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ABSTRACT

SRI AGUSTINI. 2015. The Implementation of Integrative Holistic Education in Early
Childhood (Studies in early childhood Aisyiyah Bustanul Athfal, Wahdatul Ummah, Al
Ishlah Metro City).

Early childhood education is considered very important. Early childhood is referred to
as the golden age of human development. At this time the whole potential both physically
and psychologically and intelligence are very sensitive to stimuli received from the
environment. Parenting, guidance and direction on the age of the child in determining the
quality of adult life. Therefore, a thorough education and interlinked (holistic integrative)
be the right strategy to stimulate growth and development of children as a whole.
This research is located in the three early childhood education institutions, namely
early childhood Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA), Wahdatul Ummah, Al Ishlah Metro
City. This study discusses the implementation of integrative holistic education in early
childhood. The focus of this study is: How is the implementation of integrative holistic
education in early childhood, the factors that hinder the implementation of integrative
holistic education in early childhood and what efforts are being made to overcome the
obstacles of implementation of integrative holistic education in early childhood.
This study design is used qualitative approach with a qualitative descriptive research
model. Techniques of collecting data using interviews, observation and documentation.
Testing the validity of the data with triangulation techniques. The data analysis method
used Miles and Huberman with the first step perform data reduction, data presentation and
conclusion or evidence.
The results showed that the implementation of integrative holistic education in early
childhood (early childhood studies Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA), Wahdatul Ummah,
Al Ishlah Metro City) is over; a) holistic services, including health care, education and
coaching. b) a holistic integrative learning strategies, including cognitive, affective and
psychomotor. c) Establish communication and coaching parents.
Early childhood education aims to facilitate the growth and development of children
as a whole. ECD organizers should provide a holistic integrative education services, in
coordination with agencies Posyandu, BKB, parents and guardians of students applying
integrated learning method.

ABSTRAK
SRI AGUSTINI. 2015. Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini
(Studi di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal, Wahdatul Ummah, dan Al Ishlah Kota Metro).

Pendidikan anak usia dini dipandang sangat penting. Usia dini disebut sebagai masa
emas perkembangan manusia. Pada masa ini seluruh potensi baik fisik maupun psikis dan
kecerdasan sangat peka terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan. Pola
pengasuhan, bimbingan dan arahan pada usia tersebut menentukan kualitas anak pada
masa dewasanya. Oleh karena itu, pendidikan yang menyeluruh dan saling terkait (holistik
integratif) menjadi strategi yang tepat untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan
anak secara utuh.
Penelitian ini berlokasi di tiga lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD
Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA), Wahdatul Ummah, Al Ishlah Kota Metro. Penelitian ini
membahas tentang implementasi pendidikan holistik integratif pada anak usia dini. Fokus
penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi pendidikan holistik integratif pada anak
usia dini, faktor-faktor yang menghambat implementasi pendidikan holistik integratif pada
anak usia dini dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi
pendidikan holistik integratif pada anak usia dini.
Desain penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan model
penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode
wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi
teknik. Analisis data digunakan metode Miles dan Huberman dengan langkah pertama
melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau pembuktian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan holistik integratif pada
anak usia dini (studi di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal, Wahdatul Ummah, Al Ishlah
Kota Metro) adalah melalui; a) Layanan holistik, meliputi layanan kesehatan, pendidikan
dan pembinaan. b) Strategi pembelajaran yang holistik integratif, meliputi aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik. c) Menjalin komunikasi dan pembinaan wali murid.
Pendidikan anak usia dini

bertujuan untuk memfasilitasi

pertumbuhan dan

perkembangan anak secara menyeluruh. Penyelenggara PAUD hendaknya memberikan
layanan pendidikan secara holistik

integratif, dengan melakukan koordinasi dengan

lembaga Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB) orangtua wali murid dan menerapkan
metode pembelajaran yang terintegrasi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan
manusia.

