ANAK USIA DINI
Anak adalah generasi penerus
bangsa, sehingga kehadirannya
begitu dinantikan oleh setiap
manusia, baik itu dalam lingkungan
keluarga, masyarakat, maupun
pemerintah. Masa kanak-kanak
adalah masa emas yang tidak
dapat terulang kembali, masa
sensitif dan berkembangnya seluruh
aspek perkembangan anak, yang nantinya akan menjadi dasar bagi perkembangan
selanjutnya. Namun, kemampuan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak dapat
hadir begitu saja. Ada proses atau tahapan-tahapan yang harus dilaluinya, yang
didalamnya diperlukan stimulus-stimulus dari lingkungannya untuk mendukung
perkembangannya secara optimal. Untuk itulah orang tua, guru, masyarakat bahkan
pemerintah harus mengetahui pengertian anak usia dini terlebih dahulu sebelum
memberikan stimulus pada mereka, sehingga stimulus atau dukungan yang diberikan
tidak hanya dapat mengoptimalkan perkembangan anak di setiap aspek
perkembangan anak, namun juga dapat berdampak positif bagi diri dan lingkungan
anak.

Siapa yang disebut anak usia dini?
Di Indonesia pengertian anak usia dini
ditujukan kepada anak yang berusia
0-6 tahun, seperti dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada Pasal 1 ayat 14 yang
menyatakan pendidikan anak usia dini
adalah pendidikan yang diperuntukkan
bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Sedangkan Anak usia dini menurut NAEYC
(National Association for The Education of Young Children), adalah anak yang berusia
antara 0 sampai 8 tahun.

Apa itu ‘Golden Age?’
Menurut basil penelitian Osbora, White dan Bloom perkembangan intelektual manusia
pada usia empat tahun sudah mencapai 50%, usia 8 tahun 80%, dan pada usia 18
tahun bisa mencapai 100%. Berdasarkan penelitian tersebut maka masa usia dini
adalah masa golden age yang harus dioptimalkan karena sebagian besar
perkembangan otak anak didominasi pada masa tersebut yakni mencapai 80%
sedangkan 20% selanjutnya akan berkembang setelah masa usia dini hingga umur 18
tahun.

Mengapa Golden Age itu penting?
Bayi ketika lahir otaknya memiliki bermilyar-milyar neuron yang masih berenang-renang
di otaknya. Neuron-neuron tersebut akan terjadi sinapsis jika anak mendapatkan
rangsangan-rangsangan dari luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Melalui hal
tersebut maka neuron-neuron tersebut semakin banyak terjadi sinapsis ketika anak
dalam usia emas yakni 0-8 tahun yang disebut sebagai anak usia dini, yang
perkembangaan otaknya mencapai 80%. Neuron-neuron yang terhubung tersebut
ada kalanya dibuang dan ada yang dipertahankan. Yang terbuang adalah sinapsissinapsis yang jarang digunakan, sementara sinapsis-sinapsis yang unik, berulangulang dan menyenangkan akan bertahan di otak anak.
Periode golden age hanya terjadi seumur hidup dan tidak akan bisa diulang lagi, selain
itu masa golden age juga terbatas hanya sampai usia 6 tahun. Namun bukan berarti
pada masa ini orangtua harus menjejali anak dengan berbagai pengetahuan yang
memberatkan anak. Pengetahuan anak akan berkembang sesuai dengan tahapan
perkembangannya dan secara berkesinambungan. Menjejali anak dengan cara
memaksa hanya akan membuat proses tersebut menghambat motivasi anak untuk
belajar saat di sekolah.
Berdasarkan penyataan-pernyataan diatas maka dapat didefinisikan bahwa anak usia
dini adalah anak usia 0-6 tahun atau anak usia 0-8 tahun menurut kajian NAEYC, yang
dalam masa tersebut disebut sebagai masa golden age anak. Perkembangan anak
pada masa ini sangat cepat yakni dapat mencapai 80% sehingga stimulasi yang
optimal dari lingkungan akan membantu anak mengembangkan sinapsis-sinapsis dan
mempertahankannya di dalam otak anak.

