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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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� Mengingat masa anak merupakan masa pembentukan dalam periode manusia 

sehingga dalam memberikan stimulus harus dilakukan secara holistik (utuh 

dan menyeluruh) agar kebutuhan esensial anak terpenuhi . 
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mendidik dengan kasih sayang tanpa lelah sedikitpun. 
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� Keluarga tersayang yang selalu menjadi motivasi 

dalam penulisan skripsi ini  
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ABSTRAK 

Alfiana, Riza. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Layanan Anak 

Usia Dini Holistik Integratif Di Pos PAUD Pelangi Kelurahan Pedalangan 

Kecamatan Banyumanik Semarang. Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Dra. Lita 

Latiana, SH, M.H, dan Edi Waluyo, M.Pd. 

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Holistik Integratif 

 Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus lembaga PAUD yang 

hanya memberikan layanan kepada anak usia dini dalam jangka waktu yang 

terbatas. Sehingga pada tahun 2013 pemerintah mencanangkan kebijakan 

pengembangan PAUD melalui pendekatan  holistik integratif yang mencakup 

kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan dan perlindungan. Untuk mendukung 

peningkatan akses serta mutu layanan PAUD HI masyarakat mempunyai andil 

yang sangat penting. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek dalam 

peneitian ini adalah masyarakat, tenaga pendidik dan kepala sekolah. Metode 

pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data 

dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) layanan holistik integratif di Pos 

PAUD Pelangi Kelurahan Pedalangan dalam pengembangan layanan anak usia 

dini holistik integratif di Pos PAUD Pelangi untuk memberikan layanan kepada 

anak agar esensial anak dapat dipenuhi, dalam pemberian layanan kepada anak 

dari penyelenggaraannya sudah dapat menyelenggarakan pengembangan program 

PAUD holistik integratif dengan baik atau berhasil. Pos PAUD Pelangi berusaha 

memberikan dan memperispkan apa yang diperlukan anak dalam pemberian 

layanan holistik integratif, baik mempersiapkan dari sarana dan prasarana. (2) 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan layanan anak usia dini holistik 

integratif di Pos PAUD Pelangi yaitu pada tahap perencanaan menymbangan 

ide/gagasan berupa penguatan posyandu dan PMT; tahap pelaksanaan masyarakat 

menyekolahkan anaknya sejak dini, mengikuti BKB, Parenting, Posyandu, serta 

menyumbangkan dana sukarela; tahap pembinaan melaporkan masalah tumbuh 

kembang anak kepada sekolah dan sekolah dengan bantuan puskesmas mencari 

solusi terbaik, dengan begitu anak cepat mendapatkan penanganan dari pihak 

yang tepat. Partisipasi masyarakat timbul karena kesadaran sendiri, dorongan dari 

luar, dan kebiasaan. 

Dari hasil peneitian di atas, hal yang disarankan peneliti adalah: (1) bagi 

masyarakat memberikan konstribusinya atau partisipasinya dalam upaya untuk 

memenuhi sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi guna 

memaksimalkan pelayanan, (2) bagi sekolah dapat mengembangkan layanan anak 

usia dini holistik integratif yang sudah terintegrasi dengan Posyandu dan Bina 

Keluarga Balita (BKB), tetapi juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berada 

di lingkungan masyarakat. Karena bagaimanapun saat terintegrasi dengan semua, 

maka layanan untuk anak dapat terpenuhi semua, sehingga anak dapat tumbuh 

kembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Anak usia dini merupakan individu yang berada pada rentang usia 

0-8 tahun. Usia ini merupakan pondasi untuk usia-usia selanjutnya. Selain 

itu pada usia ini dikenal dengan golden age yaitu sebuah kondisi pada saat 

anak mengalami perkembangan fisik dan psikis yang sangat pesat. Seluruh 

dimensi pengembangan akan tumbuh dan berkembang, saling 

mempengaruhi dan dipengaruhi satu dengan lainnya. Untuk itu, anak 

membutuhkan stimulasi holistik yang meliputi stimulasi pendidikan, 

kesehatan dan gizi, serta psikososial. 

Menurut Salim (Yuniarto, 2014:4) “masa usia dini menerapkan 

masa pembentukan dasar-dasar kepribadian seseorang yang kelak menjadi 

karakter di masa dewasanya”. Lebih lanjut salim menerangkan kecerdasan 

dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu: gizi, kesehatan dan pendidikan 

yang telah terjadi sejak masa prenatal, sehingga stimulasi pada anak usia 

dini harus diberikan secara holistik dan integratif. 

Namun lembaga PAUD pada umumnya hanya memberikan 

layanan kepada anak usia dini dalam jangka waktu yang terbatas. 

Sehingga pada tahun 2013 pemerintah menetapkan kebijakan 

pengembangan PAUD melalui pendekatan Holistik Integratif melalui 

Perpres No 60 tahun 2013 yaitu PAUD yang tidak hanya menekankan
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aspek pendidikan semata, akan tetapi mencakup juga aspek pelayanan gizi, 

pelayanan kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Melalui 

pendekatan ini anak dapat memperoleh pelayanan pendidikan secara utuh, 

berkualitas dan berkelanjutan serta lebih efisien dalam penggunaan sumber 

daya baik tenaga, dana, sarana dan prasarana yang diperlukan. Dengan 

Perpres PAUD Holistik Integratif, pemeritah menargetkan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal 

pada perkembangan anak selama periode dini, yaitu sejak masih janin 

hingga anak berusia enam tahun. 

Model pendidikan holistik menggunakan tiga pendekatan yaitu, (1) 

knowing the good, (2) feeling and loving the good, (3) acting the good. 

Pertama, Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan 

bersifat kognitif saja. Kedua feeling and loving the good, yakni bagaimana 

merasakan dan mencintai kebijakan menjadi mesin (penggerak) yang 

selalu bekerja membuat orang mau selalalu berbuat sesuatu kebaikan. 

Ketiga, acting the good berubah menjadi kebiasaan. (Musfah, 2012: 38). 
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Pendidikan Holistik dalam konteks PAUD adalah memfasilitasi 

perkembangan anak dalam segala dimensinya secara utuh. Pengembangan 

pendidikan holistik memperhitungkan lingkungan, proses kognitif dan 

pembentukan pengetahuan anak, serta nilai-nilai yang diyakini. PAUD 

yang merupakan suatu upaya pembinaan ditujukan bagi anak usia 0-6 

tahun, dilakukan dengan memberikan rangsangan untuk membantu 

tumbuh kembang anak yang meliputi segala aspek agar anak memiliki 

kesiapan untuk melaksanakan jenjang pendidikan lebih lanjut. 

Bentuk satuan PAUD yang sudah ada adalah layanan melalui 

Satuan PAUD Sejenis atau disingkat SPS seperti Pos PAUD yakni 

stimulasi Pendidikan yang terintegrasi dengan kegiatan Bina Keluarga 

Balita (BKB) dan Posyandu (kelompok usia 0-6 tahun yang tidak terlayani 

program PAUD lainnya). Selanjutnya terdapat layanan Kelompok 

Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK) maupun Taman Penitipan Anak 

(TPA). Kenyataan di lapangan, program layanan tersebut belum saling 

terkait secara sistematis dalam mengembangkan kebutuhan esensial anak 

usia dini yang beragam, baik kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, 

perlindungan, dan rangsangan pendidikan. Apalagi kesadaran masyarakat 

yang menganggap kesehatan dan gizi lebih penting dengan pendidikan, 

sehingga masyarakat pada umumnya memandang pendidikan untuk 

anaknya yang berusia masih dini belum perlu. Padahal pada hakekatnya 

pendidikan serta kesehatan haruslah berjalan beriringan. 
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Jumlah lembaga PAUD Di Poovinsi Jawa Tengah tercatat 

sebanyak 25.968 lembaga yang tersebar di seluruh daerah baik perkotaan 

maupun di pedesaan. Sebagian besar Lembaga PAUD tersebut sudah 

melakukan pelayanan tetapi belum terintegrasi, sehingga masih banyak 

anak usia dini yang belum terlayani secara maksimal. Oleh sebab itu, 

diperlukan adanya layanan pendidikan anak usia dini yang 

menyelenggarakan program lebih dari satu bentuk layanan PAUD sebagai 

PAUD Terpadu dengan pendekatan Holistik Integratif. 

