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PENGEMBANGAN KURIKULUM 

PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

(S1 PG-PAUD) 

DALAM RANGKA MENGHASILKAN PENDIDIK YANG BERMUTU1 

 

Rasional  

Pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor kunci kesuksesan 

pembangunan suatu bangsa, karena itu berbagai upaya pengembangan sumber daya 

manusia haruslah merupakan suatu proses yang berkesinambungan sejak usia dini 

sampai usia dewasa yang sifat berkelanjutan/tidak pernah selesai dalam kerangka 

pendidikan sepanjang hayat.  

Perubahan pandangan dalam dunia pendidikan dan berbagai perkembangan 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) membawa dampak pada 

berbagai aspek pendidikan, termasuk pada kebijakan pendidikan. Jika pada awal-awal 

kemerdekaan, fokus perhatian pemerintah lebih tertuju pada jenjang pendidikan dasar, 

menengah, dan tinggi, maka secara berangsur-angsur setelah itu, perhatian pemerintah 

juga tertuju pada pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yaitu pendidikan anak 

usia dini (PAUD).  

Perhatian tersebut akhir-akhir ini bahkan semakin meningkat setelah berbagai 

penelitian di bidang gizi, neurologi, psikologi perkembangan dan pendidikan 

menunjukkan pentingnya PAUD. Hasil-hasil studi dibidang neurologi antara lain 

mengungkapkan  bahwa ukuran otak anak pada usia 2 tahun telah mencapai 75 % dari 

ukuran otak ketika dia dewasa dan pada usia 5 tahun telah mencapai 90 % dari ukuran 

otak setelah ia dewasa (Santrock, 2002). Ini berarti bahwa pada usia dini inilah terjadi 

perkembangan otak, kecerdasan, dan kemampuan belajar anak yang signifikan. 

Sementara itu, para ahli gizi menyimpulkan bahwa pembentukan kecerdasan pada 

masa dalam kandungan dan usia dini ternyata sangat tergantung pada asupan gizi 

yang diterima. Makin tinggi kualitas asupan gizi yang diterima, makin tinggi pula 

status kesehatan anak, dan tinggi-rendahnya status kesehatan anak yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan kemampuan belajar.  

Disisi lain, hasil penelitian dibidang pendidikan menunjukkan bahwa 

keterlibatan orang tua dalam memberikan alat permainan yang sesuai dengan usia 

anak dan pemberian stimulasi yang bervariasi dalam aktivitas keseharian menjadi 

prediktor terhadap perkembangan IQ anak (Shaver dan David, 1993).  Begitu pula 

sebaliknya, ketidakkeharmonisan dalam keluarga, sikap dingin, penolakan kehadiran 

anak dan pemberian hukuman yang tidak sesuai, berpengaruh terhadap perkembangan 

perilaku menyimpang (Young,2002; Shaver dan David R, 1993).  Demikian juga 

perhatian dan dukungan emosional orang tua terhadap anak pada usia dini 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya perkembangan kognitif anak (Lawson, 

Katharine  dan Ruff,  2004). 

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa PAUD merupakan satu tahap 

pendidikan yang tidak dapat diabaikan karena ikut menentukan perkembangan dan 

keberhasilan anak dimasa datang. Seiring dengan pemikiran di atas, tuntutan dan  

kebutuhan layanan  pendidikan anak usia ini pada saat ini cenderung semakin 
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meningkat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak 

usia dini,  kesibukan orang tua, dan banyaknya sekolah dasar yang mempersyaratkan 

calon peserta didiknya telah mengikuti pendidikan di Taman Kanak-kanak telah 

mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga penyedia layanan pendidikan anak 

usia dini, seperti Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB),  Taman 

Kanak-kanak dan Satuan PAUD Sederajat (SPS). Bahkan berdasarkan pengamatan 

sepintas, program layanan PAUD juga telah merambah pada Posyandu dan Bina 

Keluarga Balita yang diselenggarakan oleh kader-kader tim penggerak PKK 

diberbagai daerah.  

Terlepas dari hal tersebut di atas, selama ini pemahaman yang dimiliki 

orangtua barangkali hanya terbatas pada kebutuhan bahwa anaknya harus masuk TK 

sebelum ke SD, bahkan banyak yang mengharapkan agar anaknya sudah mampu 

membaca, menulis dan berhitung setelah mengikuti pendidikan di TK,  padahal bila 

dilihat kompetensi dasar dan indikator di TK tidak mengharuskan pencapaian 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Keputusan untuk membelajarkan 

tentang hal tersebut harus dengan pertimbangan berdasarkan faktor kematangan dan 

kesiapan belajar masing-masing anak. 

Melihat kondisi tersebut,  maka kebutuhan untuk menyiapkan guru yang 

mampu mengasuh dan membimbing anak usia sejak lahir sampai 6 tahun merupakan 

suatu keharusan dan mendesak. Merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 

2005,  pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi anak pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka yang dimaksud pendidik pada lembaga PAUD adalah seseorang yang  

memiliki kompetensi untuk memberikan layanan tumbuh kembang anak baik di  TK, 

KB, TPA dan atau bentuk pendidikan lain yang sederajad. Saat ini, sebutan untuk 

pendidik anak usia dini cukup bervariasi dan berbeda antara satu lembaga dan atau 

daerah dengan lainnya, misalnya ada yang menyebutnya dengan guru, bunda, 

ustad/ustadjah, kakak pengasuh, bahkan ada yang memanggilnya dengan sebutan 

dengan lebih akrab, seperti halnya yang terjadi di Taman Tumbuh Kembang Ceria, 

Laboratorium Anak Usia Dini, Universitas Negeri Jakarta, anak-anak memanggil 

gurunya dengan sebutan ’tante’.   

