkan, namun jangan sampai memaksa apa yang diminati 

oleh anak. 

The final stage lasting from the age of three to six, corresponding with the 

“consious” phase of the absorbent mind, your child’s personality will be 

malleable enough to be “normalized”, as Montessori put it42. 

Rentang usia tiga sampai enam tahun, terjadilah kepekaan untuk peneguhan 

sensoris, semakin memiliki kepekaan indrawi, khususnya pada usia sekitar 4 tahun 

memiliki kepekaan menulis dan pada usia 4 – 6 tahun memiliki kepekaan yang bagus 

untuk membaca. Selain itu kepribadian anak mulai terbentuk. Orangtua harusnya 

memberikan kebebasan bukan mengekang anak, serta memberikan contoh bagaimana 

bersikap dan menghargai apa yang telah dicapai oleh anak. 

                                                           
41 Lesley Briton, Montessori Play and Learn a Parent’s Guide to purposeful Play From Two 

to Six, Ibid, hlm 24. 
42 Lesley Briton, Montessori Play and Learn a Parent’s Guide to purposeful Play From Two 

to Six, Ibid, hlm 24. 
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Secara umum, konsep metode Montessori dibagi menjadi lima ranah atau kita 

bisa sebut lima periode. Lima periode ini yang mendasari metode Montessori. Lima 

periode tersebut adalah periode kepekaan akan keteraturan, periode kepekaan akan 

detain, periode kepekaan bagi penggunaan tangan, periode kepekaan untuk berjalan, 

periode kepekaan terhadap bahasa. 

Periode kepekaan akan keteraturan terjadi selama tiga tahun pertama. Ketika 

memasuki periode ini, anak mempunyai kebutuhan yang kuat terhadap keteraturan. 

Anak-anak sangat suka untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apabila ada suatu 

benda yang menurut mereka tempatnya tidak sesuai maka mereka akan marah. Sebagai 

contoh, biasanya si anak melihat pena berada diatas buku, suatu hari pena tersebut jatuh 

dan bergeser dari tempatnya kemudian anak ini akan menggambil pena dan meletakkan 

kembali pada tempat semula. 

Periode kepekaan akan detail terjadi antara usia satu sampai dua tahun. Anak-

anak memusatkan perhatian kepada detail selama bermenit-menit. Kepedulian akan 

detail ini menandakan perubahan didalam perkembangan psikis anak43. Sebagai 

contohnya, ketika kita menunjukkan gambar kepada anak-anak mereka tidak 

memperdulikan objek yang menurut kita menjadi fokus utama, anak-anak pada usia ini 

lebih memfokuskan kepada objek-objek kecil sebagai latar belakangnya. 

                                                           
43 Wiliam Crain, Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2007), hlm 101 
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Periode berikutnya adalah periode kepekaan bagi penggunaan tangan. Periode 

ini terjadi pada usia delapan belas bulan sampai tiga tahun. Secara khusus mereka suka 

membuka dan menutup segala sesuatu, meletakkan objek kedalam kotak, menuangkan 

keluar, lalu memasukkan lagi44. Kemudian pada dua tahun berikutnya mereka 

memperbaiki gerakan dan indra sentuhan mereka.  

Periode kepekaan untuk berjalan adalah periode yang sangat mudah untuk 

diidentifikasi. Anak-anak didorong oleh impuls yang tidak bisa dilawan dalam upaya 

mereka untuk berjalan, dan mereka berjalan dengan bangga seolah-olah mereka telah 

menemukan caranya45. Orangtua sering gagal untuk menyadari bahwa berjalan seperti 

tingkah laku lainnya, merupakan sesuatu yang sangat berbeda bagi anak dibandingkan 

dengan orang dewasa. Bagi anak yang baru belajar berjalan, mereka tidak mempunyai 

tujuan didalam benak mereka. Anak tidak berjalan untuk mencapai suatu tempat. 

Mereka berjalan hanya untuk bejalan itu sendiri. Sebagai contoh yang sering kita lihat 

adalah anak-anak yang sangat suka naik turun tangga tanpa tujuan. 

Kemudian periode kepekaan yang terakhir adalah periode kepekaan terhadap 

bahasa. Kemampuan anak dalam memahami bahasa sangat besar. Montessori 

menyimpulkan kalau anak harus diperlengkapi dengan jenis khusus penerimaan atau 

mekanisme bahasa46. Mekanisme yang dimaksud juga berbeda dengan apa yang 

dimiliki oleh orang dewasa. Montessori juga menjelaskan bahwa kemahiran bahasa 

                                                           
44Wiliam Crain, Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi, Ibid, hlm 101 
45 Wiliam Crain, Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi, Ibid, hlm 102 
46 Wiliam Crain, Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi, Ibid, hlm 103 
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anak-anak mirip seperti konsep percetakan47. Pada masa krisis tertentu dari bulan-bulan 

pertama kehidupan sampai dua setengah tahun anak-anak secara bawaan bersiap-siap 

menyerap suara, kata-kata dan gramatika dari lingkungan. 

Yang mempengaruhi kemahiran bahasaa adalah faktor-faktor pendewasan 

bawaan. Anak-anak mengembangkan bahasa ditahapan yang sama tidak peduli di mana 

pun mereka tumbuh48. Kemudian antara usia tiga sampai enam tahun, anak-anak tidak 

lagi menyerap kata-kata dan gramatika secara tidak sadar, tapi mereka masih berada 

didalam periode sensitif umum akan bahasa.  

7. Kurikulum dan Lingkungan Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini 

Dalam menyususn kurikulum untuk pembelajara anak usia dini ada tahapan 

tersendiri. Karena berdasarkan definisi anak usia dini yang ada dalam undang-undang 

sistem pendidikn nasional nomor 20 tahun 2003 adalah anak berusia 0 sampai 6 tahun, 

namun pendidikan anak usia dini masih membedakan tahap mulai dari anak yang 

belajar pada kelompok bermain usia tiga  tahun dan pada taman kanak-kanak mulai 

empat tahun sampai enam tahun. Untuk pemilihan kurikulum pada kelompok bermain 

(tiga tahun), perencanaan kurikulum dimulai dengan memahami tiga tahapan di masa 

bayi dan wilayah yang menjadi sumber ketertarikan : bayi kecil (setelah lahir hingga 

sembilan bulan) dan keamanan, bayi trengginas (usia delapan hingga delapan belas 

                                                           
47 Wiliam Crain, Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi, Ibid, hlm 103 
48 Wiliam Crain, Teori Perkembangan Konsep dan Aplikasi, Ibid, hlm 104  
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bulan) dan eksplorasi, dan batita dan usia dua tahunan (usia enam belas bulan sampai 

tiga puluh enam bulan) dan kesadaran identitas sedang berkembang49. 

Kurikulum 2013 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pada dasarnya penguatan terhadap kurikulum sebelumnya dan 

pengembangan pada aspek struktur kurikulum, proses pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, dan penilaian yang bersifat otentik50. Kurikulum 2013 

mengusung pada pengembangan kurikulum konstruktivisme yang lebih bersifat 

fleksibel dalam pelaksanaan tetapi lebih member ruang pada anak untuk 

mengembangkan potensi dan talentanya. Model pendekatan kurikulum tersebut 

berlaku dan ditetapkan di seluruh tingkat serta jenjang pendidikan sejak Pendidikan 

Anak Usia Dini hingga pendidikan menengah. Ketetapan model pendekatan disemua 

jenjang ditujukan untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta 

didik yang lebih konsisten sejak awal, sehingga diharapkan peserta didik mampu 

berkembang menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang keatif, 

inovatif, dan berdaya saing dalam lingkup yang lebih luas. 

Kurikulum untuk seluruh jenjang pendidikan termasuk kurikulum pendidikan 

anak usia dini disusun oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati 

                                                           
49 Sandra H. Petersen dan Donna S. Wittmer, Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis 

Pendekatan Antarpersonal. (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), hlm. 5. 
50 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pedoman Struktur Kurikulum, 2014, 

hlm. 2. 
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bersama. Pada pendidikan anak usia dini pemerintah telah mengeluarkan peraturan 

menteri pendidikan nomor 58 tahun 2009 tentang pendidikan anak usia dini. Setelah 

dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 ini maka pedoman 

peaksanaan pembelajaran di jenjang pendidikan anak usia dini muli disempurnakan, 

salah satunya adalah PERMENDIKBUD nomor 160 tahun 2014. 

Pada pasal 77G mengenai struktur kurikulum di jenjang pendidikan anak usia 

dini ini, mempunyai dua ayat. Diantaranya adalah; 

a. Struktur Kurikulum pendidikan anak usia dini formal berisi program-program 

Pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial-

emosional, dan seni.  

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Kurikulum pendidikan anak usia dini 

formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.  

Dalam pembuatan kurikulum, pemerintah mempertimbangkan apa saja yang 

dibutuhkan oleh peserta didik usia dini dan bagaimana perkembangan yang harus 

mereka capai. Oleh karena itu pembagian usia dan pembagian kompetensi dasar 

ditentukan dengan sangat teliti.  

Curriculum decision making ia a political process. Different presure groups 

are proposing competing vallues about what to teach. For example, there are 

instances of state and local boards confronting the issue of whether biblical 

variants regarding human origin can be included in the school curriculum or 

to the presure of those who want only darwinian evolutionary theory taugh. 
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Members of state and local public agencies legally responsible for these 

decisions regularly are accepting and rejecting vallues in someway51. 

Pada kutipan diatas menjelaskan bagaimana kurikulum sebagai kebijakan 

pemerintah dibuat dan harus diikuti oleh seluruh sekolah yang ada. Persamaan dengan 

pembuatan kurikulum di Indonesia yang mana sekolah negeri ataupun swasta harus 

mengikuti kurikulum yang telah disepakati. Begitu juga dengan pasal 77G, seluruh 

lembaga yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang mayoritas dimiliki 

oleh swasta harus mengikuti pasal tersebut, tentu saja pasal 77G telah di atur dalam 

peraturan menteri. Berbicara tentang kurikulum pendidikan anak usia dini ada sebuah 

buku yang khusus membahas tentang kurikulum yang spesial ini. Dalam buku tersebut 

menyatakan bahwa untuk pembelajaran pada pendidikan anak usia dini lebih baik 

menggunakan pembelajaran tematik, seperti yang telah lama diterapkan dalam 

pembelajaran anak usia dini selama ini.  

A theme has a recurring and unifying characteristic, and producers of 

thematics units often go to great lengths to spotlight all subject areas. The 

theme maybe visually obvious to students and visitors entering the classroom, 

and it may appears in various academic endeavrs and group activities52. 

Pembelajaran anak usia dini selalu menggunakan tematik, berupa tema dan 

integrasi. Seperti pada peraturan menteri pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, 

tema yang harus dipelajari di sekolah telah dirumuskan pada peraturan menteri 

                                                           
51 John D. Mc Neil, Contemporary Curriculum in Though and Action. (Los Angeles : Wiley, 

2010), hlm. 252. 
52 Suzane Krogh dan Pamela Morehouse, The Early Childhood Curriculum. (New York : Mc 

Graw Hill, 2013), hlm. 114. 
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pendidikan. Tujuannya adalah masih seperti pasal 77B, mengembangkan kepribadian 

anak dan sesuai dengan aspek perkembangan anak usia dini. 

Penyempurnaan kurikulum perlu terus menerus dilakukan seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi53. Penyempurnaan kurikulum akan 

berhasil apabila terjadi perubahan paradigma pendidik terhadap anak dan 

pembelajaran. Pendidik harus mempunyai paradigma bahwa anak adalah individu yang 

berpotensi untuk berkembang, memiliki rasa ingin tahu dan individu yang aktif. 

Pembelajaran harus dimulai dari diri anak, oleh anak dan untuk anak. Pendidik 

berperan sebagai fasilitator dan motivator. Tabel dibawah ini adalah uraian kompetensi 

dasar yang menggambarkan pengembangan kepribadian siswa pada kurikulum 2013 

yang dikutip dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini pada bab pedoman 

pengenalan kurikulum. 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

KI-1. Menerima ajaran 

agama yang dianutnya  

1.1. Mempercayai adanya Tuhan melalui 

ciptaan-Nya 

1.2. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan sekitar sebagai rasa syukur 

kepada Tuhan 

KI-2. Memiliki perilaku 

hidup sehat, rasa ingin 

2.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

hidup sehat 

                                                           
53 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pedoman Pengenalan Kurikulum, 2014, 

hlm. 6. 
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tahu, kreatif dan estetis, 

percaya diri, disiplin, 

mandiri, peduli, mampu 

bekerjasama, mampu 

menyesuaikan diri, jujur, 

dan santun dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, pendidik 

dan/atau pengasuh, dan 

teman 

2.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap ingin tahu 

2.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap kreatif  

2.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap estetis 

2.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap percaya diri 

2.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk 

melatih kedisiplinan 

2.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap sabar (mau menunggu giliran, mau 

mendengar ketika orang lain berbicara) 

untuk melatih kedisiplinan 

2.8. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

kemandirian 

2.9. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap peduli dan mau membantu jika 

diminta bantuannya 

2.10. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap kerjasama 

2.11. Memiliki perilaku yang dapat 

menyesuaikan diri  

2.12. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap jujur 
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2.13. Memiliki perilaku yang mencerminkan 

sikap santun kepada orang tua, pendidik 

dan/atau pengasuh, dan teman 

KI-3. Mengenali diri, 

keluarga, teman, 

pendidik dan/atau 

pengasuh, lingkungan 

sekitar, teknologi, seni, 

dan budaya di rumah, 

tempat bermain dan 

satuan PAUDdengan 

cara: mengamati dengan 

indra (melihat, 

mendengar, menghidu, 

merasa, meraba); 

menanya; 

mengumpulkan 

informasi; mengolah 

informasi/ 

mengasosiasikan, dan 

mengkomunikasi-kan 

melalui kegiatan 

bermain 

3.1. Mengenal kegiatan beribadah sehari-hari 

3.2. Mengenal perilaku baik sebagai cerminan 

akhlak mulia 

3.3. Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan 

gerakannya untuk pengembangan motorik 

kasar dan motorik halus 

3.4. Mengetahui cara hidup sehat  

3.5. Mengetahui cara memecahkan masalah 

sehari-hari dan berperilaku kreatif 

3.6. Mengenal benda -benda disekitarnya 

(nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, 

suara, tekstur,   fungsi, dan ciri-ciri 

lainnya) 