Pendidikan

menjadi

faktor

terpenting

dalam

mewujudkan

pembangunan mental dan juga spiritual manusia. Peradaban manusia yang tinggi
dikarenakan

pendidikan yang mereka miliki juga tinggi. Sudah jadi

perbincangan yang lazim apabila

pendidikan ditempatkan dalam barisan

terdepan sebagai pranata pembangunan suatu peradaban yang lebih baik dan
tangguh. Akan tetapi, sering dilupakan bahwa membangun iklim pendidikan
yang mampu melahirkan generasi-generasi progresif membutuhkan perangkat
yang canggih. Perangkat canggih itu tidak hanya berupa sarana fisik namun lebih
dari pada itu, sarana nonfisik sebagai motor penggerak merupakan hal yang
paling mendasar. Dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan adanya
motivasi dan semangat serta rasa ingin tahu dan cinta ilmu

yang tinggi

merupakan motor penggerak utama kemajuan pendidikan, karena itu dunia
pendidikan secara terus menerus dibangun dan dikembangkan agar dari proses
pelaksananya menghasilkan generasi yang diharapkan, demikian pula dengan
pendidikan di negeri tercinta ini.
Bangsa Indonesia tidak ingin menjadi bodoh dan terbelakang, terutama
dalam menghadapi zaman yang terus berkembang di era yang penuh dengan
kecanggihan teknologi dan komunikasi. Maka, perbaikan sumber daya manusia

yang cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia terus diupayakan melalui
proses pendidikan dari tingkat prasekolah sampai pendidikan tingkat tinggi.
Hal itu tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
fungsi pendidikan nasional, yaitu:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak 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”1
Pernyataan pada Undang-Undang tersebut membuktikan bahwa pendidikan
merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara
holistik. Pendidikan anak sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia
(human resource) harus dipandang sebagai titik sentral dalam pembentukan
karakter bangsa secara utuh. Pendek kata, “Pendidikan memainkan fungsi ganda,
yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kerangka “individuasi”
agar segenap potensi dirinya teraktualisasikan dengan maksimal dan
“partisipasi” agar tetap mampu bersinergi dan membangun harmonikebersamaan dengan orang lain sesama warga masyarakat dan warga negara”2
Manusia telah diciptakan Allh SWT dengan segenap potensi yang ada
agar menjadi pribadi-pribadi yang unggul, sehingga mampu mengemban tugas
sebagai khalifatullah fil ardh. Istilah “insan kamil” merupakan gambaran idealis
bagi sosok manusia yang memiliki kemampuan dan kematangan diri dari aspek

1

Akhmad Muhaimin Azet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, (Jogyakarta: Ar-Ruzz
Media: 2011), h.12
2
Tim Program Studi PGRA/PGMI Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Antologi Pendidikan
Anak Usia Dini (Yogyakarta: Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 58

intelegensi, emosi, kepribadian, sosial, dan spiritual, sehingga mampu
memahami realitas alam profan dan sakral dengan baik serta dapat menjalankan
peran dan fungsinya sebagai wakil Allah di bumi.
Agar dapat mewujudkan insan yang parpurna (kamil), maka proses
pendidikan harus dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh (kaffah). Utuh dan
menyeluruh dalam mengapresiasi peserta didik sebagai subjek sekaligus objek
pendidikan. Peserta didik adalah makhluk multidimensi dengan beragam potensi
kemampuan dan kelemahan. Potensi kemampuan dan kelemahan manusia
terdapat pada dimensi fisik maupun psikisnya. Oleh sebab itu, perhatian yang
berat sebelah tentang eksistensi peserta didik dari dimensi lahiriahnya saja tidak
dibenarkan dalam pendidikan. “Peserta didik tidak cukup hanya memahami atau
mengetahui nilai dan norma, yang merupakan kecerdasan intelegensinya, tetapi
juga harus mampu mengembangkan kecerdasan lain sebagai aspek dari keutuhan
manusia”3
Hakikat pendidikan yang terangkum dalam tujuan pendidikan adalah:
“Untuk mendidikan seluruh aspek yang dimiliki manusia (all part of
the person), mendidikan manusia sebagai kesatuan yang utuh (the person as the
whole), mendidik manusia sebagai bagian dari keseluruhan (the person within
the whole), yaitu sebagai bagian dari masyarakat, komunitas manusia dan alam
semesta”4
Pendapat tersebut, menggambarkan bahwa pelayanan pendidikan harus
mampu mengubah paradigma dari yang terkotak-kotak (fragmented) menjadi
pendekatan ekologis. Melihat anak dari aspek kognitif semata yang diselesaikan