ANAK USIA DINI MENURUT PARA AHLI
Dalam sejarah perkembangan anak usia dini terdapat beberapa filsuf yang
pemikirannya mendasari pendidikan anak usia dini hingga saat ini, secara ringkas
filosofi para filsuf tersebut adalah sebagai berikut:
1. John Locke (1632-1704)
John locke terkenal dengan teori “Tabula Rasa”. Teori ini berpendapat bahwa anak
lahir dalam keadaan seperti kertas putih sehingga lingkunganlah yang berpengaruh
terhadap pembentukan dirinya. Lingkunganlah yang mengisi kertas kosong tersebut
yang dinamakan pengalaman. Pengalaman-pengalaman anak akana berpengaruh
terhadap pembentukan karakter anak.[8]
2. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Jean Jaques Rousseau adalah salah satu filsuf yang mendasari teori maturisional yang
beranggapan bahwa yang berpengaruh terhadap perkembangan anak adalah
berasal dari anak sendiri atau berkembang secara alami. Pendidikan harus
membiarkan anak tumbuh tanpa intervensi dengan cara tidak membandingkan anak
antara satu dengan yang lainnya.
Dalam pemikirannya Rousseau beranggapan bahwa anak lahir dalam keadaan baik,
lingkunganlah yang membuat anak menjadi jahat.
3. Friedrich Froebel (1782-1852)
Menurut Froebel, sejak lahir dan menjalani masa kanak-kanak, seseorang harus
menjalani hidup sesuai perkembangannya. Secara kodrati, seorang anak membawa
sifat baik, sifat buruk anak muncul karena pendidikan yang salah.
Froebel juga mengajurkan agar indera anak dilatih dengan pengamatan, eksplorasi
atau peragaan terhadap makhluk hidup, melalui hal tersebut anak akan belajar,
berpikiran kemudian melakukan atau yang biasa disebut learning by doing. Tahun 1831
Froebel mendirikan Kindergarten. Konsep kindergarten Froebel sangt terkenal dan
menjadi rujukan diberbagai Negara[1], bahkan di Indonesia konsep Froebel terkenal
pada masa sebelum kemerdekaan.

4. Maria Montessori (1870-1952)
Maria Montessori adalah seorang dokter bidang penyakit anak yang meyakini bahwa
pendidikan dimulai sejak lahir. Bayi yang masih kecil perlu dikenalkan dengan orangorang dan suara-suara, diajak bermain dan bercakap-cakap agar anak-anak dapat
berkembang menjadi anak yang normal dan bahagia.
Dasar pendidikan Montessori yaitu penghargaan terhadap anak, absorbent
mind (pemikiran yang cepat menyerap), sensitive periods (masa peka), penataan
lingkungan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak, pendidikan diri sendiri
(pedosentris), masa peka, dan kebebasan”.[2]
5. Ki Hadjar Dewantara (1922-)
Ki Hadjar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia, dan karaena kegigihannya
ia dinobatkan sebagai bapak pendidikan Indonesia. Dewantara mendirikan Taman
Indria untuk anak usia dini. Pandangan Dewantara tentang pendidikan adalah ing
ngarso sung tulodho, ing madyo mangunkarso, tut wuri handayani.
Pendidikan di Taman Indria menggunakan gabungan dari pendekatan Montessori dan
Froebel, meskipun tidak sepenuhnya karena Dewantara memasukkan pendidikan
berdasarkan kepada budaya luhur bangsa Indonesia terutama dalam pendidikan
watak, kesusilaan dan agama.[3] Berikut prinsip-prinsip dasar pendidikan Ki Hajar
Dewantara menurut Masnipal:
a. Taman siswa menggunakan dasar pendidikan Froebel dan Montessori
b. Ki Hajar Dewantara sangat setuju terhadap konsep Montessori yakni anak belajar
dengan bebas
c. Permainan bagi anak-anak adalah sangat penting, karena itu sesuai dengan
dunia kanak-kanak yakni baki dipandang dari secara psikologis, biologis maupun
pedagogis.
d. Permainan anak dan latihan panca indera merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.
e. Belajar dengan menggunakan pikiran belum tepat diberikan kepada anak usia
dini, tetapi yang tepat adalah pendidikan melaluipanca indera
f.
Menggunakan permainan tradisional kepada anak sesuai dengan budaya
bangsa, termasuk nyanyian, cerita dan sandiwara yang berkembang di daerah itu.
g. Malarang pembelajaran yang bersifat intelektualisme seperti: membaca dan
berhitung
h. System pendidikan “among” melarang perintah atau paksaan, tetapi
menganjurkan kemerdekaan, toleransi, kerelaan dan demokrasi.
i.
Anak perlu didekatkan dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia, seperti
wayang, batik, dan kesenian daerah.