Secara kuantitas, berdasarkan data dari Direktorat PAUD (Dikti, Depdiknas, 

2007), jumlah anak usia dini yang tertampung pada lembaga pendidikan anak usia 

dini masih sangat rendah yaitu sebanyak 7.155.165 anak atau sebesar 27,34%. 

Sementara itu, jumlah lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini juga sangat 

terbatas yaitu 2.330 lembaga yang meningkat menjadi 10.142 lembaga pada tahun 

2004. Jumlah guru mencapai 4.258 orang dengan kualifikasi pendidikan SLTA 

sebanyak 72,8%, diploma 21,4% dan sarjana sebanyak 5,8%. Data ini menunjukkan 

kurangnya tenaga pendidik anak usia dini dengan kualifikasi pendidikan minimal 

diploma dua atau yang setara. Kondisi ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang 

bagi pengembangan program studi pendidikan anak usia dini dalam rangka pengadaan 

tenaga pendidik baru dan peningkatan kualifikasi tenaga pendidik yang sudah ada. 

Dengan demikian, program studi pendidikan anak usia dini mempunyai nilai positif 

untuk dikembangkan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).  

Jumlah tersebut diduga kuat akan terus bertambah seiring dengan 

berkembangnya minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke KB dan atau TK / 

RA bahkan melalui Pos-Pos PAUD yang terintegrasi dengan Bina Keluarga Balita 
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ataupun Posyandu; dengan demikian dapat diprediksi kebutuhan akan pendidik anak 

usia dini yang ’bermutu’ akan terus bertambah dari waktu ke waktu. 

Disisi lain, berbagai program pendidikan anak usia dini juga telah dirancang 

dan dikembangkan diberbagai Kementerian dan Direktorat, seperti Direktorat 

Pendidikan Anak Usia Dini (Direktorat PAUD Depdiknas), Direktorat TK/SD 

(Depdiknas), Pusat Pengembangan Kurikulum (Depdiknas), Pusat Pelatihan dan 

Pembinaan Guru (P3G), BKKBN (melalui Program Bina Keluarga Balita), Direktorat 

Kelembagaan Agama (melalui Program Pendidikan Raudhatul Athfal, Departemen 

Agama), Departemen Dalam Negeri (melalui 10 Program PKK), Departemen Sosial 

(melalui Program Kesejahteraan Anak KB dan TPA), Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan (melalui Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), dan 

Departemen Kesehatan (Program Posyandu). Berdasarkan data Direktorat PAUD, 

85% - 90% pengembangan kelembagaan pendidikan anak usia dini dilakukan oleh 

yayasan yang berbasis masyarakat, baik yang berorientasi pada pemerolehan 

keuntungan finansial maupun sosial.  

 

Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan PAUD 

Dalam rangka mengembangkan PAUD berbagai kebijakan telah dikeluarkan 

oleh pemerintah, mulai dari sistem perundang-undangan, sampai dengan hal-hal yang 

bersifat teknis operasional. Berbagai ketentuan tentang pendidikan anak usia dini 

termuat dalam UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.    

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk diperoleh semua anak, 

karena pendidikan merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh setiap 

individu untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya. Keberlangsungan pendidikan bagi 

setiap warga negara perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak 

terutama pemerintah ((http.://www.kompas.com/13 Oktober 2003). Peran dan 

tanggungjawab pemerintah terhadap pengasuhan, pendidikan dan pengembangan anak 

usia dini di Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk berbagai kebijakan dan 

kesepakatan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 

Secara nasional, acuan kebijakan pengasuhan, pendidikan dan pengembangan 

anak usia dini di Indonesia memiliki landasan hukum, sebagai berikut: (1) 

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap 

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

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 1 

dipertegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Undang-

undang nomor 23 tahun 2003  tentang Perlindungan Anak,  pasal 3 yang berbunyi, 

“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan 

sejahtera”, sedangkan berkaitan dengan  hak memperoleh pendidikan tertulis pada 

pasal 9 ayat 1 yang berbunyi,  “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan 

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya (Departemen Sosial RI, 2002);  (3) Undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi, 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
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serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab, sedangkan berkaitan pendidikan anak usia dini tertulis  pada pasal 

28 ayat 1 yang berbunyi “Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak 

lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pendidikan dasar”. Selanjutnya pada Bab I, pasal 1, butir 14 ditegaskan bahwa 

pendidikan anak usia dini 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.  

Berdasarkan landasan kebijakan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa 

pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini merupakan intervensi lingkungan 

untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila bangsa 

Indonesia menginginkan warga negaranya menjadi cerdas, maka hak atas pendidikan 

perlu diberikan seluas-luasnya kepada semua golongan masyarakat, sejak usia dini 

sampai usia lanjut. 

Secara internasional, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini semakin 

serius sejak dicanangkannya: (1) Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Jomtien-

Thailand (1990) yang memperjuangkan kesejahteraan bagi anak di seluruh dunia; (2) 

