
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang diberikan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orangtua yang harus dijaga, karena dalam 

dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus 

dijunjung tinggi. Hak anak merupakan hak yang dimiliki oleh semua anak sejak di 

dalam kandungan (usia 0-18 tahun). Salah satu hak tersebut yaitu hak atas 

hidupnya, maka orang tua, masyarakat dan negara berkewajiban untuk memenuhi 

hak anak. Pemenuhan hak anak dan pemberdayaan anak merupakan investasi 

sosial yang hasilnya baru akan terlihat sekian tahun kemudian, sehingga jika 

menginginkan masa depan anak yang lebih baik maka perlu untuk memperhatikan 

dan memenuhi hak-hak anak sejak dini. 

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian dari berbagai Negara di 

dunia termasuk Indonesia yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-

hak anak. KHA memiliki empat prinsip perlindungan terhadap anak, yaitu: a.Non 

diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus 

diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. b.Hak yang terbaik bagi 

anak (best interest of the children), artinya dalam semua tindakan yang 

menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan 

yang utama. c.Hak kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and 
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development), artinya hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui 

dan hak anak atas kelangsungan hidup serta perkembangan anak harus diberikan 

dengan sebaik-baiknya. d.Hak penghargaan terhadap pendapat anak (respect the 

views of the child), artinya pendapat anak terutama, jika menyangkut hal-hal yang 

dapat mempengaruhi kehidupannya maka perlu diperhatikan dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

Hak kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah salah satu hak 

yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Kelangsungan hidup yaitu hak 

untuk melestarikan dan mempertahankan hidup serta memperoleh standar  

kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya, hal tersebut berlaku sejak 

anak masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan stimulasi ketika anak 

masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain-lain, sedangkan 

yang dimaksud dengan perkembangan anak adalah hak anak untuk tumbuh dan 

kembang diantaranya yaitu perkembangan intelektual pendidikan, setiap anak 

berhak mendapatkan akses pendidikan dalam segala bentuk (formal dan non 

formal), tingkatan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak yang memadai 

untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Pendidikan 

mendasar yang dapat diikuti oleh anak-anak adalah PAUD (Pendidikan Anak Usia 

Dini), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

1945 pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas 
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kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas suatu perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi”.1 

Salah satu bentuk layanan PAUD adalah TPA (Taman Penitipan Anak), 

layanan ini merupakan salah satu bentuk PAUD non-formal yang diarahkan pada 

kegiatan pengasuhan anak bagi orangtua yang memiliki kesibukan kerja, sehingga 

memerlukan layanan pengasuhan anak dan pendidikan yang sesuai dengan usia 

anak-anak mereka. 

 Kelangsungan hidup dan perkembangan anak berkaitan erat dengan 

masalah kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan menyatakan bahwa “upaya-upaya pemeliharaan kesehatan anak 

dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, balita hingga remaja; termasuk upaya 

pemeliharaan kesehatan anak yang cacat dan anak yang memerlukan suatu 

perlindungan”.2 Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 44-47 yang mengatur tentang 

Kesehatan Anak tertuang dalam Pasal 45 (1), yaitu orangtua dan keluarga 

bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam 

kandungan.3 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah pergeseran peran orangtua terutama 

di daerah perkotaan dan pinggiran kota juga dihadapkan dengan dilema antara 

 
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab III, Pasal 

8 
2 Undang-Undang  Nomor  36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 131 (1) (2) 
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 44-47 
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kebutuhan ekonomi yang terus meningkat dan peran merawat anak tak jarang 

anak-anak yang  masih kecil terpaksa ditinggal di rumah dengan neneknya atau 

membayar jasa pengasuh, tetapi para ibu lebih banyak mengambil langkah 

alternatif dalam pengasuhan anak adalah taman penitipan anak (daycare) yang 

merupakan bentuk layanan PAUD Non-Formal dimana keberadaannya terus 

berkembang jumlahnya.4 

Para ahli pendidikan anak memandang usia dini merupakan masa emas (the 

golden ages) yang hanya terjadi sekali dan tidak dapat diulang kembali. Pada masa 

itu anak berada pada periode sensitif yang dimana di masa inilah anak secara 

khusus mudah menerima berbagai dampak dan pelajaran dari lingkungan anak-

anak tersebut. Anak usia 0 hingga 6 tahun adalah usia yang sangat penting karena 

pada masa-masa tersebut adalah masa dimana perkembangan otak mereka dapat 

berlangsung dengan optimal dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan seorang anak di masa mendatang.5 

