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BAB III 

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK TUMBUH 

KEMBANG PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  

DI KECAMATAN BANYUMANIK  

 

A. IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

(PAUD) DI KECAMATAN BANYUMANIK 

1. Regulasi tentang PAUD dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak 

Setiap anak memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang, 

sehingga kita perlu mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang 

pemenuhan hak anak. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

HAM, menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di 

bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya”.192  

Landasan hukum yang berkaitan langsung dengan upaya pemenuhan 

hak anak untuk tumbuh kembang, antara lain yaitu: Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan 

kekerasan dan diskriminasi”.193 Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai 

hukum positif untuk mengatur semua hak asasi anak. Dengan demikian jika 

 
192 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 (5) 
193 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B (2) 
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pemerintah bersungguh-sunguh menerapkan berbagai hukum positif itu, maka 

perwujudan seluruh hak anak itu akan terjamin.194 

Beberapa hak untuk tumbuh kembang juga tertuang pada Konvensi Hak 

Anak yang dapat dipenuhi melalui penyelenggaraan PAUD yaitu : Hak untuk 

mendapatkan informasi, Hak untuk memperoleh pendidikan, Hak untuk 

rekreasi dan hak bermain, Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, Hak 

untuk pengembangan kepribadian, Hak untuk memperoleh pengembangan 

kesehatan dan fisik, hak untuk berpendapat, Hak untuk kebebasan berpikir, 

berhati nurani dan beragama.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kepala sekolah dan 

guru PAUD Cahaya Hati, PAUD Ash-Shigor dan PAUD Citrapata menyatakan 

bahwa, “Anak yang bersekolah di PAUD Cahaya Hati, PAUD Ash-Shigor dan 

PAUD Citrapata sudah memperoleh haknya dalam hal kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, karena dalam setiap pembelajaran para guru dilarang untuk 

membeda-bedakan siswa dan dilarang untuk melakukan kekerasan baik fisik 

maupun psikis.”195  

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua disekolah didapatkan 

bahwa orangtua telah mengetahui akan pentingnya pendidikan anak usia dini 

 
194 Donny Danardono, Ahli Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Wawancara Tanggal 25 Maret 

2019 
195 Ika (Kepala sekolah PAUD Ash-Shigor), Yuli (Kepala Sekolah PAUD Cahaya Hati) dan Toriyah 

(Kepala Sekolah PAUD Citrapata), Wawancara Tanggal 16 Januari 2018 
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bagi anak mereka. Orangtua juga memahami jika pendidikan merupakan salah 

satu bentuk pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang yang sangat penting, 

melalui pendidikan orangtua berharap tumbuh kembang anak bisa lebih 

terjamin. Orangtua banyak mengetahui informasi tentang pemenuhan hak anak 

untuk tumbuh kembang  dan pendidikan anak usia dini dengan mengikuti 

berbagai parenting atau workshop  tentang pemenuhan hak anak untuk tumbuh 

kembang melalui pendidikan anak usia dini yang diadakan disekolah ataupun 

diluar sekolah. 196 

Regulasi pemenuhan hak anak juga terdapat pada Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (4) mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

yang menjelaskan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah”.197  Tanggung jawab negara yaitu :198 

a. Negara wajib menghormati HAM : dalam hal ini negara wajib mengakui, 

bahwa setiap individu warganya memiliki HAM. Karena itu negara tidak 

boleh menghambat setiap individu yang mau mewujudkan HAM nya. 

b. Negara wajib melindungi HAM : dalam hal ini negara wajib bertindak aktif 

melindungi HAM warganya dari kemungkinan pelanggaran HAM.  

 
196 Hasil wawancara dengan orangtua anak disekolah PAUD Kecamatan Banyumanik, Wawancara 

Tanggal 16 Januari 2018 
197 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I (4) 
198 Donny Danardono, Ahli Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Wawancara Tanggal 25 Maret 

2019 
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c. Negara wajib memenuhi HAM : dalam hal ini negara wajib membuat hukum 

positif yang menjamin dan melindungi HAM warganya, dan bahkan negara 

wajib menegakkan hukum (secara pidana dan/atau administratif) bila terjadi 

kejahatan HAM terhadap warganya. 

Tanggung jawab negara, terutama pemerintah untuk memenuhi hak anak 

yaitu misalnya kewajiban mengimplementasikan pendidikan gratis pada tingkat 

dasar.199 

Pemenuhan hak anak mengenai kesejahteraan anak juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 Ayat 1-4, 

yang menyatakan bahwa:200 

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan 

khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; anak berhak atas 

pelayanan mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya; anak 

berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan 

maupun setelah dilahirkan; anak berhak atas perlindungan terhadap 

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kepala sekolah dan 

guru PAUD Cahaya Hati, Ash-Shigor dan Citrapata menyatakan bahwa, “Anak yang 

bersekolah di PAUD Cahaya Hati, Ash-Shigor dan Citrapata telah mendapatkan haknya 

dalam hal kesejahteraan, perawatan, berbagai asuhan dan bimbingan yang didasari 

dengan kasih sayang untuk menunjang tumbuh kembang anak serta 

 
199 Donny Danardono, Ahli Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Wawancara Tanggal 25 Maret 

2019 
200 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 (1-4) 
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mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial anak. Setiap kegiatan anak 

memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan 

atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.”201 

Hak anak erat kaitannya dengan masalah kesehatan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 132 Ayat 

(1), yang menjelaskan bahwa, “Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh 

secara bertanggungjawab, sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang 

secara sehat dan optimal.”202 Selain pada Pasal 132 Ayat (1) pemenuhan hak anak 

juga terdapat pada Pasal 135 Ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa: 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat 

dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan 

anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi 

secara sehat. Tempat bermain dan saranan lain yang diperlukan sebagai 

mana dimaksud wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko 

kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.203 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kepala sekolah dan 

guru PAUD Cahaya Hati, Ash-Shigor dan Citrapata menyatakan bahwa, ”Tempat 

dan sarana bermain ataupun belajar yang dibutuhkan oleh anak untuk menunjang 

tumbuh kembang anak-anak secara optimal kurang memadai tetapi tetap 

memperhatikan keselamatan atau perlindungan anak terhadap berbagai risiko 

kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan anak.”204 

 
201 Ika (Kepala sekolah PAUD Ash-Shigor), Yuli (Kepala Sekolah PAUD Cahaya Hati) dan Toriyah 

(Kepala Sekolah PAUD Citrapata), Wawancara Tanggal 16 Januari 2018 
202 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 132 (1) 
203 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 135 (1) (2) 
204 Ika (Kepala sekolah PAUD Ash-Shigor), Yuli (Kepala Sekolah PAUD Cahaya Hati) dan Toriyah 

(Kepala Sekolah PAUD Citrapata), Wawancara Tanggal 16 Januari 2018 
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Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara yang dilakukan pada kepala 

sekolah dan guru PAUD Cahaya Hati, Ash-Shigor dan Citrapata dapat 

disimpulkan bahwa, anak yang bersekolah di PAUD Cahaya Hati, Ash-Shigor dan 

Citrapata sudah memperoleh haknya dalam hal kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Anak juga telah mendapatkan haknya dalam hal kesejahteraan, perawatan, 

berbagai asuhan dan bimbingan yang didasari dengan kasih sayang untuk 

menunjang tumbuh kembang anak dan setiap kegiatan anak memperoleh 

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 

menghambat suatu pertumbuhan dan perkembangan anak serta memperhatikan 

keselamatan anak terhadap risiko kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan 

anak. 

HAM yang mencakup perlindungan atau pemenuhan hak anak juga 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Pasal 44 Ayat 1-3, yaitu: 

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya 

kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh 

derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan serta didukung oleh 

peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana 

dimaksud meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik 

untuk pelayanan kesehatan dasarmaupun rujukan. 

 

Upaya kesehatan anak yang dilakukan yaitu seperti yang telah diatur dalam 

Permenkes Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, yaitu “setiap 

kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi 
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dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan 

anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan 

kesehatan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat”.205 

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar/primer, kelompok profesi, petugas 

lapangan yang berkaitan dengan upaya kesehatan yaitu seperti Rumah Sakit, 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, bidan, dokter, dokter pembantu.206 Dan seperti 

yang diatur di Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan 

Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak pada pasal 

2 yang menyatakan bahwa :207 

Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh 

Kembang Anak merupakan acuan bagi tenaga kesehatan yang bekerja 

pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar/primer, kelompok profesi, 

tenaga pendidik, petugas lapangan Keluarga Berencana, petugas sosial 

yang terkait dengan pembinaan tumbuh kembang anak, organisasi 

profesi dan pemangku kepentingan terkait pertumbuhan, perkembangan, 

dan gangguan tumbuh kembang anak. 

 

Jadi dalam hal ini pengenalan berbagai bentuk kesehatan, pencegahan 

penyakit, penyembuhan penyakit dan rehalibitasi orang sakit itu merupakan 

tanggungjawab pemerintah. 