Konvensi tentang hak-hak anak (Convention on The Right of the Child) yang 

menegaskan bahwa perlunya perlindungan dan perkembangan anak dalam 

mendapatkan layanan pendidikan dasar dan keaksaraan; (3) Deklarasi Dakar di 

Senegal (2000)  yang  bertemakan, pendidikan untuk semua dan semua untuk 

pendidikan (Education for all and all for education). Pada butir pertama dari enam 

tujuan dalam dokumen kerangka aksi pendidikan untuk semua (The Dakar 

Framework for Action Education for All) ) telah disepakati bahwa perlu  memperluas 

dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini, terutama 

bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung”, sedangkan butir kedua 

berbunyi “menjelang tahun 2015, menjamin semua anak, khususnya anak perempuan, 

anak-anak dalam keadaan sulit dan anak yang termasuk minoritas etnik, mempunyai 

akses, bebas, dan wajib menyelesaikan pendidikan dasar dengan kualitas yang baik 

(Napitupulu, 2000);  (4) Pertemuan pendidikan dunia di New York (2002), yang telah 

menyepakati untuk menciptakan dunia yang aman bagi anak (World Fit for Children) 

dengan dicanangkannya kehidupan yang sehat bagi anak. Salah satu prinsip yang 

terkait dengan kesehatan menyebutkan bahwa setiap anak harus memulai kehidupan 

dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kelangsungan hidup, perlindungan, 

pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan sehat dan gizi yang memadai 

merupakan hal yang mendasar dari pembangunan manusia; (5) Pertemuan di Kairo-

Mesir (2003), yang agenda utama masalah perawatan dan pengembangan anak usia 

dini (Early Childhood Care and Development); dan (6) Pertemuan negara ASEAN di 

Jakarta (2004) berupa seminar  dengan tema ”The 3rd Regional Seminar for ASEAN 

Project on Early Childhood Care and Development (ECCD)  yang membahas tentang 

advokasi dan mobilisasi sosial tentang ECCD dalam konteks global. 

Berbagai bentuk kebijakan dan kesepakatan baik secara nasional maupun 

internasional di atas, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk menyusun 

berbagai program yang terkait dengan pengasuhan, pendidikan dan pengembangan 

anak usia dini. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah adalah ditetapkannya 

beberapa kebijakan dasar yang termuat dalam dokumen Program Nasional Bagi Anak 
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Indonesia (PNBAI) sampai 2015, yang isinya adalah: (1) Mewujudkan anak yang 

sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal melalui pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan kerjasama lintas sektoral, perbaikan lingkungan, peningkatan kualitas 

serta jangkauan upaya kesehatan, peningkatan sumberdaya, pembiayaan dan 

manajemen kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) 

Mewujudkan anak yang cerdas, ceria dan berahlak mulia melalui upaya perluasan 

aksesibilitas, peningkatan kualitas, dan efisiensi pendidikan serta partisipasi 

masyarakat; (3) Mewujudkan perlindungan dan partisipasi aktif anak melalui 

perbaikan mutu pranata sosial dan hukum, pemerataan dan perluasan jangkauan 

pelayanan terutama bagi anak yang berada dalam keadaan darurat dalam jaringan 

kerja nasional dan internasional (Jalal, Depdiknas, 2005). 

Berdasarkan sejumlah rujukan tersebut jelaslah bahwa setiap warga negara 

Indonesia wajib memperoleh pendidikan yang berlangsung secara terus menerus 

seumur hidup. Khusus tentang tujuan pendidikan anak usia dini dapat dimaknai 

bahwa setiap lembaga pendidikan  anak usia dini baik formal, informal dan non 

formal bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, 

demokratis dan koperatif agar semua potensi dan dimensi perkembangan yang ada 

dalam diri anak dapat berkembang dengan optimal sesuai dengan potensi yang ada 

pada diri masing-masing anak.  

Pada dasarnya selain mengacu pada berbagai landasan yuridis di atas, 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini haruslah memiliki landasan teoritis dan 

empiris yang merupakan kumulatif dari pendidikan yang dilaksanakan dari masa 

kemasa. Perlu adanya kesadaran dari pihak orangtua bahwa mereka adalah pendidik 

yang pertama dan utama bagi seorang anak di dalam keluarga. Atau dengan perkataan 

lain orangtua merupakan pendidik alamiah bagi anaknya sendiri. Selain itu, 

berdasarkan landasan spiritual orangtua sesuai dengan kodratnya sebagai mahluk 

Tuhan diberkahi tanggungjawab untuk mengatur dan memimpin kehidupan (khalifah) 

di muka bumi ini terutama pada periode awal kehidupan anaknya. 

Pada kenyataannya, data tahun 2005 menunjukkan bahwa dari 28 juta anak 

usia lahir-6 tahun, sebanyak 73 persen atau sekitar 20,4 juta anak belum mendapatkan 

pendidikan usia dini; sedangkan sisanya 27 persen atau sekitar 2,7 juta anak, sudah 

mengeyam pendidikan usia dini di lembaga pendidikan non formal seperti kelompok 

bermain, tempat penitipan anak dan taman kanak-kanak. Berdasarkan data tersebut 

yang cukup memprihatinkan bahwa rasio layanan lembaga pendidikan anak usia dini 

terhadap anak yang dapat dilayani baru mencapai perbandingan 1:86 (Jalal,  

Depdiknas,2005). Melalui gerakan pengembangan anak usia dini pada jalur 

pendidikan nonformal telah terjadi peningkatan terutama pada program kelompok 

bermain jumlah anak yang terlayani mencapai 150.501 sebelumnya hanya sekitar 

4800 anak dan di taman penitipan anak ada 15.305 sebelumnya hanya sekitar 9200 

anak (Gutama, http:/www.tempointeraktif/hg/nasional/2006/03/16/brk.2006316-  

75129.id.html, 2006).  

Melihat kenyataan tersebut, maka diperlukan adanya suatu terobosan untuk 

memberdayakan dan mensinergikan semua potensi yang telah ada dimasyarakat 

dalam rangka tercapainya layanan terhadap tumbuh kembang anak secara utuh, 

menyeluruh dan terintegrasi. 