6. Howard Gardner (1943-)
Gardner adalah tokoh yang terkenal dengan pemikirannya tentang kecerdasan
jamak, dalam pemikiran Gardner setiap anak adalah cerdas, tugas guru adalah
mengarahkannya agar anak menjadi cerdas. Dimensi kecerdasan menurut Gardner
antara lain: kecerdasan bahasa, kecerdasan logika-matematika, kecerdasan music,
kecerdasan gerak tubuh, kecerdasan visual-spasial, intrapersonal, interpersonal,
naturalis dan spiritual.[4]

Karakteristik Anak Usia Dini
Pada masa usia dini karakteristik anak sangat berbeda dibandingkan dengan
karakteristik tahapan selanjutnya, beberapa karakteristik anak usia dini menurut
Hartati[13], adalah sebagi berikut:
1. Memilki rasa ingin tahu yang besar
Anak usia dini sangat tertarik dengan dunia yang ada di sekitarnya. Pada masa bayi
anak mencoba meraih benda-benda yang ada disekitarnya kemudian pada usia
hampir 1 tahun anak suka mengambil kemudian membuang mainan yang
dimainkannya, pada usia 3-4 tahun anak sudah mulai bisa membuat kalimat dengan
4-5 kata, pada masa ini anak-anak suka membongkar pasang mainan yang ada
disekitarnya.
Pada usia 5-7 tahun kemampuan anak untuk membuat kalimat sudah mulai
menyerupai orang dewasa. Pada masa ini anak juga memiliki keingintahuan yang
besar terhadap lingkungannya, sehingga anak kerap bertanya pada orang dewasa
baik itu guru maupun orangtua tentang hal-hal yang dianggap menaruik oleh anak,
dan sebaiknya orang tua menanggapi pertanyaan anak dengan baik pula bahkan
bisa juga orangtua balik bertanya pada anak, hal ini untuk merangsang daya pikir dan
penalaran anak.
2. Merupakan pribadi yang unik
Secara umum pola perkembangan anak usia dini adalah sama, namun perlu disadari
bahwa tiap-tiap anak memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Bahkan meskipun anak
tersebut kembar. keunikan ini dapat berasal dari faktor genetis maupun berasal dari
faktor lingkungan anak. Guru sebagai pendidik harus benar-benar memahami hal ini
sehingga guru dapat memahami kebutuhan tiap-tiap anak dalam pembelajarannya.

3. Suka berfantasi dan berimajinasi
Anak usia dini sangat suka berimajinasi dan berfantasi dengan pikirannya, kemudian
anak dapat menceritakannya dengan begitu antusias seolah-olah dia mengalaminya
sendiri, padahal bisa saja hal tersebut hanya hasil dari imajinasi anak. Kadang anak
usia dini juga belum bisa membedakan dengan jelas antara kenyataan dan fantasi,
sehingga seringkali orang dewasa menganggap anak berbohong.
Fantasi dan imajinasi pada anak sangat penting bagi pengembangan kreativitas dan
bahasanya. Untuk itu anak perlu untuk mendapatkan bimbingan agar dapat
membedakan antara kenyataan dan fantasi, maupun fantasi dan imajinasi anak.
Fantasi menurut Lubis adalah kemampuan membentuk tanggapan baru dengan
pertolongan tanggapan yang sudah ada. Sedangkan imajinasi adalah kemampuan
anak untuk menciptakan suatu objek atau kejadian tanpa didukung data yang nyata,
contohnya: adalah teman imajiner bagi anak.
4.