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan salah satu upaya untuk 

menstimulasi, membimbing, mengasuh dan memberikan kegiatan kepada anak dan 

dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam diri anak yang sesuai 

dengan kemampuan, keunikan dan pertumbuhan anak itu sendiri.6 Pendidikan bagi 

anak usia dini merupakan pendidikan yang dilakukan pada anak yang baru lahir 

 
4 Widyawati, 2014, Hak Anak dan Daycare, Dipresentasikan pada Workshop  Pengelola Daycare, 

diakses dari http://psga.uinjkt.ac.id 13 Maret 2018 
5 Suyadi dan Maulidya, 2013, Konsep Dasar PAUD, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal : 87 
6
Yuliani Nurani Sujiono, 2013, Konsep Dasar PendidikanAnak Usia Dini. Jakarta: PT. Indeks, hal : 7 

http://psga.uinjkt.ac.id/
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sampai dengan anak usia enam tahun. Pendidikan pada tahap ini memfokuskan 

pada fisik, bahasa, intelektual/kognitif, emosi, sosial, moral dan agama.7  Anak 

usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan unik. Anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan 

(koordinasi motorik halus dan kasar), daya pikir, daya cipta, bahasa dan 

komunikasi, yang tercakup dalam kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan 

emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) atau kecerdasan agama atau religius 

(RQ), sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan 

dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang 

tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya. Proses 

pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan 

konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman 

nyata yang memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu 

(curiousity) secara optimal. Hal ini bertujuan agar tumbuh kembang anak juga 

berjalan dengan optimal sesuai kurva tumbuh kembang.8 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilakukan dalam 

bentuk formal, nonformal dan informal. Setiap bentuk penyelenggaraan memiliki 

kekhasan tersendiri. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur formal 

adalah Taman Kanak-kanak (TK) atau RA dan lembaga sejenis. Penyelenggaraan 

pendidikan bagi anak usia dini pada jalur nonformal diselenggarakan oleh 

 
7 Mukhtar Latif, Zukhairina,dkk., 2016, Orientasi Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi, 

Jakarta : Prenadamedia Group, hal :22 
8 Mansur,  2011, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal : 22 
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masyarakat atas kebutuhan dari masyarakat sendiri, khususnya bagi anak-anak 

yang dengan keterbatasannya tidak terlayani di pendidikan formal (TK dan RA). 

Pendidikan dijalur informal dilakukan oleh keluarga atau lingkungan. Pendidikan 

informal bertujuan memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai 

moral, etika dan kepribadian, estetika serta meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.9 

Pemerintah telah mempunyai program yang berkaitan dengan hak anak 

yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 yang 

menyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Masyarakat telah menunjukkan suatu perkembangan dalam hal tersebut, yaitu 

adanya kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan dan perlindungan 

anak usia dini usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan 

sesuaikondisi dan kemampuan yang ada, baik jalur pendidikan formal maupun non 

formal.10 

 

 
9 Yuliani Nurani Sujiono, op.cit , hal : 21 
10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 (14) 
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Pendidikan anak usia dini merupakan bagian bagian dari pencapaian tujuan 

pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 

1989 tentang sistem Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.11 

Pasal28 ayat 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan 

bahwa PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), 

Raudathul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat.12 Standar PAUD merupakan 

bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu tentang Standar Nasional 

Pendidikan yang dirumuskan dengan cara mempertimbangkan karakteristik 

penyelenggaraan PAUD. Standar-standar PAUD terdiri dari empat kelompok, 

yaitu: (1) Standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) Standar pendidik dan 

tenaga kependidikan; (3) Standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) Standar sarana 

dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.13 

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan 5 perkembangan, 

yaitu: perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik 

 
11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 
12Ibid 
13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab III, Pasal 2 
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halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir dan daya cipta), sosio emosional 

(sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-

tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti 

yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, terdapat dua tujuan 

diselenggarakannya PAUD. Tujuan utama PAUD adalah membentuk anak-anak 

Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan tingkat usianya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam 

memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. 