Sementara itu, dalam bidang pembelajaran pada jalur pendidikan formal telah 

ada kurikulum 2004 yang menjadi acuan dalam memberikan layanan pendidikan di 

TK dan atau bentuk lain yang sederajat, sementara itu pada jalur pendidikan 

nonformal, pemerintah dalam hal ini Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Non Formal dan Informal (dulu dikenal dengan Ditjen Pendidikan Luar 
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Sekolah) telah menghasilkan acuan pembelajaran berupa ‘menu pembelajaran generik 

PAUD’, berupa program pendidikan anak usia dini lahir sampai 6 tahun) yang bersifat 

holistik yang dapat digunakan dalam memberikan layanan pendidikan pada semua 

jenis program yang ditujukan bagi anak usia dini. Penggunaan istilah menu 

pembelajaran generik dimaksudkan agar pedoman tersebut tidak diikuti secara kaku.  

 

Realita Pembelajaran Anak Usia Dini 

Kebijakan pemerintah dibidang PAUD seperti yang telah dipaparkan di atas 

bertujuan untuk menggalakkan pendidikan anak usia dini agar berlangsung sesuai 

dengan hakikat pendidikan anak usia dini itu sendiri. Pada kenyataannya, pendidikan 

anak usia dini yang ada di Indonesia selama ini lebih banyak dilaksanakan oleh 

masyarakat. Banyaknya TK dan KB yang diselenggarakan oleh masyarakat 

menunjukkan besarnya minat masyarakat pada PAUD ini. Melihat kondisi demikian, 

pernyataan Fasli Jalal (2004) menjadi sangat menarik, dikatakan bahwa pemerintah 

tidak akan mengambil alih peran masyarakat yang sudah ada, sebaliknya, pemerintah 

akan memfasilitasi, mendorong, dan melengkapi berbagai kegiatan yang sudah ada, 

agar jangkauan layanan dan mutu pendidikan yang mereka selenggarakan terus 

meningkat. Selanjutnya dikatakan bahwa upaya yang perlu, telah dan tengah 

dilakukan adalah antara lain mengintegrasikan penanganan pendidikan anak usia dini 

dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di lapangan. 

  Dari sisi pendidikan, masih banyak hal penting yang perlu mendapat perhatian 

para pendidik ’guru’ PAUD, misalnya adanya kecenderungan mengajarkan membaca 

dan menulis untuk anak usia dini. Kecenderungan ini tampaknya juga dipicu dan 

dipacu oleh para orangtua dan atau pihak sekolah dasar itu sendiri. Orangtua akan 

merasa bangga jika anak-anaknya yang masih berada di TK atau Kelompok Bermain 

sudah mampu membaca dan menulis. Tidak jarang kemampuan membaca dan 

menulis yang dimiliki oleh anak TK atau bahkan anak-anak dalam Kelompok 

Bermain dijadikan ukuran kualitas sebuah KB atau TK; dan pada gilirannya, ukuran 

ini akan mempengaruhi popularitas KB atau TK. Praktek yang dipaparkan di atas 

hanyalah sebagian kecil dari berbagai kondisi yang ada dan perlu dibenahi.   

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. Kemudian menempatkan posisi guru sebagai 

pendamping, pembimbing serta fasilitator bagi anak. Proses pendidikan seperti ini 

dapat menyeimbangkan bentuk pembelajaran yang hanya berorientasi pada kehendak 

guru yang menempatkan anak secara pasif dan guru menjadi dominan. 

Kebergantungan (dependent) anak pada pendidik diawal kehidupannya memang 

sesuatu yang wajar, tetapi dengan berjalannya waktu ada saatnya anak harus lebih 

mandiri (independent), sehingga  perlu adanya keseimbangan antara peran dan pola 

pengasuhan dari pendidik yang terlalu dominan menjadi lebih demokratis agar anak 

memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dunia di sekitar.  

Pada kenyataannya, pembelajaran yang berpusat pada anak untuk sementara 

ini masih jauh dari yang dinginkan. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan di lapangan, 

seperti yang diungkap oleh pengamat pendidikan Arief Rachman bahwa proses 

belajar mengajar di sekolah sampai saat ini masih berpusat pada guru-teacher 

centered dan belum pada anak-student centered (Rahman,2004) Hal ini dapat 

dimaknai bahwa proses pembelajaran di sekolah cenderung tidak mengembangkan 
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cara berpikir kritis, kreatif dan inovatif, tetapi hanya memperkokoh kemampuan otak 

sebelah kiri. Fenomena yang tampak adalah banyak guru mendidik anaknya agar 

duduk manis, diam dan menjadi pendengar saja.  Anak kreatif yang selalu bergerak 

dan banyak bertanya justru dipandang sebagai anak yang nakal dan memusingkan. 

Pendapat di atas didukung oleh hasil penelitian Musthafa (2005) bahwa 

terdapat beberapa permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas yaitu: (1) peran 

guru masih sangat dominan, hal ini dibuktikan dengan kegiatan utama guru di dalam 

kelas hanyalah menyampaikan informasi yang bersifat satu arah sehingga anak 

cenderung menjadi pasif, (2) sebagian besar guru menyandarkan pemilihan bahan 

ajarnya pada buku teks yang telah baku, sehingga peserta didik kurang mendapatkan 

perspektif yang realistik dan berdayaguna bagi pemecahan maalah dalam kehidupan 

sehari-hari, (3) Adanya pengaturan tempat duduk dan penugasan yang cenderung 

mengisolasi satu anak dengan anak lainnya, sehingga mempersulit komunikasi dan 

pertukaran pikiran antar peserta didik, (4) pertanyaan yang dilontarkan lebih banyak 

bersifat konvergen daripada divergen, sehingga melumpuhkan kreativitas anak (dis-

empowering).  

Hal tersebut di atas telah berdampak pada pola mengajar guru dan 

memunculkan fenomena berperilaku baru pada anak seperti ketakmampuan 

mengekspresikan pendapat, berpikir simplistik, terperangkap dalam kedangkalan 

pikiran sendiri-sendiri dan kelumpuhan kognisi. 

 

Keberadaan Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini  

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa PAUD 

dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. 