Berkaitan dengan strategi dalam mengembangkan kebutuhan 

esensial anak usia dini dan mendukung peningkatan akses serta mutu 

layanan PAUD, Dinas Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan 

UNICEF menyusun Kerangka Besar (Grand Design) Pengembangan 

PAUD dengan Pendekatan Holistik Integratif. Strategi dalam rangka 

mengembangkan kebutuhan esensial anak usia dini yang beragam 

dimaksud mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perawatan, 

perlindungan, dan rangsangan pendidikan yang saling berkait secara 

simultan dan sistematis agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi yang 

dimilikinya untuk menjadi manusia yang berkualitas. 

Deputi Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS Bidang SDM dan 

Kebudayaan yang disampaikan dalam Tematik Education Dialoque on 

ECD (Jakarta, 10 Januari 2012) penyelenggara pelayanan pengembangan 

anak usia dini pada umumnya dihadapkan pada kualitas pengelolaan yang 



5 
 

 
 

kurang profesional, keterbatasan jumlah lembaga penyelenggara, distribusi 

dan kualitas tenaga, serta fasilitas pelayanan yang kurang memadai. 

Kondisi ini antara lain  tercermin dari pelayanan yang belum memenuhi 

seluruh aspek kebutuhan esensial anak, serta pelayanan yang belum 

terintegrasi. 

Pelayanan pengembangan anak usia dini yang holistik dan 

integratif dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar 

anak yang meliputi kebutuhan kesehatan dan gizi, pendidikan dan 

stimulasi serta kasih sayang orang tua. Secara umum kebutuhan dasar anak 

meliputi kebutuhan fisik-biomedis (asuh), emosi/ kasih sayang (asih), dan 

kebutuhan akan stimulasi mental (asah). Sarana dan prasarana berkaitan 

dengan lahan dan bangunan basis pelayanan terpadu dengan pendekatan 

Holistik Integratif. Bangunan tempat pelayanan sesuai dengan fungsi 

setiap jenis pelayanan, ruang rawat, ruang periksa, kamar tidur, sesuai 

standar minimum masing-masing pelayanan, lahan bermain (play ground), 

taman bermain dan perpustakaan. Sarana bermain seperti APE (Alat 

Permainan Edukatif), alat bermain di dalam dan luar ruangan, sarana 

belajar seperti kurikulum, buku, materi bahan ajar, peralatan, furniture, 

sarana kesehatan seperti buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KMS 

(Kartu Menuju Sehat) dll, dan sarana pembekalan kesehatan seperti 

vaksin, obat, suplementasi gizi mikro. 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, 

masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan pada rasa tanggung jawab 
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bersama, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban 

bersama orang tua, masyarakat dan pemerintah. Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan beberapa 

peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

Orang tua atau wali murid adalah komponen dari masyarakat yang 

bersinggungan langsung dalam memperoleh kemanfaatan dari  

penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini. Sementara itu, 

pembelajaran dapat berjalan ketika ada hubungan yang baik antara 

sekolah, guru, anak, orang tua dan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan 

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 yang berbunyi: “masyarakat berhak 

berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi 

program pendidikan”.

Partisipasi orang tua merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat 

dalam penyelenggaraan PAUD mulai dari perencanaan sampai dengan 

pelaksanaan suatu kegiatan yang telah disusun oleh suatu kelompok. 

Partisipasi orang tua juga dapat mempermudah akses dalam berbagi 

informasi keseharian anak di kelas dan di rumah, sehingga perlakuan yang 

diberikan oleh guru dan orang tua dapat berjalan selaras. 

Pendidikan bagi anak usia dini harus dapat memberikan layanan 

yang baik dan menyeluruh, hal ini diharapkan dapat membantu 

mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak. Di lingkungan 
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masyarakat telah ada berbagai kegiatan yang memberikan layanan 

kebutuhan dasar anak (yang meliputi pendidikan, kesehatan dasar, 

imunisasi, makanan tambahan dll) seperti Posyandu, BKB, TPA, Pos 

PAUD, KB dan lainnya. Namun pelayanan bagi anak usia dini tersebut 

masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik (BKKBN, 2013, 

hlm 4). 

Pos PAUD Pelangi yang terletak di Kelurahan Pedalangan RW II, 

Kecamatan Banyumanik, Semarang merupakan salah satu lembaga PAUD 

yang bersifat holistik integratf dan menjalin kemitraan dengan Posyandu, 

Puskesmas dan BKB sebagai salah satu layanan holistik integratif untuk 

membantu mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. 

Keberhasilan suatu pogram tergantung dari bagaimana pengelola 

menyiapkan program tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi yang akan dilaksanakan agar tujuan dari program tersebut dapat 

tercapai sesuai dengan harapan. Melalui penyelenggaraan program PAUD 

holistik integratif tentu saja pengelola harus benar-benar memperhatikan 

berbagai aspek dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. PAUD 

holistik integratif yang menekankan adanya keterpaduan antara seluruh 

komponen yang mendukung keberhasilan tumbuh kembang anak 

menuntut seorang pengelola menjalin hubungan yang baik dengan seluruh 

komponen tersebut melalui kemitraan atau kerjasama dengan berbagai 

pihak yang terkait dalam pengembangan program PAUD holistik 

integratif. 
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Pos PAUD Pelangi menjadi tempat penelitian karena lembaga 

tersebut sudah memiliki layanan holistik integratif namun pada 

kenyataannya pelayanan yang diberikan oleh PAUD tersebut belum 

berjalan sesuai harapan, maka peneliti bermaksud untuk mengembangkan 

layanan pendidikan anak usia dini holistik integratif dengan cara 

melibatkan peran serta masyarakat. 

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang akan menjadi fokus penelitian pada penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana layanan holistik integratif di Pos PAUD Pelangi? 

2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pengembangan layanan anak 

usia dini holistik integratif di Pos PAUD Pelangi? 

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian adalah 

1. Untuk mengetahui bagaimana layanan holistik integratif di Pos PAUD 

Pelangi 

2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

layanan anak usia dini holistik integratif di Pos PAUD Pelangi 
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D. MANFAAT PENEITIAN

Dengan tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan di atas, maka 

terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh. Manfaat yang ingin 

dicapai yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan layanan PAUD holistik integratif 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

guru untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk 

mengembangkan layanan holistik integratif 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan 

masalah yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung. 

d. Peneliti Lain  

Sebagai bahan masukan dan diskusi yang dapat memberikan 

informasi tambahan mengenai peran partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan  layanan holistik integratif. 
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E. BATASAN ISTILAH

Untuk memudahkan pemahaman terhadap topik judul penelitian 

ini, penulis menegaskan istilah yaitu: 

1. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang dalam 

masyarakat untuk mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab 

terhadap suatu usaha atau program yang bersangkutan sebagai upaya 

untuk mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat tersebut mulai dari 

proses perencanaan sampai dengan mengevaluasi perubahan yang 

terjadi. 

2. Pengembangan holistik integratif 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah 

pengembangan PAUD yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk 

memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam baik layanan 

kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan 

yang saling terkait secara simultan dan sistematis (Pedoman Umum 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Bappenas, 2010).
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. PARTISIPASI MASYARAKAT 

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin pers yang 

artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan 

“mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, participate atau 

participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan 

(Karianga,2011:213) 

Partisipasi adalah ikut sertanya sejumlah orang di suatu wilayah 

dengan mengikuti pembagian tugas, inisiatif dan kebutuhan yang 

cenderung berasal dari luar, dalam hubungan ada kecenderungan untuk 

bergabung, kepercayaan hanya bersifat di luar saja (bisa diganti 

dengan imbalan), jarang ada komitmen (Annawaty,2011:44). Menurut 

Ruray (2012:150) “partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, 

berperan serta dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai 

dengan evaluasi. 

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat 

dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun 

dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan 

memberi pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta
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ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I 

Nyoman Sumaryadi, 2010:46) 

Menurut H.A.R. Tilaar (Bahadur, 2012:15) mengungkapkan 

partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk 

mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana 

diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (button-up)

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pembangunan masyarakat. 