Tujuan penyerta adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan 

belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan 

mampu bersaing secara sehat pada jenjang pendidikan berikutnya, sehingga 

pendidikan PAUD memiliki peran yang besar dalam memenuhi hak untuk tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan tingkat usianya.14 

 Standar pendidikan PAUD- yang sesuai standar yaitu standar tingkat 

pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang 

diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang 

dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, 

kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pertumbuhan anak yang mencakup 

pemantauan kondisi kesehatan dan gizi mengacu pada panduan Kartu Menuju 

Sehat (KMS) dan deteksi dini tumbuh kembang anak. Perkembangan anak 

berlangsung secara berkesinambungan, bahwa tingkat perkembangan yang dicapai 

 
14Ibid 
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pada suatu tahap diharapkan meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

pada tahap selanjutnya, walaupun setiap anak unik, karena perkembangan anak 

berbeda-beda yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal, tetapi perkembangan 

anak tetap mengikuti pola yang umum, agar anak  mencapai tingkat perkembangan 

yang optimal perlu keterlibatan orangtua untuk memberikan rangsangan yang 

bersifat menyeluruh dan terpadu meliputi pendidikan, pengasuhan, kesehatan, gizi, 

dan perlindungan yang diberikan secara konsisten melalui pembiasaan.15 

Perlindungan anak agar terselenggara dengan baik maka perlu menganut 

sebuah prisip yang menyatakn bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus 

dipandang sebagai prioritas yang tinggi.  Kepentingan terbaik anak digunakan 

karena dalam banyak hal anak adalah korban ketidaktahuan karena usia 

perkembangannya. Selain itu, tidak ada yang bisa menghentikan tumbuh kembang 

anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan generasi anak 

yang mungkin lebih buruk dikemudian hari.16 

Hak untuk tumbuh kembang (development rights) intinya adalah terdapat 

hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan 

(education rights) dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara 

memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (the 

 
15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 1 (1a) 
16 Joni, Muhammad dan Zulchaina Tanamaz, 2018, “Anak dan HaknyaDalam Perspektif Konvensi Hak 

Anak”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal :106 
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rights to standard of living). Hak tumbuh kembang  (development rights) yaitu 

hak-hak anak dalam KHA meliputi segala pendidikan (formal dan non formal).17 

 Hak anak atas pendidikan (the education rights) diatur dalam Pasal 28 dan 

29 Konvensi Hak Anak. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh pengertian 

bahwa Hak anak untuk tumbuh kembang (development rights) intinya adalah hak 

untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (education 

rights) untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (the 

rights to standard of   living) sesui dengan tahapan umur anak.18 

Salah satu penyebab munculnya permasalahan anak adalah tidak terpenuhi 

hak-haknya yaitu karena orangtua yang terlalu sibuk bekerja sehingga pemantauan 

tumbuh kembang dan kesehatan tidak berjalan dengan optimal. Orangtua yang 

menitipkan anak dipenitipan dan menyekolahkan anaknya di PAUD juga tidak 

dapat bekerjasama dengan baik dengan sekolah dalam pemenuhan hak anak atau 

pelayanan di tempat penitipan anak yang tidak maksimal. PAUD diharapkan dapat 

menjalankan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga 

dapat mencapai tujuan utamanya yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang 

berkualitas, anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat usianya, hal 

tersebut sekaligus dapat memenuhi hak untuk tumbuh kembang (development 

rights), sehingga anak siap untuk menghadapi masa depan.  