Masa paling potensial untuk belajar

Pada usia 0-8 tahun perkembangan otak anak dapat mencapai 80%, sehingga jika
anak diberikan stimulus-stimulus yang dapat merangsang otak anak maka neuronneuron yang ada dalam otak anak akan berkembang atau bercabang-cabang
sehingga akan akan menjadi lebih cerdas. Namun pengalaman-pengalaman yang
diperoleh anak akan menetap jika digunakan secara terus-menerus namun akan
menyusut jika tidak digunakan.
Pada masa inilah disebut masa golden age yang merupakan masa paling potensial
untuk anak dalam belajar guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak.
5.

Menunjukkan sikap egosentris

Egosentris artinya berpusat pada aku, artinya anak usia dini pada umumnya hanya
memahami sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, bukan sudut pandang orang lain.
Egosentrisme pada anak dapat merugikan bagi penyesuaian diri dan sosialnya jika
terjadi berkelanjutan. Seorang ahli anak, Jean Piaget memasukkan karakter tersebut
pada tahapan kognitif preoperational pada usia 2-7 tahun.
6.

Memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek

Anak usia dini memiliki rentang daya konsentrasi pendek adalah dimaksudkan anak
mudah teralihkan perhatiannya terhadapa hal lain yang lebih menarik, atau anak
mudah bosan terhadap suatu hal yang dikerjakannya jika merasa sudah tidak menarik
lagi. Jangka waktu anak usia dini untuk berkonsentrasi adalah sekitar 10 menit untuk
anak dibawah 5 tahun menurut Hurlock.

7.

Sebagai bagian dari makhluk sosial

Anak usia dini mulai bisa berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, pada masa ini
anak akan belajar memahami kepentingan orang lain, belajar mengalah, berbagi dan
mengantri, dalam hal ini anak juga belajar berperilaku sesuai harapan sosialnya karena
ia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.

[1] Masnipal, op. cit., h. 37.
[2] Anita Yus, op. cit., h. 8.
[3] Masnipal, op. cit. hh. 47-49
[4] Ibid., h. 10.

Multiple Intelligences
Teori mengenai “Multiple Intelligences” dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang
professor di Harvard University. Dalam teorinya ia berkesimpulan bahwa sangatlah
terbatas jika kita mengukur kecerdasan seseorang hanya melalui IQ saja. Lebih dari itu,
kita dapat mengukur kecerdasan setidaknya dalam 8 kategori intelegensi yang
berbeda baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Gardner berpendapat bahwa
sekolah dan lingkungan kita biasanya hanya menilai kecerdasan berdasarkan bahasa
dan logika matematika. Mereka yang memang menonjol di bidang ini akan
dipandang tinggi oleh masyarakat. Tetapi seharusnya kita pun memberikan perhatian
yang sama terhadap orang-orang yang menunjukkan kelebihan di bidang lagin
seperti seni, arsitek, pemusik, designer, penari, terapis, dan masih banyak lagi. Penting
sekali kita mengenali kelebihan anak-anak kita sejak dini karena ketika kita bisa
mendukung dan memberikan perhatian lebih terhadap bakat mereka ini, tentunya
perkembangan mereka akan jauh lebih optimal. Ada 8 jenis kecerdasan menurut
Howard Gardner:

1. Kecerdasan Kinestetik adalah kecerdasan yang menekankan pada penggunaan
tubuh dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Anak yang memiliki
kecerdasan kinestetik cukup tinggi biasanya :


Banyak bergerak dan memiliki kelenturan



Pandai menirukan gerakan yang ia lihat



Sangat suka dan menikmati kegiatan fisik



Senang membongkar berbagai benda



Memperlihatkan keterampilan tangan

2. Kecerdasan Visual Spasial adalah kecerdasan dalam berpikir dan belajar
menggunakan gambar-gambar, memahami bentuk, pola, posisi dan ruang suatu
objek termasuk juga berpikir secara kreatif. Anak yang memiliki kecerdasan visual
spasial cukup tinggi biasanya?


Menghabiskan waktu luang dengan menggambar atau melukis



Senang melihat lukisan, foto atau menonton film



Lebih menyukai membaca buku yang menggunakan ilustrasi



Mampu membuat berbagai bentuk dan konstruksi mainan



Mampu membuat karya yang kreatif

3. Kecerdasan Logika adalah kecerdasan untuk memahami kondisi atau situasi
dengan menggunakan perhitungan matematis serta melalui penalaran analisasintesa. Anak yang memiliki kecerdasan logika cukup tinggi biasanya :


Menunjukan minat yang besar terhadap angka



Memiliki rasa ingin tahu yang besar



Cepat memahami konsep perhitungan dan mudah mengingat angka



Memiliki minat untuk mengetahui cara kerja suatu benda tertentu



Dapat mengukur besar-kecil, tinggi-rendah dsb.