Masyarakat itu sendiri menurut Koentjaraningrat (Amanah, 

2016:23) memaknai masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang 

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kontinu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Bapak 

Sosiologi Aguste Comte melihat masyarakat sebagai organisme sosia 

yang memiliki struktur harmoni dan fungsional. Sementara Emile 

Durkheim, bapak sosiologi modern, menyatakan masyarakat sebagai 

fakta sosial yang ada didalam dirinya sendiri atau diluar individu 

(Jacky, 2015:42) 

Secara umum partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk 

keterlibatan secara aktif dari masyarakat dalam segala bidang 

kehidupan. Hal ini berkaitan dengan pengertian partisipasi yang 

dikemukakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang menyatakan 

partisipasi sebagai hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (Pusat 

Bahasa, Depdiknas 2005). 
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Notoatmojo (2010: 274) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat 

adalah keterlibatan yang diwujudkan dalam bentuk menjalin kemitraan 

diantara masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, implementasi, 

dan berbagai aktivitas program kesehatan, mulai dari pendidikan 

kesehatan, pengembangan program kemandirian dalam kesehatan, 

sampai dengan mengontrol perilaku masyarakat dalam menghadapi 

teknologi dan inftrastrukstur kesehatan. 

Menurut Frank Jefkins, hubungan masyarakat adalah sesuatu yang 

merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, antara suatu 

organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-

tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. 

Minarti (2012: 280)  hubungan sekolah dengan masyarakat adalah 

suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk 

berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang 

kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung 

jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan, Partisipasi Masyarakat 

adalah keterlibatan masyarakat dalam seluruh aktivitas segala bidang 

kegiatan yang mencakup perencanaan, implementasi, dan berbagai 

aktivitas program kesehatan, guna mencapai tujuan-tujuan dalam 

memajukan sekolah. 
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2. Bentuk-bentuk partisipasi 

Dusseldrop mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan 

partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: 

1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat

2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok

3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk 

menggerakan partisipasi masyarakat yang lain.

4) Menggerakan sumberdaya masyarakat.

5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya 

(Theresia dkk, 2014:200)

Hal berikutnya yang penting untuk dikaji terkait partisipasi 

masyarakat adalah terminasi dalam istilah partisipasi. Rahmena (dalam 

Kariangga, 2011:249-250) mengartikan partisipasi sebagai the action of 

fact of part-taking, having or forming a part of. Dalam pengertian ini 

ada 4 (empat) bentuk partisipasi. 

1) Partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif; 

2) Partisipasi bermoral atau tak bermoral; 

3) Partisipasi yang bersifat dipaksa dan bersifat bebas; 

4) Partisipasi yang bersifat manipulatif atau spontan. 

Partisipasi transitif berorientasi pada tujuan tertentu sebaliknya 

partisipasi intransitif apabila subjek tertentu berpartisipasi tanpa tujuan 

yang jelas. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak 
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dicapai sesuai dengan etika. Dalam pengertian ini, partisipasi 

mengandung konotasi positif. Sebaliknya jika kegiatan berpartisipasi 

ditujukan pada hal yang tidak sesuai dengan etika maka kegiatan 

tersebut dianggap tidak bermoral. Dalam perspektif lain, partisipasi 

juga berkonotasi positif apabila partisipasi dipersepsi sebagai tindakan 

bebas yang dilakukan oleh subjek bukan terpaksa dilakukan atas nama 

partisipasi. Partisipasi juga dapat dibedakan menjadi partisipasi spontan 

dan partisipasi manipulatif. Partisipasi yang dimanipulasi mengandung 

pengertian bahwa partisipan tidak merasa dipaksa untuk melakukan 

sesuatu, tetapi sesungguhnya partisipan diarahkan untuk berpartisipasi 

oleh kekuatan luar kendalinya. 

Menurut Chaoin (Amanah, 2016:27) mengemukakan adanya 

bentuk partisipasi masyarakat, antara lain: (a) Partisipasi uang adalah 

bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian 

kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan, (b) Partisipasi buah 

pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah 

pikiran kontruktif, baik untuk menyusun program ataupun 

memperlancar pelaksanaan program, (c) partisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat diskusi/forum dalam 

rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan 

bersama, (d) partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan 

cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk 

dalam organisasi atau panitia. 
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Jamaica (Daud, 2009:11) berkesimpulan bahwa masyarakat 

tergerak untuk berpartisipasi jika: (1) partisipasi itu dilakukan melalui 

organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah 

masyarakat yang bersangkutan, (2) partisipasi itu memberikan manfaat 

langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, (3) manfaat yang 

diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan 

masyarakat setempat, (4) dalam proses partisipasi itu terjamin adanya 

kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. 

Menurut Irene (Alfiansyah, 2015:12-18) menjelaskan bahwa 

terdapat dua jenis bentuk partisipasi antara lain:

a. Partisipasi Fisik 

Partisipasi fisik adalah bentuk partisipasi masyarakat (orang tua) 

dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti 

mendirikan dan menyelegarakan usaha sekolah, menyediakan 

buku-buku, dan pemenuhan fasilitas belajar. Bentuk partisipasi 

fisik yang dilakukan orang tua di rumah dapat meliputi 

pemenuhan kebutuhan belajar anak dalam bentuk materil. 

b. Partisipasi nonfisik 

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat 

dalam menentukan arah pendidikan nasional dan meratanya animo 

masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, 

sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyatnya 

untuk bersekolah. 
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Partisipasi nonfisik dapat berupa perhatian orang tua dan diberikan 

kepada anaknya. Menurut Slameto (Alfiansyah, 2015:18) mengatakan 

bahwa perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

kaitannya dengan pemulihan rangsangan yang datang dari 

lingkungannya. Sedangkan perhatian orang tua adalah dorongan yang 

diberikan kepada anaknya dalam bentuk bimbingan, tenaga, pikiran, 

dan perasaan yang dilakukan secara sadar. 

Jadi, masyarakat berperan serta dalam segala hal, mulai dari 

mengambil bagian dalam suatu program, menyelenggarakan usaha-

usaha pendidikan, hingga menentukan arah pendidikan nasional. 

3. Faktor yang terkait dengan partisipasi masyarakat 

Terkait dengan partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam 

pengembangan layanan anak usia dini holistik integratif, terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan, baik yang 

mendukung dan yang menghambat. 

Menurut Slamet (Kumtiyah, 2015: 19) faktor yang terkait dengan 

pasrtisipasi masyarakat terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal antara lain berupa: jenis kelamin, pendidikan, 

penghasilan, pekerjaan, usia, pengetahuan dan kebutuhan. Sedangkan 

faktor eksternal antara lain berupa: penghargaan, sarana, pengalaman 

berorganisasi, manfaat program dan keluarga. 
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a. Faktor internal 

Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam 

pribadi seseorang. Faktor-faktor internal tersebut antara lain: 

1) Jenis kelamin 

 Jenis kelamin mempengaruhi seseorang dalam 

berpartisipasi. Partisipasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki 

akan berbeda dengan partisipasi yang dilakukan oleh seorang 

perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pelapisan 

sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan 

kedudukan dan derajat laki-laki dan perempuan, sehingga 

menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban. 

2) Pendidikan  

 Faktor pendidikan mempengaruhi dalam berpartisipasi 

karena dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh, seseorang 

akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat 

tanggap untuk berinovasi dan mempunyai pikiran yang kreatif 

3) Penghasilan 

 Tingkat pengahsilan seseorang di dalam masyarakat 

biasanya akan mempengaruhi dirinya dalam beropartisipasi. 

Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan untuk 

melakukan investasi. Jika penghasilan seseorang dalam masyarakat 

itu besar, maka kemungkinan orang tersebut turut aktif 

berpartisipasi akan semakin besar pula, 
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4) Pekerjaan 

 Tingkat penghasilan seseorang tentunya berkaitan erat 

dengan jenis pekerjaan orang tersebut. Jenis pekerjaan seseorang 

akan berpengaruh terhadap banyaknya waktu luang yang 

dimilikinya dalam turut sera dalam berbagai kegiatan di dalam 

masyarakat. 

5) Usia 

Usia juga mempengaruhi seseorang dalan berpartisipasi. 

Hal ini terkait dengan perbedaan kedudukan dan derajat atas dasr 

senioritas dalam masyarakat. Sehingga memunculkan golongan tua 

dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal tertentu, 

misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan 

6) Pengetahuan 

 Pengetahuan merupakan salah satu unsur penting dalam 

berpartisipasi. Dari pengetahuan yang dimiliki, maka akan 

menumbuhkan kesadaran dan pada akhirnya akan terwujud dalam 

perubahan sikap dan tingkah laku. 

7) Kebutuhan 

 Orang-orang akan berpartisipasi apabila merasakan isu atau 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan merupakan hal yang penting. 