 
17Ibid, hal :  35 
18 Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenripadang, 2007, Ketentun Hukum Perlindungan Hak Anak 

Jalanan Bidang Pendidikan, Jurnal rnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol : 15 : 229-246 
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Fenomena yang terjadi adalah semakin banyaknya anak-anak balita yang 

disekolahkan di PAUD. Saat ini PAUD menjadi primadona di masyarakat, jumlah 

lembaga PAUD di seluruh Indonesia mencapai 195.338 satuan lembaga. Data 

Tahun Pelajaran 2016/2017 Semester Ganjil, jumlah penduduk usia 3-6 tahun 

mencapai 19.229.800 anak. Anak yang sudah masuk TK sebanyak 4.605.809 anak 

dan yang belajar di PAUD (TK, KB, TPA, SPS) mencapai 13.913.680 anak atau 

70,35%.19 Sedangkan jumlah lembaga PAUD di Jateng sebanyak 32.531 satuan 

lembaga. Jumlah anak pra sekolah di Jateng sebanyak 3.104.630 anak. Anak yang 

belajar di PAUD (TK, KB, TPA, SPS)  mencapai 2.123.737 anak. Dan yang belum 

masuk sekolah sebanyak 980.893 anak. Di kota Semarang terdapat 1.350 lembaga 

PAUD dan di Kecamatan Banyumanik terdapat 117 lembaga PAUD.20Semakin 

meningkatnya jumlah anak yang sekolah di PAUD membuat pemenuhan hak anak 

terutama tentang perkembangan anak harus dilaksanakan secara maksimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul “Kajian Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Anak Untuk 

Tumbuh Kembang pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)”. 

 

 

 

 
19 Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini diakses dari 

refensi.data.kemendikbud.go.id, 10 Maret 2018 
20Lumbung Data Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diakses dari    

http:/dapodik.pdkjateng.gp.id.npsn_paud, 10 Maret 2018 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga penulis mengemukakan 

beberapa permasalahan: Bagaimanakah kajian yuridis terhadap pemenuhan hak 

anak untuk tumbuh kembang  pada pendidikan anak usia dini di Kecamatan 

Banyumanik?  

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan 

anak usia dini dalam upaya pemenuhan hak anak? 

2. Apakah standar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah dipahami 

sebagai pemenuhan hak anak di pendidikan anak usia dini oleh sekolah 

pendidikan anak usia dini di Kecamatan Banyumanik? 

3. Bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini untuk 

mendukung tumbuh kembang anak di Kecamatan Banyumanik? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk: 

1. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan 

anak usia dini pada pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang. 

2. Mengetahui apakah standar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah 

dipahami sebagai pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang di pendidikan 

anak usia dini oleh sekolah pendidikan anak usia dini di Kecamatan 

Banyumanik. 
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3. Melakukan tinjauan yuridis dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan 

anak usia dini untuk pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang di 

Kecamatan Banyumanik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis adalah: 

1. Secara Teoritis 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai informasi data empiris 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak  pada anak di 

PAUD serta akan memberikan masukan terhadap perkembangan hukum 

PAUD, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam suatu 

perkembangan anak. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pihak legislatif dalam 

memperbaharui peraturan–peraturan yang bersangkutan dengan kesejahteraan 

anak serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat 

suatu kenyataan di dalam masyarakat, pendekatan yuridis sosiologis merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi 

sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang dalam 

mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan 

penelitian.21 

Penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku 

masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat 

berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk 

reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah kentuan perundangan positif dan 

bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam 

mempengaruhi pembentukan sebuah kententuan hukum positif.22 

Aspek yuridis yang diteliti adalah peraturan yang terkait tentang 

Pemenuhan Hak Anak untuk Tumbuh Kembang dan Pendidikan Anak Usia 

Dini. Sedangkan aspek sosiologis yang diteliti adalah Pendidikan Anak Usia 

Dini, sebagai data primer yang diperoleh menggunakan metode wawancara dan 

observasi. 