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) pada Pasal 28 Ayat (1) 

menyebutkan bahwa, negara-negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan dan 

dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan pada kesempatan 

 
205 Donny Danardono, Ahli Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Wawancara Tanggal 25 Maret 

2019 
206 Donny Danardono, Ahli Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Wawancara Tanggal 25 Maret 

2019 
207 Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2004 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan 

Gangguan Tumbuh Kembang Anak, Pasal 2 
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yang sama, yaitu anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan 

status, golongan serta pekerja anak. Pekerja anak yang terpaksa harus bekerja 

mendapat kesempatan yang sama seperti anak lain untuk mendapatkan pendidikan 

yang murah. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang diwajibkan, sedangkan 

pendidikan menengah dan kejuruan, serta pendidikan tinggi (tidak wajib, tetapi 

berdasarkan pada kemampuan intelektual masing-masing anak). 208 

Tempat dan sarana bermain anak adalah lapangan bermain baik yang ada di 

berbagai ruang terbuka maupun yang tertutup. Di kedua jenis tempat itu 

pemerintah harus memastikan tersedianya tempat dan alat-alat permainan untuk 

anak agar anak bisa hidup dalam dunianya sendiri sebagai anak dan secara sehat 

berkembang. Hal ini diatur dalam berbagai hukum positif, khususnya Undang-

Undang Perlindungan Anak.209   

Sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan yang dimaksud  adalah 

tempat dan alat-alat permainan tersebut terbuat dari bahan yang aman untuk 

kesehatan anak. Jika anak terjatuh  akan jatuh secara aman. Alat-alat permainan 

terbuat jauh dari bahan-bahan kimia yang membahayakan kesehatan.210 

Berdasarkan regulasi Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Lampiran I 

dan II erat kaitannya dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan 

anak usia dini dan pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak dalam pemenuhan 

 
208 Konvensi Hak Anak, Pasal 28 (1) 
209 Donny Danardono, Ahli Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Wawancara Tanggal 25 Maret 

2019 
210 Donny Danardono, Ahli Hukum Unika Soegijapranata Semarang, Wawancara Tanggal 25 Maret 

2019 
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hak anak. Selanjutnya lampiran III, IV dan V erat kaitannya dengan Standar 

Penyelenggaraan PAUD yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan, standar 

pendidik dan tegana kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, serta standar 

sarana prasana, pengelolaan, dan pembiayaan. 

 

a. Dinas Pendidikan Kota Semarang 

Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan satuan kerja perangkat 

daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab dan menjalankan 

kebijakan Kota Semarang dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin 

oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada 

walikota Kepala Daerah melalui sekertaris daerah.  Dinas Pendidikan Kota 

Semarang bertempat di Dr. Wahidin 118 Jatingaleh Candisari Semarang 50234 

Jawa Tengah. Dinas Pendidikan Kota Semarang membawahi 16 Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Mijen, Gunung Pati, Banyumanik, 

Gajahmungkur, Semarang Selatan, Semarang Timur, Candisari, Tembalang, 

Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang 

Barat, Tugu, serta Ngaliyan. 211 

Dinas Pendidikan Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi tertera 

pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang 

 
211 Profil Dinas Pendidikan Kota Semarang, diakses dari http://disdik.semarangkota.go.id/v15/ akses 

internet, tanggal 10 Desember 2018 

http://disdik.semarangkota.go.id/v15/
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Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang, menyebutkan 

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:212 

Pasal  3              

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

 

Pasal  4              

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 

Pendidikan mempunyai fungsi: 

Merumuskan kebijakan teknis, menyusun rencana program, dan rencana kerja, 

mengkoordinasi serta melaksanakan berbagai tugas Dinas Pendidikan seperti 

sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan, memberikan kajian 

teknis, memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan, menyediakan sistem 

informasi manajemen pendidikan kota, menyediakan berbagai bantuan biaya 

mengenai penyelenggaraan pendidikan, melakukan pengawasan pendayagunaan 

pada bantuan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan mutu tanaga 

kependidikan, mengevaluasi program pendidikan, mendukung sumber daya 

penyelenggaraan perguruan tinggi, membina, memantau, mengawasi, dan 

mengendalikan serta memonitor/evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD, 

mengelola urusan kesekretariatan Dinas Pendidikan, serta melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya.  

 

 
 

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 tahun 2008, Dinas 

Pendidikan Kota Semarang sudah menentukan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan 

pada Program PAUD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai penyelenggara, pembina dan pengendali dibidang PAUD. Peraturan 

yang sudah ada dengan fakta yang ada dilapangan sudah sesuai yaitu Dinas 

Pendidikan Kota Semarang melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan 

wewenangnya, disini peran Dinas Pendidikan Kota Semarang juga sudah sesuai 

 
212 Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas 

Pendidikan Kota Semarang, Pasal 3 dan 4 
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melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kecamatan, kepala sekolah dan guru 

sebagai tokoh utama dalam menentukan keberhasilan program pendidikan anak 

usia dini dalam pemenuhan hak anak pada PAUD. 

Jumlah PAUD di Kota Semarang antara lain yaitu : 

Tabel. 3.1 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

No Kecamatan Jumlah PAUD 

1 Mijen  84 PAUD 

2 Gunung Pati 95 PAUD 

3 Banyumanik 117 PAUD 

4 Gajahmungkur 48 PAUD 

5 Semarang Selatan 98 PAUD 

6 Candisari 54 PAUD 

7 Tembalang 144 PAUD 

8 Pedurungan 168 PAUD 

9 Genuk 81 PAUD 

10 Gayamsari 53 PAUD 

11 Semarang Timur 62 PAUD 

12 Semarang Tengah 57 PAUD 

13 Semarang Utara 77 PAUD 

14 Semarang Barat 98 PAUD 

15 Tugu 32 PAUD 

16 Ngaliyan 62 PAUD 

 TOTAL 1.330 PAUD 
Sumber : data sekunder yang diperoleh tahun 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas di wilayah Kota Semarang terdapat 1.330 PAUD. 

Jumlah PAUD yang terbanyak terdapat pada Kecamatan Pedurungan yaitu 168 

PAUD dan yang terendah terdapat pada Kecamatan Tugu yaitu 32 PAUD, 

sedangkan jumlah PAUD ditempat yang saya gunakan untuk penelitian 

(Kecamatan Banyumanik) terdapat 117 PAUD.213 

 
213  Data Referensi Pendidikan, diakses dari referensi.data.kemendikbud.go.id 11 Desember 2018 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan seksi 

PAUD mengenai persepsi Dinas Pendidikan terhadap perlindungan hak anak 

menyatakan bahwa, perlindungan hak anak di Kecamatan Banyumanik sudah 

diperhatikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sudah 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik,214 seperti yang  tertuang pada 

Peraturan Daerah Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran  

Tugas  dan  Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai seksi PAUD  

tertuang pada Pasal 21, bahwa seksi PAUD berfungsi untuk: 215  

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan penyusunan 

rencana program dan rencana kerja anggaran, bahan pengkoordinasi 

pelaksanaan tugas, bahan pelaksanaan pemberian kajian teknis, bahan 

pemyediaan bantuan biaya penyelenggaraan, bahan pengidentifikasi 

kelompok belajar PAUD pada pendidikan informal dan non formal, 

bahan pelaksanaan kurikulum, bahan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan kurikulum, bahan penetapan jumlah penilaian hasil belajar, 

bahan pembinaan dan pengawasan pengembangan inovasi, bahan 

penyajian dan data informasi, bahan pembinaan pemantauan, 

pengawasan dan pengendalian, bahan penyusunan laporan realisasi 

anggaran, dan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi PAUD, 

serta pemberian perijinan dan atau rekomendasi pendirian serta 

pencabutan ijin penyelenggaraan PAUD. 

 

b. UPTD Kecamatan Banyumanik 

Dinas Pendidikan Kecamatan Banyumanik berbentuk UPTD dinas 

kependidikan, dimana beralamat di Jl. Taman Teuku Umar Nomor 2 Jatingaleh 

Kota Semarang. UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik membawai 195 

 
214 Nursafuati, Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota 

Semarang, Wawancara Tanggal 4 Desember 2018 
215 Peraturan Daerah Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tetang  Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Dinas Pendidikan Kota Semarang 
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sekolah yang terdiri dari  117 TK, PAUD atau SPS, 47 SD dan16 SMP dan 15 

SMA/SMK.216 

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan 

Kota Semarang, peran UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik sudah sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan. UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik 

melakukan pengawasan secara berkala yaitu dengan membina secara langsung 

Kepala Sekolah dan guru, memberikan pelatihan ilmu serta orientasi yang 

bertujuan untuk menambah ilmu dan untuk mengetahui peran guru apakah sudah 

melakukan tugasnya sesuai dengan kurikulum. Setiap PAUD juga harus 

melaporkan penyelenggaraan PAUD setiap bulan.217 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak UPTD menyatakan 

bahwa, segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di PAUD 

sudah terpenuhi dengan baik dan pihak UPTD sudah melakukan tugas dan 

fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku,218 yaitu pada 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Semarang 

mengenai tugas dan fungsi UPTD tertuang pada Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu: 219 

Pasal 4: 

 
216 Disdik Kota Semarang, diakses dari disdik.semarangkota.go.id, 4 Desember 2018 
217Peraturan Walikota Semarang  Nomor 57 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Semarang 
218 Aris Wibowo, UPTD Kecamatan Banyumanik bidang PNF, Wawancara Tanggal 1 Februari 2019 
219 Peraturan Walikota Semarang  Nomor 57 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Semarang, Pasal 4 dan 5 
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UPTD Pendidikan Kecamatan bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

penunjang Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar, Wajib Belajar, 

Pendidikan Luar Sekolah di wilayah kerjanya. 