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

Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajad. PAUD pada jalur pendidikan nonformal 

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

yang sederajad; Sedangkan PAUD pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga 

atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, saat ini mulai muncul 

sekolahrumah yang lebih dikenal dengan sebutan homeschooling. 

Selama ini sebagian besar guru/pendidik PAUD khususnya guru TK 

dihasilkan melalui Program Diploma 2 PGTK dan beberapa program S1 PAUD yang 

merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta dan S1 PGTK yang merupakan pilot project pada 

Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. 

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa pendidikan pada PAUD 

wajib memiliki latar belakang pendidikan S1 atau D4. Selanjutnya dengan 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, maka program Diploma 2 

PGTK yang selama ini ada perlu ditata kembali, sehingga mencakup program S1 dan 

pendidikan profesi. Penataan ini dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga guru/ 

pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagaimana diamanatkan 

oleh undang-undang bahwa guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, 

keperibadian, sosial dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.  

Jadi, berdasarkan asas kepatuhan, maka semua guru di Lembaga Pendidikan Anak 

Usia Dini haruslah memiliki pendidikan S1/D4 ditambah pendidikan profesi guru 

PAUD.   
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Terkait dengan pernyataan pada kalimat terakhir di atas, Dirjen DIKTI dalam 

kata pengantar yang tertulis pada NASKAH AKADEMIK PG-PAUD dan Rambu-

rambu Penyelenggaraan Program S1 PG-PAUD (Depdiknas, Dikti, 2007) menyatakan 

bahwa PAUD adalah pendidikan yang lebih banyak memerlukan pola pengasuhan dan 

penumbuhkembangan kemampuan dasar peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan 

calon guru/pendidik PAUD juga lebih menekankan pada kompetensi untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 

pendidikan calon guru /pendidik PAUD dapat dilakukan dengan pola berkelanjutan / 

menerus (konkuren) antara pendidikan S1 dan pendidikan profesi. Program inilah 

yang disebut dengan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD). 

Namunpun demikian, tetap memberikan peluang bagi peserta didik yang telah lulus 

program S1 tetapi tidak ingin menjadi guru/pendidik untuk keluar dengan 

memperoleh ijasah S1 Pendidikan PAUD. Kemudian, dijelaskan pula bahwa sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, PG-PAUD juga memberikan 

peluang lulusan S1 psikologi dan pendidikan lainya untuk menempuh program 

pendidikan profesi Guru PAUD dengan persyaratan dan prosedur tertentu. 

 

Konteks Tugas dan Ekspektasi Kinerja Guru PAUD ’Bermutu’ 

Guru lulusan S-1 PG-PAUD memiliki kualifikasi akademik untuk 

memberikan layanan pendidikan kepada anak usia lahir-6 tahun, bahkan UNESCO 

mencanangkan bahwa layanan anak usia dini adalah lahir-8 tahun. Hal ini pulalah 

yang menyebabkan kompetensi lulusan S1 PG-PAUD di Fakultas Ilmu Pendidikan 

khususnya membekali mahasiswa dengan berbagai bentuk stimulasi bagi anak sejak 

lahir sampai dengan bentuk pembelajaran di SD kelas rendah.  

Sejak lahir sampai usia tiga tahun pengasuhan dan pendidikan bagi anak lebih 

diperankan oleh orang tuanya. Agar pengasuhan yang dilakukan dalam keluarga 

berjalan sesuai dengan perkembangan anak, berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh 

pemerintah maupun oleh masyarakat, seperti adanya Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang mencoba 

membantu keluarga mengidentifikasi perkembangan anaknya dan memberikan 

intervensi dini jika diperlukan.  

Setelah usia tiga tahun, anak-anak sudah mulai memasuki dunia yang lebih 

luas, yaitu Kelompok Bermain, dan pada usia empat tahun mereka memasuki 

pendidikan di TK/RA. Dengan semakin meluasnya lingkungan anak dari keluarga ke 

Kelompok Bermain dan atau ke TK, tidaklah berarti bahwa anak-anak ini sudah siap 

lepas dari orang tua atau pengasuhnya. Pemandangan yang sering tampak di KB atau 

TK, khususnya pada bulan-bulan pertama, adalah banyaknya orang tua/pengasuh 

yang menunggui anaknya dan ikut duduk bersama anak-anaknya. Hal ini terjadi 

karena anak-anak ini belum siap berpisah dari orang tua/pengasuhnya, meski untuk 

waktu yang sangat singkat. Maka tidaklah mengherankan jika kelas KB atau TK 

selalu penuh sesak, bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang tua atau 

pengasuh anak. 

Sehubungan dengan kondisi yang dipaparkan di atas, seorang guru PAUD, 

harus memahami benar konteks kerjanya, yaitu mendidik anak usia lahir-6 tahun, 

sebagai tugas utama. Dia juga harus mampu menjalin komunikasi yang positif dengan 

para orang tua/pengasuh, di samping tugas utamanya untuk mengasuh/mendidik anak-

anak yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, seorang guru PAUD harus 

memahami dengan benar peta perkembangan anak mulai dari usia sejak lahir sampai 
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6 (enam) tahun. Ia harus memahami benar bahwa setiap anak merupakan individu 

yang unik dengan potensi yang dapat dikembangkan secara optimal. Pemahaman ini 

akan sangat bermanfaat baginya dalam menyediakan berbagai kegiatan bermain 

sambil belajar yang mampu menstimulasi bertumbuh-kembangnya potensi yang 

dimiliki anak. Ia juga diharapkan mampu menilai apakah berbagai kegiatan bermain 

sambil belajar yang disediakannya mempunyai dampak positif bagi perkembangan 

potensi anak. Berdasarkan hasil penilaian tersebut guru PAUD harus mampu 

melakukan penyesuaian terus menerus sehingga kegiatan bermain sambil belajar yang 

diupayakannya makin berdampak positif bagi perkembangan anak.  