3.7. Mengenal lingkungan sosial (keluarga, 

teman, tempat tinggal, tempat ibadah,  

budaya, transportasi) 

3.8. Mengenal lingkungan alam (hewan, 

tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, 

dll) 

3.9. Mengenal teknologi sederhana (peralatan 

rumah tangga, peralatan bermain, peralatan 

pertukangan, dll) 

3.10. Memahami bahasa  reseptif (menyimak 

dan membaca) 
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3.11. Memahami bahasa ekspresif 

(mengungkapkan bahasa secara verbal dan 

non verbal) 

3.12. Mengenal keaksaraan awal melalui  

bermain 

3.13. Mengenal emosi diri dan orang lain 

3.14. Mengenali kebutuhan, keinginan, dan 

minat diri 

3.15. Mengenal berbagai karya dan aktivitas seni  

KI-4. Menunjukkan 

yang diketahui, 

dirasakan, dibutuhkan, 

dan dipikirkan melalui 

bahasa, musik, gerakan, 

dan karya secara 

produktif dan kreatif, 

serta mencerminkan 

perilaku anak berakhlak 

mulia 

4.1. Melakukan kegiatan beribadah sehari-hari 

dengan tuntunan orang dewasa 

4.2. Menunjukkan perilaku santun sebagai 

cerminan akhlak mulia 

4.3. Menggunakan anggota tubuh untuk 

pengembangan motorik kasar dan halus 

4.4. Mampu menolong diri sendiri untuk hidup 

sehat  

4.5. Menyelesaikan masalah sehari-hari secara 

kreatif 

4.6. Menyampaikan tentang apa dan bagaimana 

benda-benda disekitar yang dikenalnya 

(nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, 

suara, tekstur,   fungsi, dan ciri-ciri 

lainnya) melalui berbagai hasil karya 

4.7. Menyajikan berbagai karyanya dalam 

bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak 

tubuh, dll tentang lingkungan sosial 
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(keluarga, teman, tempat tinggal, tempat 

ibadah, budaya, transportasi) 

4.8. Menyajikan berbagai karyanya dalam 

bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak 

tubuh, dll tentang  lingkungan alam 

(hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-

batuan, dll) 

4.9. Menggunakan teknologi sederhana 

(peralatan rumah tangga, peralatan 

bermain, peralatan pertukangan, dll) untuk 

menyelesaikan tugas dan kegiatannya 

4.10. Menunjukkan kemampuan berbahasa 

reseptif (menyimak dan membaca) 

4.11. Menunjukkan kemampuan berbahasa 

ekspresif (mengungkapkan bahasa secara 

verbal dan non verbal) 

4.12. Menunjukkan kemampuan keaksaraan 

awal dalam berbagai bentuk karya 

4.13. Menunjukkan reaksi emosi diri secara 

wajar 

4.14. Mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan 

minat diri dengan cara yang tepat 

4.15. Menunjukkan karya dan aktivitas seni 

dengan menggunakan berbagai media 

 

8. Permainan Anak Usia Dini 
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Dunia anak adalah dunia bermain oleh karena itu dalam mendidik pun semua 

masih melalui bermain.54 Bermain merupakan sarana untuk menggali pengalaman 

belajar dan mengembangkan kreativitas yang sangat berguna untuk anak. Bermain dari 

segi pendidikan adalah kegiatan permainan menggunakan alat permainan mendidik 

serta alat yang bisa merangsang perkembangan aspek kognitif, emosi, sosial, dan fisik 

yang dimiliki anak. Permainan tak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghibur 

dan mengisi kegiatan anak-anak. Namun, permainan juga berfungsi sebagai sarana 

edukasi yang mampu menstimulasi pengembangan dan pertumbuhan imajinasi 

mereka. 

Bermain selain bermanfaat untuk perkembangan juga untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa, berfikir serta bergaul dengan lingkungan. Bermain selain 

bermanfaat untuk perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional dan moral, bermain 

mempunyai manfaat besar bagi perkembangan anak secara keseluruhan.   Ketika 

mendengar kata “permainan”, terkadang ada yang masih bias dengan arti kata tersebut, 

misalnya bila dikaitkan  dengan “bermain” maupun “mainan”. Ketiganya memiliki 

perbedaan arti. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa “bermain” adalah kegiatan 

main sedangkan “mainan” sesuatu yang digunakan untuk bermain/alat bermain dan 

“permainan” adalah kegiatan yang berisi bermain dan mainan. Sebagai contohnya, 

permainan playstation. Ketika anda memainkannya maka di sebut bermain dan 

playstation merupakan mainannya. 

                                                           
   54 Maimunah Hasan, PAUD Pendidikan Anak Usia Dini, (Jogjakarta: Diva Press, 2009), hlm. 

271. 



45 
 

Belajar dengan bermain atau sambil bermain memberikan kesempatan kepada 

anak untuk memanipulasi, mengulang-ngulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, 

mempraktekkan dan mendapat bermacam-macam konsep serta pengertian yang tidak 

terhitung banyaknya.55 Dalam bermain di perlukan alat permainan dan jenis permainan 

yang sesuai dengan perkembangan anak dan dapat merasakan manfaat dari bermain, 

dalam arti bermain tidak hanya sekedar bermain namun bermain sambil belajar yang 

disebut permainan edukatif.56 

Permainan edukatif adalah sebuah bentuk kegiatan mendidik yang di lakukan 

dengan menggunakan cara atau alat permainan yang bersifat mendidik pula.57 Selain 

itu juga permainan edukatif dapat diartikan semua bentuk permainan yang dirancang 

untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para 

pemainnya, termasuk permainan “tradisional” dan “modern” yang diberi muatan 

pendidikan dan pengajaran. Atas dasar pengertian itu, permainan yang dirancang untuk 

memberi informasi atau menanamkan sikap tertentu, misalnya untuk memupuk 

semangat kebersamaan dan kegotongroyongan, termasuk dalam kategori permainan 

edukatif karena permainan itu memberikan pengalaman belajar kognitif dan afektif. 

Dengan demikian, tidak menjadi soal apakah permainan itu merupakan permainan 

                                                           
55 Sudono Anggani, Sumber Belajar dan Alat Permainan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini, 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 3. 
56 Iva Rifa, Koleksi Games Edukatif di Dalam dan Luar Sekolah, (Jogjakarta: Flashbooks, 2012), 

hlm. 8. 
57 Andang Ismail, Education Games: Menjadi Cerdas dan Ceria dengan Permainan Edukatif, 

(Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm.120. 
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“asli” yang khusus dirancang untuk pendidikan ataukah permainan “lama” yang diberi 

nuansa atau dimanfaatkan untuk pendidikan.58 

Manfaat bermain dalam proses pembelajaran anak usia dini adalah sebagai 

berikut : 

a) Manfaat Motorik, Yaitu manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai positif 

mainan yang terjadi pada fisik jasmaniah anak. yaitu, dengan belajar memanjat, 

melangkah, melompat, berayun dan sebagainya. 

b) Manfaat Afeksi, Yaitu manfaat permainan yang berhubungan dengan 

perkembangan psikologis anak. 

c) Manfaat Kognitif, Yaitu manfaat permainan untuk perkembangan kecerdasan 

anak, yang meliputi kemampuan imajinatif, pembentukan nalar, logika, dsb. 

d) Manfaat Spiritual, Yaitu manfaat mainan yang menjadi dasar pembentukan 

nilai-nilai kesucian maupun keluhuran akhlak manusia. 

e) Manfaat Keseimbangan, Yaitu manfaat mainan yang berfungsi melatih dan 

mengembangkan panduan antara nilai-nilai positif dan negatif dari suatu 

mainan. 

Manfaat dari permainan tentu akan berbeda beda setiap individu. Karena setiap 

orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Banyak hal yang menjadi faktor 

penyebab perbedaan tersebut, salah satunya adalah kemampuan itu diasah atau tidak. 

Kemampuan kreativitas anak bisa diasah dengan permainan. Akan sangat lucu apabila 

                                                           
58 Http://Riastypurwandari.Blogspot.Com. Diakses tanggal 24/02/2018, jam 11:57. 

http://riastypurwandari.blogspot.com/
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kita melihat anak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan (problem solving) 

dengan cara yang unik dan berbeda-beda. 59 

F. Metode Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan library research dengan bentuk deskriptif analitis 

dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian 

menitikberatkan pada bagian konseptual yang berupa butir-butir pemikiran. Data yang 

akan dihimpun merupakan data-data kepustakaan yang representatif dan relevan 

dengan obyek kajian. Metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang 

seting sosial, pemikiran dan strategi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, dengan 

menggunakan pendekatan historis. Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian 

pemikiran (studi tokoh), yaitu penelitian terhadap pemikiran seseorang dalam 

hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran dan idenya 

serta membentuk watak tokoh tersebut selama hayatnya.  

Studi tokoh merupakan kategori penelitian dengan pendekatan historis.60 

Karena studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang dapat 

berbentuk studi kasus, multi kasus, multi situs, penelitian historis, dan penelitian 

kepustakaan.61 Sedangkan library research peneliti berhadapan langsung dengan teks 

                                                           
59 Manispal, Siap menjadi Guru dan Pengelola PAUD Professional,( Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo),2013.hlm 235. 

 
60 Muh. Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia 1996 ), hlm. 62. 
61 Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai 

Tokoh(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15 
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(nash) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau 

saksi mata (eyewitness) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.62 teks 

memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan yang khusus.  

Topik kajian sejarah meliputi apa saja peristiwa yang terjadi, baik yang 

berhubungan dengan sang tokoh, maupun institusinya, harus mempunyai relevansi 

dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Maka metode yang mesti ditempuh 

adalah deskriptif dan analisis-sintesis.63 Dengan cara diskriptif, peneliti ingin 

menguraikan sebagaimana adanya konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang 

anak usia dini. Dengan cara komparataif, peneliti ingin mengkomparasikan dengan 

fakta-fakta yang terjadi serta konsep pendidikan anak yang berkembang pada saat itu 

di negeri ini, seperti Maria Montessori dan Froebel.dan peneliti akan menguraikan 

pendidikan anak usia dini yang diterapkan di Taman Indrya, sehingga diketahui adanya 

kelebihan dan kekhasan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Ada langkah-langkah pokok 

dalam penelitian historis menurut Sumadi Suryabrata,64 meliputi definisi masalah, 

merumuskan tujuan penelitian, mengumpulkan data, mengevaluasi data yang diperoleh 

dengan melakukan kritik eksternal dan kritik internal, dan menulis laporan. 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu;  

                                                           
62 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2004), 4. 
63 Zuhairini, dkk, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 4. 
64 Sumedi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003) 
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a. Sumber data primer, data ini diperoleh dari buku Taman Indrya oleh Ki 

Hdjar Dewantara yang berjudul Taman-Indrya Nationale Frobelschool 

nama lain dari Kindergarten. 

b. Sumber data sekunder : Karya Ki Hadjar Dewantara : Cetakan Ketiga, 

Wasita, Jilid 1 no. 1, 1928, Poesara, edisi X tahun 1940, Dewantara, Ki 

Hadjar. Poesara, Mei 1941, Dj. XI no.5, Poesara, Februari 1956, jilid XVII 

no. 11, Mimbar Indonesia edisi 25 Desember 1948, dan De Sumatera Post 

”Lezing Soewardi”, Medan :Zaterdag,  10 Februari 1923, No. 35. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

hasil observasi, wawancara, dan lainnya (data yang telah terkumpul) untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya 

sebagai temuan bagi orang lain.65 Dalam  menganalisis  data  yang  telah  terkumpul,  

peneliti  akan menggunakan content analisis (analisis kandungan pemikiran).  Analisis 

ini dilakukan  untuk  mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi 

penulis dan  masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Singkatnya, konten analisis 

adalah analisis ilmiah  tentang isi pesan suatu komunikasi.66 Yaitu analisis terhadap 

makna yang terkandung dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Dari sini kemudian 

                                                           
65 Muhadjir Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal.183. 

 
66 Muhadjir Metodologi Penelitian Kualitatif, Ibid, hal. 68. 
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dikembangkan analisis lebih lanjut tentang konsep pedidikan anak usia dini Ki Hadjar 

Dewantara. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha mendeskripsikan 

gagasan Ki Hadjar Dewantara dengan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh 

suatu gambaran pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang komprehensif dan jelas. Ada 

beberapa langkah dalam menganalisis data; 

a. Menyeleksi teks (buku, majalah, dokumen) yang akan diselidiki, yaitu dengan 

mengadakan observasi untuk mengetahui keluasan pemakaian buku tersebut, 

menetapkan standar isi buku di dalam bidang tersebut dari segi teoritis dan 

praktisnya. 

b. Menyusun  item-item  yang  spesifik  tentang  isi  dan  bahasa  yang akan diteliti 

sebagai alat pengumpul data. 

c. Menetapkan cara yang ditempuh, yaitu dengan meneliti keseluruhan isi buku 

pada setiap bab. 

d. Melakukan pengukuran terhadap teks secara kualitatif dan kuantitatif, misalnya 

tentang tema dalam paragraph, pesan yang akan disampaikan. 

e. Membandingkan hasil berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 

f. Mengetengahkan kesimpulan sebagai hasil analisis67 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penyusunan tesis ini adalah : 

                                                           
67 Soejono, Metode  Penelitian  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan (Jakarta:  Rineka Cipta, 

1999), hlm. 14. 
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Bab I, pada bagian ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II, memaparkan siapa Ki Hadjar Dewantara, bagaimana pandangan Ki 

Hajar Dewantara tentang pendidikan anak usia dini dan disini juga dibahas mengenai 

bagaimana Ki Hdjar Dewantara di asingkan ke negeri Belanda dan mulai belajar 

tentang ilmu pengajaran dan pendidikan serta siapa tokoh yang mempengaruhi 

pemikiran Ki Hadjar Dewantara khususnya pada pemikiran konsep pendidikan anak 

usia dini. 