 

Pasal 5: 

UPTD Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi untuk : 

Merumuskan kebijakan teknis, rencana program dan rencana kerja anggaran, 

mengkoordinasi pelaksanaan tugas, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan 

data, mengurus TK dan wajib belajar 9 tahun, mengurus pendidikan luar sekolah, 

memonitor, menilai dan mengendalikan kegiatan, mengelola urusan ketatausahaan 

UPTD, menyajikan data dan informasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan, 

menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja program UPTD,  serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

c. Kebijakan Pemerintah pada PAUD sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak di 

Kecamatan Banyumanik 

Ada tiga pilar untuk menghadapi tantangan dan kendala dunia pendidikan. 

Rumusan tersebut telah dituangkan rencana strategis pendidikan. Ketiga pilar 

tersebut yaitu :220 

1) Perluasan dan Pemerataan Akses PAUD 

Diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta 

memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai 

golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi 

tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. 

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia 

untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka daya saing bangsa di era 

global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) 

 
220 Laelatul Istiqomah, 2016, “Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan PAUD”, Golden 

Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol.1 No.1, ISSN : 2502-3519 hal : 57 
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hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM 

sebelum krisis.221 

2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing 

Peningkatan mutu PAUD berkaitan erat dengan standar PAUD  dituangkan 

dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, yang mencakup standar 

pencapaian, standar pendidikan, standar pendidikan dan tenaga pendidik, 

standar isi, standar isi proses dan penilaian, serta standar sarana dan prasarana 

pengelolaan dan pembiayaan. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di 

masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi 

manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman 

sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dn relevansi dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa.222 

3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik 

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan  meningkatkan mutu 

laporan dan pertanggungjawaban para pengelola pendidikan yang lebih 

transparan dan dapat dipercaya terhadap pelaksanaan pendidikan. 

Meningkatkan kualitas data dan informasi pendidikan yang cepat, akurat, dan 

dapat dipercaya dalam upaya mendukung sistem pembuatan kebijakan dan 

keputusan yang menyangkut manajemen pembangunan di daerah. 

 
221 Ibid 
222 Ibid  
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Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia perusahaan, dan stakeholder 

pendidikan lainnya yang diarahkan pada kebersamaan memikul 

tanggungjawab antar pemerintah, masyarakat dan peserta didik sebagai bagian 

lain subyek pembelajaran, yang dinamis, adaptif, dan penuh inisiatif. Merintis 

pembangunan, dan mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan yang bersifat 

antisipatif kearah peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan.223  

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Penataan Wilayah di 

Kotamadya Semarang. Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu dari 16 

kecamatan di Kota Semarang dan terletak dibagian selatan, mempunyai kondisi 

geografis yang berbukit-bukit. Kondisi wilayah Banyumanik adalah daerah 

perbukitan dan termasuk kawasan pemukiman dan tempat perdagangan, luas 

wilayah sekitar 4.800,688 Ha. Kecamatan Banyumanik terbagi dalam 11 

kelurahan, yaitu: Pudak Payung, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Ngesrep, 

Banyumanik, Srondol Wetan, Pedalangan, Srondol Kulon, Sumurboto, dan 

Tinjomoyo. 224 

Banyumanik merupakan daerah yang cukup berkembang di Kota 

Semarang, ditandai dengan keberadaan institusi pendidikan yang secara bertahap 

berpusat di Banyumanik dan banyak kompleks perumahan yang mempengaruhi 

cara pandang, perilaku serta kebiasaan penduduk setempat dari segi pendidikan 

yang merupakan salah satu pemenuhan hak anak. 

 
223 ibid 
224 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Wilayah di Kotamadya Semarang  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Banyumanik ada tiga 

PAUD yaitu PAUD Ash-Shigor, PAUD Cahaya Hati dan PAUD Citrapata. Lokasi 

PAUD Ash-Shigor berada di kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik 

Semarang Jawa Tengah. Lokasi PAUD Cahaya Hati berada di Kelurahan 

Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi PAUD 

Citrapata di Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa 

Tengah (Data terlampir). 

2. Standar Penyelenggaraan PAUD di Kecamatan Banyumanik 

a. Standar PAUD 

Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan 

dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar 

PAUD terdiri dari empat kelompok, yaitu: standar tingkat pencapaian 

perkembangan; pendidik dan tenaga kependidikan; standar isi, proses, dan 

penilaian; dan standar sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.225 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru PAUD 

didapatkan bahwa, standar penyelenggaraan PAUD telah dipahami dan sudah 

sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan standar PAUD, akan tetapi fakta 

di lapangan masih ada ketidaksesuaian pada sarana prasarana yang belum sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dalam mendukung tumbuh kembang anak. Pada 

 
225 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 (1) 
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PAUD Ash-Shigor gedung atau tempat pembelajaran sudah memadai tetapi untuk 

sarana prasarana pembelajaran masih kurang memadai, PAUD Cahaya Hati 

gedung atau tempat pembelajaran kurang memadai tetapi sarana prasarana 

pembelajaran sudah cukup memadai, sedangkan PAUD Citrapata gedung atau 

tempat pembelajaran dan sarana prasarana pembelajaran sudah memadai. Untuk 

bahan atau alat pembelajaran setiap PAUD menggunakan bahan yang tidak 

membahayakan kesehatan anak, yaitu jauh dari bahan-bahan kimia. Dan sarana 

bermain telah diupayakan agar anak tetap aman selama bermain.226 

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua menyatakan bahwa orangtua 

berharap sekolah dapat memberikan sarana prasarana yang memadai dalam 

pembelajaran untuk mendukung tumbuh kembang anak.227 

Standar pertama pada PAUD adalah 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. Tingkat 

perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan, bahwa tingkat perkembangan 

anak yang dicapai pada suatu tahap diharapkan dapat meningkat, baik secara 

 
226 Ika (Kepala sekolah PAUD Ash-Shigor), Yuli (Kepala Sekolah PAUD Cahaya Hati) dan Toriyah 

(Kepala Sekolah PAUD Citrapata), Wawancara Tanggal 16 Januari 2018 
227 Hasil wawancara dengan orangtua anak disekolah PAUD Kecamatan Banyumanik, Wawancara 

Tanggal 16 Januari 2018 
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kuantitatif maupun kualitatif pada tahap selanjutnya. Anak adalah individu yang unik, 

karena perkembangan setiap anak berbeda-beda yang dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal, tetapi perkembangan anak tetap mengikuti berbagai pola yang 

umum, agar anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal perlu keterlibatan 

orangtua untuk memberikan rangsangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu meliputi 

pendidikan, pola asuh, kesehatan, asupan gizi, dan perlindungan yang diberikan secara 

konsisten melalui pembiasaan.228 

b. Jalur Penyelenggaraan PAUD 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak 

Usia Dini (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 memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada Pasal 28 

tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyatakan bahwa “(1) PAUD 

diselenggarakan sebelum pendidikan dasar, (2) PAUD diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan formal, nonformal, dan atau informal, (3) PAUD jalur pendidikan formal 

yaitu: TK, RA atau bentuk lain yang sederajat, (4) PAUD jalur pendidikan nonformal 

yaitu: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) PAUD jalur pendidikan 

informal, yaitu: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

 
228 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak 

Usia Dini 
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lingkungan, dan (6) ketentuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1-4 diatur 

lebih lanjut dengan peraturan-peraturan pemerintah”.229 

Penyelenggaraan PAUD dilakukan dalam bentuk formal, nonformal dan 

informal. Setiap bentuk penyelenggaraan mempunyai suatu ciri khas tersendiri. 