4. Kecerdasan

Musikal

adalah

kecerdasan

yang

menekankan

kemampuan

memahami musik sebagai media untuk mengekspresikan diri. Anak yang memiliki
kecerdasan musikal cukup tinggi biasanya :


Senang musik dan mendengarkan lagu



Cepat mengingat lagu yang baru didengarnya baik irama maupun liriknya



Senang membuat musik dengan anggota tubuhnya dan benda disekitarnya



Peka terhadap berbagai suara dan nada



Mampu menyanyikan lagu dengan baik

5. Kecerdasan

Linguistik

adalah

kecerdasan

yang

menekankan

kemampuan

menggunakan kata-kata dan bahasa dalam kegiatan berbicara, membaca dan
menulis. Anak yang memiliki kecerdasan linguistik cukup tinggi biasanya :


Senang mendengarkan cerita dan bercerita



Suka bermain dengan kata-kata seperti menyusun huruf



Suka membaca dan menulis



Mampu mengingat nama dengan baik

6. Kecerdasan Naturalis adalah kecerdasan dalam berpikir dan belajar yang berkaitan
dengan pemahaman terhadap lingkungan sekitarnya seperti tanaman, binatang
atau benda mati seperti air, batuan dan gejala alam seperti hujan, panas atau
tentang ruang angkasa. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis cukup tinggi
biasanya :


Menunjukan minat yang besar pada cerita atau dongeng yang berkaitan
dengan tokoh binatang atau tumbuhan



Memiliki kepekaan pada lingkungan sekitarnya



Mudah mengingat detail yang berkaitan dengan binatang, tanaman atau
alam



Menunjukan minat untuk beraktivitas pada hal yang berkaitan dengan alam



Memiliki ketertarikan yang besar terhadap binatang atau tanaman

7. Kecerdasan

Interpersonal

adalah

kecerdasan

yang

menekankan

pada

kemampuan untuk bisa memahami orang lain termasuk bagaimana perasaan
mereka serta hall-hal apa yang memotivasi dan mengganggu mereka. Anak yang
memiliki kecerdasan interpersonal cukup tinggi biasanya :


Memiliki banyak teman dan supel dalam bergaul



Senang bermain berkelompok



Mampu menarik perhatian dan menikmati keberadaan orang lain disekitarnya



Bisa membuat orang lain percaya pada kata-kata dan pemikirannya

8. Kecerdasan Intrapersonal adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk dapat
memahami dan mengenali diri sendiri. Anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal
yang cukup tinggi biasanya :


Dapat menyatakan suka atau tidak suka terhadap sesuatu



Memiliki percaya diri



Dapat memahami perasaannya dan mengekspresikan emosinya



Mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai



Bisa diandalkan dalam penyelesaian berbagai tugas

STARLAND PROJECT 1.0
Untuk mendukung serta memajukan perkembangan
pendidikan yang ada di Indonesia terutama untuk
Pendidikan Anak Usia Dini maka Sekolah Starland
Preschool & Kindergarten mengeluarkan “STARLAND
PROJECT 1.0”, yaitu sebuah project dimana Starland memberikan
SEKOLAH GRATIS khusus untuk anak kelas Toddler (1-2 tahun) sejumlah
10 anak. Project ini dikeluarkan di tahun ajaran 2018-2019 dengan
persyaratan dan ketentuan sbb:
• Menyekolahkan anak yang terdaftar di Starland Preschool & Kindergarten minimal
sampai jenjang Nursery-2.
• Membayar komitmen Enrollment Fee dari Toddler minimal sampai jenjang Nursery-2
sejumlah Rp. 11.000.000,-.
• Membayar uang alat dan seragam untuk jenjang Toddler (pembayaran ini dapat
dilakukan maksimal seminggu sebelum masuk sekolah).
• Menandatangani form keikutsertaan “STARLAND PROJECT 1.0”.
• “STARLAND PROJECT 1.0” tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