Salah satu sisi positif dari lulusan LPTK Program Studi PAUD adalah 

tersedianya banyak peluang dalam beberapa bidang pekerjaan seperti berprofesi 

sebagai tenaga guru di play group (kelompok bermain), Taman Kanak-kanak atau 

Raudhatul Athfal, pembina tenaga pengasuh taman pengasuhan anak, pengelola atau 

pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini, pengawas (supervisor) lembaga 

anak usia dini, perancang dan pengembang media bahan ajar dan alat permainan 

edukatif anak usia dini, jurnalis anak usia dini, serta pelayanan (advokasi) hukum dan 

perlindungan anak. Ahli pendidikan anak usia dini juga dapat memberikan pelayanan 

konsultasi dan edukasi pada masyarakat pengguna jasa kelembagaan dan program 

pendidikan anak usia dini. Dengan demikian terdapat hubungan yang sinergis antara 

kebutuhan di lapangan dengan LPTK. 

 

Standar Kompetensi Guru PAUD 

Tidak berbeda halnya dengan layanan kependidikan pada berbagai jenjang 

pendidikan lain, layanan yang diberikan oleh seorang guru PAUD juga layak 

dinyatakan sebagai layanan ahli, karena guru PAUD juga harus mampu mengambil 

berbagai keputusan non-rutin dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Sebagaimana 

digambarkan dalam Naskah Akademik Pendidikan Profesional Guru (Ditjen Dikti, 

2006), terapan layanan ahli kependidikan selalu berlandaskan penguasaan akademik 

yang utuh sehingga seorang pakar melukiskannya sebagai seni yang terapannya 

berbasis sains. Sementara itu,  pakar lain melukiskan sosok pendidik itu sebagai pakar 

yang selalu merenungkan apa yang telah dan akan dikerjakan dalam pelaksanaan 

layanannya dalam konteks konsekuensi jangka panjang dari segala keputusan serta 

tindakannya itu (informed responsiveness) baik bagi klien sebagai individu maupun 

bagi masyarakat tempat klien yang bersangkutan itu hidup, kesemuanya itu sudah 

barang tentu juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akademik yang solid 

(Ditjen Dikti, 2006). Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan layanannya, seorang 

seorang guru PAUD juga harus peduli terhadap sisi why (rujukan normatif), di 

samping sisi how (rujukan prosedural) dan sisi when (rujukan kontekstual) dalam 

mengambil tiap keputusan dan tindakan. Hal ini perlu selalu dilakukan karena, selain 

memiliki perbedaan individual, setiap anak yang dilayani oleh guru PAUD juga 

mereaksi secara unik (ideosyncratic response) terhadap tiap tindakan guru. Tindakan 

guru mungkin direaksi dengan teriakan, tangis, atau barangkali dengan ngambek oleh 

anak-anak tertentu. Oleh karena itu, selain berdasarkan keputusan situasional yang 

bertolak dari berbagai kondisi yang harus dipertimbangkan guru seperti tujuan utuh 

pendidikan yang hendak dicapai, bidang pengembangan yang akan difokuskan dalam 

kegiatan bermain, sarana pendukung yang tersedia, dan sebagainya, dalam 

penyelenggaraan layanan ahli keguruan-kependidikan (dalam hal ini kegiatan bermain 

sambil belajar) guru PAUD juga dituntut untuk melakukan penyesuaian transaksional 

sesuai dengan perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang rentang proses bermain 



 10 

sambil belajar. Pada gilirannya, untuk dapat menyelenggarakan layanan ahli yang 

mengedepankan kemaslahatan anak itu, dalam tiap pelaksanaan tugasnya, guru PAUD 

harus mengerahkan penguasaan akademik yang utuh agar pelaksanaan tugasnya itu 

bukan saja tidak mencederai anak-anak yang diasuhnya (safe practitioner), melainkan 

terlebih-lebih lagi dari itu, memfasilitasi pertumbuh-kembangan kepribadian anak 

secara optimal (Ditjen Dikti, 2006).  

Sosok Utuh Kompetensi Guru PAUD  

Penguasaan sosok utuh kompetensi profesional guru sebagaimana 

digambarkan itu diperoleh dalam latihan menerapkan kemampuan akademik dalam 

konteks otentik melalui program pengalaman lapangan (PPL) yang sistematis di TK, 

Kelompok Bermain atau di Taman Penitipan Anak (TPA).  

Baik penguasaan kompetensi akademik maupun kompetensi profesional yang 

dimaksud dicapai melalui suatu program pendidikan pra-jabatan yang sistematis dan 

bersungguh-sungguh (rigorous). Cakupan penguasaan akademik yang berkaitan 

dengan konteks tugas dan kinerja yang diharapkan dari guru tersebut, dijabarkan dari 

sosok utuh kompetensi profesional guru. Penguasaan kompetensi akademik diperoleh 

melalui pendidikan akademik dengan beban studi minimal 144 SKS. Penguasaan 

kompetensi profesional dicapai melalui terapan kontekstual dari kompetensi akademik 

yang bersangkutan dalam waktu sekitar satu semester, yaitu pada semester terakhir 

dengan beban studi sekitar 18 sks. Ini berarti bahwa, penguasaan akademik dan 

penguasaan profesional dalam sosok utuh kompetensi profesional guru ibarat dua sisi 

pada sekeping mata uang, sehingga pembentukannya tidak dapat dan tidak perlu 

dipisahkan secara a priori sebagaimana tersurat dalam ayat 1 dan 2 pasal 7 UU 

Nomor 14 Tahun 2006 dan pasal 29 PP Nomor 19 Tahun 2005.  