 
21 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal :105 
22 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal : 51 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat 

eksplanatoris, yang dimaksud dengan metode eksplanatoris adalah menjelaskan 

gejala-gejala hukum yang terkait dengan pemenuhan hak anak untuk tumbuh 

kembang pada pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berdasarkan pengetahuan 

dan pengertian yang ada untuk menguji kebenaran suatu hipotesa, menerangkan 

sebab akibat diantara berbagai variabel.23 

3. Variabel dan Definisi Operasional  

a. Penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel bebas (independen) dan variabel 

terikat (dependen). 

1) Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah terhadap 

pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang sesuai peraturan hukum di 

Indonesia.  

2) Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang pada pendidikan anak usia dini 

di masyarakat. 

b. Definisi Operasional 

1) Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang 

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang melekat bersifat 

 
23 Soerjono Soekanto, 1986,  Pengantar Penelitian Hukum, Universitas indonesia, Jakarta : UI Press, 

hal : 50 



16 

 

kodrati kepada setiap manusia. Hak asasi manusia tersebut memiliki sifat 

yang universal yang artinya tidak melampaui batas-batas negeri, kebangsaan 

dan ditujukan pada setiap manusia baik miskin maupun kaya, laki-laki atau 

perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan 

universal hal ini karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras suku, budaya, 

agama, kelamin, dan sebagainya.24 

2) Pemenuhan hak anak adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencukupi hak 

yang dimiliki oleh individu yang berkaitan dengan kesehatan anak terutama 

pada perkembangan anak.25 

3) Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh 

anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam 

hal ini yang yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang 

tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

4) Hak tumbuh kembang anak yaitu setiap anak harus diberikan kesempatan 

sebaik-baiknya untuk tumbuh kembang, misalnya seperti mendapat 

pengasuhan, pendidikan yang baik, mendapat pelayanan kesehatan yang 

layak. Selain itu perkembangan psikisnya juga harus diperhatikan seperti 

memberikan rasa aman dan nyaman, menjauhkan anak dari hal yang 

berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya untuk 

 
24 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 
25Ibid 
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perkembangannya.26 

5) Pendidikan anak usia dini merupakan pemberian upaya untuk menstimulasi, 

membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan ketrampilan anak.  Upaya PAUD tidak hanya 

dilihat dari sisi pendidikan tetapi termasuk upaya seperti pemberian gizi dan 

kesehatan anak sehingga dalam pelaksanaan PAUD dapat dilakukan secara 

terpadu dan komprehensif.27 

4.  Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang 

diteliti. Data primer dalam penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan 

langsung didalam masyarakat. Dalam penelitian ini data primer diperoleh 

melalui wawancara.28 Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Dinas 

Pendidikan, Kepala Sekolah PAUD, Guru PAUD, ahli Hukum, dan orangtua 

anak. 

 

 

 

 
26 Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi dan M. Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Anak”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No.1, ISSN 2442-4480 hal : 47 
27 Yuliani Nurani Sujiono, op.cit, hal : 7 
28 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hal : 106 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, 

seperti data diperoleh dari pihak lain atau dokumen. Data dapat diperoleh 

dengan cara pengumpulan data, membaca, mempelajari dan memahami 

melalui media lain yang bersumber dari dokumentasi, buku-buku, majalah 

ilmiah dan website.29 

Adapun data sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini yakni: 

1) Bahan-bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri atas norma-norma dasar yakni antara lain: 30 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (PAUD). 

f) Peraturan Perundangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

g) Peraturan Perundangan Nomor  25 Tahun 2014 tentang  Upaya 

Kesehatan Anak. 

 
29Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, hal :137  
30 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal : 

131 
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h) Permendikbud Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak 

Usia Dini. 

i) Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

j)  Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

k)  Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

l) Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. 