3

Jejen Musfah, Pendidikan Holistik Pendekatan\berbagai Perspektif, (Jakarta: Kencana
Prenada Group, 2012), h. 36
4
Jejen Musfah, Pendidikan Holistik Pendekatan\berbagai Perspektif , h. 36

dengan tugas-tugas akademis yang steril. Memberikan mereka pelajaran yang
tidak berhubungan dan relevan dalam konteks kehidupan nyata tidak akan
mampu menumbuhkan kesadaran (consciousness). Transformasi kesadaran ini
merupakan bagian dari proses pendidikan yang akan mampu meredam segala
carut marut kondisi yang terjadi di masyarakat modern kini, yang salah satu akar
permasahannya adalah dikarenakan pemikiran manusia yang telah terdidik
dengan sistem pendidikan yang terkotak-kotak sehingga berfikir secara parsial.
Anak dilahirkan dengan suatu kemampuan untuk tumbuh dan
berkembang, dan itu perlu didukung oleh keluarga serta lingkungan agar tumbuh
sejak dini secara

optimal sehingga kelak menjadi orang dewasa yang

berkualitas, insan yang seimbang, utuh dan harmonis dari segi intelektualitas,
rohani, emosi, jasmaninya. “Sejak dipublikasikannya hasil-hasil riset mutakhir
di bidang neuroscience dan psikologi, penomena pendidikan anak usia dini
menjadi sebuah harapan. Pasalnya, perkembangan otak pada usia dini
mengalami percepatan hingga 80% dari keseluruhan otak orang dewasa”5. Hal
ini menunjukkan bahwa seluruh potensi dan kecerdasan serta dasar-dasar
perilaku seseorang telah mulai terbentuk. Pada masa ini pula terjadinya
pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang
diberikan oleh lingkungan.
Hasil penelitian menyatakan bahwa “Lingkungan pada tahun-tahun
permulaan anak (0-6 tahun ) akan memberikan efek belajar yang lama (long-

5

Suyadi, Manajemen PAUD, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 3

term effects)”6. Artinya, anak- anak yang belajar pada masa ini akan diingat
dalam jangka waktu panjang hingga usia dewasa kelak. Hasil penelitian ini
sesuai dengan pepatah yang menyatakan “Belajar di waktu kecil bagai mengukir
di atas batu”.
Usia dini adalah usia yang strategis dan memiliki peran penting dalam
meletakan dasar-dasar dan fondasi untuk pembentukan fondasi manusia secara
holistik, ini berarti asuhan perkembangan anak tidak dapat dipisah-pisahkan.
Usia dini merupakan masa emas perkembangan (golden age) yang
keberhasilannya sangat menentukan kualitas anak di masa dewasanya. Masa ini
juga disebut dengan istilah “periode kepekaan”(sensitive period), karena
periode tersebut seluruh aspek perkembangan anak sangat peka, sehingga masa
ini perlu dikelola secara optimal dan menyeluruh melalui upaya berbagai
stimulasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.
Ironisnya, kondisi nyata bangsa Indonesia terhitung terlambat dalam
memberikan perhatian kepada anak usia dini. Mereka dibiarkan tumbuh dan
berkembang dalam kondisi “ala kadarnya”. Sampai saat ini diperkirakan 80
persen anak usia dini belum tersentuh pendidikan anak usia dini. Tatkala anak
usia dini di Singapura sudah terjangkau semuanya dengan pendidikan anak usia
dini. Anak usia dini di Indonesia masih dibayang-bayangi oleh ancaman gizi
buruk. Data tahun 2014 menunjukkan 1,3 juta anak Indonesia mengalami

6

8

Suyadi & Maulida Ulfah, Konsep Dasar PAUD ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.