Masyarakat akan merasa isu tersebut penting ketika sesuai dengan 

kebutuhan yang dirasakannya. 
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b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar 

pribadi seseorang. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1) Penghargaan 

Berbagai bentuk partisipasi harus diakui serta dihargai. Ini akan 

semakin membuat masyarakat untuk terdorong dalam 

berpartisipasi 

2) Sarana  

Seseorang akan berpartisipasi harus juga didukung dalam 

partisipasinya. Seperti ada saranan transportasi. Kemudian 

kemudahan untuk mengakses lokasi atau tempat kegiatan harus 

diperhitungkan, begitu pula dengan waktu pelaksanaan kegiatnnya. 

3) Pengalaman berorganisasi 

Pengalaman seseorang dalam berorganisasi akan 

mempengaruhi tingkat partisipasi. Seseorang yang tidak 

mempunyai kecakapan serta pengalaman dalam organisasi 

umumnya tingkat partisipasinya rendah 

4) Manfaat program 

Semakin banyak manfaat program yang akan diperoleh suatu 

pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, maka keterlibatan 

mereka dalam kegiatan tersebut juga semakin besar 
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5) Keluarga  

Terkait dengan partisipasi perempuan dalam program, keluarga 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pastisipasi 

perempuan. Dalam keluarga kedudukan seorang istri bergantung 

pada suami, kedudukan anak perempuan bergantung pada ayah. 

Tidak mengherankan bila keikut sertaan perempuan dalam suatu 

kegiatan harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari keluarganya. 

Sehingga keluarga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi 

partisipasi perempuan dalam suatu program. 

Faktor lain yang ikut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

suatu program juga dapat berasal dari unsur luar atau lingkungan. 

Menurut Holil (Kumtiyah, 2015:24) ada empat poin yang dapat 

mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar atau 

lingkungan yaitu: 

1) Komunikasi yang intensif antar sesama warga masyarakat, 

antar warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara 

sistem sosial didalam masyarakat dengan sistem diluarnya. 

2) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam 

kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolaha maupun 

masyarakat dan bangsa serta mendorong tumbuh dan 

berkembangnya partisipasi masyarakat. 
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3) Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta 

proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang 

memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial. 

4) Kebebasan untuk berprakarsa lingkungan didalam keluarga 

masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang 

memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya 

prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi 

sangatlah dipengaruhi oleh lembaga kemasyarakatan yang sudah ada 

di masyarakat. Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama 

bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Sebab 

kesempatan dan kemampuan yang cukup, belum merupakan jaminan 

bagi tumbuh dan berkembangnya pertisipasi masyarakat. Jika mereka 

sendiri tidak memiliki kemauan untuk berpartisipasi. Sebaliknya, 

adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk ikut berpartisipasi 

dalam setiap kesempatan. 

4. Tingkatan dan Derajat Partisipasi

Menurut Wilcox (Theresia, dkk, 2014:202) mengemukakan adanya 5 

(lima) tingkatan partisipasi, yaitu: 

1) Memberikan informasi (information)

2) Konsultasi (Consultation) yaitu menawarkan pendapat, sebagai 

pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak 

terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut 



23 
 

 
 

3) Pengembalian keputusan bersama (Deciding together), dalam arti 

memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan 

serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan. 

4) Bertindak bersama (Acting together), dalam arti tidak sekedar ikut 

dalam pengambilan keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin 

kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya. 

5) Memberikan dukungan (Supporting independent community 

interest) dimana kelompok-kelompok lpkal menwarkan 

pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan 

agenda kegiatan. 

Dusseldrop membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan 

masyarakat untuk berpartisipasi sebagai berikut: 

1) Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi 

instrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan-nya 

sendiri. 

2) Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena 

terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, 

pengaruh, dorongan) dari luar; meskipun yang bersangkutan tetap 

memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. 

3) Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh 

karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya 

warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan 

untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut 
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oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperanserta, khawatir aan 

tersisih atau dikucilkan masyarakatnya 

4) Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peranserta 

yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau 

menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari 

kegiatan yang dilaksanakan. 

5) Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang 

dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ 

ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan (Theresia, dkk, 

2014:203) 

B. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 

1. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

 Pertumbuhan dan perkembangan anak sejak bayi dalam rahim seorang 

ibu sampai usia sekitar 6 tahun sangat menentukan derajat kesehatan, 

intelegensia, kematangan emosional dan spiritual, serta produktivitas 

manusia pada tahap berikutnya. Berbagai temua ilmiah mengungkapkan 

proses kehidupan manusia sejak bayi dalam rahim seorang ibu dan usia 

emas (golden age) yaitu sampai usia 5 tahun terutama pada 2 tahun 

pertama kehidupannya merupakan tahap kritis dalam perkembangan 

manusia. Pada masa ini perumbuhan dan perkembangan otak berlangsung  

dengan  sangat  cepat dan sangat dipengaruhi rangsangan-rangsangan 

lingkungan terutama perawatan dan interaksi yang berkualitas yang 

diterima anak serta asupan zat gizi dan perawatan kesehatan. Pada usia 
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dini kompetensi kognitif, emosi, dan sosial mulai dibentuk dan diperluas, 

Kegagalan yang terjadi pada anak usia dini, terutama pada dua tahun 

pertama kehidupan mengakibatkan kegagalan pada usia selanjutnya, 

karena kegagalan tersebut bersifat permanen dan sangat sulit dipulihkan. 

 Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 tentang 

sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujuan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut. 

 Para ahli pendidikan anak berpendapat bahwa PAUD merupakan 

pendidikan yang dapat membantu menumbuh kembangkan anak dan 

pendidikan dan pendidikan dapat membantu perkembangan anak secara 

wajar. Jadi, pada hakikatnya pendidikan anak usia dini adalah pemberian 

upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan menyediakan 

kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan 

ketrampilan pada anak usia dini (Wiryani & Banawi, 2013:36) 

 Yuniarto (2014:12) PAUD merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar 

ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus 

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

kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) 
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bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap 

perkembangan yang dilalui anak usia dini. 

 Menurut Muliawan (Siwi, 2015) PAUD adalah pendidikan yang 

diberikan kepada anak-anak usia 2 sampai 6 tahun. Pendidikan anak usia 

dini disebut juga pendidikan prasekolah, taman bermain, atau taman 

kanak-kanak. Ada beberapa jenis lembaga pendidikan anak usia dini yang 

pada saat ini mulai terbentuk. Lembaga tersebut antara lain: BKB, 

Posyandu, TPA, KB, TK dan sebagainya. 

 Dari berbagai macam pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa PAUD adalah jenjang pendikan sebelum jenjang pendidikan dasar 

yang merupakan suatu usaha pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak 

lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini 

 Tujuan anak usia dini memiliki fungsi membina, menumbuhkan dan 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga 

terbentuk kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Sehingga anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 

selanjutnya.

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UUD’45 alenia 

empat merupakan tujuan utama bagi sistem pendidikan nasional kita 
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dalam rangka membentuk manusia indonesia seutuhnya. Sedangkan tujuan 

bagi anak usia dini yang tercantum pada undang-undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1, butir 14.

Menurut Direktorat PAUD (Siwi, 2015) ada dua tujuan mengapa perlu 

diselenggarakannya pendidikan anak usia dini, yaitu :

a. Tujuan utama, untuk membentuk anak indonesia yang berkualitas, 

yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat 

perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal 

didalam memasuki pensisikan dasar serta mengurangi kehidupan 

dimasa dewasa. 

b. Tujuan penyerta, untuk membantu menyiapkan anak mencapai 

kesiapan belajar (akademik ) di sekolah. 

Jadi, tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini agar 

seluruh masyarakat mengenyam pendiidkan seutuhnya, sehingga dapat 

memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan yang 

lebih lanjut. 

3. Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini 

 Menurut Santoso dalam Siwi (2015) Prinsip pendidikan pada anak 

usia dini antara lain:

a. Belajar sambil bermain 

b. Kedekatan dengan lingkungan 

c. Alam sebagai sarana pembelajaran 

d. Anak belajar melalui panca indera 
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e. Konsep kecakapan hidup 

f. Anak sebagai pembelajar aktif 

g. Pendidik wajib dekat anak dengan penuh kasih sayang 

h. Etika dan estetika perlu diberikan secara sederhana 

Menurut Ditjen Diklupesa dan UPI 2003 (Yuniarto, 2014:19) Terdapat 

jumlah prinsip umum pendidikan anak usia dini, dengan mengacu 

sebagian pada prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam suatu semiloka 

nasional PAUD di Bandung yaitu: 

a. Holistik dan terpadu, Prinsip ini mengandung maksud bahwa 

penyelenggaraan PAUD seyogyanya terarah ke pengembangan 

segenap aspek perkembangan jasmani dan rohani anak serta 

terintegrasi dalam suatu kesatuan program yang utuh dan 

proporsional. Secara makro, prinsip holistik dan terpadu ini bisa 

berarti bahwa penyelenggaran PAUD dilakukan secara terintegrasi 

dengan sistem sosial yang ada di masyarakat dan menyertakan 

segenap komponen masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dan 

kewenangannya 

b. Berbasis keilmuan yaang bersifat multi-disipliner. Prinsip ini 

mengandung maksud bahwa PAUD hendaknya didasarkan pada 

temuan-temuan mutakhir dalam berbagai bidang keilmuan yang 

relevan. Dalam hal ini, para ahli dan praktisi PAUD hendaknya selalu 

menyebarluaskan temuan-temuan ilmiahnya di bidang pendidikan 

anak usia dini sehingga dapat diaplikasikan oleh para praktisi PAUD, 
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baik oleh tenaga profesional di tenaga-tenaga non-profesional di 

masyarakat dan keluarga. 

c. Berorientasi pada kebutuhan dan keunikan anak. Pendidikan anak usia 

dini seyogyanya dirancang dan dilkasanakan sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak. Program PAUD 

yang baik adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan 

perkembangan anak, bukan sebaliknya, anak dipaksa untuk memenuhi 

standar-standar program yang dirancang dan ditetapkan oleh orang

dewasa dan tidak sesuia dengan anak. 

d. Berorientasi masyarakat. Pendidikan anak usia dini hendaknya 

berlandaskan dan sekaligus turut mengembangkan nilai-nilai sosial 

kultural yang berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. 

Prinsip ini mempersyaratkan perlunya PAUD memanfaatkan potensi 

lokal, baik berupa keragaman sosial budaya maupun berupa sumber 

daya yang ada di masyarakat setempat. 

e. Menjamin keamanan anak. Para pendidik PAUD harus mampu 

menciptakan lingkungan belajar dan perkembangan yang aman bagi 

anak baik yang membahayakan secara fisik maupun kesehatan. 

f. Keselarasan antara rumah, sekolah dan masyarakat. Prinsip ini 

memberikan pelajaran tentang perlunya jalinan kerjasama yang 

harmonis antara rumah, sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh 

layanan PAUD yang bermutu dan efektif diperlukan adanya 
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keselarasan program pendidikan antara apa yang berlangsung di 

rumah, sekolah dan masyarakat. 

g. Terbebas dari perilaku deskriminatif. Semua anak mendapat hak 

untuk memperoleh pendidikan anak usia dini yang layak dan 

berkualitas. Pendidikan tidak hanya untuk anak yang pintar dan 

cerdas, tetapi untuk semua anak tanpa membedakan ras, jenis kelamin, 

taraf kecerdasan dan faktor-faktor lainnya. Pada prinsipnya semua 

anak mendapat pengalam belajar yang kaya dan cocok dengan gaya 

individual yang bersangkutan. 

Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini menurut pusat kurikulum 

(2007) (Yuniarto, 2014:21) adalah sebagai berikut: 

a. Berorientasi pada perkembangan anak 

Dalam melakukan kegiatan, pendidik perlu memberikan kegiatan yang 

sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Anak merupakan individu 

yang unik, maka perlu memperhatikan perbedaan secara individual. 

Dengan demikian dalam kegiatan yang disiapkan perlu 

memperhatikan cara belajar anak yang dimulai dari cara yang 

sederhana ke rumit, dari kongkrit ke abstrak, dari gerakan verbal dan 

dari ke akuan ke rasa sosial. 

b. Berorientasi pada kebutuhan anak 

Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi 

kepada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang 

membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi 
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secara aspek perkembangan, baik perkembangan fisik maupun 

perkembangan psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik dan sosial- 

emosional. 

c. Bermain sambil belajar atau seraya bermain 

Bermain merupakan cara belajar anak usia dini. Melalui bagaimana 

anak bereksplorasi untuk mengenal lingkungan sekitar, menemukan, 

memanfaatkan objek-objek yang dekat dengan anak, dan kesimpulan 

mengenai benda di sekitarnya. Ketika bermain anak membangun 

pengertian yang berkaitan dengan pengalamnnya. 

d. Lingkungan yang kondusif 

Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan 

menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan 

yang dapat mendukung kegiatan bermain anak. 

e. Berpusat pada anak 

Pembelajaran pada anak usia dini hendaknya menempatkan anak 

sebagi subjek pendidikan. Oleh karena itu semua kegiatan 

pembelajaran diarahkan atau berpusat pada anak. Dalam pembelajaran 

berpusat pada anak, anak diberi kesempatan untuk memilih untuk 

mementukan keputusan, mengemukakan pendapat dan aktif 

melakukan atau mengalami sendiri. Pendidik bertindak sebagai 

pembimbing atau fasilitator. 
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f. Menggunakan pembelajaran terpadu 

Pembelajaran pada anak usia dini menggunakan pembelajaran terpadu 

dimana setiap kegiatan pembelajaran mencakup pengembangan 

seluruh aspek perkembangan anak. Hal ini dilakukan karena antara 

satu aspek perkembangan dengan aspek perkembangan lainnya saling 

terkait, pembelajarn terpadu dilakukan dengan menggunakan tema 

sebagai wahana untuk mengenalkan berbagai konsep kepada anak 

secara utuh. 

g. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup 

Proses pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan berbagai 

kecakapan hidup agar anak dapat menolong diri sendiri, mandiri dan 

bertanggung jawab, memiliki disiplin diri serta memperoleh 

keterampilan yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. 

h. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar 

Media dan sumber pembelajaran memanfaatkan lingkunngan sekitar 

narasumber dan bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik/ 

guru. 

i. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang 

Pembelajaran anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, 

dimuali dari kosep yang sederhana dan dekat dengan anak. Untuk 

mencapai pemahaman konsep yang optimal maka penyampaiannya 

dapat dilakukan secara berulang. 
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j. Aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan 

Proses pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, inovatif, efektif dan 

menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh 

pedndidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan, 

untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotifasi anak untuk 

berfikir kritis, dan menemukan hal-hal baru, pengelolaan 

pembelajaran hendaknya dilakukan secara demokratis, mengingat 

anak subyek dalam proses pembelajaran. 

k. Pemanfaatan teknologi informasi 

“pelaksanaan stimulasi pada anak usia dini dapat memanfaatkan 

tekhnologi untuk kelancaran kegiatan, misalnya tape recorder, radio, 

televisi, komputer. Pemanfaatan tekhnologi informasi dalam kegiatan 

pembelajaran dimaksudkan untuk memudahkan anak memenuhi rasa 

ingin tahunya. 

Jadi, prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini tersebut berorientasi 

pada perkembangan, kebutuhan, dan berpusat pada anak agar seluruh 

kebutuhan esensial anak usia dini dapat terpenuhi sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

4. Jenis Pendidikan Anak Usia Dini 

 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, secara tegas menyatakan bahwa “pendidikan anak usia dini 

adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 
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rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasamani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lanjut” selanjutnya dinyatakan pula bahwa pendidikan anak 

usia dini dapat diselenggarakan pada jalur formal (TK atau RA), jalur 

nonformal (TPA, KB dan bentuk lain yang sederajat), dan pada jalur 

informal  (melalui pendidikan keluarga atau lingkungan). 

 Mendukung kebijakan pembinaan layanan PAUD yang terarah, 

terpadu dan terkoordinasi pada tahun 2010 Kementrian Pendidikan 

Nasional telah mengeluarkan peraturan menteri pendidikan nasional  

nomor 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementrian 

pendidikan nasional, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa 

pembinaan pendidikan anak usia dini baik formal, nonformal, maupun 

informal, berada dibawah binaan Direktorat Jendral PAUD yang secara 

teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. 