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, kompetensi akademik dan kompetensi 

profesional seorang guru merupakan dua aspek yang terintegrasi, sehingga 

pembentukannya tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan itu, maka sosok utuh  

kompetesi profesional guru PAUD meliputi  kemampuan: (1) mengenal anak secara 

mendalam, (2) menguasai profil perkembangan fisik dan psikologis anak, (3) 

menyelenggarakan kegiatan bermain yang memicu tumbuhkembang anak sebagai 

pribadi yang utuh, yang meliputi kemampuan: merancang kegiatan yang memicu 

perkembangan anak,  mengimplementasikan kegiatan yang memicu perkembangan 

anak, menilai proses dan hasil kegiatan yang memicu perkembangan peserta anak, 

serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan hasil penilaian terhadap 

proses dan hasil kegiatan yang memicu perkembangan anak, dan (4) mengembangkan 

profesionalitas secara berkelanjutan.  

 

Perangkat Penyelenggaraan Program S1 PG-PAUD 

 Program S1 PG-PAUD diselenggarakan dengan memperhatikan perangkat 

penyelenggaraan yang terdiri atas: (1) tujuan program S1 PG-PAUD, (2) Standar 

Kompetensi Lulusan, (3) lama dan beban studi program S1 PG-PAUD, (4) alur pikir 

pengembangan kurikulum program S1 PG-PAUD, (5) proses pembelajaran, (6) 

evaluasi hasil belajar, (7) mahasiswa, (8) ketenagaan, (9) sarana prasarana, dan (10) 

kerjasama dengan pengguna lulusan.   

Berikut ini hanya akan dipaparkan butir 1, 2 dan 3 saja.  

Tujuan Program S1 PG-PAUD 

Penyelenggaraan program S1 PG-PAUD bertujuan untuk menghasilkan guru 

berkualifikasi Sarjana (S-1) yang memiliki kompetensi sebagai guru PAUD yang 
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mampu bertugas baik sebagai guru TK/RA atau guru KB maupun guru TK/RA dan 

guru KB sekaligus. 

Standar Kompetensi Lulusan 

Sebagai suatu bentuk layanan ahli dengan kemampuan untuk mengambil keputusan 

non rutin dalam pelaksanaan tugasnya. Standar kompetensi lulusan S1 PG-PAUD 

secara utuh terdiri atas: sosok utuh kompetensi profesional guru PAUD, yang terkait 

dan tak terpisahkan dari kompetensi akademik, serta kompetensi profesional. 

Lama dan Beban Studi program S1 PG-PAUD 

Pendidikan guru PAUD meliputi dua tahap, yaitu pendidikan akademik dan 

pendidikan profesional. Pendidikan akademik memiliki beban studi minimal 144 sks, 

dengan lama studi minimal 8 semester. Setelah menyelesaikan tahap ini lulusan 

mendapat gelar Sarjana Pendidikan. 

Pendidikan profesional ditempuh oleh lulusan yang berkeinginan menjadi guru 

PAUD. Program ini merupakan pendidikan profesi yang ditempuh selama 1 semester 

dengan beban studi 18 sks bagi yang memilih satu konsentrasi dan 2 semester dengan 

beban studi 36 sks bagi yang memilih 2 konsentrasi.   

 

Berikut ini akan dipaparkan arah pengembangan kurikulum dan standar 

kompetensi lulusan Program Studi S1 PG-PAUD, Universitas Negeri Jakarta yang 

merupakan prodi PG-PAUD pertama di Indonesia. 

 

Arah Pengembangan Kurikulum S1 PG-PAUD Universitas Negeri Jakarta yang 

BERMUTU 

Seorang guru PAUD, dipersyaratkan  memiliki wawasaan yang memadai 

tentang prinsip-prinsip perkembangan anak, yang mencakup seluruh aspek 

perkembangan anak usia dini. Guru juga harus mengetahui perbedaan individual anak 

asuhnya karena tidak ada dua anak yang sama walaupun berada pada tahap 

perkembangan yang sama. Perbedaan individual mencakup aspek jender, 

temperamen, minat, gaya belajar, pengalaman hidup, budaya, dan juga kemungkinan 

kelainan atau kekhususan yang dimiliki. Wawasan ini akan memandu guru dalam 

melaksanakan tugas untuk mengembangkan potensi setiap anak usia dini secara 

optimal dalam bentuk pengasuhan dan pembimbingan. Wawasan tentang peta 

perkembangan secara menyeluruh membantu guru untuk menemukan alasan mengapa 

perilaku anak seperti itu dan memprediksi apa yang akan terjadi dengan anak-anak 

tersebut.  

Berikut ini dipaparkan visi dan misi program studi S1 Pendidikan Anak Usia 

Dini, Universitas Negeri Jakarta. 

Visi: Pada tahun 2010,  jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini menjadi 

Jurusan yang memiliki keunggulan dalam penelitian, pendidikan dan pengabdian  

serta pelayanan pada masyarakat  dalam bidang pengembangan anak usia dini.  

Misi: Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini mengemban tugas sebagai 

berikut: 

1) Menyelenggarakan pendidikan sarjana yang memiliki kewenangan sebagai 

paedagog dan/atau guru dalam bidang pendidikan Taman Kanak-kanak, 

Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Sekolah Dasar Kelas Awal. 

2) Menyelenggarakan pusat studi unggulan (center for excellent) melalui kegiatan 

laboratorium pendidikan anak usia dini sebagai prototipe penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini di Indonesia. 

3) Membangun kerjasama dengan stakeholders untuk melakukan pembinaan bagi 

pendidik dan  tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini  
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4) Memberikan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat umum yang membutuhkan 

dalam upaya pengembangan   anak usia dini di Indonesia. 