kekurangan gizi. Setiap anak dengan gizi buruk beresiko kehilangan IQ hingga
10 - 13 poin. Ini berarti bangsa kita beresiko kehilangan IQ sekitar 22 juta poin.
Secara kualitas maupun kuantitas pendidikan anak usia dini masih
belum bisa berjalan sesuai dengan harapan. Pendidikan anak usia dini yang
diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal seperti Taman Kanak-Kanak
dan sejenisnya hanya bisa diakses oleh golongan menengah ke atas. Masyarakat
menengah ke bawah lebih suka langsung menyekolahkan anaknya ke jenjang
Sekolah Dasar untuk menghemat biaya.
Fakta lain pun menunjukkan, bahwa pendidikan anak usia dini di
Indonesia masih banyak diwarnai oleh pembebanan yang overdosis terhadap
anak. Anak usia dini memperoleh perlakuan yang sama dengan anak usia
sekolah dasar. Pembelajaran terlalu fokus pada kemampuan baca, tulis, dan
hitung. Orang tua dan guru akan senang sekali jika balita maupun batitanya
sudah lancar membaca dan menulis. Sebaliknya akan merasa gundah jika balita
dan batitanya belum lancar membaca dan menulis. Salah kaprah ini terus
berlanjut ketika sang anak harus mengikuti tes ujian masuk SD (Sekolah Dasar).
Cukup banyak SD favorit yang menyaring calon siswa dengan menguji
kemampuan baca-tulisnya. Seolah hendak mengatakan bahwa syarat masuk SD
tersebut adalah sudah lancar baca-tulis. Sehingga guru SD kelas 1 nanti tidak
perlu repot-repot mengajari peserta didik baca dan tulis. Padahal orang tua
menyekolahkan anak ke SD adalah supaya anaknya diajari baca dan tulis.
Usia anak 0-6 tahun merupakan masa pertumbuhan anak usia dini.
Penyerapan informasi dan tahap sosialisasi yang diterima 100% dari apa yang

dia lihat, dengar, dan rasakan. Sehingga tidak mengherankan banyak deviasi
yang dilakukan usia anak-anak baik pembunuhan dan penganiayaan terhadap
anak-anak “Baru-baru ini kasus meninggalnya siswa kelas 5 SD yang dianiaya
berujung maut yang dilakukan oleh kakak kelasnya gara-gara menjatuhkan
makanan. Padahal Renggo Kadafi telah meminta maaf namun tetap kekecewaan
tidak bisa dimaafkan hanya dengan permintaan maaf.”7 Pelaku kejahatan yang
dilakukan oleh anak-anak bukanlah tindakan tanpa penyebab, tentu ada sub
kebudayaan atau terjadi sosialisasi tidak sempurna.
Fenomena lain yang juga sangat memprihatinkan ialah mengenai effect
media massa elektronik sebagai agen sosialisasi yang menyuguhkan tayangan
dan tontonan untuk anak-anak. Media massa elektronik dijadikan mainan dan
teman setia sehari-hari oleh anak-anak. Orang tua atau pembantu bekerja
sedangkan anaknya diputarkankan tayangan kartun atau film action, perang,
super hero, esensinya agar anak bisa tenang dengan tayangan tersebut.
Penafsiran

anak-anak

terhadap

tayangan

tersebut

malah

mengkonstruksikan tindakan mereka seperti aktor tersebut. Misalnya, kartun
Tom and Jerry yang penuh tindakan pukul memukul, Happy Tree Friends penuh
tindakan penganiayaan dan pembunuhan. Film superhero spiderman,
transformers membuat anak menjadi terobsesi seperti tokoh tersebut, seperti
halnya peristiwa anak lompat dari apartemen lantai 19 disebabkan tidak
diperbolehkan nonton spiderman. Mungkin anak yang lompat tersebut obsesi
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dari tokohnya. Seperti yang diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta dikutip
dari detik.com “Menilai perilaku anak-anak belakangan sudah semakin
mengerikan. Hal itu adalah imbas dari film dan acara-acara televisi yang tidak
mendidik”.8
Kondisi nyata ini sungguh sangat memprihatinkan, dan beberapa
dilema tersebut juga dapat ditemui di Kota Metro, kota yang mengidentitaskan
diri sebagai kota pendidikan. Sesungguhnya Kota Metro adalah salah satu daerah
di Indonesia yang mampu mengembangkan pendidikan anak usia dini secara
cepat dan

mendapat respon baik dari masyarakat. Hal itu sesuai dengan

pernyataan Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kota Metro, Ibu Hindun Hasanah.
“Perkembangan dan respon masyarkat terhadap pendidikan anak usia dini
di Kota Metro sangat baik. Lembaga PAUD ada dua jenis, yaitu PAUD formal
(Taman Kanak-Kanak) dan PAUD informal terdiri dari Kelompok Bermain
(Kober) dan Tempat Penitipan Anak (TPA). Secara keseluruhan jumlah PAUD
yang ada di Kota Metro berjumlah 125 lembaga, yang terdiri dari PAUD formal
60 dan PAUD non-formal berjumlah 65, yang tersebar di 5 kecamatan, dari
jumlah tersebut khusus untuk katagori PAUD Islam berjumlah 35 terdiri dari
PAUD formal 20 dan PAUD non-formal 10. Secara keseluruhan PAUD yang
ada di Kota Metro, jumlah peserta didiknya adalah 5033 anak 9.
Berkembangnya