Tiga jalur dalam pelaksanaan PAUD yaitu: 

a. Jalur pendidikan formal yakni pendidikan yang terstruktur untuk anak-

anak berusia empat tahun sampai enam tahun seperti TK, RA, dan 

bentuk lainnya yang sederajat. 

b. Jalur pendidikan nonformal, yakni pendidikan yang melaksanakan 

program pembelajaran secara fleksibel untuk anak sejak lahir (usia tiga 

bulan) sampai berusia enam tahun, seperti TPA, KB (Play Group), dan 

bentuk lain yang sederajat. 
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c. Jalur pendidikan informal sebagai bentuk pendidikan keluarga atau 

pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan untuk pembinaan 

dan pengembangan anak sejak lahir (usia tiga bulan) sampai berusia 

enam tahun. 

 Secara kelembagaan bentuk bentuk satuan PAUD jalur pendidikan 

formal, nonformal dan informal dalam implementasinya dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. PAUD jalur pendidikan formal untuk anak usia 4-6 tahun terdiri atas: 

1) TK, salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal 

yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 

sampai 6 tahun. 

2) RA salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal 

yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 

sampai 6 tahun dengan kekhasan agama islam.

b. PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri atas: 

1) TPA untuk anak usia 0-6 tahun, salah satu bentuk satuan PAUD 

pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program 

pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai 6 tahun. 

2) KB untuk anak usia 2-6 tahun. Salah satu bentuk satuan PAUD 

pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program 

pendidikan bagi anak usia 2 sampai 6 tahun. 

Bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat 

diinttegrasikan dengan layanan anak usia dini yang ada di masyarakat, 
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seperti: Posyandu, BKB, TPQ, TAPAS (Taman Pendidikan Anak Soleh), 

SPAS (Sanggar Pendidikan Anak Soleh), PAK (Pembinaan Anak Kristen). 

BIA (Bina Iman Anak Katolik). 

C. PENGEMBANGAN LAYANAN ANAK USIA DINI HOLISTIK 

INTEGRATIF 

1. Definisi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) 

 Pendidikan anak usia dini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan seseorang secara sadar dan bertanggung jawab untuk 

memberikan pengaruh positif pada anak usia dini. Pengaruh yang positif 

ini harus diberikan pada anak usia dini dengan menggunakan program 

yang terencana, sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk interaksi 

edukatif antara pendidik dan anak. Pelayanan holistik atau menyeluruh 

adalah pelayanan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan 

anak, yang mencakup semua aspek fisik, psikis, pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, sosial dan keamanan. Sedangkam Integratif adalah penanganan 

anak usia din dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku 

kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. 

 Menurut pasal 1 Perpres, PAUD Holistik Integratif merupakan 

upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara stimulan, 

sistematis, dan terintegrasi. Tujuan terselenggaranya PAUD Holistik 
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Integratif adalah menuju terwujudnya anak indonesia yang sehat, cerdas, 

ceria, dan berakhlak mulia. 

 Sedangkan PAUD Holistik Integratif adalah pengembangan anak 

usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi 

kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan 

dan sistematis, yang meliputi berbagai aspek pengembangan fisik dan non 

fisik, 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 (Bappenas) 

 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2013 PAUD Holistik 

Integratif, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas SDM dalam 

pencapaian tumbuh kembang optimal pada perkembangan anak selama 

periode dini, yaitu sejak masih janin hingga anak berusia enam tahun. 

 Menurut Pedoman umum (Bappenas) pengembangan anak usia 

dini holistik integratif dalam poin kebutuhan esensial dan jenis pelayanan 

pengembangan anak usia dini yang holistik integratif hendaknya 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Tahun-tahun pertama dalam kehidupan seorang anak yang 

berinteraksi dengan para orang tua, saudara kandung, pengasuh, 

pendidik, sekolah dan teman sebaya merupakan periode penting 

dalam pengembangan anak usia dini. Kualitas interaksi tersebut 
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sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi awal kepada bayi 

untuk merangsang pertumbuhan otak, memenuhi kebutuhan gizi 

anak, memberikan pola pengasuhan anak yang tepat dirumah dan 

disekolah, serta menanamkan nilai-nilai luhur dan budi pekerti 

pada anak Semakin awal program pengembanagn pada anak usia 

dini dilakukan akan semakin baik bagi perkembangan anak. 

b. Lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak 

meliputi: Pertama, adanya suatu atau lebih orang dewasa yang 

mencintai dan mengasihi anak tanpa syarat. Kedua, orang-orang 

dewasa harus menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan 

berasama dengan anak baik di dalam maupun di luar lingkungan 

rumahnya. 

c. “Jembatan” antara rumah dengan institusi sosial di luar rumah dari 

lingkungan mikro anak dan sistem lingkungan lainnya seperti 

jembatan antara rumah dan 3. Sekolah merupakan hal yang penting 

bagi perkembangan anak. Untuk itu diperlukan sinergi antara 

pelaku yang serentak dapat memberikan pelayanan berupa 

perawatan dan pengasuhan yang terbaik bagi anak, agar potensi 

mereka dapat berkembang secara optimal sehingga mereka 

menjadi manusia yang berkualitas untuk menjalani hidup pada 

jamannya. 

d. Lingkungan juga sangat penting untuk dicermati karena apapun 

yang dilakukan atau dikatakan oleh orang dewasa yang mempunyai 
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kontak dengan anak sangat mempengaruhi perkembangan anak dan 

bahkan dapat mengubah perkembangan anak menjadi negatif. 

e. Keterlibatan pemerintah dalam mendukung penyediaan pelayanan 

anak usia dini yang memenuhi seluruh kebutuhan dan dimensi 

perkembangan anak usia dini menjadi sangat mendesak dan perlu 

dilakukan baik melalui peningkatan investasi pemerintah ataupun 

masyarakat. 

f. Tanggung jawab membesarkan dan merawat anak usia dini tetap 

merupakan tugas utama orang tua. Hal yang perlu dilakukan 

pemerintah adalah memberikan pemihakan bagi tumbuh kembang 

anak usia dini antara lain melalui pemberdayaan orang tua agar 

mereka lebih mengerti, merawat dan mebesarkan anak secara benar 

dan optimal, dan mendukung masyarakat agar mereka juga dapat 

memainkan peranannya untuk memberikan lingkungan dan penuh 

bagi perlindungan anak. 

g. Tidak hanya sektor publik yang berkewajiban mendukung 

intervensi program-program anak usia dini, tetapi juga sektor 

swasta diharapkan dapat berperan memberikan advokasi dan 

mempengaruhi peningkatan investasi dalam pengembangan anak 

usia dini. 

Adapun pelayanan pengembangan anak usia dini yang holistik dapat 

diwujudkan melalui: 
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a. Kelengkapan jenis-jenis pelayanan yang dapat memenuhi 

kebutuhan esensial anak secara utuh sesuai segmentasi umur anak 

mulai dari masa janin sampai usia 6 tahun. 

b. Kualitas pelayanan pada setiap jenis kegiatan pelayanan yang 

dilakukan mencakup aspek kesehatan dan gizi, pendidikan, 

pengasuhan dan perlindungan anak. 

Berdasarkan uraian diatas, pelayanan pengembangan PAUD HI dalam 

kebutuhan esensial harus memenuhi asah, asih dan asuh, sedangkan dalam 

pelayanannya harus meliputi anak, ibu dan keluarga untuk meuwjudkan 

anak indonesia yang cerdas, ceria dan berakhlak mulia. 

a. Kegiatan untuk penguatan pengetahuan orang tua anak usia dini yang 

dilakukan dalam PAUD HI (Kemendikbud, 2011) yaitu: 

1) Pembelajaran orang tua 

Melalui kegiatan ini para orang tua mengetahui, memahami dan 

menyadari bagaimana cara mendidik anak (asah-asih) dan mengasuh 

anak secara baik dan benar. Dengan demikian diharapkan terjadi 

keselarasan antara pendidik dilembaga PAUD dengan orang tua di 

rumah dalam memberi stimulasi kepada anak-anaknya. Kegiatan 

pembelajaran orang tua dilakukan untuk memberikan ketrampilan 

bagaimana memberikan stimulasi pendidikan dan pengasuhan kepada 

anak usia dini. 
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2) Pemeriksaan kesehatan anak 

Pemeriksaan kesehatan anak harus dilakukan oleh orang tua untuk 

mengetahui sedini mungkin tingkat kesehatan anak-anaknya. 

Pemeriksaan kesehatan umum dapat dilakukan 1 bulan sekali, 

sedangkan kesehatan gigi dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali. Selain 

pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin, dan vaksinasi juga sangat 

penting untuk dilakukan agar anak-anak senantiasa terjaga 

kesehatannya. Dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan 

dinas kesehatan (puskesmas) atau dokter terdekat. 