Penyelenggaraan PAUD pada jalur formal adalah Taman Kanak-kanak atau RA dan 

lembaga lain yang sejenis. Penyelenggaraan PAUD pada jalur nonformal 

diselenggarakan oleh masyarakat atas dasar kebutuhan masyarakat sendiri, khususnya 

bagi anak-anak yang dengan keterbatasannya tidak terlayani di pendidikan formal 

(TK dan RA). Pendidikan PAUD pada jalur informal dilakukan oleh 

keluarga/lingkungan. Pendidikan informal bertujuan memberikan keyakinan agama, 

menanamkan nilai budaya, moral, etika dan kepribadian, estetika, meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

nasional.230 

Satuan PAUD merupakan institusi pendidikan anak usia dini yang 

memeberikan layanan pendidikan bagi anak baru lahir sampai dengan 6 tahun. Di 

Indonesia ada beberapa lembaga pedidikan anak usia dini yang selama ini sudah 

dikenal oleh masyarakat luas, yaitu:231 

d) Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA)  

 
229 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 (14) 

Pasal 28  
230 Yuliani Nurani Sujiono, op.cit., hal :  
231 Ibid  
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TK atau RA merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur 

formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun, yang terbagi 

menjadi dua kelompok: Kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan Kelompok B 

untuk anak usia 5-6 tahun.  

e) Kelompok Bermain (Play Group)  

Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada 

jalur pendidikan nonformal dalam satu lembaga PAUD yang menyelenggaraan 

program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2-4 tahun, 

bentuk kegiatan dalam Play Group yaitu memberikan stimulasi kecerdasan motori, 

sosial dan kognitif anak, kegiatan tersebut dikemas dengan sangat sederhana dan 

menyenangkan serta tidak ada pelajaran yang berat karena kurikulum dalam Play 

Group dirancang untuk anak bermain dan belajar berinteraksi dengan teman-

temannya. Kegiatan PAUD bertujuan untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran 

bagi anak-anak, agar sesuai dengan tahap perkembangannya dan karakteristik anak 

peserta didik tersebut.  

f) Taman Penitipan Anak (TPA)  

Taman penitipan anak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan 

sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. TPA 

adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi 

sebagai pengganti keluarga dalam jangka waktu tertentu selama orang tuanya 

sibuk bekerja atau sebab lainnya. 
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Tabel 3.2 Jumlah Anak Didik di PAUD 

Nama Paud Usia 

 0-2 tahun 

Usia  

3-4 tahun 

Usia  

4-5 tahun 

Usia  

5-6 tahun 

Ash-Shigor - 7 anak 5 anak 5 anak  

Cahaya Hati - 10 anak 13 anak 7 anak 

Citrapata  - 18 anak 10 anak 7 anak  

Sumber : data primer yang diperoleh tahun 2018 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah pada tiga PAUD yaitu 

PAUD Ash-Shigor, Cahaya Hati dan Citrapatra menyatakan bahwa, pengelompokan 

peserta didik sudah sesui dengan pengelompokkan usia yang telah ditetapkan oleh 

peraturan yang berlaku.232 

c. Karakteristik Guru PAUD 

Syarat untuk menjadi tenaga pendidik atau guru PAUD di Indonesia 

telah diatur dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Permendiknas menjelaskan 

bahwa untuk menjadi tenaga pendidik PAUD seseorang harus mempunyai 

kualifikasi akademik minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam 

bidang pendidikan atau psikologi yang diperoleh dari Program studi yang 

terakreditasi.233 

Tabel 3.3 Jumlah Tenaga Pendidik di PAUD 

Nama PAUD Jumlah Guru Spesifikasi Pendidikan Guru 

Ash-Shighor 3 Guru Sarjana PGSD = 1 orang 

Sarjana Sastra Indonesia = 1 orang 

SMA = 1 orang 

Cahaya Hati 5 Guru SMA = 5 Orang 

 
232 Ika (Kepala sekolah PAUD Ash-Shigor), Yuli (Kepala Sekolah PAUD Cahaya Hati) dan Toriyah 

(Kepala Sekolah PAUD Citrapata), Wawancara Tanggal 16 Januari 2018 
233 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik Dan Kompetensi Guru 
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Citraprata 4 Guru Sarjana SPD = 4 orang 

Sumber : data primer yang diperoleh tahun 2018 

Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, dari peraturan yang 

sudah ada dengan fakta yang ada di lapangan dapat dinyatakan bahwa tenaga 

pendidik PAUD tidak sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan. Hasil wawancara 

di PAUD Ash-Shighor, Cahaya Hati, serta Citrapata yaitu Kepala Sekolah 

PAUD mengetahui kualifikasi guru PAUD yang sekarang ada dilapangan tidak 

sesuai dengan standar kualifikasi guru PAUD, tetapi guru yang sekarang ada 

dilapangan telah mengetahui standar pendidikan PAUD dan menjalankan isi 

standar tersebut, tetapi tidak semuanya terlaksana. Tenaga pendidik pada 

dasarnya mengetahui mengenai aspek-aspek hak anak, yaitu apabila standar 

PAUD dapat terpenuhi, maka hak anak juga terpenuhi dengan baik.234 

d. Kurikulum PAUD 

Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD yaitu: 

Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 yang merupakan salah satu bentuk 

implementasi dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam 

pelaksanaan lembaga PAUD, tetapi peraturan tersebut disempurnakan dengan 

peraturan baru yaitu Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN PAUD), merupakan suatu bentuk 

penyesuaian dan kesiapan dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada 

PAUD. Kurikulum 2013 tersebut disempurnakan lagi dengan peraturan baru 

 
234 Ika (Kepala sekolah PAUD Ash-Shigor), Yuli (Kepala Sekolah PAUD Cahaya Hati) dan Toriyah 

(Kepala Sekolah PAUD Citrapata), Wawancara Tanggal 16 Januari 2018 
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yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kurikulum baru bagi PAUD pada 

Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 tentang 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Permendikbud tersebut menjelaskan 

mengenai berbagai kompetensi inti yang merupakan gambaran pencapaian 

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak.235 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru PAUD 

didapatkan bahwa, pada PAUD Ash-Shigor dan PAUD Cahaya Hati dalam 

pembelajaran sudah menggunakan kurikulum 2013, sedangkan PAUD 

Citrapata dalam pembelajaran masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP).236 

3. Implementasi Penyelenggaraan PAUD untuk Mendukung Tumbuh Kembang 

Anak di Kecamatan Banyumanik 

Implementasi penyelenggaraan PAUD untuk mendukung tumbuh kembang 

anak dapat dilihat melalui metode pembelajaran PAUD dan berbagai kegiatan 

yang mendukung tumbuh kembang anak, yaitu:  

a. Metode Pembelajaran PAUD  

Implementasi penyelenggaraan PAUD didukung dengan metode-metode 

pembalajaran dan berbagai kegiatan yang dapat mendukung tumbuh kembang 

 
235 Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
236 Ika (Kepala sekolah PAUD Ash-Shigor), Yuli (Kepala Sekolah PAUD Cahaya Hati) dan Toriyah 

(Kepala Sekolah PAUD Citrapata), Wawancara Tanggal 16 Januari 2018 



119 

 

anak. Metode pembelajaran yang dapat dilakukan pada PAUD diantaranya 

yaitu:237 

1) Bercerita 

Bercerita adalah menceritakan atau membacakan suatu cerita yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan, misalnya informasi/dongeng yang 

bertujuan menghibur. Bercerita dapat disertai alat bantu/tanpa alat bantu, 

contoh gambar maupun bentuk lainnya seperti panggung boneka. Cerita 

sebaiknya diberikan secara menarik dan membuka kesempatan bagi anak 

untuk bertanya dan memberikan tanggapan setelah cerita selesai. Cerita 

tersebut akan lebih bermanfaat jika dilaksanakan sesuai dengan minat, 

kemampuan dan kebutuhan anak.238 

2)  Bernyanyi 

Bernyanyi merupakan kegiatan melagukan pesan-pesan yang 

mengandung unsur pendidikan, dengan bernyanyi anak dapat terbawa pada 

situasi emosional seperti sedih maupun gembira. Bernyanyi dapat 

menumbuhkan rasa estetika.239 

3)  Berdarmawisata 

Darmawisata adalah kegiatan pembelajaran dengan mengamati dunia 

secara langsung. Kunjungan secara langsung ke obyek meliputi manusia, 

hewan, tumbuhan dan benda-benda di lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut 

 
237 Zuhairini dkk, 1993, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Surabaya : Usaha Nasional 
238 Ibid 
239 Ibid 
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dilakukan di luar ruangan terutama untuk melihat, mendengar, merasakan, 

mengalami langsung berbagai keadaan/peristiwa di lingkungannya. Hal 

tersebut dapat diwujudkan melalui darmawisata ke pasar, sawah, pantai, 

kebun binatang, museum dan lain-lain.240 

4)  Bermain peran 

Dunia anak adalah dunia bermain. Metode bermain dapat diberikan 

secara langsung pada anak untuk mempelajari suatu hal dengan merasakan, 

contoh: bermain peran, permainan yang dilakukan untuk memerankan tokoh, 

benda, dan peran tertentu sekitar anak, melalui bermain peran, kebiasaan dan 

kesukaan anak untuk meniru akan tersalurkan serta dapat mengembangkan 

suatu daya khayal (imajinasi) dan penghayatan terhadap bahan-bahan 

kegiatan yang dilaksanakan.241 

5)  Peragaan/demonstrasi 

Pembelajaran yang dilakukan dengan cara menunjukkan proses 

mengerjakan sesuatu. Tenaga pendidik memberikan contoh terlebih dahulu, 

kemudian ditirukan oleh anak-anak. Peragaan/demonstrasi untuk melatih 

keterampilan, contoh: memperbaiki berbagai tulisan yang salah, cara 

menyapa orang yang lebih tua. 242  

 

