PROGRAM
PAUD-ERLASS

TUJUAN PAUD
§

Tujuan utama: untuk membentuk anak
Indonesia yang berkualitas, yaitu anak
yang tumbuh dan berkembang sesuai
dengan tingkat perkembangannya
sehingga memiliki kesiapan yang optimal
di dalam memasuki pendidikan dasar
serta mengarungi kehidupan pada masa
dewasa.

§

Tujuan penyerta: untuk membantu
menyiapkan anak mencapai kesiapan
belajar (akademik) di sekolah.

.

Area Tumbuh Kembang Anak
Tumbuh Kembang

Fisik

Sosial - Emosional

Kognitif

THE GOLDEN AGE
Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak yang pendek tetapi merupakan masa
yang sangat penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang
dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal.

Pendidikan Anak Usia Dini
§

Dikenal dgn semua anak dgn jenjang usia 0-72 bulan:
GOLDEN PERIOD (Pasal 28, UU Sisdiknas No.
30/2003, ayat 1)

§

Rentang keilmuan PAUD dilaksanakan sampai dengan
8 tahun (kelas SD 123)

§

Perkembangan usia: fisik, mental, emosional,sosial,
kemampuan belajar, perilaku

Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini

§

Infant (0-1 tahun)

§

Toddler (2-3 tahun)

§

Preschool/ Kindergarten children (3-6 tahun)

§

Early Primary School (SD Kelas Awal) (6-8 tahun)

Usia 0-36 bulan
a.

Usia 0 – 1 tahun Anak belajar dengan mengendalikan
kemampuan panca inderanya. Yakni pendengaran, penglihatan,
penciuman, peraba dan perasa. Secara bertahap panca indera
anak difungsikan lebih sempurna. Hingga usia satu tahun anak
ingin mempelajari apa saja yang dilihat dengan mengarahkan
seluruh panca indera. Hal itu nampak pada aktivitas anak
memasukkan segala macam benda ke dalam mulut sebagai
bagian dari proses belajar.

b.

Usia 2 – 3 tahun Anak melakukan proses belajar dengan lebih
sungguh-sungguh. Ia memperhatikan apa saja yang ada di
lingkungannya untuk kemudian ditiru. Jadi cara belajar anak
yang utama pada usia ini adalah meniru. Meniru segala hal yang
ia lihat dan ia dengar.
Perkembangan bahasa:
Pada usia 1 tahun, selaput otak untuk pendengaran
membentuk kata-kata, mulai saling berhubungan. Anak
sejak usia 2 tahun sudah banyak mendengar kata-kata atau
memiliki kosa kata yang luas. Gangguan pendengaran dapat
membuat kemampuan anak untuk mencocokkan suara
dengan huruf menjadi terlambat.
Bahasa anak mulai menjadi bahasa orang dewasa setelah
anak mencapai usia 3 tahun. Pada saat itu ia sudah
mengetahui perbedaan antara saya, kamu dan kita

Usia 36 bulan-72 bulan
1.Perkembangan motorik
Perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi
dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan
kebutuhan atau minatnya. Oleh karena itu, usia ini
merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan
yang berkaitan dengan motorik, seperti menulis,
menggambar, melukis, berenang, main bola dan atletik.
2. Perkembangan intelektual
Intelektual sering kali disinonimkan dengan kognitif, karena
proses intelektual banyak berhubungan dengan berbagai
konsep yang telah dimiliki anak.
Dalam kehidupannya mungkin saja anak dihadapkan kepada
persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan.
Faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi
keberhasilan anak dalam belajar, karena sebahagian besar
aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah
mengingat dan berfikir..
3. Perkembangan Bahasa
Pada usia 4-6 tahun kemampuan berbahasa anak akan
berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap
antusias yang tinggi, Dengan memperlihatkan suatu minat
yang meningkat terhadap aspek-aspek fungsional bahasa
tulis, ia senang mengenal kata-kata yang menarik baginya
dan mencoba menulis kata yang sering ditemukan. Anak
juga senang belajar menulis namanya sendiri atau kata-kata
yang berhubungan dengan sesuatu yang bermakna baginya.

Usia 72 bulan (6th)- 8th
§

Pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan, mereka telah
mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya.

§

Motorik: Mereka telah dapat melompat dengan kaki secara bergantian,
dapat mengendarai sepeda roda dua, dapat menangkap bola dan telah
berkembang koordinasi tangan dan mata untuk dapat memegang
pensil maupun memegang gunting.

§

Sisi sosial: mereka telah dapat menunjukkan ke-eakuannya tentang
jenis kelaminnya, telah mulai berkompetisi dengan teman sebaya,
mempunyai sahabat, telah mampu berbagi, dan mandiri.

§

Sisi emosi; dapat mengekspresikan reaksi terhadap orang lain, telah
dapat mengontrol emosi, sudah mampu berpisah dengan orang tua
dan telah mulai belajar tentang konsep nilai misalnya benar dan salah.

§

Intelektual: mampu melakukan seriasi, mengelompokkan obyek,
berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatnya perbendaharaan
kata, senang berbicara, memahami sebab akibat dan berkembangnya
pemahaman terhadap ruang dan waktu.

Usul Piaget:
merupakan tokoh Psikologi
§ Piaget
Kognitif yang memandang anak sebagai

partisipan aktif di dalam proses
perkembangan. Piaget menyakini bahwa
anak harus dipandang seperti seorang
ilmuwan yang sedang mencari jawaban
dalam upaya melakukan eksperimen
terhadap dunia untuk melihat apa yang
terjadi. Misalnya anak ingin tahu apa
yang terjadi bila anak mendorong piring
keluar dari meja. Hasil dari eksperimen
miniatur anak menyebabkan anak
menyusun “teori” tentang bagaimana
dunia fisik dan sosial beroperasi.

membangun teori berdasarkan
§ Anak
eksperimen yang dilakukannya. Saat

anak menemukan benda atau peristiwa
baru, anak berupaya untuk
memahaminya berdasarkan teori yang
telah dimilikinya.

Hubungi erlass untuk pelatihan INHOUSE PAUD bagi
para guru, pembina, kepala sekolah, dan orangtua!
Belajar adalah proses seumur hidup

§

Kami adalah lembaga
profesional yang mendukung
penuh program “ THE GOLDEN
AGE”

§

Kami didukung oleh manajemen
yang memiliki integritas,
keteguhan, cinta akan ilmu
pengetahuan, pendidikan,
kreativitas, dan juga komitmen
yang tinggi dalam
pemberdayaan SDM

§

Produk2 kami disusun dengan
sepenuh hati, cocok untuk
pelatihan umum maupun inhouse sesuai kebutuhan.

HUBUNGI ERLASS….8710108
marketing.erlass@gmail.com,
The future is now…! Learn now, tomorrow, and forever…Share our
knowledge, so the future generation could continue our legacy and
improve it