3) Pendeteksian Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK). 

Deteksi tumbuh kembang anak harus dilakukan orang tua agar 

dapat diketahui sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan dan 

perkembangan anak, sehingga lebih mudah untuk diintervensi, 

mengingat usia 0-6 tahun merupakan masa kritis bagi anak. Jika 

penyimpangan-penyimpangan diketahui lewat usia 6 tahun, maka 

intervensi yang dilakukan lebih sulit yang pada gilirannya anak akan 

mengalami penyimpangan permanen. Kegiatan yang dilakukan dalam 

deteksi dini adalah: pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar 

kepala, deteksi perkembangan anak, emosi anak, dan bila ada gejala 

ada kecurigaan dapat dilakukan deteksi autis, gangguan perhatian dan 

hiperaktif. 
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4) Pembimbingan Pembuatan Makanan Untuk Asupan Gizi 

Seimbang. 

Asupan gizi seimbang sebaiknya diberikan secara berkala kepada 

anak dalam bentuk pemberian tambahan makanan, minimal sebulan 

sekali. Makanan atau minuman untuk asupan gizi seimbang 

diusahakan dibuat oleh orang tua diharapkan dapat dijadikan sebagai 

wahana untuk meningkatkan ketrampilan orang tua dalam menjaga 

kebugaran tubuh anak. Dalam pemberian asupan gizi seimbang 

lembaga PAUD bekerja sama dengan orang tua perihal frekuensi 

pemberian sumber dana, menu makanan, dan teknis pelaksanaanya. 

5) Penanaman Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat. 

Penanaman dan pembiasaan hidup bersih dan sehat bagi diri, anak, 

keluarga, dan lingkungan memerlukan pendekatan yang khusus 

dipelajari dalam kegiatan PAUD HI. 

6) Penyuluhan Perlindungan Anak. 

 Dalam penyelenggaraan PAUD HI bagi keluarga hendaknya 

mensosialisasikan tentang hak-hak anak. Dasar hukum pelaksanaan 

perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang- 

undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama 

adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, 

yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, 

hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga. Pengenalan 

ini penting, karena anak pada dasarnya mempunyai hak yang sama 
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dengan orang dewasa yang harus dilindungi hak-haknya agar dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

2. Dasar Perlunya Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif 

Menurut Wijaya (2010: 45) hal-hal yang mendasari perlunya PAUD 

HI adalah: 

a. Memenuhi kebutuhan esensial secara menyeluruh. 

b. Memenuhi pelayanan kepada anak yang sistematik dan terencana. 

c. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh sistem interaksi yang 

kompleks dengan berbagai tingkatan lingkungan sekitarnya yang 

disebut ekologi tumbuh kembang anak usia dini. Lingkungan yang 

dimaksud meliputi sistem mikro, Meso, exo dan makro. 

1) Sistem Mikro adalah lingkungan yang paling deket dengan anak 

dalam kegiatan dan interaksinya sehari-hari, yaitu interaksi dengan 

orang tua, kakak, adik, dan teman sebaya. Interaksi dengan 

lingkungan terdekat akan berakibat langsung terhadap anak, pada 

saat yang sama juga terdapat hubungan timbal balik (2 arah) yaitu 

anak mempengaruhi lingkungan dan lingkungan mempengaruhi 

anak. Lingkungan ini mempunyai dampak terbesar dan mendalam 

pada perkembangan anak karena berlangsung dalam jangka waktu 

yang panjang dan intensif pada anak usia dini. 

2) Sistem Meso adalah interaksi antar kom ponen dalam sistem 

mikro, misalnya hubungan antara keluarga dengan sekolah. Bila 
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terjadi hubungan yang kuat dan saling mengisi antar komponen ini 

semakin besar pengaruh baiknya bagi perkembangan anak. 

3) Sistem Exo merupakan sistem sosial yang lebih besar dimana anak 

tidak langsung berperan di dalamnya. Contoh: lingkungan kerja 

orang tua. Kebijakan dan keputusan pada tataran ini secara tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. 

4) Sistem Makro merupakan lingkungan terluar anak seperti nilai-

nilai budaya, hukum, adat, peraturan perundang-undangan, dll 

yang juga berpengaruh tidak langsung terhadap perkembangan 

anak. 

3. Manfaat Pendekatan PAUD Holistik Integratif 

  Dalam pelayanan anak usia dini holistik integratif perlu adanya 

proses pendekatan agar dalam pemenuhan kebutuhan esensial anak 

terpenuhi dengan baik. Sehingga dalam memberikan layanan holistik 

integratif dapat bermanfaat untuk anak. Adapun manfaat pendekatan 

PAUD secara holistik integratif meliputi: 

a. Manfaat secara sosial 

  Meliputi perkembangan kemampuan berbahasa, intelegensia, 

kepribadian, perilaku sosial ketahanan mental dan psikososial serta 

prestasi akademik. Contohnya: perkembangan kemampuan berbahasa 

anak sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi orang tua untuk 

berbicara dengan anak. Jumlah kata-kata yang dikuasai anak secara 

dini sangat berpengaruh pada kemampuan berbahasa mereka yang 
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selanjutnya akan mempengaruhi kinerja kognitif anak. Tingginya 

kemampuan berbahasa, intelegensia, kepribadian, perilaku sosial, 

ketahanan mental dan psikososial serta prestasi akademik akan dipetik 

hasilnya ketika anak sudah dapat mengekspresikan dan 

mengimplementasikan karya-karyanya yaitu ketika anak sudah 

beranjak dewasa. 

b. Manfaat secara ekonomi 

  Secara ekonomi, PAUD HI bermanfaat untuk: 

1) Menghasilkan economic return yang lebih dan menurunkan 

social costs di masa yang akan datang 

2) Meningkatkan efisiensi investasi pada sektor lain, misal: dengan 

melakukan intervensi program gizi, kesehatan dan pendidikan 

sejak dini maka akan menurunkan biaya yang diakibatkan masalah- 

masalah kesehatan dan problem sosial di masa depan. 

3) Mencapai pemerataan sosial-ekonomi masyarakat termasuk 

mengatasi kesenjangan antar gender.

4) Memutus siklus kemiskinan antar generasi. 

Jadi, dengan tercapainya pelayanan anak usia dini holistik integratif 

maka manfaat yang didapat oleh anak sangatlah menyeluruh.sehingga 

dapat menghasilkan potensi-potensi yang sangat baik kelak di kemudian 

hari. 
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D. KAJIAN HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Kabir dengan judul 

“Parental Involvement in the Secondary Schools in Bangladesh: 

Challenges and a Way Forward” International Journal of Whole 

Schooling, Vol. 10, No. 1, 2014 Faculty of Education, Monash University. 

Bahwa: 

“Suggested parents experience different issues related to students 
learning and success, and contributing to school improvement. To 
build a relationship with parents, schools used limited strategies 
like organise parents’ convention and form parents committee. The 
school also often used telephone and email to communicate with 
parents. The lack of awareness of both parents and schools and 
overloaded teaching stuff are found as the major challenges of 
involving parents at secondary level. It also identified different 
areas of parental involvement including introducing progress 
report, notebook system, consultation program, home visit, and 
annual gathering and cultural program need to be developed 
further in order to build strong partnerships between parents’ and 
schools”

Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa proses keterlibatan 

orang tua di sekolah menengah di Bangladesh mengalami masalah yang 

berbeda terkait dengan belajar siswa, untuk perbaikan sekolah 

berkontribusi membangun hubungan dengan orang tua dan membentuk 

komite orang tua, Hal ini juga mengidentifikasi berbagai bidang 

keterlibatan orang tua termasuk memperkenalkan laporan kemajuan, 

sistem notebook, Program konsultasi, kunjungan rumah, dan pertemuan 

tahunan dan program budaya perlu dikembangkan lebih lanjut dalam 

rangka membangun kemitraan yang kuat antara orang tua dan sekolah. 
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Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh Kabir dengan penelitian 

yang saya lakukan yaitu sama- sama melibatkan orang tua dalam 

membangun kemitraan yang kuat antara orang tua dan sekolah. 