 

 
240 Ibid 
241 Ibid 
242 Ibid 
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6)  Pemberian tugas 

Metode pemberian tugas dapat berupa soal maupun materi untuk 

dipelajari, pekerjaan rumah dapat meningkatkan hasil belajar anak, 

keterampilan belajar dan prestasinya. Tugas-tugas dapat diberikan secara 

berkelompok atau individual.243 

7)  Latihan presentasi dan cerita 

Latihan adalah memberikan kesempatan pada anak-anak untuk 

menyampaikan informasi yang mereka ketahui dengan cara bercerita di 

depan kelas di hadapan guru dan teman-temannya.244 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru 

didapatkan bahwa, fakta di lapangan metode pembelajaran yang digunakan 

untuk PAUD Cahaya Hati, PAUD Ash-Shigor dan PAUD Citrapata sudah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. dan penyelenggaraan  PAUD  juga telah 

dipahami  sebagai upaya untuk pemenuhan hak anak dalam tumbuh 

kembang.245 

b. Penyelenggaraan Kegiatan yang Mendukung Tumbuh Kembang Anak 

Implementasi yang perlu dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang 

anak, antara lain yaitu:  

1) Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pertumbuhan anak  

 
243 Ibid 
244 Ibid 
245 Ika (Kepala sekolah PAUD Ash-Shigor), Yuli (Kepala Sekolah PAUD Cahaya Hati) dan Toriyah 

(Kepala Sekolah PAUD Citrapata), Wawancara Tanggal 16 Januari 2018 
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Pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan besaran, maka cara 

menstimulasi anak adalah dengan memberikan gizi yang cukup dan 

seimbang, agar tinggi badan dan berat badan sesuai dengan usia anak, 

contoh: Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang diberikan seminggu 

sekali. Kegiatan lain yang dapat medukung pertumbuhan anak yaitu dengan 

adanya kegiatan di luar sekolah seperti berenang dan senam.246 

2) Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung perkembangan anak  

Perkembangan anak meliputi motorik kasar (berjalan, berlari, 

melompat), motorik halus (menggunting dan melipat kertas, menyobek dan 

mendaur ulang kertas, menempel bentuk, menghubungkan titik-titik, 

meronce, memecahkan plastik bergelembung pembungkus suatu barang, 

menyusun balok dan puzzel, menggambar dan mewarnai), kognitif 

(mengelompokkan benda-benda yang sejenis, mengelompokkan bentuk, 

membedakan rasa, membedakan bau, membedakan warna, menyebutkan dan 

mengenal bilangan 1-10), sensorik (berkata atau berdialog di depan cermin, 

menendang bola, bertepuk atau melambaikan tangan), bahasa (menyatakan 

maksud dalam bentuk kalimat yang terdiri dari 4-10 kata, mengetahui dan 

menirukan suara, mengerti terhadap kalimat perintah, mengajukan suatu 

pertanyaan, menyebut nama benda beserta fungsinya, memecahkan masalah 

 
246 Aryanti, Tatik. 2016.  Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi Tumbuh Kembang Anak. Jurnal 

Ilmiah Kebidanan. 4 (1) : 40-48 
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dengan cara berdialog), sosial (bermain bersama, bermain bergantian), dan 

emosi (reaksi anak terhadap perasaan). 

Beradasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru 

didapatkan bahwa, fakta di lapangan masih ada yang belum sesuai dengan 

penyelenggaraan kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak. Pada 

PAUD Cahaya Hati kegiatan yang mendukung tumbuh kembang anak sudah 

dilakukan seoptimal mungkin dengan adanya berbagai kegiatan yang 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak seperti adanya 

pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap bulan (pemantauan berat 

badan, tinggi badan, pemeriksaan gigi dan kuku), pemberian makanan 

tambahan, senam, berenang, kunjungan atau pembelajaran di luar sekolah, 

belajar bermain peran, sedangkan PAUD Ash-Shigor dan PAUD Citrapata 

kegiatan yang mendukung tumbuh kembang belum optimal.247 

B. HUBUNGAN PENYELENGGARAAN PAUD DENGAN HAK TUMBUH 

KEMBANG ANAK USIA DINI DI KECAMATAN BANYUMANIK 

Pendidikan anak usia dini berkembang sangat pesat, hal ini dapat dilihat 

dari terus bertambahnya jumlah lembaga PAUD. Penyelenggaraan pendidikan bagi 

anak usia dini pada jalur formal adalah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul 

Atfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan PAUD 

sejenisnya lainnya dengan nama yang bervariasi banyak bermunculan. 

 
247 Ika (Kepala sekolah PAUD Ash-Shigor), Yuli (Kepala Sekolah PAUD Cahaya Hati) dan Toriyah 

(Kepala Sekolah PAUD Citrapata), Wawancara Tanggal 16 Januari 2018 
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Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur nonformal 

diselenggarakan oleh masyarakat atas kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, 

khususnya bagi anak-anak dengan keterbatasannya tidak terlayani di pendidikan 

formal. Pendidikan 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 

keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.248 

Dalam kaitannnya penyelenggaraan PAUD dengan hak tumbuh kembang 

anak usia dini yaitu adanya kualitas pendidikan yang dimulai sejak dini akan 

berbeda karena dengan pendidikan atau pembiasaan akan lebih merangsang otak 

anak salah satunya tumbuh kembang anak untuk menerima pendidikan-pendidikan 

selanjutnya. Penyelenggaraan PAUD sebagai upaya pemerintah untuk memajukan  

dan meratakan pendidkan anak usia dini secara holistik-integratif yaitu 

pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial 

anak yang beragam dan saling berkait secara sistematis, yang meliputi berbagai 

aspek pengembangan fisik dan nonfisik, agar anak dapat tumbuh kembang sebagai 

anak yang sehat, kuat, cerdas, ceria, dan berbudi luhur. Pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia dini secara fisik, mental, emosional dan sosial 

dipengaruhi oleh pemeliharaan kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, stimulasi 

mental dan psikososial.249 

 
248 Yuliani Nurani Sujiono, Op.,Cit , hal : 21 
249 Mukhtar Latif, Zukhairina, dkk., Op.,Cit, hal: 39 
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Pentingnya pendidikan dimulai dari usia dini memiliki peran yang sangat 

menentukan, sehingga PAUD berkontribusi besar untuk tumbuh kembang anak 

dimana pada usia ini berbagai pertumbuhan dan perkembangan mulai dan sedang 

berlangsung, seperti perkembangan fisik, bahasa, kognitif, sosial, emosi, moral dan 

agama. Perkembangan ini akan menjadi dasar bagi perkembangan anak 

selanjutnya, maka perkembangan pada masa awal ini akan menjadi penentu bagi 

perkembangan selanjutnya.250  

1. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan 

berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 251 

Tujuan pendidikan anak usia dini secara khusus :252 

1) Anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan Ciptaan Tuhan dan 

mencintai sesama.  

Contoh: pendidik mengenalkan kepada anak didik bahwa Allah SWT 

menciptakan berbagai makhluk selain manusia, sepeti binatang, tumbuhan, dan 

sebagainya yang harus kita sayangi.  

2) Anak mampu mengelola ketrampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang 

mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus dan gerakan kasar, serta menerima 

rangsangan sensorik (panca indera). 

 
250 Yuliani Nurani Sujiono, Op.,Cit, hal : 22 
251 Ibid, hal : 23 
252 Ibid, hal : 42-43 
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Contoh: menari, bermain bola, menulis ataupun mewarnai 

3) Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat 

berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. 

Contoh: ketika sudah melakukan pembahasan tema, diberikan kepada anak didik 

untuk bertanya atau menjawab isi tema yang telah dibahas. 

4) Anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan masalah 

dan menemukan hubungan sebab akibat. 

Contoh: mencari pasangan gambar yang berkaitan dengan sebab akibat, lalu 

anak akan berusaha memecahkan masalah dan memberikan alasan tersebut. 

5) Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat 

dan menghargai keragaman sosial dan budaya serta mampu mengembangkan 

konsep diri, sikap positif  terhadap belajar, kontrol diri dan rasa memiliki. 

Contoh : kemampuan sosial adalah kemapuan anak untuk mengelola emosi 

dirinya dengan orang lain yaitu berinteraksi baik dengan teman-teman 

sebayanya, bermain bersama atau dengan orang dewasa dilingkungannya.- 

6) Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk 

tangan, serta menghargai hasil karya yang kreatif. 