Bab III, memaparkan tentang Implementasi dan karakteristik Taman Indrya, 

sistem pembelajaran serta kurikulum yang dipakai di Taman Indrya. 

Bab IV Kesimpulan analisis mengenai bagaimana Ki Hadjar Dewantara 

membawa konsep pendidikan baru yang ada di dalam Taman Indrya.  

 



BAB II 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MENURUT KI HADJAR DEWANTARA 

A. Pendidikan Anak Usia Dini Ki Hadjar Dewantara 

1. Ki Hadjar Dewantara 

a. Biografi Singkat Ki Hadjar Dewantara 

Mengkaji pemikiran seorang tokoh berarti mengkaji tentang siapa, dimana, dan 

apa yang mempengaruhi tokoh sehingga bisa melahirkan sebuah pemikiran. Untuk 

mengkaji konsep pendidikan anak usia dini Ki Hadjar Dewantara juga perlu untuk 

mengkaji siapa Ki Hadjar Dewantara, dimana Ki Hadjar Dewantara menemukan 

pemikiran tentang konsep pendidikan anak usia dini, serta bagaimana Ki Hadjar 

Dewantara membuat konsep pendidikan anak usia dini. 

Ki Hadjar Dewantara lahir pada tanggal 2 mei 1889 dari istri Pangeran 

Suryaningrat. Di dalam keluarga, Suwardi bukanlah anak tertua maupun termuda 

karena dia menempati posisi kelima diantara sembilan beraudara. Ayah Suwardi yaitu 

Pangeran Suryaningrat merupakan putra dari Pangeran Paku Alam III yang 

memerintah dari tahun 1858-1864. Sebagai putra mahkota sebenarnya ia bisa menjadi 

pengganti ayahnya ketika meninggal, namun persoalan kesehatan menghambat 

pencapain tersebut. Maka tahta istana berpindah kepada sepupu Paku Alam III yang 

menjadi Paku Alam IV dan berikutnya adik Laki-Laki Paku Alam III yang menjadi 

Paku Alam V. Suwardi sendiri lahir serta mengalami masa muda pada periode 

peralihan  kepemimpinan yang terakhir tersebut. 
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Peralihan ini membawa perubahan pada status Pangeran Suryaningrat di dalam 

kehidupan keraton yang tidak lagi menonjol bahkan bisa dikatakan biasa-biasa saja. 

Perubahan yang terlihat jelas adalah beserta keluarga tinggal diluar dinding keraton. 

Ini hanya satu akibat yang paling terlihat diantara akibat lain. Akibat yang lainnya 

adalah kessulitan untuk memasukkan Soewardi ke sekolah elit untuk para priyayi HBS. 

Selama masa anak-anak seperti pada umumnya anak-anak di Jawa, Soewardi 

menghabiskan waktunya bermain dalam dunia wayang.68 Ada dua tokoh wayang yang 

diidolakan oleh Soewardi yang di jadikan inspirasi, Yudhistira yang oleh orang jawa 

dianggap sebagai raja berbudi luhur yang ideal dan Kresna yang banyak akal, 

reinkarnasi dari wisnu.69 

Pada tahun 1905 Soewardi masuk STOVIA dan kemudian menikahi Soetartina 

Sasraningrat, dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1907 Soewardi meninggalkan 

STOVIA karena kesulitan keuangan. Kemudian Soewardi bekerja selama setahun 

sebagai juru tulis di pabrik gula di Ponorogo. Pada tahun 1911 ia pindah ke Yogyakarta 

dan mendapatkan pekerjaan di pabrik farmasi. Sekitar pada tahun ini Soewardi mulai 

menulis dan memasukkan tulisan dan karangannya ke majalah dan surat kabar, 

beberapa dari tulisan Soewardi menarik perhatian Dekker. Dekker memintannya untuk 

pergi ke Bandung pada tahun 1912 untuk menjadi redaktur tetap De Express.  

                                                           
68 Kenji Tsuchiya, Demokrasi dan Kepemimpinan Kebangkitan Taman Siswa, (Jakarta : Balai 

Pustaka, 1992), hlm. 43. 
69 Kenji Tsuciya, Demokrasi dan Kepemimpinan Kebangkitan Taman Siswa, Ibid, hlm. 44. 
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Tahun 1913, Ki Hadjar Dewantara diasingkan ke negeri Belanda. Pada awal 

pengasingan Ki Hadjar Dewantara masih aktif melakukan kegiatan-kegiatan bersama 

dua rekannya yang di buang di negeri Belanda. Bersama Dekker dan Tjipto 

Mangunkusumo, Ki Hadjar Dewantara aktif berorganisasi serta mengelola majalah 

seperti pada saat mereka berada di Indonesia. Para pemimpin Inische Partij ini 

membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Indische Vereeniging, perkumpulan 

mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda, salah satu dari pengaruh 

bergabungnya Tiga Serangkai ini adalah ditunjuknya Ki Hadjar Dewantara untuk 

menjadi redaktur majalah Hindia Putera. Ki Hadjar Dewantara menerima tawaran 

posisi tersebut, namun dengan syarat majalah harus bersifat umum, artinya tidak 

menjadi organ politik semata-mata. Majalah itu akan diisi dengan hal-hal yang penting 

yang berguna bagi Rakyat Indonesia, baik yang bersifat politik maupun kebudayaan.70 

Selain tertarik oleh bidang politik, sosial dan budaya sewaktu di negeri Belanda 

Ki Hadjar Dewantara mulai tertarik pada hal baru. Hal baru yang menarik perhatian Ki 

Hadjar Dewantara adalah bidang pendidikan.  Dalam pengasingan di Belanda, Ki Hajar 

Dewantara aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Perhimpunan 

Hindia (Indische Vereeniging) kemudian dari sinilah ia kemudian merintis cita-citanya 

memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga 

memperoleh Europeesche Akte, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak 

                                                           
70 Darsiti Soeratman, “ Ki Hadjar Dewantara”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Ibid, 

hlm. 66. 
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menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam 

mempelajari ilmu pendidikan pada tahun 1915 Ki Hadjar Dewantara mengenal 

beberapa tokoh besar bidang pendidikan. Beberapa diantaranya adalah J.J. Rousseau, 

Dr, Frobel, Maria Montessori, Tagore, John Dewey, Kerschensteiner. 

Dari beberapa tokoh yang dipelajari Ki Hadjar Dewantara memilih dua tokoh 

sebagai inspirasi pemikiran dalam merumuskan konsep pendidikan anak usia dini. 

Kedua tokoh tersebut menurut peneliti yang mempengaruhi pemikiran Ki Hadjar 

Dewantara, yang kemudian di bawa oleh ki Hadjar Dewantara ketika kembali ke 

Indonesia saat mendirikan Taman Siswa dan mengkonsepkan pendidikan taman kanak-

kanak yang berdasarkan dari kedua tokoh besar tersebut. Namun ada satu tokoh lagi 

yang menginspirasi Ki Hadjar Dewantara, yaitu seorang pujangga terkenal dari India, 

Rabindrabath Tagore. Pendiri perguruan Shanti Niketan di desa Bolpur sebelah utara 

kota Kalkuta, yang terkenal adalah bukunya “sekolah beo”, yang berisi kecaman 

terhadap sekolah Eropa yang mengabaikan kepribadian anak. Ki Hadjar Dewantara 

pernah mengikuti kelas untuk mempelajari ilmu pendidikan Montesori dan Tagore 

yang diselenggarakan oleh Jong Java, ilmu pendidikan Maria Montessori dan Tagore 

di pelajari secara terpisah.71  

b. Ki Hadjar Dewantara Sebagai Ahli Sastra dan Kebudayaan 

                                                           
71 De Sumatera Post, ”Lezing Soewardi”, Medan :Zaterdag,  10 Februari 1923, No. 35 
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Di negeri Belanda Ki Hadjar Dewantara selain sebagai seorang yang aktif di 

bidang majalah dan organisasi terkenal juga sebagai seorang ahli sastra jawa. Ketika 

akan dilangsungkan Kongres Pengajaran Kolonial I di Den hag pada Agustus 1916, Ki 

Hadjar Dewantara mendapat undangan dan dimiinta untuk membuat prasaran. Ki 

Hadjar Dewantara diundang sebagai seorang ahli kesenian, bukan sebagai seorang ahli 

politik. Kongres tersebut diiantaranya akan membahas masalah bahasa pengantar untuk 

sekolah-sekolah bumiputera di Indonesia. 

Menjelang dilangsungkannya kongres tersebut Ki Hadjar Dewantara menulis 

sebuah artikel dalam majalah Hindia Putera dengan judul Bahasa dan Bangsa. Artikel 

tersebut merupakan hasil dari perdebatan antara tuan D.J.A. Westerveld, seorang guru 

HBS Semarang dengan dr. Cipto Mangunkusumo. D.J.A. Westerveld berhaluan sosial 

demokrat yang mempunyai gagasan untuk menghindiakan pengajaran. Dalam majalah 

De Indische Gids ia menganjurkan untuk mengajarkan bahasa bumiputera di sekolah 

sekolah bumiputera. Ki Hadjar Dewantara sangat menyetujui hal tersebut walaupun 

diakui untuk melaksanakannya sangat sulit. 

Ki Hadjar Dewantara malah sebaliknya menolak pendapat teman 

seperjuanggannya, dr. Cipto Mangunkusumo yang menghendaki bahasa Belanda 

sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah Bumiputera. Dr. Cipto 

Mangunkusumo mempunyai alas an tersendiri yaitu untuk keperluan membentuk 

keadaan demokratis pada masyarakat kita, maka bahasa Jawa harus dibuang jauh-jauh 

dan diganti dengan bahasa Belanda. Ki Hadjar Dewantara menulis sebagai berikut : 
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“siapa yang berani bertanggung jawab bahwa pemerintah Belanda akan 

bertahan lama di negeri kita? Terutama pada jaman yang keruh ini. Tak seorangpun 

tahu apa yang akan terjadi besok. Kini oeang jawa belajar bahasa Belanda, beberapa 

tahun lagi Jepang, Kemudian Inggris, yang lebih luas daerah penggunaannya dan 

yang juga banyak dipergunakan oleh orang-orang Timur dan jauh lebih mudah untuk 

dipelajari daripada bahasa Belanda? Tidak, bukan Bahasa Inggris dan bukan pula 

Bahasa Belanda atau bahasa asing manapun juga yang akan kita paka sebagai bahasa 

pengantar di Hindia. Bahasa dan Bangsa adalah satu. Bila kita menghendaki adanya 

satu bahasa untuk bangsa Hindia seluruhnya, seyogianya janganlah kita memaksa 

untuk menggunakan bahasa asing, sebab kta mempunyai bahasa Melayu yang tidak 

saja mudah dipelajari, melainkan kini juga telah menjadi lingua franca di 

nusantara.”72 

Bagi Ki Hadjar Dewantara masalah bahasa bukan sekedar penggunaan di 

sekolah-sekolah bumiputera saja, melainkan merupakan masalah nasional yang 

penting. Bahasa melayu dianggap oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai bahasa yang tepat 

sebagai bahasa pengantar. Karena untuk mempelajari bahasa melayu sangat mudah dan 

bahasa melayu merupakan bahasa yang telah lama menjadi lingua franca  di kepulauan 

nusantara.  

                                                           
72 Darsiti Soeratman, “ Ki Hadjar Dewantara”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Ibid, 

hlm. 74. 
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Sebagai seorang ahli sastra jawa Ki Hadjar Dewantara menyadari bahwa bahasa 

Jawa tidak memenuhi syarat utama bagi suatu bahasa pengantar. Bahasa Jawa sangat 

sulit untuk dipelajari dan terlalu erat hubungannya dengan keadaan adat dan kebiasaan 

setempat. Menurut pendapat Ki Hadjar Dewantara, bahasa Jawa yang paling banyak 

pendukungnya disbanding bahasa lain di Indonesia tidak akan mau karena perubahan-

perubahan zaman.73 

Sejak 17 Agustus 1917 Ki Hadjar Dewantara tidak lagi hidup sebagai orang 

yang diasingkan, karena hukuman pengasingannya telah dicabut. Namun, Ki Hadjar 

Dewantara belum boleh meninggalkan negeri Belanda sehingga waktu menunggu 

kepulangan tersebut diisi dengan berbagai macam kegiiatan. Ki Hadjar Dewantara 

tetap aktif dalam bidang jurnalistik. Pada tahun 1918 Ki Hadjar Dewantara berhasil 

mendirikan kantor berita di Den Haag dengan nama Indonesische Persbureau sebagai 

pusat pemberitaan untuk Indonesia. Untuk pertama kalinya nama Indonesia 

diperkenalkan kepasa Masyarakat umum dan dipakai di surat kabar di Negeri Belanda.  

2. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini 

Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan anak usia dini sebagai 

pendidikan yang berbeda daripada jenjang pendidikan lainnya. Pendidikan anak usia 

dini meliputi perkembangan secara menyeluruh dari beberapa aspek seperti kognitif, 

                                                           
73 Darsiti Soeratman, “ Ki Hadjar Dewantara”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Ibid, 

hlm. 76. 
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motorik, dan lain sebagainya. Ki Hadjar Dewantara mempelajari konsep pendidikan 

anak usia dini dari tiga tokoh. Yang pertama adalah Friedrich Frobel dengan konsep 

pendidikan anak usia dini yang menyenangkan dengan menciptakan “taman” sebagai 

tempat belajar anak usia dini (Kindergarten), Maria Montessori dengan pendidikan 

anak usia dini yang mengharuskan anak-aak untuk mandiri dan mengembangkan 

kemampuan panca indera anak di masa-masa kepekaan, dan yang ketiga adalah Tagore 

dari India, yang mendirikan sekolah Shanti Niketan, sekolah yang berusaha 

menjauhkan diri dari sistem pembelajaran orang Eropa.74 

Ki Hadjar Dewantara cenderung menggunakan konsep pendidikan anak-anak 

dari dua tokoh besar yaitu Frobel dan Maria Montessori namun Ki Hadjar Dewantara 

mempunyai konsep pendidikan anak usia dini yang khas. Selain dua tokoh tersebut, 

konsep pendidikan anak usia dini Tagore memang dipelajari oleh Ki Hadjar 

Dewantara, namun tidak seperti Tagore yang berusaha menghilangkan sistem 

pendidikan Eropa, Ki Hadjar Dewantara masih memakai sedikit sistem pendidikan 

Eropa terutama dari dua tokoh Frobel dan Montessori. Kedua tokoh tersebut 

mengungkapkan pendidikan anak-anak merupakan permainan anak itu sendiri. 

Walaupun demikian Ki Hadjar Dewantara menemukan dua perbedaan konsep pada 

kedua tokoh ini. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut  

Montessori mementingkan peladjaran pantja-indria, hingga udjung djaripun 

dihidupkan rasanja; lagi pula mengadakan beberapa alat untuk latihan pantja-

                                                           
74Kenji Tsuchiya, Demokrasi dan Kepemimpinan Kebangkitan Gerakan Taman Siswa, Jakarta : 

Balai Pustaka, 1992, hlm. 80. 
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indria; semua itu bersifat peladjaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi 

permainan tidak dipenringkan.75 

Frobel djuga memberikan peladjara pantja-indria, tetapi jang utama jaitu 

permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga peladjaran pantja indria itu 

juga diwujudkan mendjadi barang-barang jang menjenangkan anak. Tetapi anak 

masih terperintah.76 

Ki hadjar Dewantara memakai kedua konsep diatas, baik Montessori atau 

Frobel. Sebab kedua konsep pendidikan anak usia dini tersebut sama-sama 

menganggap bahwa pembelajaran panca indera dan permainan anak tidak bisa 

dipisahkan. Sebagai contoh yang diterapkan di taman siswa adalah permainan anak 

tradisional jawa. Permainan tradisional yang dipakai antara lain dakon, cublak-cublak 

suweng, dan lain sebagainya merupakan contoh permainan tradisional yang mengasah 

kemampuan anak.  

Sedikit tjontoh bolehlah disebutkan disini. Permainan anak djawa seperti ; sumbar, 

ganteng, untjlang itu mendidik anak agar seksama (titi pratitis), tjekatan, 

mendjernihkan penglihatan dan lain-lain.77 

Permainan tradisional anak-anak yang ada di Indonesia merupakan konsep 

pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang utama. Karena Ki hadjar Dewantara addalah 

seorang ahli sastra dan budaya maka konsep pendidikan Ki Haddjar Dewantara tidak 

bisa dipisahkan dengan kebudayaan dan sastra Indonesia. Sebagai contoh adalah 

penggunaan bahasa Indonesia dan menggunakan berbagai permainan, nyanyian, serta 

tarian dari daerah dimana sekolah yang didirikan Ki Hadjar Dewantara berdiri. 

                                                           
 

76 Ki Hadjar Dewantara, Wasita : Djilid 1, no. 1, Oktober 1928 
77 Ki Hadjar Dewantara, Wasita : Djilid 1, no. 1, Oktober 1928 
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Walaupun terlihat sederhana, permainan tradisional yang menjadi bahan pembelajaran 

dapat mengasah kemampuan anak usia dini dalam berbagai bidang. 

Kemampuan anak-anak yang diasah adalah kemampuan dalam berhitung dan 

ketelitian. Karena anak usia dini belum bisa mempelajari angka dan bilangan secara 

serius, maka permainan tradisional seperti dakon dapat menjadi media pembelajaran 

untuk mempersiapkan anak-anak dalam mengenal angka dan bilangan. Ketika anak 

usia dini mulai bermain mereka tidak hanya mendapat pengenalan terhadap bilangan 

tetapi juga mengasah indera pengelihatan mereka. Permainan tradisional dakon 

mempunyai jumlah lubang dakon minimal 12 buah. Permainan ini membutuhkan biji 

dakon. Biji dakon ini bisa menggunakan biji sawo, sehingga dalam permainannya 

anak-anak harus berkonnsentrasi dalam memasukkan biji-bijian dan sekaligus 

menghitungnya dengan teliti. 

Dari permainan tradisional di Indonesia yang mengandung unsur penndidikan 

untuk anak usia dini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah mempunyai metode 

pembelajaran untuk anak usia dini. Karena Ki Hadjar Dewantara tidak hanya 

mencontoh metode pendidikan anak usia dini menurut Frobel dan Montessori tetapi 

menemukan sendiri metode pendidikan anak usia dini yang disebut Among Siswa  atau 

sistem among. Sistem Among yang dimaksudkan oleh Ki Hadjar Dewantara bukan 

sekedar metode pembelajaran, namun juga merupakan dasar-dasar yang harus 
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dilaksanakan oleh seorang pengajar dan penyelenggara sekolah. Karena Ki Hadjar 

Dewantara merumuskan sebuah lembaga pendidikan yang mempunyai tiga pilar;78 

a. Pusat keluarga, yang berarti lembaga pendidikan harus mendidik peserta didik 

dengan budi pekerti dan mengenalkan orma sosial yang berlaku di masyarakat 

b. Pusat perguruan, sebagai balai wiyata yaitu untuk usaha mencari dan 

memberikan ilmu pengetahuan 

c. Pusat pergerakan pemuda, sebagai daerah merdekanya kaum pemuda untuk 

melakukan penguasaan diri yang sangat pentik untuk membentuk perilaku 

Berdasarkan ketiga pilar lembaga pendidikan Ki Hadjar Dewantara, posisi 

lembaga pendidikan adalah sebagai perantara antara keluarga dan anak-anak. Antara 

orangtua, anak-anak, dan guru harus ada komunikasi yang baik sehingga tujuan 

pendidikan akan berhasil. Terutama untuk jenjang pendidikan anak usia dini, karena 

usia dini merupakan usia yang membutuhkan perhatian yang sangat besar baik di 

keluarga maupun di sekolah. Di sekolah guru sebagai fasilitator untuk anak-anak, dan 

ketiga pilar pendidikan Ki Hadjar Dewantara tersebut merupakan sistem among yang 

berarti membimbing anak-anak dengan membekali budi pekerti untuk membentuk 

kepribadian yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. 

                                                           
78 Darsiti Soeratman, “Ki Hadjar Dewantara”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989, 

hlm. 103. 
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Ki Hadjar Dewantara memandang perkembangan anak usia prasekolah sebagai 

suatu proses yang berkesinambungan. Ki Hadjar Dewantara memahami bahwa 

pendidikan merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan disiplin 

pribadi, kemandirian dan pengarahan diri. Karena Ki Hadjar Dewantara menyadari 

ketika manusia dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai modal utuk menjalani 

hidup.79 Untuk  itu  dalam program pembelajaran di Taman Indrya ada  sejumlah  

materi  yang  memungkinkan indera  seorang  anak  dikembangkan.80 Dengan 

menggunakan  materi untuk mengoreksi diri, anak menjadi sadar terhadap berbagai 

macam rangsangan yang kemudian disusun dalam pikirannya.  

Dalam mendukung perkembangan anak usia dini materi belajar yang disusun 

harus memungkinkan  anak  untuk  mengeksplorasi  lingkungan.  Pembelajaran ini juga  

mencakup  pendidikan  jasmani,  berkebun  dan  belajar tentang alam sekitar annak-

anak. Salah satu tokoh pendidikan anak usia dini Montessori beranggapan bahwa 

pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu perkembangan anak secara 

menyeluruh dan bukan sekedar mengajar.81 Nilai-nilai dasar kemanusiaan itu 

berkembang melalui interaksi antara anak dengan lingkungannya, anak-anak dengan 

teman sebaya serta anak-anak dengan pengajar.  

                                                           
79 Ki Hadjar Dewantara, “Kesenian Kanak-kanak”, Pusara, Jilid XIV, 1952, No. 5 
80 Baca Lampiran K.H. Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Yogyakarta : Madjelis 

Luhur Persatuan Taman Siswa, 1959, hlm. 31. 

  
81 Ki Hadjar Dewantara, “Kesenian Kanak-kanak”, Pusara, Jilid XIV, 1952, Ibid. 5. 
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Ketika anak dilahirkan,  anak  secara bawaan  sudah  memiliki  pola  

perkembangan  psikis  atau  jiwa.  Pola ini tidak dapat terlihat langsung sejak lahir.  

Tetapi  sejalan  dengan  proses perkembangan  yang  dilaluinya  maka  akan  dapat  

terlihat.  Anak memiliki motif atau dorongan yang kuat ke arah pembentukan jiwanya 

sendiri  (self  construction)  sehingga  secara  spontan  akan  berusaha untuk membentuk 

dirinya melalui pemahaman terhadap lingkungannya.  

Ki Hadjar Dewantara juga meyakini konsep perkembangan anak-anak yang di 

terapkan oleh Montessori yang  menyatakan  bahwa  dalam  perkembangan  anak 

terdapat  masa  peka,  suatu  masa  yang  ditandai  dengan  begitu tertariknya anak 

terhadap suatu objek atau karakteristik tertentu serta cenderung mengabaikan objek 

yang lainnya. Pada masa tersebut anak memiliki kebutuhan dalam jiwanya yang secara 

spontan meminta kepuasan. Masa  peka  ini  tidak  bisa  dipastikan  kapan  timbulnya  

pada  diri seorang anak, karena bersifat spontan dan tanpa paksaan. Setiap anak 

memiliki masa peka yang berbeda. Satu  hal  yang  perlu  diperhatikan adalah  bahwa  

jika  masa  peka  tersebut  tidak  dipergunakan  secara optimal  maka  tidak  akan  ada  

lagi  kesempatan  bagi  anak  untuk mendapatkan masa pekanya kembali. Tetapi 

meskipun demikian, guru dapat memprediksi atau memperkirakan timbulnya masa 

peka pada seorang anak dengan melihat minat anak pada saat itu.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka tugas seorang guru adalah mengamati  

dengan  teliti  perkembangan  setiap  muridnya  yang berhubungan  dengan  masa  
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pekanya. Kemudian guru dapat memberikan stimulasi atau rangsangan yang dapat 

membantu berkembangnya masa peka anak sesuai dengan fungsinya.  

Anak memiliki kemampuan untuk membangun sendiri pengetahuannya, dan 

hal tersebut dilakukan oleh anak mulai dari awal sekali.  Gejala  psikis  atau  kejiwaan  

yang  memungkinkan  anak membangun  pengetahuannya  sendiri  dikenal  dengan  

istilah  jiwa penyerap  (absorbent  mind).  Dengan  gejala  psikis/kejiwaan  tersebut 

anak  dapat  melakukan  penyerapan  secara  tidak  sadar  terhadap lingkungannya,  

kemudian  menggabungkannya  dalam  kehidupan psikis/jiwanya.  Seiring  dengan  

perkembangannya,  maka  proses penyerapan tersebut akan berangsur disadari.82  

Tahap perkembangan anak usia dini secara singkat adalah sebagai berikut; 

a. Anak usia dini tidak seperti orang dewasa, mereka terus menerus berada 

dalam keadaan pertumbuhan dan perubahan, sedangkan pertumbuhannya 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan. 

b. Anak usia dini selalu ingin tahu dan mencoba. Tugas orang dewasa adalah 

mendorong, memberi kesempatan belajar dan membiarkan anak belajar 

sendiri. 

                                                           
82 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak 

Usia Dini, Nonformal dan Informal, Konser Dasar Pendidikan Anak Usia Dini,  (Jakarta: Kementerian 

Pendidikan  dan Kebudayaan, 2012), hlm. 10-12. 
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c. Pikiran anak yang masih kecil mempunyai kemampuan besar untuk untuk 

menyerap berbagai pengalaman. Masa yang paling penting adalah masa 

pada rentang usia sejak lahir sampai umur 6 tahun. 

d. Anak usia dini menyerap hampir semua yang dipelajarinya dari lingkungan. 

e. Anak belajar banyak melalui gerakan-gerakan. Ia membutuhkan kesempatan 

untuk bergerak, bereksplorasi, belajar melalui alat inderanya. 

f. Anak melewati masa-masa tertentu dalam perkembangannya dan lebih 

mudah untuk belajar, yang disebut dengan periode sensitive untuk belajar. 

g. Semakin banyak kesempatan anak mengirimkan rangsangan-rangsangan 

sensoris ke otak, maka semakin berkembang kecerdasannya. 

h. Anak paling baik belajar dalam situasi kebebasan yang disertai disiplin diri. 