5) Menyelenggarakan penelitian unggulan pada berbagai lingkup bidang kajian 

pendidikan anak usia dini dan disiplin ilmu yang terkait sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengembangan teori dan praksis pendidikan anak usia dini. 

 

Tujuan: Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ilmu 

Pendidikan yang melakukan kajian akademik dan praktik kependidikan pada anak 

usia dini (0-8 tahun sesuai kajian akademik dan kesepakatan UNESCO) pada berbagai 

setting dan jalur pendidikan. Adapun tujuan diselenggarakan program studi  

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah:  

1) Menghasilkan sarjana pendidikan Anak Usia Dini yang dapat memberikan 

pelayanan konsultasi, informasi dan edukasi anak usia dini. 

2) Menghasilkan pendidik (guru) professional pada lembaga PAUD. 

3) Menghasilkan tenaga instruktur yang dapat memberikan pelatihan dalam rangka 

pengembangan program pendidikan anak usia dini. 

4) Menghasilkan tenaga kependidikan yang mampu mengelola lembaga PAUD 

5) Menghasilkan tenaga peneliti dalam bidang PAUD 

 

Adapun kompetensi lulusannya adalah: 

1) Kompetensi  utama  sebagai Guru  profesional pada pendidikan  Taman Kanak -

kanak (TK).  

2) Kompetensi  pendukung sebagai paedagog (ahli pendidikan) anak usia dini yakni 

mampu memberikan pelayanan konsultasi dan informasi edukasi, perancang dan 

pengembang kurikulum, serta pengembang permainan edukatif bagi anak usia 

dini.  

3) Kompetensi gayut sebagai guru batita/infant and toddler (child care), guru  

Kelompok Bermain (KB), dan SD Kelas Awal (1,2 dan 3). 

 

Struktur kurikulum yang diberlakukan untuk tahun akademik 2007-2008  

 
ELEMEN KOMPETENSI KOMPETENSI 

UTAMA 

KOMPETENSI 

PENDUKUNG 

Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 8 SKS  18 SKS  

Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan 46 SKS  4 SKS 

Mata Kuliah Perilaku Berkarya 28 SKS 20 SKS 

Mata Kuliah Keahlian Berkarya 38 SKS  0 SKS 

Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 4 SKS  0 SKS 

Jumlah 
 124 SKS 42  SKS 

  144 - 166 SKS 

Profil lulusan: Jurusan/Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 

lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga kependidikan, yang diharapkan 

memiliki berbagai kompetensi yaitu kompetensi pengembangan kepribadian, keahlian 

dan ketrampilan, keahlian berkarya dan perilaku berkarya yang diperlukan dalam 

mengelola lembaga PAUD.  

Program strata satu PAUD diarahkan untuk menjadi paedagog (ahli 

pendidikan) anak usia dini yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-

tugas profesional secara rutin dan praktis, merancang dan mengembangkan 

kurikulum, proses pembelajaran, mengelola lembaga PAUD, mengembangkan alat 

permainan edukatif serta melakukan riset tentang anak usia dini. Hal ini ditegaskan 
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dalam Pasal 4 ayat 3 KepMen Diknas No. 232/U/2000 mengenai Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 

Dalam KepMen tersebut dijelaskan secara terperinci mengenai kualifikasi lulusan 

program sarjana dalam Pasal 3 ayat 2. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 

program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai 

berikut:  

1) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu 

sehingga mampu menemukan, memahami dan menjelaskan, dan merumuskan cara 

penyelesaian masalah yang ada dalam kawasan keahliannya. 

2) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai 

dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan pada 

masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan 

bersama. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya di 

bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat  

3) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian yang 

merupakan keahliannya. 

Deskripsi tersebut memberikan gambaran tingkatan dan cakupan kewenangan 

program strata satu PAUD. Kapabilitas dan kompetensi profesional lulusan strata satu 

PAUD akan menjadi paedagog yang profesional dalam setting lembaga pendidikan 

anak usia dini antara lain: taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman pengasuhan 

anak, dan sekolah dasar kelas awal.  

 

Penutup 

Sampai dengan bulan Juli 2007, program studi strata satu yang menghasilkan 

guru pendidikan anak usia dini hanya berjumlah dua, yaitu S1 PAUD yang berada di 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta dan S1 PGTK yang berada di 

Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Naskah 

Akademik S1 PG-PAUD dan Rambu-rambu Penyelenggaraan Program S1 PG-PAUD 

Tahun 2007, maka kedua program studi tersebut di atas perlu melakukan penyesuaian 

dan penataan kembali, paling tidak penyesuaian nama program studi. 

Sebagai informasi, berdasarkan surat nomor.123/D4.3/Karir/2007 terdapat 56 

perguruan tinggi yang telah dan sedang mengajukan proses perizinan 

penyelenggaraan program studi S1 PG-PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia dan 

terdiri dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Berkenaan dengan hal tersebut dalam  

persyaratan dan mekanisme perijinan penyelenggaraan, dituliskan bahwa berbagai 

perguruan tinggi yang mengemban mandat kependidikan diperkenankan membuka 

program studi ini sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Khusus bagi lembaga yang 

selama ini menyelenggarakan program D II PGTK diizinkan menyelenggarakan 

program S1 PG-PAUD, yang berdasarkan laporan penyelenggaraan dinilai memiliki 

kapasitas untuk menyelenggarakan program S1 PG-PAUD (Nasmik PG-PAUD, Dikti, 

Depdiknas, 2007) 

Selain itu, demi peningkatan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu 

juga mempertimbangkan sebaran lokasi geografis serta kebutuhan lulusan dan 

pertumbuhan regional tanpa mengabaikan persyaratan kelayakan akademik termasuk 

kesediaan membina kapasitas kelembagaan apabila diberi izin penyelenggaraan.  
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