Contoh:  anak yang senang dan menyukai dengan musik, saat mendengar lagu 

maka akan segera mengikutinya, ataupun ketika diminta melanjutkan syair 

kedua hingga selesai, maka anak mampu melakukannya. 
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2. Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa.253 

Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini yang harus diperhatikan, 

yaitu: 254 

8) Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan 

tahapan perkembangannya.  

Contoh: menyiapkan media pembelajaran yang banyak sesuai dengan kebutuhan 

dan minat anak. 

9) Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. 

Contoh: karyawisata ke Taman Safari, selain dapat mengenalkan bermacam-

macam hewan ciptaan Allah SWT juga dapat mengenal berbagai macam 

tumbuhan serta mengenal perbedaan udara panas dan dingin. 

10) Mengembangkan sosialisasi anak. 

Contoh: bermain bersama teman, melalui bermain maka dapat berinteraksi dan 

berkomunikasi sehingga proses sosialisasi anak dapat berkembang. 

11) Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. 

Contoh: mengikuti peraturan atau tata cara upacara bendera, dapat menanamkan 

peraturan dan mengenal arti penghormatan kepada pahlawan perjuangan bangsa. 

 
253 Ibid, hal: 46 
254 Ibid 
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12) Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. 

Contoh: bermain bebas sesuai dengan minat dan keinginan anak. 

13) Memberikan stimulus kultural pada anak. 

14) Memberikan ekspresi stimulasi kultural. 

Fungsi lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu: 255 

6) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini. 

7) Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur dibidang 

pendidikan anak usia dini.  

8) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pendidikan anak usia dini. 

9) Pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang pendidikan anak 

usia dini. 

10) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat. 

Fungsi pendidikan anak usia dini lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu:256 

4) Sebagai upaya pemberian stimulus pengembangan potensi fisik, jasmani, dan 

indrawi melalui metode yang dapat memberikan dorongan perkembangan 

fisik/motorik dan fugsi indrawi anak. 

5) Memberikan stimulus pengembangan motivasi, hasrat, dorongan ke arah yang 

benar dan sejalan dengan tuntutan  agama. 

 
255 Ibid  
256 Ibid - 
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6) Stimulus pengembangan fungsi akal dengan mengoptimalkan daya kognisi dan 

kapasitas mental anak melalui metode yang dapat mengintegrasi pembelajaran 

agama dengan upaya mendorong kemampuan kognitif anak. 

Adapun hubungan antara karakter anak usia dini dan fungsi pendidikan anak 

usia dini sangat jelas dan dapat dikategorikan sebagai berikut: 257 

5) Setiap anak memiliki potensi (pembawaan) yang diberikan oleh Tuhan. 

6) Potensi anak yang dikembangkan hanya mengandalkan stimulasi alam hasilnya 

tidak akan maksimal. 

7) Potensi anak yang dikembangkan dengan stimulasi kultural hasilnya dapat 

maksimal. 

8) Fungsi PAUD adalah dapat memberikan stimulasi kultural kepada anak sampai 

dengan enam tahun. 

3. Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  

Terdapat kutipan yang berbunyi “...kemudian daripada itu, untuk 

membentuk suatu persatuan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ayang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,...”258 

Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti meningkatkan daripada 

masyarakat negara itu sendiri untuk menuju pembangunan yang berkualitas. Dan 

 
257 Ibid  
258 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
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memang semua itu harus dimulai dari anak usia dini yang nantinya akan menjadi 

penerus bangsa. Hal ini dapat dilihat, sejak awal kemerdekaan Indonesia, 

pemerintah sudah benar-benar memikirkan bagaimana caranya untuk dapat 

mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tidak  dapat dipecah belah dengan 

mudah oleh bangsa lain. Bangsa yang besar dan kuat dibangun oleh sumber daya 

manusia yang handal dan berbudi luhur. Hal ini dapat diupayakan melalui jalur 

pendidikan yang baik sejak usia dini.259 

2) Amandemen Undang-Undang 1945 

Pada Pasal 28 C Ayat 2 bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri 

melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umum manusia.260 

Membuka peluang untuk anak-anak kurang mampu untuk dapat  

memperoleh pendidikan yang layak seperti anak-anak  lain karena pendidikan 

yang layak adalah hak asasi setiap manusia. Tidak  ada batasan bagi seorang 

anak untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya selama kebutuhan-

kebutuhannya terpenuhi terutama kebutuhan makanan dan gizi yang baik. 

Apabila kebutuhan utamanya terpenuhi, maka kebutuhan pendidikannya pun 

dapat terpenuhi oleh anak sehingga akhirnya anak dapat memperoleh manfaat 

dari pendidikannya itu, seperti mendapat pekerjaan yang baik sesuai dengan 

 
259 Yuliani Nurani Sujiono, Op.,Cit., hal : 49 
260 Ibid, hal: 50 
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minat dan kemampuannya sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. Bila seseorang tidak dapat kesempatan maka dia akan terus dalam 

keterpurukan. 261 

Setiap anak berhak mengembangkan diriya melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya. Berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni 

dan  budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 

manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan serta manfaatnya harus 

memadai. Berbekal hal tersebut, seorang anak kelak dapat membangun dirinya 

menjadi manusia berguna baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat.262 

3) Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 4  

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 

Pasal 9 

(1)  Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan 

bakatnya.  

(2)  Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), khusus bagi anak  

yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, 

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan 

pendidikan khusus.263 

 

Setiap anak tentu telah dibekali potensi luar biasa sejak lahir. Potensi ini 

harus dikembangkan dan digali dengan cara pemberian stimulasi yang sesuai. 

 
261 Ibid  
262 Ibid   
263 Mukhtar Latif, Zukhairina, dkk., Op.,Cit., hal: 25 
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Oleh sebab  itu, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan minatnya tanpa adanya 

unsur-unsur paksaan dari luar dirinya. 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Tertulis bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 264 

Selanjutnya, secara terperinci bentuk pendidikan anak usia dini bagi anak 

sejak lahir sampai dengan 12 bulan dan satu sampai tiga tahun (pendidkan 

nonformal) adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, 

mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan 

kemampuan dan ketrampilan pada anak. Usia tiga sampai 6 tahun termasuk masa 

prasekolah (pendidikan formal) bentuk pendidikannya adalah menitikberatkan 

pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi 

motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi 

dan spritual), sosio-emosional (sikap perilaku dan agama), bahasa dan 

komunikasi.265 Bentuk pendidkan perkembangan jasmani yaitu bertujuan untuk 

membentuk anak lebih kreatif, contohnya senang menjajaki lingkungan 

 
264 Ibid  
265 Mansur, M.A, 2005, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal: 

89 
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(mengamati dan memegang segala sesuatu), rasa ingin tahu yang besar (suka 

mengajukan pertanyaan tak henti-hentinya), bersifat spontan menyatakan pikiran 

dan perasaannya (suka berpetualang untuk mendapatkan pengalaman baru), suka 

melakukan eksperimen (membongkar dan mencoba berbagai hal), jarang merasa 

bosan (ada-ada saja yang dilakukan) dan mempunyai imajinasi yang tinggi.266 

Selanjutnya dengan perkembangan rohani yaitu pengembangan kebiasaan 

yang di implementasikan secara terus menerus dalam aktifitas sehari-hari, contoh 

berdoa sebelum melakukan kegiatan, berterima kasih  atau bersyukur kepada 

Tuhan, berterima kasih bila diberi atau ditolong, meminta maaf jika melakukan 

kesalahan, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, tolong menolong 

dengan sesama, taat pada peraturan, tenggangrasa terhadap keadaan orang lain, 

sopan santun, mengendalikan emosi, bertanggungjawab, berani dan tidak malu 

terhadap sesuatu yang benar. 267 

Pasal 28 

(1)  Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan 

dasar. 

(2)  PAUD diselenggarakan tiga jalur (formal, nonformal, dan informal). 

(3)  PAUD jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain 

sederajat. 

(4)  PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman 

penitipan anak, bentuk lain yang sederajat. 

(5)  PAUD jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau 

pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 

 

 

 

 

 
266 Ibid, hal: 19 
267 Ibid 
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4. Pola Perkembangan Anak 

Bagian ini menjelaskan mengenai perkembangan fisik, sosial, emosional dan 

intelektual setiap anak. 