Anak harus bebas bergerak dan memilih kegiatan yang disenanginya di 

dalam kelas dengan disertai disiplin diri. 

i. Orang dewasa khususnya guru tidak boleh memaksakan anak untuk belajar 

sesuatu, dan tidak boleh mengganggu apa yang sedang dipelajari anak.  

j. Anak harus belajar sesuai dengan taraf kematangannya, tanpa paksaan untuk 

menyesuaikan atau menjadi sama dengan anak lain. 

k. Anak mengembangkan kepercayaan pada dirinya bila ia berhasil 

melaksanakan tugas-tugas sederhana. 

l. Bila anak diberi kesempatan untuk belajar pada saat sudah ‘matang’ untuk 

belajar, dia tidak saja akan dapat meningkatkan kecerdasannya tetapi juga 
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akan merasakan kepuasan, menambah kepercayaan diri dan keinginan untuk 

belajar lebih banyak. 

Karena tahap perkembangan anak usia dini berlangsung sangat cepat dan 

banyak hal yang harus diperhatikan, maka tugas pendidik dan orangtua adalah selalu 

menemani anak usia dini untuk selalu belajar dalam setiap perkembangannya. Serta 

menjadikan tahap perkembangan anak usia dini sebagai dasar-dasar dalam membentuk 

sebuah pendidikan untuk anak usia dini. 

3. Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini 

Sifat-sifat biologis pada anak-anak juga merupakan dasar pembelajaran yang 

harus dikembangkan dalam merumuskan konsep pembelajaran. Oleh sebab itu 

permainan anak-anak selalu disebutkan sebagai kegiatan yang mendukung 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Baik itu permainan secara sengaja 

diciptakan oleh sekolah ataupun permainan yang secara kebetulan dimainkan oleh anak 

usia dini secara spontan semua merupakan permainan yang bisa di kembangan, dengan 

catatan pendidik atau orangtua anak usia dini mampu mendampingi dan mengarahkan 

permainan dengan baik.83 

Banyak permainan anak-anak merupakan tiruan dari gerak-gerik orangtua, 

seperti gerakan bercocok tanam, berdagang, menerima tamu, mengejar pencuri dan lain 

sebagainya. Tahap meniru ini sangat bermanfaat karena mempunyai sifat mendidik diri 

                                                           
83 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid, hlm. 12. 
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pribadi dengan cara mengalami sendiri walaupun hanya berpura-pura. Pada masa 

sekarang permainan ini bisa disebut sebagai bermain peran (role play). 

Seringkali permainan anak-anak bersifat melatih kekuatan dan kecerdasan. 

Mereka selalu mempunyai keinginan berkompetisi dan mengalahkan temannya. 

Merasa gembira kalau mereka menang dan merasa sedih jika mereka kalah. 

Semangatnya sama halnya dengan seorang atlit yang sedang berkompetisi. Keadaan 

seperti ini merupakan keadaan yang baik untuk pendidikan anak-anak, karena tidak 

hanya melatih kecakapan yang dimiliki tetapi juga membentuk mental yang kuat, dan 

menambah kepercayaan diri pada anak-anak. Apabila kita melihat anak-anak sering 

memecahkan dan mematahkan barang dapat dikatakan bahwa mereka mencoba 

kekuatan mereka.  

Melatih kekuatan atau kepandaian tidak selalu dengan mengadu dengan yang 

lain, hal ini bisa dilakukan sendirian seperti berdemonstrasi memperlihatkan 

kemampuannya dan ini merupakan salah satu ambisi manusia untuk menunjukkan 

setiap kemampuannya. Dan akan berdampak pada tumbuhnya rasa bertanggung jawab 

dan rasa percaya diri.   

Permainan anak-anak umumnya sama dengan caranya anak-anak hewan 

melatih diri, berupa persiapan untuk hidupnya kelak. Anak-anak kucing senang 

bermain dengan segala sesuatu yang ada didepan mereka, yang mudah digerakkan, dan 

sesudah digerakkan sendiri lalu di tabrak-tabrak, seperti halnya kucing dewasa 

menabrak tikus. Karena itulah Montessori menetapkan bahhwa permainan anak-anak 
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semata mata sebagai latihan yang perlu bagi hidup manusia. Dengan cara anak-anak 

mengulangi terus menerus permainan untuk latihan kemampuan fisik dan kecerdasan. 

Terdapat dua faktor yang yang harus diperhatikan dalam menangani anak-anak 

yaitu pengamatan84 dan studi tentang perkembangannya85. Keduanya dapat ditempuh 

dengan melihat pertimbangan antropologis dan lingkungan yang berupa perlengkapan 

ruang kelas. 

Pertama, pertimbangan antropologis. Lembaga sekolah mengadakan 

pemeriksaan secara langsung tentang pengukuran tinggi badan, berat badan dan 

pemeriksaan kesehatan yang lain (pengamatan antropometrik). Selain itu, diadakan 

juga penggalian informasi-informasi tentang keluarga anak, misalnya pendidikan orang 

tua, kebiasaan-kebiasaan mereka, penghasilan mereka, biaya yang dikeluarkan untuk 

kebutuhan rumah tangga. Data itu untuk menyusun riwayat siswa. Dilakukan juga 

nasehat kepada para ibu mengenai perawatan anak-anak mereka secara sehat, dan 

pengarahannya tentang kesehatan secara umum (program parenting). 

Kedua, lingkungan: perlengkapan ruang kelas86. Montessori menginginkan 

sebuah ruangan kelas terdiri dari meja-meja kecil sedemikian rupa sehingga anak-anak 

bisa mengangkat dan memindahkan sendiri untuk bereksplorasi dengan keadaan meja 

itu. Meja bukan benda kaku dan berat yang hanya bisa dipindah-pindahkan oleh guru. 

                                                           
84 Maria Montessori, Metode Montessori, terj. Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), hlm. 165. 
85 Maria Montessori, Metode Montessori, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Ibid., hlm.166 
86 Maria Montessori, Metode Montessori, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Ibid., hlm. 167. 
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Dalam ruangan juga terdapat westafel rendah sehingga anak yang paling pendekpun 

bisa  membuka kran dan mencuci tangan atau lainnya sendiri. Di dekat  westafel 

dilengkapi dengan sabun. Bahkan kalau memungkinkan, dilengkapi dengan loker kecil 

yang tersimpan rapi sebagai tempat sikat gigi, odol dan sabun setiap anak. Sementara 

dalam ruangan itu juga ada loker besar (alamari-almari) yang tersusun rapi,  rendah, 

dan panjang yang dirancang sebagai  tempat menyimpan bahan-bahan pelajaran. Pintu-

pintu dari alamari-almari itu dapat dibuka dengan mudah dan perawatan bahan-bahan 

dipercayakan kepada anak. Bagian atas dari almari-almari digunakan untuk meletakkan 

tanaman-tanaman dalam pot, aquarium-aquarium kecil, atau beragam mainan yang 

boleh dipergunakan secara bebas oleh anak-anak. Montessori mempunyai banyak 

papan tulis, dan papan-papan ini digantung sedemikian rupa sehingga dapat digunakan 

oleh anak-anak yang paling kecil. Masing-masing papan tulis dilengkapi dengan 

sebuah wadah tempat kapur tulis dan penghapus. Di atas papan-papan itu digantung 

gambar-gambar yang menarik, yang dipilih secara hati-hati, yang menampilkan 

pemandangan-pemandangan sederhana di mana anak-anak secara alami akan tertarik. 

Kejadian-kejadian yang tercipta dengan pengaturan lingkungan (setting) seperti 

itu, akan menciptakan pembelajaran yang sangat banyak. Misalnya dengan meja yang 

bisa dipindahkan sendiri, menjungkirbalikkan meja, kebisingan mendorong meja dan 

lain-lain membuat anak belajar untuk mengatur dan mengendalikan gerakan-

gerakannya serta memahami  alasan bagi tingkah lakunya sendiri. 
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Landasan pengamatan pedagogis dalam menangani anak adalah kemerdekaan. 

Kemerdekaan adalah kegiatan yang dibarengi dengan kedisiplinan. Kita menyebut 

seorang berdisiplin ketika dia dapat menguasai diri, dan karena dia dapat mengatur 

perilakunya ketika itu diperlukan untuk mengikuti sejumlah peraturan dalam 

kehidupan.87 Untuk menerapkan pengamatan dalam situasi kebebasan, guru akan 

mengalami kesulitan pada awalnya. Pengamatan di sini sudah masuk dalam sebuah 

pengamatan menuju eksperimen. Karena berlandaskan kemerdekaan, maka guru akan 

susah menerapkan pelajaran-pelajaran di hari-hari pertama. Dengan landasan 

kemerdekaan, maka pelajaran-pelajaran berlangsung individual, bukan kolektif.  Oleh 

karena itu, guru harus banyak belajar atau mengikuti pelatihan-pelatihan dalam 

mengajar.88 

Karakteristik-karakteristik dari pelajaran-pelajaran individual adalah kepadatan 

dan keringkasan, kesederhanaan, dan obyektifitas. Pertama, karena bersifat individual, 

kepadatan dan keringkasan menjadi salah satu ciri utama. Dante memberikan nasehat 

yang sangat baik kepada para pengajar “hitunglah kata-katamu”. Semakin bisa kita 

menyingkirkan kata-kata yang tidak berguna, semakin sempurna pelajaran yang kita 

sampaikan. Dan dalam menyiapkan yang akan diberikan, sang pengajar harus 

memberikan perhatian khusus pada hal ini, menghitung dan menimbang nilai dari kata-

kata yang hendak disampaikan.  

                                                           
87 Maria Montessori, Metode Montessori, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Ibid., hlm. 173. 
88 Maria Montessori, Metode Montessori, terj. Ahmad Lintang Lazuardi,Ibid., hlm. 191. 
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Kedua, kesederhanaan. Pelajaran harus dijaga dari semua hal yang tidak mutlak 

benar. Bahwa sang pengajar tidak boleh tenggelam dalam banyak kata seperti halnya 

dalam kepadatan dan keringkasan. Kata-kata yang dipilih harus diusahakan yang paling 

sederhana dan harus mengacu pada kebenaran. Ketiga, obyektifitas. Pelajaran harus 

disampaikan dalam sebuah cara yang tidak menampakkan sikap pribadi sang pengajar. 

Yang kemudian tampak hanyalah obyek yang hendak disampaikan kepada sang anak. 

Pelajaran yang ringkas dan sederhana ini harus tersusun dari penjelasan tentang obyek 

atau benda dan tentang kegunaannya atau manfaatnya.89 

Dalam memberikan pelajaran-pelajaran semacam itu pedoman utamnya adalah 

metode pengamatan yang mengharuskan adanya pengakuan dan pemahaman tentang 

kemerdekaan sang anak. Maka sang pengajar akan mengamati apakah sang anak 

tertarik dengan obyek, bagaimana bentuk ketertarikannya, berapa lama tertariknya, dan 

sebagainya, bahkan mengamati ekspresi wajahnya. Dan dia harus selalu mengingat 

untuk tidak melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan. Karena jika dia mendorong sang 

anak untuk melakukan usaha-usaha yang tidak alami, dia akan menjadi tidak tahu 

kegiatan mana yang bersifat spontan dan mana yang tidak spontan. Karena itu jika 

pelajaran yang telah dipersiapkan dengan keringkasan, kesederhanaan, dan 

kebenarannya itu tidak dapat dipahami oleh sang anak, sang pengajar harus selalu 

                                                           
89 Maria Montessori, Metode Montessori, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Ibid., hlm. 192. 
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mengingat dua hal. Pertama, tidak memaksakan diri dengan mengulang-ulang 

pelajaran tersebut. Kedua, tidak membuat sang anak merasa bersalah.90   

Selain mengajarkan kebudayaan Indonesia dan terus mengembangkan 

permainan tradisional untuk pembelajaran anak-anak, Ki Hadjar Dewantara juga 

membuat konsep dan menciptakan dasar-dasar di sekolah Taman Indriya. Sistem 

pembelajaran dan metode pendidikan itu harus selalu berhubungan erat dan 

berdasarkan dengan keadaan psikologis peserta didik agar dapat berkembang dengan 

baik. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang keadaan psikologis anak usia dini 

adalah sebagai berikut,91 

a. Cara berpikir anak-anak usia 4-7 tahun masih bersifat global kompleks 

(utuh), tidak terbagi-bagi jelas sebagai pikiran, perasaan dan kemauan 

begitu juga cara menerima dan memberikan pembelajaran masih secara luas 

b. Anak-anak sangat bersemangat dalam mencari tahu sesuatu baik itu tentang 

manusia ataupun benda-benda di sekitarnya, tertarik dengan keadaan sekitar 

serta mulai ada rasa penasaran untuk selalu mencari tahu dan mencoba 

segala sesuatu yang ada di depan mereka. Disinilah dikatakan oleh Ki 

Hadjar Dewantara bukti dari masa kepekaan yang di konsepkan oleh Maria 

Montessori terbukti. Ada tahap-tahap yang mulai menunjukkan adanya 

masa kepekaan yang akan di terangkan pada pembahasan berikutnya. 