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

seperti buku-buku ilmu hukum, kamus-kamus hukum, hasil karya ilmiah 

dari kalangan hukum, jurnal dan sebagainya.31 

3) Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni 

kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan 

ensiklopedia.32 

 

 

 
31Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenadamedia Group, hal : 181  
32Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hal : 106 



20 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data primer yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara 

mendalam dilakukan sesuai panduan wawancara yang dilakukan secara langsung 

dengan objek/subjek yang diteliti.33 

Wawancara mendalam dilakukan kepada: 

1) Kepala Dinas Pendidikan 

2) Kepala Sekolah PAUD 

3) Ahli Hukum 

4) Guru PAUD 

5) Orangtua  

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang tersedia 

dalam buku dan peraturan perundang-undangan. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Banyumanik, pada tiga 

PAUD yaitu PAUD Ash-shighor, PAUD Cahaya Hati, PAUD Citrapata. Teknik 

atau cara menentukan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik 

NonProbability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Jenis nonprobability sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Snowball. Snowball adalah teknik pengambilan sampel 

berdasarkan wawancara. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk 

 
33 Sugiyono, op.cit, hal : 231 
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mendapatkan sampel berikutnya, demikian secara terus menerus hingga seluruh 

kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi.34 Wawancara dilakukan kepada 

Kepala Dinas Pendidikan, Kepala sekolah PAUD, guru PAUD, Ahli Hukum, dan 

orangtua. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian dengan cara melakukan 

kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori 

yang telah diperoleh sebelumnya.35 Analisis data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis berdasarkan 

data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.36Adapun 

analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan 

bagaimana pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang pada pendidikan anak 

usia dini (PAUD) di Kecamatan Banyumanik. 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Sugiyono, op. cit, hal : 218 
35 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit, hal : 183 
36 Sugiyono, op.cit, hal : 244 
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F. Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU No 4 

Tahun 1979 

tentang 

Kesejahteraan 

Anak 
Pasal 1 dan  2  
 
 

UU No 20 

Tahun 2003 

tentang Sistem 

Pendidikan 

Nasional 
Pasal 1 ayat (14) 

Pasal 28 ayat (3) 

UU No 36 

Tahun 2009 

tentang 

Kesehatan 

UU No. 23 Tahun 

2002 tentang 

perlindungan anak 
Pasal 44-47 

Pasal 1 ayat (1) 

Pasal 1 ayat (12) 

 

Pemenuhan hak  anak untuk 

tumbuh kembang 

Kajian yuridis terhadap pemenuhan hak anak 

untuk tumbuh kembang pada pendidikan anak 

usia dini (PAUD) 

Kelangsungan hidup 

dan Perkembangan 

anak 

Standar tingkat 

pencapaian 

perkembangan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  25 Tahun 2014 tentang  Upaya Kesehatan Anak 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia 

Dini 

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini 

Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia 

Dini 

Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak 

 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
Pasal 28 B ayat  (2) 

Pasal 28 I ayat (4) 

UU HAM 

No 39 

Tahun 

1999 
 

 

Konvensi Hak Anak 

(KHA) 
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G. Rencana Pengajian Tesis 

Penulisan laporan tesis terdiri dari 4 bab dengan sistematika penulisan 

adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan  

Menguraikan mengenai latar belakang penelitian yaitu alasan kenapa 

diambilnya penelitian ini, perumusan masalah penelitian, tujuan, manfaat, 

kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori, metode 

penelitian dan penyajian tesis. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Menguraikan mengenai pemenuhan hak anak pada pendidikan anak usia 

dini (PAUD).  

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Memuat gambaran umum, hasil wawancara dengan responden, serta 

analisa pemenuhan hak-hak anak, yaitu mengenai pemenuhan hak anak pada 

pendidikan anak usia dini. 

BABIV Penutup 

Penutup terdiri dari kesimpulan yang berisi rangkuman pembahasan dari 

perumusan masalah serta hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan penutup yang 

memuat tentang saran yaitu hasil kajian dari aspek yuridis dan aspek teknis, yang 

dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis. 