1) Perkembangan Fisik  

Implikasi dalam pengembangan kurikulum: Perkembangan fisik merupakan 

hal penting dalam rentang kehidupan anak. Anak memerlukan waktu yang cukup 

untuk aktivitas secara fisik. Adalah merupakan hal yang penting pada masa 

prasekolah dan sekolah dasar pada kelas awal di mana anak memiliki waktu yang 

cukup untuk beraktivitas secara fisik. Anak-anak sejak lahir sampai tiga tahun 

manakala dorongan dari orang tua dan guru dengan memberikan  kesempatan agar 

anak dapat melakukan kegiatan fisik dengan aman dan tidak mengharapkan 

ketrampilan motorik yang akan dicapai anak. Anak yang berusia empat dan lima 

tahun masih membutuhkan aktivitas fisik yang lebih banyak daripada hanya duduk 

diam saja, meskipun mereka juga masih dapat duduk untuk beberapa waktu tertentu, 

misalnya ketika sedang mendengarkan cerita. 268 

Para guru dan orang tua dari anak harus berpikir secara hati-hati ketika sedang 

merencanakan kegiatan-kegiatan bagi anak. Sebagai contoh, menulis pada garis 

memerlukan kendali motorik halus tang benar-benar baik, dan kebanyakan dari anak-

anak yang berusia lima dan enam tahun belum dapat melakukan kegiatan ini dengan 

baik, tanpa adanya kesukaran yang pantas untuk dipertimbangkan. 269 

 
268 Ibid, hal: 69 
269 Ibid  
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Beberapa hal yang dapat membantu guru dalam mengembangkan keadaan 

fisik dari anak lewat kegiatan-kegiatan, yaitu: 270 

a. Menyediakan permainan diluar ruangan. Permainan yang ada sebaiknya 

merupakan permainan yang dapat mengembangkan ketrampilan memanjat, 

melompat, berlari, dan seterusnya.271 

b. Meyakinkan anak-anak bahwa mereka memiliki suatu kesempatan untuk berada 

di dalam suatu area permainan yang berisi matra, bola karet dan target, dan 

bahan-bahan lain yang dapat mendukung perkembangan anak.272 

c. Bagi setiap anak, peralatan yang ada di dalam rumah diperuntukkan bagi 

perkembangan fisik anak, meliputi perahu goyang, anak tangga susun, 

terowongan, dan seluncuran yang rendah. Ketika anak-anak bertambah besar, 

peralatan yang tepat mencakup perlengkapan memanjat yang lenih rumit, balok 

keseimbangan, dan seterusnya.273 

d. Menyediakan bola yang sesuai dengan usia anak. Bagi setiap anak, bola harus 

berukuran besar dan dibuat dari bahan yang lembut seperti busa dan benang. 

Ketika anak belajar untuk menangkap dan melemparkan bola dengan mudah, 

mereka dapat menggunakan bola yang terbuat dari karet yang lunak. Bola karet 
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yang tahan lamajuga harus disediakan untuk anak yang berusia sekiat lima dan 

enam tahun yang sedang belajar untuk menendang suatu bola.274 

e. Banyak aktivitas kelas yang dapat membantu anak dalam mengendalikan motorik 

halus mereka, seperti melukiskan, memotong dengan gunting, meronce manik-

manik,  menjahit pada karton, dan seterusnya.para guru harus mendorong 

aktivitas ini sesuai dengan indikator perkembangan anak.275 

2) Perkembangan sosial  

Implikasi dalam Pengembangan kurikulum: para guru pada umumnya tidak 

merencanakan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan sosial; 

sebagai gantinya mereka memikirkan  perkembangan sosial sebagai salah satu bentuk 

dari keikutsertaan anak, dalam suatu kegiatan kelas yang bervariasi. Para guru yang 

ingin membantu anak untuk berkembang secara sosial dengan baik akan menyadari 

kemampuan sosial anak-anak dan mengambil keuntungan dari kegiatan kelas yang 

rutin bagi perkembangan mereka yang lenih lanjut. Aktivitas seharusnya dapat 

mendorong anak-anak untuk dapat saling bekerja sama, mengembangkan konsep diri 

mereka, dan untuk memperoleh ketrampilan dalam interaksi dengan anak-anak yang 

lain. Beberapa hal berikut ini merupakancara yang ada untuk 

mempromosikanmengenai adanya suatu pertumbuhan didalam kemampuan sosial.276 

a. Menyediakan sudut berhias di mana anak-anak dapat berdandan untuk 

memainkan berbagai peran. Seragam yang sederhana seperti celemek dan topi 
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dapat membantu anak untuk menyelidiki tentang peran yang baru. Kebutuhan 

yang lain memerlukan bantuan dari keluarga; anal yang lenih tua memerlukan 

penyangga yang lebih baik untu memerankan peranan yang ;lebih besar yang ada 

di dalam masyarakat.277 

b. Bagi anak yang berusia tiga tahun, alat-alat permainan yang baik harus 

mencukupi sehingga hanya akan ada argumentasi yang lebig sedikit dan anak 

perlu untuk menunggu lebih lama lagi untuk mengikuti putaran kegiatan yang 

berikutnya. Ketika anak beranjak dewasa, para guru boleh membantu anak dalam 

memilih salah satu pendekatan ketika mereka sedang menunggu giliran dan 

berbagi mainan dan peralatan seperti misalnya penggunaan sistem menunggu, 

menggunakan suatu pengatur waktu dan seterusnya. 278 

c. Menggunakan boneka untuk model teknik yang sesuai dalam memasuki suatu 

kelompok bermain. Sebagai contoh, guru dapat menggunakan sebuah boneka 

untuk menunjukkan bagaimana seorang anak akan bertanya pada sekelompok 

anak yang sedang bermain balok apakah dia dapat ikut serta bermain di dalam 

kelompok tersebut, tentu saja apabila diperbolehkan oleh kelompok tersebut.279 

d. Mendorong anak untuk membuat keputusan sebanyak mungkin. Dalam bermain 

bebas, izinkan anak untuk memilih dan melakukan sesuatu. Dalam kegiatan di 
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satu hari, seperti musik atau waktu cerita, dorong juga anak untuk memilih salah 

satu lagu atau cerita.280 

e. Model empati dan memperdulikan perilaku serta mendorong anak untuk 

melakukan perilaku ini.281 

f. Bermain peran merupakan solusi untuk memecahkan masalah dalam interaksi 

sosial. Sebagai contoh, anak mungkin akan memainkan peranan tentang 

bagaimana cara membuat suatu pengenalan ketika seorang tamu datang kr dalam 

kelas atau bagaimana cara untuk meminta anak lain untuk berbagi bahan-

bahan.282 

3) Perkembangan Emosional 

Implikasi untuk kurikulum: pertumbuhan emosional dapat didukung melalui 

jenis kelas yang memiliki ciri khas belajar berdasarkan pengalaman,  jika guru 

menyadari tahapan perkembangan yang sedang dilalui oleh anak dan juga hal-hal apa 

saja yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan. Beberapa hal berikut ini 

adalah merupakan salah satu contoh dari aktivitas kelas yang dapat membantu 

anak.283 

a. Mintalah anak untuk menggambarkan suatu situasi di mana rasa frustasi dan 

kemarahan seharusnya ditangani dengan sewajarnya.284 
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b. Menggunakan  boneka sebagai model yang tepat dalam memberi respons 

terhadap emosi. Sebagai contoh, pada anak yang lebih muda, guru mungkin 

menggunakan boneka sebagai model dalam penggunaan bahasa untuk 

menyatakan kemarahan dan bukan dengan cara memukul. Pada anak yang lebih 

tua guru mungkin menjadi model dalam menghilangkan rasa frustasi dengan 

memenangkab suatu perlombaan atau permainan.285 

c. Membantu anak belajar untuk mengakui tentang suatu hal dan memberi label 

terhadap perasaan mereka sendiri ketika mereka mengambil bagian untuk ikut 

serta beraktivitas di dalam kelas.286 

d. Memilih literatur di mana setiap karakter bereaksi dengan emosi yang 

sewajarnya dan mendiskusikan bagaimana mereka merasakan dan juga 

bagaimana  mereka bertindak.287 

e. Memberikan rasa empati bagi anak yang merasa ketakutan dan juga yang 

membutuhkan perhatian. Mereka harus menjadi sesuatu yang nyata bagi anak 

dan tidak boleh meremehkan.288 

f. Izinkan anak untuk berbagi lelucon mereka, hargai setiap tahapan perkembangan 

rasa humor mereka. 289 
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4) Perkembangan Intelektual  

Implikasi dalam Pengembangan kurikulum: perkembangan kognitif dari anak-

anak dalam beberapa langkah yang mencakup tahap sensorimotor, tahap 

praoperational, dan tahap konkret operasional.290 

1. Tahap sensorimotor mulai dari lahir sampai dengan usia dua tahun dimana 

periode ini ditandai oleh adanya interaksi dengan lingkungan  yang berkaitan 

dengan indera, dimulai dengan tindakan refleksif secara berangsur-angsur yang 

dikendalikan oleh anak dan diakhiri dengan tindakan berpikir simbolis. Tahap ini 

adalah untuk mengembangkan gagasan objek ketika anak melihat atau 

mendengar.291 

2. Tahap praoperational dimulai usia dua sampai tujuh tahun, tahap ini ditandai 

dengan kemampuan menghadirkan objek dan pengetahuan melalui permaianan 

simbolis menggambar dan bahasa lisan seperti pengetahuan mengenai nomor, 

jumlah, masa, panjang, berat, dan volume dari objek yang tidak berubah apabila 

secara fisik. Pada tahap ini anak-anak bersikap tidak dapat menerima pendapat 

orang lain dengan mudah. Karakteristik yang lain pada tahap ini adalah 

pemusatan yaitu mulai memperhatikan satu titik permasalahan, menghirauan satu 

unsur suatu masalah pada waktu yang sama dan tidak dapat mengkoordinir 

informasi dari berbagai sumber seperti mengamati dua objek yang berbeda.  