                                                           
90 Maria Montessori, Metode Montessori, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Ibid., hlm. 193. 
91 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid. hlm. 16. 
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c. Pada masa kepekaan itu anak-anak akan sangat tertarik untuk berbicara dan 

mendengarkan dongeng atau cerita, tentu saja anak-anak tidak hanya 

mendengarkan cerita atau dongeng begitu saja mereka akan 

memvisualisasikan cerita yang di dengar dalam imajinasi mereka, imajinasi 

inilah yang akan mengasah kemampuan berfikir anak dan dapat 

mengembangkan aspek pengetahuan dan bahasa pada anak usia dini. Selain 

itu akan berpengaruh terhadap aspek-aspek yang lainnya, seperti mengasah 

kemampuan anak-anak untuk menggambar dengan berbagai warna dan 

bernyanyi. Aspek lain yang berkembang adalah pada kemampuan motorik 

anak dimana anak-anak suka bermain, bermainnya anak-anak juga 

dipengaruhi sejauh mana anak bisa berimajinasi dan ada hubungannya 

dengan bagaimana perkembangan pada masa kepekaan anak itu sendiri. 

d. Keegoisan anak sangat tinggi pada usia dini. Hal ini berhubungan dengan 

berkembangnya kesadaran diri pada anak yang akan bermanfaat untuk 

perlindungan dan ketahanan diri. Anak akan sadar dan mulai belajar siapa 

namanya, siapa orangtuanya, siapa teman-temannya, apa saja yang dia 

miliki dan lain sebagainya. Disini anak-anak juga terdorong untuk meyadari 

kehadiran orang lain di sekitarnya dan mulai bersosialisasi. Namun, pada 

masa ini walaupun anak-anak mulai bisa untuk bersosialisasi tetap saja ego 

anak masih sangat tinggi. 

e. Anak-anak sangat dekat dengan alam, sehingga anak akan tertarik untuk 

bermain dan mengamati bebatuan, air, tanah, daun-daunan, tanaman, dan 
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keadaan alam yang lainnya namun anak-anak usia dini menganggap bahwa 

semua benda yang ada di alam juga memiliki nyawa dan mempunyai 

kehidupan layaknya yang mereka rasakan. 

Dari masa kepekaan sesuai dengan konsep Maria Montessori92 maka Ki Hadjar 

Dewantara merumuskan beberapa pokok pembelajaran untuk anak usia dini. Beberapa 

pembelajaran yang menurut Ki Hadjar Dewantara sangat sesuai dengan perkembangan 

anak usia dini adalah;93 

a. Melihat kembali bahwa anak-anak usia dini masih berpikir secara global 

maka pembelajaran juga harus menyesuaikan. Di Taman Indriya lebih di 

tekankan pada pengembangan panca indera. 

b. Karena anak-anak usia dini mempunyai energi yang lebih maka 

pembelajaran tidak di sarankan selalu duduk dan hanya mendengarkan guru 

bercerita. Pembelajaran yang dimaksudkan adalah seperti selalu berpindah 

posisi dan ruangan apabila ada pergantian tema. Serta tempat duduk anak-

anak tidak tetap bisa diatur sesuai keinginan anak-anak. 

c. Untuk guru, walaupun pembelajarannya bersifat global harus mempunyai 

skenario dan rencana pembelajaran yang bisa menunjang perkembangan 

panca indra, pengetahuan, rasa, kemauan dan lain sebagainya.  

                                                           
92 Ki Hadjar Dewantara, Latihan Panca Indera, Mimbar Indonesia, edisi 25 Desember 1948, 

no. 52. 
93 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid. hlm. 13 
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d. Guru sebagai fasilitator berkewajiban mengamati dan memberi bimbingan 

agar anak-anak mempunyai rasa sosial, karena kita tahu anak-anak usia dini 

mempunyai sifat egois yang sangat tinggi.  

e. Pembelajaran sangat dekat dengan alam. Mengajak anak-anak mengalami 

dan mengamati gejala alam serta benda benda yang ada di sekitar mereka. 

Pada penerapannya pembelajaran yang mendekatkan anak dengan alam 

menggunakan halaman atau kebun sekolah sebagai ruang kelas. Anak-anak 

di berikan kesempatan yang luas untuk bereksplorasi dengan lingkungan 

alam. 

4. Permainan Anak Usia Dini 

Sejak berkembangnya ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perkembangan 

anak-anak, tidak hanya para ahli pendidikan saja namun ahli biologi mulai menaruh 

perhatian tentang permainan anak-anak, dilihat dari sudut pandang ilmu biologi secara 

umum. Stanley Hall contohnya, menghubungkan sifat permainan anak-anak dengan 

hukum biogenese yang selali mempunyai sifat mengulang dari hidupnya dari 

kehidupan manusia-manusia yang sebelumnya.94  

Segala bentuk permainan anak-anak merupakan hal yang spontan, kenangan 

dalam bermain dengan batu, dengan tanah, dengan air, dengan hewan, bermain perang-

perangan, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya menurut hukum kodrat tidak 

                                                           
94 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid. hlm. 20. 
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boleh dipandang sebagai peninggalan jaman batu, inilah sebabnya Stanley Hall 

berpendapat bahwa segala permainan anak-anak dari segala penjuru dunia mempunyai 

sifat yang sama dalam unsur-unsurnya yaitu pengulangan aktifitas.95 

Permainan memang sebuah pengulangan aktifitas, namun yang perlu diingat 

adalah sifat manusia yang selalu ingin berubah dan menyesuaikan segala aktifitas 

dengan keadaan dan masa yang sedang berlangsung.96 Perkembangan permainan anak-

anak dipengaruhi oleh tempat dan waktu oleh karena itu permainan anak-anak akan 

terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman. 

a. Jenis Permainan Anak Usia Dini 

Jumlah permainan untuk anak-anak dari dahulu memang sudah sangat 

beragam. Karena  Taman Indrya mengadopsi konsep pendidikan anak usia dini Maria 

Montessori, maka Taman Indrya juga memiliki banyak macam permainan sebagai 

kegiatan pembelajaran, dan merupakan permainan yang berasal dari berbagai macam 

daerah dimana taman indrya didirikan. Dalam sumber primer di tulis bahwa permainan 

anak-anak bahkan tidak terbatas, mulai dari permainan yang telah lama ada sampai 

yang terbaru karena permainan selalu bertambah, baik itu di dapatkan oleh anak-anak 

melalui kelompok bermain mereka maupun permainan yang didapatkan dari meniru 

permainan yang didapatkan dari tempat yang lain.  Biasanya permainan bisa tercipta 

                                                           
95 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid. hlm. 19. 
96 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid. hlm. 20-21. 
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secara spontan ketika anak-anak sedang bermain atau juga bisa merupakan permainan 

yang diciptakan oleh orangtua. Intinya adalah darimanapun asal permainan itu asalkan 

sesuai dengan keadaan psikologis dan perkembangan anak-anak sebuah permainan 

akan selalu di terima oleh anak-anak.97 

Permainan yang ada di Taman Indrya merupakan permainan lama dan 

tradisional yang sesuai dengan konsep Frobel, dimana anak-anak akan merasa bahagia 

seperti di taman bermain namun mereka sedang berada di sekolah, dan Maria 

Montessori, yang memberikan latihan-latihan untuk anak-anak dan membuat anak usia 

dini lebih mandiri dan mengasah panca indera. Itinya permainan tradisional yang 

diterapkan di Taman Indrya merupakan permainan yang bisa dijadikan bahan pelajaran 

di sekolah anak usia dini. 

b. Karakteristik Permainan Anak Usia Dini 

Permainan anak-anak sudah menjadi  perhatian para ahli pendidikan di dunia. 

Sebelum Frobel memasukkan permainan anak-anak dalam sistem pembelajaran 

Kindergarten sebagai unsur-unsur utama pendidikan anak dibawah umur tujuh tahun, 

Pestalozzi sudah memperhatikan bahwa pendidikan anak-anak harus dikembalikan lagi 

sebagaimana keadaan dan karakteristik anak-anak secara alamiah.  Sebenarnya Pelopor 

pendidikan yang merdeka adalah Rousseau dengan memerdekakan jiwa anak-anak, 

membebaskan dari kekangan dan tekanan para kaum pendidik, dengan mengemukakan 

                                                           
97 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid. hlm. 20. 
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kodrat hidup anak-anak. Kodrat hidup anak-anak terdapat dalam bentuk dan isi 

berbagai macam permainan anak-anak.98 

Permainan anak-anak mengisi hampir seluruh hidup mereka, mulai dari mereka 

bangun tidur di pagi hari, sampai dengan mereka kembali tidur di malam hari. Apabila 

kita amati dengan seksama apapun suasana hati anak-anak baik itu sedih, senang, dan 

semuanya dapat kita lihat bahwa semua itu di ekspresikan melalui bermain. Ini di 

sebabkan selama anak-anak belum tidur mereka akan terus bermain-main, karena pada 

dasarnya kehidupan mereka adalah bermain, belajar mereka dalah bermain dan semua 

isi kehidupan mereka adalah bermain. Baik itu bermain dengan alat permainan atau 

bisa juga dengan permainan yang sepontan. Permainan yang spontan bisa muncul dari 

kegiatan ataupun alat yang tidak sengaja mereka temukan. Pada pembahasan 

berikutnya akan dibahas segala jenis permainan yang merupakan permainan di 

negegara kita. 

Karakteristik permainan anak-anak adalah pengulangan. Baik itu pengulangan 

kegiatan sehari-hari atau pengulanngan dari kegiatan yang pernah diamati oleh anak 

usia dini. Selain itu permainan anak-anak mengandung unsur pembelajaran bagi anak 

usia dini. Seperti yang kita ketahui dunia anak adalah dunia bermain dan cara belajar 

anak usia dini yang paling efektif adalah denngan cara bermain. Karakteristik 

permainan anak-anak yang lainnya adalah permainan bisa muncul dengan spontan, 

dengan alat yang sangat sederhana dari lingkungan sekitar anak-anak sendiri. 

                                                           
98 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid. hlm. 18. 
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Permainan yang lama biasanya tidak akan di lupakan oleh anak-anak, dalam hal ini 

seringkali anak-anak memperbarui permainan lama, namun sifat dari permainan yang 

lama masih sangat terasa. Oleh karena itu, dari permainan yang lama ini akan di 

munculkan permainan-permainan baru dari memodifikasi permainan yang lama. Kalau 

kita melihat isi dan bentuk permainan anak-anak maka kita akan mendapatkan banyak 

sekali bahan-bahan yang berasal dari kehidupan sehari-hari, keadaan alam, keadaan 

sosial pada waktu itu, dan masyarakat sekitar akan mempengaruhi isi dan bentuk dari 

permainan anak-anak. 

c. Permainan dalam Budaya Indonesia 

Permainan dalam budaya kita dengan seting tempat dan waktu dimana Taman 

Indrya mulai didirikan, permainan yang dimaksudkan adalah permainan yang biasa di 

mainkan oleh anak-anak di perkampungan dan yang berlaku di masyarakat pada waktu 

itu.99 Suasana yang menyenangkan dalam bermain dapat dirasakan pada saat menjelang 

senja diperkampungan atau di desa-desa akan terdengar nyanyian anak-anak. Jika 

kebetulan pada saat itu sedang terjadi bulan purnama maka suara nyanyian-nyanyian 

itu akan bertahan sampai agak malam.100 Biasanya nyanyian-nyanyian seperti diiringi 

oleh irama yang berasal dari leung penumbuk padi sehingga terdengar seperti music 

dari alam.  Ada pula pembacaan tembang-tembang, biasanya tembang macapat yang 

                                                           
99 Ki Hadjar Dewantara, Latihan Panca Indera, Mimbar Indonesia, edisi 25 Desember 1948, 

no. 52. 

 
100 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid. hlm. 25. 
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dilagukan, di daerah lain, seperti di Sunda misalnya, suara seruling dan kecapi mengisi 

suasana desa. Semua itu membuktikan adanya musikalitas pada bangsa kita. Yang 

menarik disini adalahh kedudukan permainan anak-anak di bangsa kita, dari contoh 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar permainan anak-anak bangsa kita 

selalu disertai dengan nyanyian-nyanyian yang membuktikan adanya dasar musikalitas 

pada bangsa kita. 

Menurut Ki Hadjar Dewantara permainan anak-anak jumlahnya tidak 

terbatas.101 Ada yang timbul secara spontan, ada juga yang merupakan ciptaan para 

orangtua. Dalam buku karanga H. Overbeek terbitan Java Instituut (meisjesspelen en 

kinderliedjes) terdapat 690 permainan dan nyanian, dan ini hanya permainan anak-anak 

perempuan saja. Rangkaina perkataan permainan dan nyanyian menunjukkan adanya 

ubungan yang erat antara keduanya. Ada yang berupa permainan tetapi diiringi lagu, 

sebaliknya ada juga sebuah nyanyian tetapi disertai dengan gerakan yang berirama. 

Dalam sebuah siaran radio yang mengantarkan sebuah acara permainan anak-

anak (dolanan anak) dan kita semua bisa mengerti bahwa kita akan mendengar 

nyanyian-nyanyian biasanya untuk mengantar permainan anak-anak. Begitu pula 

dengan acara konsser gamelan, akan diberitahukan adanya dolanan anak-anak ini 

artinya bahwa para pemain gamelan dan sinden akan menyanyikan lagu tembang-

tembang dolanan. Hal ini menunjukkan nyanyian anak-anak tidak hanya bermuatan 

                                                           
101 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid. hlm. 24. 
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permainan buat anak-anak tetapi juga bermuatan seni yang membuatnya layak untuk 

didengarkan sebagai kesenian musik. 

Dengan demikian permainan dari beberapa daerah di Negara kita sangat sesuai 

untuk bahan pembelajaran di sekolah anak usia dini. Seperti yang dicontohkan oleh Ki 

Hadjar Dewantara permainan tidak selalu membutuhkan peralatan yang mahal dan 

modern, dari peralatan yang sederhana saja permainan bisa dilakukan dengan mencapai 

beberapa tugas perkembangan yang diinginkan. Selain itu permainan berupa lagu-lagu 

dolanan dan lagu-lagu daerah bisa di kembangkan, karena sebagian lagu-lagu daerah 

bisa diiringi dengan gerakan-gerakan seirama yang sesuai dan merupakan cara untuk 

mengasah kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik anak akan terus 

berkembang seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan 

motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. 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 atau atletik.   Perkembangan fisik yang normal merupakan salah 

satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun 

keterampilan.  Dengan kata lain, perkembangan motorik sangat menunjang 

keberhasilan belajar anak. 
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B. Perbedaan Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Ki Hadjar Dewantara 

dengan Para Ahli 

Ki Hadjar Dewantara dalam merumuskan konsep pendidikan aak usia dini 

dipengaruhi oleh dua tokoh, yaitu Friedrich Frobel dan Maria Montessori. Namun, 

antara pemikiran Ki Hadjar Dewantara dengan kedua tokoh Frobel dan Motessori pasti 

mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi implementasi pada pembelajaran 

anak usia dini sampai kepada bagaimana Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan 

anak usia dini yang sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia. 