pendidikan anak usia dini melalui pendidikan

nonformal mengakibatkan tidak terkontrolnya penanganan terhadap anak usia
dini dengan baik, padahal masa emas tersebut merupakan masa-masa yang
teramat penting dan tidak datang untuk yang kedua kalinya dalam pembentukan
otak, fisik dan jiwa anak secara seimbang.
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Perlu dilakukan upaya pembentukan karakter dan pengembangan
potensi anak usia dini dalam sebuah konsep pendidikan yang berprinsip
menyeluruh dan terpadu (holistik integratif) meliputi: aspek fisik, aspek emosi,
aspek sosial, aspek kreatifitas, dan aspek spiritual dan mengaplikasikannya pada
dunia nyata. Anak termasuk bagian dari masyarakat, mereka akan selalu
berinteraksi dengan masyarkat baik melalui media maupun secara langsung.
Pemahaman secara utuh dipandang sangat urgen sebab, jika peletakan fondasi
secara

holistik pada masa anak usia dini terlewatkan dan stimulasi

perkembangan dan pertumbuhan serta pembinaan pada aspek anak usia dini
terabaikan, maka besar kemungkinan di masa-masa berikutnya anak akan
bermasalah dalam kehidupannya.
Sebagai agama universal dan rahmat bagi sekalian alam, agama Islam
pun juga memberikan perhatian positif terhadap pelaksanaan pendidikan anak
usia dini. Di dalam masyarakat Islam, konsep dan praktik pendidikan usia dini
telah berlangsung sejak lama sehingga populer dengan ungkapan yang oleh
sebagian orang disebut sebagai sabda Rasul, yaitu “Tuntutlah ilmu sejak dari
buaian hingga ke liang lahat”. Terlepas dari persoalan ungkapan ini benar-benar
Hadis Nabi atau tidak, yang jelas konsep pendidikan usia dini atau bahkan
seumur hidup dapat dipahami dari ungkapan itu. Selain menunjukkan adanya
perintah untuk menuntut ilmu sepanjang hayat, juga mengandung isyarat tentang
pemberian pendidikan pada anak sejak usia dini, yaitu sejak masa bayi (dalam
buaian ibu). Dalam banyak hal, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk

memberikan pendidikan tentang kebaikan Islami bukan saja pada saat anak telah
terlahir ke dunia, tetapi juga sejak masih berada dalam kandungan ibu.
Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, Al Qur’an
dalam surat An Nahl ayat 78, yaitu:

Artinya: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan
dan hati, agar kamu bersyukur"10
Berdasarkan ayat tersebut di atas, dipahami bahwa anak lahir dalam
keadaan tidak mengetahui dan memiliki pengetahuan apapun. Akan tetapi,
Allah membekali anak yang baru lahir