Selanjutnya karakteristik dalam tahap ini adalah kesukaran yang dihadapi oleh 
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seorang anak yang berusaha membalikkan pemikiran. Contoh: amak-anak 

memiliki kesulitan berpikir tentang perubahan bentuk objek yang berhubungan 

antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. 292 

3. Tahap operasional konkret dimulai pada usia tujuh sampai sebelas atau dua belas 

tahun. Tahap ini adalah memungkinkan untuk menyelesaikan masalah dengan 

mengkoordinasikan informasi yang didapat lebih dari satu sumber yang ada 

dalam memecahkan masalah, dapat menrima pendapat orang lain dengan mudah, 

anak lebih suka memeriksa kembali kesimpulan pemikiran yang telah anak buat 

sendiri. Contoh: belajar untuk membaca dan menulis dengan baik, memahami 

objek dengan baik dan memiliki kemampuan untuk berpikir secara nyata, 

sehingga menjadi bagian dari setiap pengalaman anak.293 

C. HAMBATAN PELAKSANAAN PAUD DALAM UPAYA PEMENUHAN 

HAK ANAK UNTUK TUMBUH KEMBANG DI KECAMATAN 

BANYUMANIK 

Hambatan yang dialami di PAUD Ash-Shighor, Cahaya Hati dan 

Citrapata tidak jauh berbeda. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru 

menyatakan bahwa, dalam upaya pemenuhan hak atas tumbuh kembang adalah 

jumlah guru, spesifikasi pendidikan guru, kurangnya kerjasama dengan orangtua dan 

minat anak yang berbeda-beda. Agar PAUD berjalan dengan baik kegiatan 

seharusnya setiap kelompok umur lebih dari satu guru dan terdapat guru khusus 
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untuk melayani anak-anak yang hiperaktif dan kurang aktif, sehingga kegiatan PAUD 

dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal dalam pemenuhan hak anak untuk 

tumbuh kembang  selain itu diharapkan guru PAUD memiliki pendidikan yang sesuai 

dengan kualifikasi yaitu sarjana pendidikan anak usia dini sehingga dapat mengatasi 

masalah yang muncul pada anak sesuai dengan bidang keilmuannya.294 

Salah satu bentuk terwujudnya pemenuhan hak atas pemenuhan hak anak 

untuk tumbuh kembang  adalah melalui program PAUD, apabila tenaga pendidik 

memberikan stimulasi yang optimal dan didukung peran orangtua dalam tumbuh 

kembang anak. Pemantauan  tumbuh kembang anak diisi pada Kartu Kembang Anak 

(KKA). Jumlah tenaga pendidik yang kurang dan kurangnya kerjasama dengan 

orangtua juga merupakan hambatan optimalnya tumbuh kembang anak. Sebagian 

besar orang tua yang menitipkan anaknya di PAUD adalah ibu bekerja, sehingga 

waktu mereka habis untuk bekerja dan anak kurang mendapatkan stimulasi 

perkembangan saat di rumah. Hal ini membuat perkembangan anak juga kurang 

optimal karena stimulasi hanya dilakukan di sekolah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru PAUD 

Ash-Shighor, Cahaya Hati, dan Citrapata menyatakan bahwa, hambatan 

penyeleggaraan kegiatan PAUD yang mendukung tumbuh kembang anak yaitu 

minimnya anggaran dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan berbagai 

kegiatan yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak, selain itu juga 
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(Kepala Sekolah PAUD Citrapata), Wawancara Tanggal 16 Januari 2018 



143 

 

terdapat anak yang kurang aktif  dalam pembelajaran, hanya berdiam diri saat 

mengikuti pembelajaran disekolah. Ada juga anak yang perkembangan bahasanya 

kurang, kosakata yang dikuasai hanya sedikit dan belum lancar dalam berbicara, serta 

ada anak yang terlalu aktif (hiperaktif) yang tidak mau berdiam diri saat diberi 

pembelajaran, anak lebih suka bermain dan berlari-lari.295  

Minimnya anggaran dana untuk menyelenggarakan kegiatan di PAUD 

yaitu penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar sehingga PAUD yang 

diteliti di Kecamatan Banyumanik menggunakan sarana dan prasarana yang ada 

dengan diolah sekreatif mungkin sebagai pengganti kegiatan belajar. Contoh : 

kegiatan berenang yang seharusnya dilakukan di kolam renang tetapi tidak dapat 

dilakukan karena kurangnya anggaran dana sehingga sekolah menggantikan kegiatan 

berenang dengan kolam renang buatan (kolam renang karet balon).  

Perilaku anak memberikan gambaran apakah ia tumbuh kembang dengan 

optimal secara psikologis. Faktor yang mempengaruhi perilaku anak adalah perilaku 

orangtua mereka, antara lain yaitu: 

a. Bersikap terlalu Protektif 

Orangtua secara naluri akan melindungi anaknya dari segala bahaya, tetapi 

terkadang orangtua menjadi terlalu takut mengenai hal-hal buruk yang akan 

terjadi pada anaknya. Tidak ada salahnya membiarkan anak bermain di luar, 

berinteraksi dengan teman sebayanya dan melakukan kegiatan bersama orang 
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yang dikenal. Memberikan keleluasaan pada anak agar anak belajar mandiri, 

percaya diri dan memiliki kematangan emosional, tetapi tetap melakukan 

pengawasan. 

b. Terlalu cepat memberi bantuan 

Membiarkan anak mencoba mengatasi sendiri masalah yang dihadapi, jangan 

langsung membantunya, contoh: ketika anak sedang berlari lalu terjatuh, 

sebelum membantunya perhatikan terlebih dahulu apakah anak mampu bangun 

sendiri. Saat anak mempunyai masalah dengan teman sekolah, anjurkan anak 

untuk berusaha menyelesaikan dengan temannya atau guru terlebih dahulu, 

sebelum orangtua turun tangan mengatasi masalahnya. Hal tersebut dapat 

membantu anak menghadapi kesulitan secara mandiri ketika beranjak dewasa.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada orangtua anak yang kurang aktif dan 

terlalu aktif di sekolah menyatakan bahwa anak dilarang bermain di luar rumah 

dengan teman sebayanya saat berada di rumah, hanya diperbolehkan bermain dengan 

anggota keluarga yang berada dirumah. Ada juga orangtua yang jarang mengajak 

anaknya berkomunikasi, sehingga anak mengalami keterlambatan dalam berbicara. 

296 

Peran orang tua dalam membentuk pemenuhan hak anak harus benar-benar 

memperhatikan perkembangan anak dari sedini mungkin baik fisik maupun secara 

psikologi. Contoh : memberikan gizi yang seimbang untuk tumbuh kembang anak, 
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mendapatkan pendidikan yang baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

layak. Untuk perkembangan psikis seperti memberikan rasa nyaman dan aman, 

menjauhkan anak dari hal yang berbahaya, dan tidak memberikan makanan yang 

berbahaya untuk perkembangannya. 

D. KETERKAITAN REGULASI TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK 

UNTUK TUMBUH KEMBANG PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

(PAUD) 

Pemenuhan hak anak yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap anak 

yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 bahwa setiap 

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan anak 

menjamin kesejahteraan anak sejalan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 yang menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan anak baik secara rohani, jasmani, dan sosial.  

Berdasarkan  Konvensi Hak Anak  memiliki  dasar pemenuhan hak anak 

terdapat pada Pasal 28  yang mengatur tentang hak atas pendidikan dan negara 

berkewajiban menjamin setidaknya pendidikan dasar disediakan secara cuma-

cuma dan berlaku wajib sebagai asas dasar perlindungan terhadap pemenuhan hak 

anak. Hak atas pendidikan anak  juga diatur pada Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 dan Pasal 9, bahwa setiap 

anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka tumbuh dan 
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kembang termasuk bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa.  

Hak pendidikan anak diperkuat juga pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pendidikan anak usia 

dini sebagai upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, yang didapatkan 

melalui penyelenggaraan PAUD. Secara terperinci pendidikan anak usia dini telah 

diatur sesuai Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada Permendikbud 

Nomor 137 Tahun 2014 dan diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, 

peraturan ini merupakan salah satu bentuk impelementasi dari kurikulum yang 

telah diatur Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Pedidikan Anak Usia Dini.  

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 

2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dengan tempat penelitian belum 

sejalan karena kualifikasi standar tenaga pendidikan yang tersedia belum 

memenuhi standar yang telah diatur oleh peraturan perundangan sehingga dalam 

proses implementasi kurikulum tidak berjalan optimal, hal tersebut menjadi 

hambatan dalam regulasi yang ada.   

 