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Abbas dengan judul

“community participation in education: challenges and prospects in 

nigeria’s democracy” European Scientific Journal March edition vol. 8, 

No.5 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431. Department of 

Political Science, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria. Bahwa: 

”community participation in education and democratic 
participation must be inherently connected to each other for stable 
polity and good governance, as well as expansion of educational 
and other services. It is recommended that partnership and 
interaction between community and government in education must 
be built to provide initiative, responsibility, sensitivity for 
participation in education and governance designed to prevent 
break in communication and breakdown of law and order”
  

Hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam pendidikan dan partisipasi demokratis harus inheren terhubung satu 

sama lain untuk pemerintahan yang stabil dan tata pemerintahan yang 

baik, seperti serta perluasan pendidikan dan layanan lainnya. Disarankan 

bahwa kemitraan dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam 

pendidikan harus dibangun untuk memberikan inisiatif, tanggung jawab, 

sensitivitas untuk partisipasi dalam pendidikan dan tata kelola yang 

dirancang untuk mencegah istirahat dalam komunikasi dan pemecahan 

hukum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abas memliki keterkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, bentuk keterkaitannya adalah 
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sama-sama melibatkan masyarakat dalam perluasan pendidikan dan 

layanan lainnya supaya masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan 

inisiatif dalam perluasan layanan pendidikan. 

Yuniarto dalam jurnal “pengembangan program holistik integratif 

di sekolah integral hidayatullah yaa bunayya batang kabupaten batang,” 

dalam jurnal IJECES, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang, Indonesia, ISSN 2252-6374 2013 mengemukakan bahwa 

persiapan pengembangan program holistik integratif di  Sekolah  Integral 

Hidayatullah Yaa Bunayya Batang dalam pemberian layanan kepada anak 

sudah dapat menyelenggarakan pengembangan program paud holistik 

integratif dengan  baik atau berhasil. 

Sekolah Integral Hidayatullah Yaa Bunayya Batang berusaha 

mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk memberikan layanan yang 

holistik dan intrgratif kepada anak, baik mempersiapkan  dari sarana dan 

prasarana. Untuk itu sekolah berusaha memberikan anak-anak pendidikan 

sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini serta 

mengintegrasikan dalam prosesnya dengan nilai-nilai ketuhanan dan 

membekali dalam kebiasaan sehari-harinya dengan penanaman karakter 

islam. Melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan 

PAUD holistik integratif yang baik, sehingga bisa dikatakan sekolah 

integral hidayatullah sudah siap dalam mengembangkan atau 

menyelenggarakan layanan program anak usia dini holistik integratif yang 

pelayanan satu atap. 
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Dari penelitian yang dilakukan Yuniarto, penulis menarik 

kesimpulan bahwa penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang 

pengembangan layanan holistik integratif. 

Handayani Dkk dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Kualitas Pos PAUD melalui pengembangan program holistik integratif” 

dalam jurnal penelitian PAUDIA, Volume No.1 November 2011. 

Mengemukakan bahwa Terjadi peningkatan kualitas Pos PAUD melalui 

program holistik integratif dari siklus I ke siklus II. Terjadi peningkatan 

kualitas pembelajaran pendidik PAUD melalui pelatihan. Terlihat pada 

output sig = 0,000 = 0% < 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya 

bahwa rataan nilai postest dan nilai pretest keduanya berbeda. Dari output 

terlihat bahwa nilai means pretest = 9,48 lebih kecil dari nilai means 

postest= 14,86. Jadi nilai postest lebih baik dari pada nilai  pretest. Setelah 

dilakukan penelitian tindakan, dapat disimpulkan  bahwa Pelatihan 

program PAUD holistik integratif dapat meningkatkan kualitas Pos 

PAUD. 

Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah pemilihan obyek yang sama yaitu Pos PAUD serta 

pengembangan program PAUD melalui layanan holistik integratif. 

Sedangkan menurut Laila dalam jurnal yang berjudul 

“Penyelenggaraan Program paud holistik integratif di paud siwi kencana 

kota semarang” dalam jurnal Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas 



50 
 

 
 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia ISSN 2252-

6331 2013 mengemukakan bahwa Perencanaan program PAUD Holistik 

Integratif yang terdiri dari unsur pengelolaan; tujuan yaitu menambah 

pengetahuan orang tua, mengisi waktu luang, memberdayakan orang tua 

dan meningkatkan potensi orang tua dengan cara pemberian materi oleh 

sumber belajar; sasaran belajar yaitu orang tua (ibu); bahan ajar; metode  

belajar; alat bantu/ media belajar; metode evaluasi; tempat dan waktu;

instruktur/ sumber belajar; rencana kegiatan dan jadwal kegiatan: dan 

anggaran dana. Pelaksanaan program PAUD HI yang terdiri dari unsur 

kegiatan program, sumber belajar, materi, metode, waktu, media, dan 

sumber dana, evaluasi program PAUD HI, kelebihan dan kelemahan 

program PAUD HI bagi orang tua. 

Laila dalam penelitiannya melibatkan dan memberdayakan orang 

tua dalam program holistik integratif untuk meningkatkan potensi orang 

tua dalam program layanan PAUD HI. 

E. KERANGKA BERFIKIR 

Pengembangan PAUD HI adalah pengembangan anak usia dini 

yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan 

esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan dan 

sistematis, yang meliputi berbagai aspek pengembangan fisik dan non 

fisik, 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 
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pemeliharaan kesehatan, pemenuhan gizi, pendidikan, stimulasi mental 

dan psikososial (Bappenas). 

Pengelolaan pendidikan anak usia dini menjadi salah satu prioritas 

pendidikan dasar. Komitmen pemerintah terhadap PAUD, karena 

pendidikan anak usia dini menjadi fondasi dasar untuk tumbuh kembang 

anak sebagai sumber daya manusia yang akan datang. Secara faktual 

empirik layanan pendidikan bagi anak usia dini yang diinisiasi oleh 

lembaga-lembaga pemerintah tumbuh dengan sigfnifikan. Akan tetapi 

keterlibatan dalam proses-proses pendidikan anak usia dini yang 

diselenggarakan selama ini belum menggembirakan, Karena sejatinya 

aktifitas pendidikan anak usia berlangsung di dalam keluarga, masyarakat, 

dan di lembaga-lembaga penyelenggara PAUD. Oleh karena itu peran 

masyarakat dalam penegelolaan PAUD sangat penting agar proses tumbuh 

kembang anak yang berlangsung berjalan sinergis, sehinga hubungan 

antara masyarakat dan penyelenggara PAUD menjadi sebuah keharusan. 

Wujud peran dan tanggung jawab masyarakat dalam proses 

pendidikan anak usia dini berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD 

seyogyanya menjadi sebuah hubungan yang saling melengkapi dan 

memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam 

pengembangan PAUD HI akan menjadi kekuatan yang mampu 

mensukseskan program layanan PAUD HI Secara skematik uraian ini 

dapat dilihat dalam bagan berikut: 
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KERANGKA BERFIKIR 

   

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan mengenai partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif di Pos PAUD 

Pelangi Banyumanik, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan layanan anak usia dini holistik integratif di Pos PAUD dalam 

pemberian layanan kepada anak dari penyelenggaraannya sudah dapat 

menyelenggarakan pengembangan program PAUD holistik integratif dengan 

baik. Pos PAUD Pelangi berusaha memberikan apa yang diperlukan anak 

dalam pemberian layanan holistik integratif, baik mempersiapkan dari sarana 

dan prasarana. 

2. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan layanan anak usia dini holistik 

integratif terlihat dari keterlibatan masyarakat dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan pembinaan. Karakteristik partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan layanan anak usia dini holistik integratif, bahwa masyarakat 

ikut mengontrol jalannya program dari perencanaan hingga pembinaan, 

sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses.  
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5.2 SARAN 

 Berdasarkan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan layanan anak usia dini holistik integratif di Pos PAUD Pelangi, 

maka saran yang dapat diberikan adalah sebaga berikut: 

1. Bagi masyarakat 

Diharapkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam upaya untuk 

memenuhi sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi guna 

memaksimalkan pelayanan. 

2. Bagi sekolah 

Diharapkan dapat mengembangkan layanan anak usia dini holistik 

integratif yang sudah terintegrasi dengan Posyandu dan BKB, tetapi juga 

terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berada di lingkungan masyarakat. 

Karena bagaimanapun saat terintegrasi dengan semua, maka layanan untuk 

anak dapat terpenuhi semua, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara 

optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. 

3. Untuk penelitian lebih lanjut 

Bagi peneliti yang akan datang perlu mempersiapkan penelitian lapangan 

ini dengan sebaik mungkin. Keterampilan wawancara dalam 

mengumpulkan data harus dipersiapkan mengingat karakteristik subyek 

yang sangat beragam.  
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