1. Friedrich Frobel dan Maria Montessori 

Frobel merupakan ahli pendidikan terkenal dari negeri Jerman. Pada 1840 

dalam usia 58 tahun, ia mendirikan perguruan untuk anak-anak yang diberi nama 

Kindergarten. Dalam sekolah Frobel diajarkan bernyanyi, bermain dan melakukan 

kegiatan anak-anak yang lainnya. Bagi Frobel anak yang sehat badan dan jiwanya 

selalu bergerak, maka ia menyediakan alat-alat yang maksudnya untuk menarik anak-

anak kecil untuk bekerja dan berfantasi. Berfantasi mengandung arti mendidik angan-

angannya atau mempelajari anak berpikir. Metode Frobel kemudian tersebar luas di 

luar negeri Jerman. Terutama di Indonesia, ada sekolah Frobel, taman kanak-kanak 

bentukan pemerinah kolonial Belanda untuk anak-anak eropa dan anak-anak Indonesia 

dengan status sosial tertentu. 

Maria Montessori merupakan dokter yang menangani anak-anak berkebutuhan 

khusus, sebagai seorang dokter pada saat itu sebenarnya tugas Maria Montessori adalah 
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sekedar menyembuhkan mereka. Namun, dalam usahanya dia mencoba memberikan 

pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu Maria 

Montessori akhirnya mencari pengetahuan baru di dunia pendidikan khususnya pada 

anak-anak berkebutuhan khusus. Belajar dari berbagai macam buku dari ahli 

pendidikan yang terkemuka akhirnya Maria Montessori yang semula seorang dokter 

mulai mendalami  pendidikan anak-anak. 

Kedua tokoh tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar dalam 

mengkonsepkan pendidikan anak usia dini. Ki Hadjar Dewantara menuliskan 

pemikirannya tentang pendidikan anak usia dini pada salah satu artikel yang ditulis 

pada majalah Poesara edisi X tahun 1940. Pada saat itu pendidikan untuk anak usia dini 

berupa sekolah yang diadakan untuk anak-anak dibawah usia tujuh tahun. Sekolah 

untuk anak-anak ini biasa disebut Nationale Frobelschool atau untuk sekolah yang di 

Taman Siswa disebut sebagai Taman Indriya. Menurut Ki Hadjar Dewantara anak-anak 

yang berada pada Taman Indriya merupakan anak-anak yang mengalami masa 

pertumbuhan sangat cepat dan merupakan waktu berkembangnya fungsi panca indra 

pada anak sehingga pembelajaran yang di selenggarakan pada tingkat sekolah untuk 

anak usia dini merupakan pembelajaran yang mengarahkan anak-anak untuk 

mengembangkan kemampuan dan fungsi panca indra yang di sebutkan beliau sebagai 

gerbang jiwa.102 

                                                           
102 Poesara, edisi X tahun 1940, Hlm. 14 
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Pembelajaran yang mengarahkan anak untuk belajar mengembangkan fungsi 

panca indra tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan panca indera itu 

sendiri, melainkan berpengaruh juga terhadap kecerdasan anak-anak karena pada 

prakteknya pembelajaran akan permainan anak-anak, menyanyi dan lain sebagainya 

seperti yang telah di konsepkan oleh dua tokoh ahli pendidikan anak usia dini yaitu 

Frobel dan Maria Montessori.103 Pada artikel ini juga Ki Hadjar Dewantara 

memaparkan beberapa perbedaan dua tokoh ahli tersebut dalam memandang anak usia 

dini. Menurut Ki Hadjar Dewantara nama Frobel dan Maria Montessori merupakan 

nama yang sangat terkenal pada bidang [endidikan anak usia dini dan sangat berjasa 

dalam pengembangan pembelajaran anak usia dini.104 

Berikut ini adalah perbedaan yang mendasar bagaimana Frobel dan Maria 

Montessori memandang anak-anak yang telah di paparkan oleh Ki Hadjar 

Dewantara;105 

a. Frobel mementingkan kodrat anak-anak dalam pedoman membentuk 

pembelajaran berdasarkan pada jiwa seutuhnya anak-anak. Frobel 

memandang anak-anak secara global dan mementingkan apa yang diingikan 

oleh anak-anak itu sendiri. Berbeda dengan Maria Montessori memandang 

anak-anak sebagai pribadi yang mempunyai keunikan sendiri-sendiri 

sehingga guru berkewajiban untuk mengenal keadaan psikologis anak dan 

                                                           
103 Poesara, edisi X tahun 1940, Ibid 
104 Poesara, Edisi X tahun 1940, Ibid 
105 Poesara, Tentang Frobel dan Methodenja, djilid XI no 5, Mei 1941. 



86 
 

mengamati setiap perkembangan anak, karena setiap anak akan mengalami 

perkembangan yang berbeda-beda. 

b. Frobel menciptakan pembelajaran yang selalu menghubungkan anak-anak 

dengan alam sekitar, sehingga pembelajaran anak-anak diarahkan kepada 

kegiatan bernyanyi, bermain dan bercerita. Sedangkan Maria Montessori 

mengarahkan pembelajaran anak-anak ke arah eksperimen. Memang benar 

pada metode Montessori juga tentang bagaimana anak bermain namun lebih 

banyak anak bermain itu tidak sekedar mendapatkan kesenangan tetapi juga 

mencari tahu dan menemukan pengetahuan melaui bermainnya anak-anak. 

c. Frobel memberikan kebebasan kepada anak-anak dengan batasan 

bimbingan dari para guru. Anak-anak memang diarahkan untuk aktif 

bermain dan mendapatkan apa yang diinginkan anak, namun masih dalam 

pengawasan guru dan guru mempunyai kewenangan untuk mengatur apa 

yang harus dipelajari anak-anak pada hari itu. Maria Montessori 

memberikan kebebasan yang sangat luas kepada anak-anak karena 

Montessori menyediakan kesempatan kepada anak-anak untuk selalu 

mencari tahu sendiri karena bermainnya anak merupakan eksperimen yang 

penting bagi perkembangan anak-anak. 

d. Frobel sangat mementingkan ketertiban dan keindahan sedangkan 

Montessori mementingkan keefektifan. Maksud dari keefektifan yang ada 

pada pembelajaran Montessori ialah memandang tingkah laku yang sebagai 

hal berguna bagi kehidupan anak-anak dan masyarakat. 
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Selain dua tokoh diatas yang menjadi inspirasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara 

tentang pendidikan anak usia dini, ada tokoh-tokoh lain yang juga mempengaruhi 

pemikiran beliau. Jika Frobel dan Maria Montessori mempengaruhi dalam bidang 

pembelajaran dan metode pada pembelajaran anak usia dini, Dr. Rudolf Steiner 

menginspirasi pada pembelajaran yang berhubungan dengan budi pekerti. Ki Hadjar 

Dewantara menuliskan poin-poin dari apa itu pembelajaran yang di konsepkan oleh 

Steiner;106 

a. Kodrat alam itu harus mengandung unsur-unsur selaras, serasi dan seimbang 

b. Dari tiga unsur selaras, serasi dan seimbang maka pendidik sifat anak-anak 

yang menggambarkan ketiga unsur tersebut ketika anak-anak berada dalam 

proses pembelajaran serta mengasah ketiga unsur yang ada pada diri anak-

anak. 

c. Ketiga unsur pada anak-anak tersebut dapat terasah dengan pembelajaran 

wirama yang dapat dipelajari melalui menggambar dengan warna-warna, 

menyanyi, berbicara dengan santun dan gerak. 

d. Melalui  wirama akan mendukung pikiran, rasa dan kemauan yang selalu 

digunakan oleh manusia seumur hidupnya, karena wirama sangat berguna 

untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. 

 

                                                           
106 Ki Hadjar Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan 

Taman Siswa, 1959, hlm. 14 
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2. Karakteristik Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Ki Hadjar Dewantara 

(Taman Indrya) 

Ki Hadjar Dewantara memang memakai kedua pemikiran tokoh pendidikan 

anak usia dini Frobel dan Montessori. Namun, Ki Hadjar Dewantara mempunyai 

konsep yang khas yang telah disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia dan dengan 

memasukkan kebudayaan local sebagai salah satu tujuan mendirikan sekolah untuk 

anak usia dini. Dalam konsep pendidikan anak usia dini Ki Hadjar Dewantara tidak 

memisahkan antara permainan anak-anak dengan latihan panca indera. Setiap materi 

pembelajaran yang dikonsepkan Ki Hadjar Dewantara tidak memisahkan permainan 

anak-anak, dan permainan anak-anak yang dipakai merupakan permainan anak-anak 

tradisional serta lagu daerah yang ada di seluruh Indonesia. 

Menilik keadaan dalam dunia anak kita sendiri, sebagai jang diterangkan diatas 

itu, sudah sudah njatalah, bahwa metode sedjenis methode Montessori dan 

methode Frobel, kita bangsa Indonesia djuga sudah punja sendiri, jaitu methode 

kodrat iradat (Natur dan evolusi). Boleh djuga dinamakan methodenja kaki among 

nini among, jaitu methode : Among siswa.107 

Konsep pendidikan anak usia dini yang khas dari Ki Hadjar Dewantara adalah 

pendidikan yang menggunakan sistem among.  Sistem Among Ki Hadjar Dewantara 

merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode 

pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh. Pendidikan 

sistem Among bersendikan pada dua hal yaitu: kodrat alam sebagai syarat untuk 

menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan kemerdekaan 

sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak 

                                                           
107 Ki Hadjar Dewantara, Karya Ki Hadjar Dewantara : Cetakan Ketiga, Ibid. hlm 243. 
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hingga dapat hidup mandiri. Sistem Among sering dikaitkan dengan asas yang 

berbunyi: Ing madya mangun karsa, Ing ngarso sung tuladha, Tut Wuri Handayani. 

Asas ini telah banyak dikenal oleh masyarakat daripada Sistem Among sendiri, karena 

banyak dari anggota masyarakat yang belum memahaminya. Sistem Among berasal 

dari bahasa Jawa yaitu mong atau momong, yang artinya mengasuh anak. Para guru 

atau pendidik disebut pamong yang bertugas untuk mendidik dan mengajar anak 

sepanjang waktu dengan kasih sayang. Tujuan dari Sistem Among adalah membangun 

anak didik untuk menjadi manusia beriman dan bertaqwa, merdeka lahir dan batin, budi 

pekerti luhur, cerdas dan berketrampilan, serta sehat jasmani dan rokhani agar menjadi 

anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air 

serta manusia pada umumnya. Dalam pelaksanaan Sistem Among, setelah anak didik 

menguasai ilmu, mereka didorong untuk mampu memanfaatkannya dalam masyarakat, 

didorong oleh cipta, rasa, dan karsa. 

Pendidikan anak usia dini Ki Hadjar Dewantara bertujuan untuk mendidik anak 

usia dini sesuai dengan perkembangan anak usia dini serta mengenalkan kebudayaan 

bangsa Indonesia sejak di jenjang prasekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga 

pendidikan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara yaitu Taman Indrya, yang 

merupakan lembaga pendidikan untuk rakyat. Terutama untuk pendidikan anak-anak 

dibawah usia tujuh tahun, pada saat itu ada sekolah untuk anak-anak bernama 

Frobelshool yang merupakan sekolah untuk anak-anak orang Eropa dan para priyayi, 

yang mewajibkan anak-anak belajar membaca dan berbahasa belanda sejak usia dini. 
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Oleh karena itu Ki Hadjar Dewantara dengan cita-cita pendidikannya yang untuk 

memberikan anak-anak pribumi sekolah dan dengan konsep yang mempertahankan 

kebudayaan Indonesia serta membawa kembali pedidkan anak usia dini sesuai dengan 

hakikatnnya, maka Ki Hadjar Dewantara sangat tidak menyetujui sekolah untuk anak 

usia dini bentukan pemerintah kolonial Belanda. Karena sangat tidak sesuai dengan 

karakteristik anak usia dini, bagi Ki Hadjar Dewantara Frobel School hanya 

mengambil nama Frobel sebagai bapak pendidikan anak usia dini tanpa menerapkan 

konsep Frobel yang menciptakan sekolah menyenangkan bagi anak-anak. 

Yang sangat khas di Taman Indrya adalah semua bahan pembelajaran 

menggunakan permainan, lagu dan tarian tradisional untuk melatih panca indera anak 

usia dini. Latihan panca indera merupakan komponen utama dari pembelajaran anak 

usia dini, konsep latihan panca indera ini pertama kali diperkenalkan oleh Maria 

Montessori yang kemudian oleh Ki Hadjar Dewantara dijadikan salah satu sistem 

pembelajaran di Taman Indrya, karena latihan panca indera sangat penting dalam 

perkembangan anak usia dini. Latihan panca indera sama pentingnya seperti latihan 

fisik untuk anak usia dini sebagai salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan 

fisiknya. Sedangkan latihan panca indera untuk mendukung perkembangan yang 

berhubungan dengan potensi anak-anak. Latihan panca indera ini dapat di lakukan 

dengan berbagai macam permainan. 

Pada dasarnya hampir semua permainan anak-anak mendukung latihan panca 

indera dan dapat membantu perkembangan berbagai aspek potensi anak. Seperti 
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menggunting, menggambar, menganyam, melempar sesuatu ke berbagai arah, bermain 

puzzle, latihan mengurutkan dan semua itu merupakan kegiatan fisik (jasmani) yang 

akan berpengaruh terhadap rohani anak-anak.  

Latihan panca indera dan permainan anak-anak di katakana sebagai gerak 

secara alami. Yang dimaksud dengan gerak secara alami ini adalah gerak lahir secara 

teratur yang berpengaruh besar terhadap tumbuh dan berkembangnya fisik dan 

kemampuan lain dalam diri anak-anak. Dengan berbagai macam latihan dan gerak yang 

telah di sebutkan sebelumnya maka tidak hanya pertumbuhan fisik anak-anak saja yang 

dapat dioptimalkan. Perkembangan yang menunjang berbagai macam kecerdasan anak 

juga dapat dikembangkan dengan baik. 

Selain kepentingan fisiologis yang berhubungan dengan kesehatan yang sangat 

penting untuk pertumbuhan anak-anak, ada juga kepentingan mengenai perkembangan 

anak-anak. Semua permainan anak-anak dapat dikatakan mengandung unsur-unsur 

latihan panca indera, seperti maksud dan tujuan zintuigoefeningen oleh Maria 

Montessori. Yang dimaksud oleh Montessori mengenai latihan panca indera 

merupakan gerak teratur yang di alami manusia sejak mereka lahir yang besar 

pengaruhnya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dengan latihan yang 

bermacam-macam seperti menggambar, menganyam, melempar barang, mengurutkan 

suara atau benda, maka rasa dan kemauan anak-anak akan terlatih secara sendiri. Dari 

sini dibuktikan bahwa adanya hubungan yang erat antara pertumbuhan secara fisik dan 

perkembangan secara psikologis. Permainan anak-anak yang spontan diciptakan oleh 
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anak-anak dengan sendirinya adala latihan yang paling tepat untuk melatih kemampuan 

panca indera anak-anak. 

Kita dapat kembali mengingat Frobel, yang sangat mementingkan permainan 

anak-anak bagi sekolahnya.  Perbedaan antara Montessori dan Frobel terletak pada dari 

sudut mana mereka memandang perkembangan anak-anak secara psikologis dan 

memandang permainan sebagai gerak dasar anak-anak. Bagi Frobel kegembiraan anak-

anak dan semangatnya yang besar serta keceriaan anak-anak saat bermain di dalam 

taman kanak-kanak adalah syarat yang mutlak. Untuk menunjang perkembangan anak-

anak istilah “taman” dalam sekolah Frobel bukan sekedar istilah kosong, karena Frobel 

berpendapat untuk menciptakan suasana menyenangkan disekolahnya dengan 

membangun taman yang banyak tumbuh-tumbuhan yang indah. Mendekatkan anak-

anak dengan alam serta menganggap anak-anak sebagai tumbuhan yang wajib untuk di 

rawat menurut syarat-syarat keindahan, begitu menurut Frobel. 

Montessori menunjukkan pendapat yang berbeda, jauh dari apa yang 

diungkapkan oleh Frobel. Montessori menciptakan sekolah dengan membawa 

permainan dengan tujuan utama yaitu latihan panca indera sebagai dasar pembelajaran 

di sekolahnya. Menyenangkan anak-anak justru merupakan tujuan nomor dua pada 

sekolah Montessori. Oleh karena itu Montessori pernah di tentang oleh beberapa 

pengikut Frobel, mereka mengatakan bahwa sekolah Montessori bukanlah tempat 

untuk pendidikan melainkan sebagai Laboratorium untuk bereksperimen dan 

menjadikan anak-anak sebagai objek eksperimen oleh dokter Maria Montessori. Dari 



93 
 

kedua tokoh ini Ki Hadjar Dewantara merumuskan sistem pembelajaran yang 

menggabungkan antara dua pendapat kedua tokoh. Tempat belajar yang 

menyenangkan dan memasukkan latihan panca indera kedalam sistem pembelajaran. 

Dalam sistem pembelajaran yang menerapkan mata pelajaran bermain dan latihan 

panca indera tidak lepas dari berbagai permainan ssenbagai bahan pembelajarannya. 

Bagaimanapun, permainan anak-anak sangat besar manfaatnya terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak-anak karena sangat sesuai dengan kodrat anak-

anak. Latihan panca indera di Taman Indrya dengan mempraktekkan permainan anak-

anak dan berbagai macam lagu daerah, karena lagu daerah selalu beriringan dengan 

tarian sederhana sehingga membuat anggota tubuh anak-anak sselalu bergerak. Semua 

permainan yang ada di Indonesia selalu mengandung gerakan tarian sederhana 

sehingga sanggat baik untuk mengembangkan kemampuan panca indera. Selain 

permainan yang mempunyai unsur nyanyian dan gerakan, bermain dengan alam sangat 

penting untuk perkembangan panca indera anak usia dini.108 

Permainan secara tradisional dengan alam seperti membuat kesenian dari biji-

bijian dan mengumpulkan berbagai macam jenis dedaunan akan mengembangkan 

indera pengelihatan dan penciuman pada anak usia dini. Semakin beragam permainan 

yang di praktekkan anak-anak maka akan semakin baik pula perkembangan panca 

indera mereka. Karena dari uraian-uraian sebelumnya bahwa hasil dari penelitian 

                                                           
108 K.H. Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Yogyakarta : Madjelis Luhur Persatuan 

Taman Siswa, 1959, hlm. 24 
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permainan anak-anak mengandung faktor pendidikan yang bersifar biologis, fisiologis 

dan psikologis. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan perkembangan anak karena 

itulah latihan panca indera di Taman Indrya menggunakan berbagai permainan yang 

ada di Indonesia. Permainan anak-anak di dalam Taman Indrya merupakan salah satu 

mata pelajaran di Taman Siswa secara umumnya. 

Pada pembelajaran di Taman Indrya, latihan panca indera masuk ke dalam 

kurikulum dan kegiatan pembelajaran. 109 latihan panca indera ini meliputi lima indera 

yang dimiliki manusia, mulai dari indera pengelihatan, indera pendengaran pada 

telingga, indera penciuman pada hidung, indera perasa pada lidah, dan indera kulit. 

Masing-masing indera mempunyai latihan yang berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan dan fungsinya. Berikut ini merupakan tabel contoh latihan panca indera 

yang ada di Taman Indrya; 

NO.  Panca Indera Latihan Panca Indera 

1.  Mata Mengenal anggota tubuh manusia dan hewan, 

mengenal dan membedakan warna, dan mencampur 

warna 

2.  Telingga Menirukan bunyi pada alat musik dan gamelan, dan 

membedakan bunyi dari benda yang dijatuhkan 

3.  Hidung Membedakann aroma daun-daunan, aroma buah-

buahan, aroma massakan, dan aroma rempah-

rempah 

4.  Lidah Membedakan rasa manis dari gula, asin dari garam, 

pedass dari cabe, pahit dari obat, dan membedakan 

suhu makanan dan minuman 

                                                           
109 K.H. Dewantara, Taman Indrya (Kindergarten), Ibid, hlm. 28. 
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5.  Kulit Membedakan permukaan benda-benda seperti 

kertas, meja dan papan tulis, membedakan berat 

benda, serta menebak benda dengan mata tertutup 

 

C. Pendidikan Anak Usia Dini Ki Hadjar Dewantara Dalam Perspektif Islam 

Pendidikan anak usia dini Ki Hadjar Dewantara selain mengangkat dan 

mendekatkan anak-anak dengan kebudayaan Indonesia juga sangat sesuai dengan 

konsep pendidikan anak dalam islam. Karena Ki Hadjar Dewantara menitikberatkan 

pendidikan anak usia dini yang utama adalah dari keluarga.110 Sedangkan pendidikan 

anak dalam islam yang utama adalah keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan 

adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi 

akhlak, membentuk mental dan sosialnya.111 Keteladanan yang dimaksud tidak hanya 

pendidik dalam jenjang pendidikan formal namun yang utama adalah keluarga.  

Selain keteladanan dalam mendidik anak kebiasaan, nasihat, serta perhatian dan 

hukuman juga diperlukan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh Ki Hadjar 

Dewantara. Bagi Ki Hadjar Dewantara semua cara mendidik anak mulai dari 

keteladanan, kebiasaan, nasihat, perhatian dan hukuman sangat penting diterapkan 

didalam keluarga. Karena keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi 

anak usia dini, dengan orangtua sebagai pendidik yang utama untuk anak-anak 

mereka.112 Kedudukan orangtua sebagai pendidik yang utama mempunyai tugas untuk 

                                                           
110 Ki Hadjar Dewantara, Wasita, Tahun ke-1 No. 3, edisi Mei 1935. 
111 Abdullah Nashih ‘ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam terj. Arif Rahman Hakim”, 

(Solo : Insan Kamil, 2017), hlm. 516. 
112 Ki Hadjar Dewantara, Wasita, Tahun ke-1 No. 3, edisi Mei 1935. 
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menuntun, sebagai pemberi contoh (teladan), dan sebagai pemberi perhatian kepada 

anak-anak. 113 Konsep keteladanan juga sesuai dengan sistem among yang dirumuskan 

oleh Ki Hadjar Dewantara. Sistem Among adalah cara pendidikan yang dipakai dalam 

sistem pendidikan Taman Siswa, dengan maksud mewajibkan pada guru supaya 

mengingati dan mementingkan kodrat-iradatnya anak-anak, dengan tidak melupakan 

segala keadaan yang mengelilinginya.114 Oleh karena itu alat ”perintah, paksaan 

dengan hukuman” yang biasa dipakai dalam pendidikan zaman dahulu, harus diganti 

dengan aturan: memberi tuntunan dan menyokong pada anak-anak di dalam mereka 

bertumbuh dan berkembang karena kodrat-iradatnya sendiri, melenyapkan segala yang 

merintangi pertumbuhan dan perkembangan sendiri itu serta mendekatkan anak-anak 

kepada alam dan masyarakatnya. Perintah dan paksaan hanya boleh dilakukan jika 

anak-anak tidak dapat dengan kekuatannya sendiri menghindarkan mara-bahaya yang 

akan menimpanya, sedangkan hukuman tak boleh lain dari pada sifatnya kejadian yang 

sebetulnya harus dialami, sebagai buah atau akibat kesalahannya; hukuman yang 

demikian itu lalu semata-mata menjadi penebus kesalahan, bukan siksa dari orang lain 

 

 

                                                           
 

114 Muhammad Nur Wangid, “Sistem Among Pada Masa Kini : Kajian Konsep dan Praktik 

Pendidikan,” Jurnal Kependidikan Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, FIP Universitas 

Negeri Yogyakarta, Volume 39, Nomor 2, November 2009, hal. 129-140 



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Ki Hadjar Dewantara 

Pendidikan anak usia dini menurut Ki Hadjar Dewantara adalah pendidikan 

prasekolah ynag dirancang melalui permainan-permainan untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, namun juga menekankan bahwa pendidikan 

merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, 

kemandirian dan pengarahan diri. Oleh karena itu sistem among yang merupakan 

sistem pendidikan yang khas di Taman Siswa juga sangat relevan untuk diterapkan di 

Taman Indrya. Konsep pendidikan anak usia dini yang khas dari Ki Hadjar Dewantara 

adalah pendidikan yang menggunakan sistem among.  Sistem Among Ki Hadjar 

Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan 

metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh. 

Pendidikan sistem Among bersendikan pada dua hal yaitu: kodrat alam sebagai syarat 

untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan 

kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir 

dan batin anak hingga dapat hidup mandiri. 

2. Implementasi dan Karakteristik Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Ki 

Hadjar Dewantara di Taman Indrya 

Implementasi dan karakteristik konsep pendidikan anak usia dini Ki Hadjar 

Dewantara di Taman Indrya adalah sebagai berikut : 
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a. Menggunakan nama Taman Indrya karena merupakan sekolah untuk anak-

anak dibawah usia tujuh tahun dan pembelajaran yang utama adalah 

pengembangan panca indera dengan berbagai permainan tradisional. 

b. Wirama, Bergerak dengan menganut wirama (mengikuti irama), baik dari 

instrumen yang didengar maupun yang ia bikin sendiri dengan alat apa 

adanya. Di Indonesia ragam instrumen musik itu ada dalam setiap 

kebudayaan dan itu adalah modal besar bagi pendidikan anak guna 

membentuk watak dan sekaligus menyehatkan jasmani anak. Sistem 

pembelajaran di Taman Indrya tidak lepas dari kesenian termasuk seni tari 

yang mengangkat gerakan tarian tradisional yang sederhana. 

c. Lagu dolanan atau lagu dari daerah digunakan sebagai materi dan bahan 

pembelajaran. Lagu tradisional dipakai sebagai bahan pembelajaran karena 

memiliki fungsi mengenalkan anak-anak kepada kesenian tradisional 

sekaligus mengenal bahasa dari daerah masing-masing. Jadi bahasa daerah 

tetap dikenal disamping bahasa nasional dengan tujuan untuk melestarikan 

kebudayaan lokal. 

d. Latihan panca indera sebagai materi utama di Taman Indrya. 

B. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian pendidikan anak usia dini menurut Ki Hadjar Dewantara, 

peneliti belum menemukan sumber tentang para pendidik dan bagaimana Taman 

Indrya bisa meyakinkan masyarakat pada saat itu bahwa Taman Indrya merupakan 

sekolah untuk anak usia dini yang tepat dengan mengutamakan kebudayaan bangsa 
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sebagai bahan pembelajaran. Untuk itu peneliti menyarankan kepada mahasiswa 

pendidikan islam anak usia dini yang ingin meneliti tentang tema pendidikan anak usia 

dini menurut Ki Hadjar Dewantara agar mencari sumber yang lebih lengkap mengenai 

Taman Indrya itu sendiri, dari latar pendidik dan bagaimana perkembangan Taman 

Indrya selanjutnya terutama setelah kemunculan beberapa lembaga prasekolah lokal 

lainnya. 
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