tersebut dengan pendengaran,

penglihatan dan hati nurani (yakni akal yang menurut pendapat yang sahih
pusatnya berada di hati), menurut pendapat yang lain adalah otak. Berbekal
nikmat pemberian Allah SWT tersebut manusia dapat membedakan diantara
segala sesuatu, mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Kemampuan
dan indera ini diperoleh seseorang secara bertahap, yakni sedikit demi sedikit.
Semakin besar seseorang maka bertambah pula kemampuan pendengaran,
penglihatan, dan akalnya hingga sampailah ia pada usia matang dan dewasanya.
Pendidikan Islami kepada anak usia dini merupakan aktivitas penting
yang harus dilakukan oleh setiap orangtua muslim jika menghendaki
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terwujudnya anak-anak yang shalih. Sebab itu kajian tentang pendidikan anak
usia dini sesungguhnya tidak hanya milik dan bahan kajian para pakar
pendidikan umum, tetapi juga merupakan kajian dan objek pembahasan pakar
ilmu pendidikan Islam. Nilai-nilai keimanan dan keislaman dalam diri anak
perlu diperkenalkan dan ditanamkan dengan cara mengupayakan realisasi ajaran
Islam dalam program pembelajaran anak usia dini tersebut, sehingga akan
terwujud anak-anak yang shalih sehat fisik dan jiwa sebagaimana tujuan dalam
pendidikan Islam, yaitu untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan
kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui
latihan jiwa, akal fikiran manusia yang rasional
Pendidikan usia dini disebut juga ”Masa yang paling penting dalam
kehidupan individu karena merupakan waktu bagi anak untuk mulai mengenal
sekolah, usia awal berkelompok, usia menjelajah, usia bertanya, usia meniru dan
usia kreatif serta usia bermain11. Alangkah baiknya jika anak-anak pada masa
usia istimewa yang oleh pakar-pakar pendidikan disebut the golden age bisa
mendapat pola pendidikan secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga masa
istimewa benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meletakkan fondasi awal
pendidikan bagi bekal kehidupan selanjutnya
Berdasarkan realitas tersebut penulis tertarik untuk mengetahui sejauh
mana implementasi pendidikan holistik integratif pada anak usia dini. Studi ini
dilakukan dengan pertimbangan bahwa pendidikan pada usia dini adalah sangat
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penting mengingat pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia-usia tersebut
sangat perlu mendapat perhatian secara menyeluruh dan terpadu sehingga saat
usia dewasa akan tumbuh sebagai generasi yang utuh sehat badan, sehat hati dan
sehat fikiran
Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Formal Aisyiyah Bustanul Athfal
Metro Pusat, PAUD Wahdatul Ummah Kota Metro dan PAUD Al Ishlah Kota
Metro, dengan pertimbangan bahwa tiga lembaga PAUD tersebut memiliki
program pembelajaran baik sehingga dengan adanya pendidikan holistik
integratif yang diterapkan dalam layanan pendidikan dapat meningkatkan
kualitas dan memacu potensi peserta didik dari segala aspek pertumbuhannya
secara maksimal.
B. Fokus Penelitian
Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti dapat memaparkan
fokus penelitian sebagai berikut:
1.

Bagaimana implementasi pendidikan holistik integratif pada anak usia dini?

2.

Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi pendidikan
holistik integratif pada anak usia dini?

3.

Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi
pendidikan holistik integratif pada anak usia dini?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai adalah:
1.

Untuk mengetahui dan menganalisa
integratif pada anak usia dini.

implementasi pendidikan holistik

2.

Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala
implementasi pendidikan holistik integratif pada anak usia dini.

3.

Untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan lembaga
PAUD di Kota Metro dalam mengatasi kendala-kendala implementasi
pendidikan holistik integratif.

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dan signifikasi dalam penelitian yang penulis lakukan adalah:
1.

Secara teoritis
a. Untuk memberikan kontribusi konsep pendidikan holistik integratif
pada anak usia dini
b. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bertindak dan berfikir
dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini

2.

Secara Praktis
a. STAIN Jurai Siwo Metro
Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di perpustakaan Sekolah
Tinggi Agama Islam Kota Metro
b. Peneliti
Memberikan wawasan dan meningkatkan keaktifan peneliti dalam
melatih pola fikir secara ilmiah, berlatih mandiri dan berpengalaman
bagi kehidupannya di masa yang akan datang terutama tentang
pendidikan pada anak usia dini

c. Lembaga pendidikan
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan dapat
memberikan solusi untuk menunjang keberhasilan pembentukan
karakter anak usia dini
d. Pemerintah
Hasil penelitian ini akan dapat memberikan gambaran positif kepada
pemerintah sebagai acuan untuk memperbaiki sistem pendidikan dan
peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan serta
memberikan wacana baru dalam metode pendidikan dan keguruan.
e. Masyarakat
Sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas untuk ikut membantu
berpartisipasi dalam menyukseskan pendidikan holistik integratif pada
anak usia dini .

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Anak Usia Dini
1. Pengetian Anak Usia Dini
Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses
perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.
Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek
sedang mengalami masa yang sangat cepat dalam rentang perkembangan
hidup manusia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat
1 menyatakan “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan
yang ditujukan
dilakukan

kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam

memasuki pendidikan lebih lanjut.”12
Anak usia dini terbagi menjadi tiga kelompok yaitu “Kelompok bayi
hingga dua tahun, kelompok tiga sampai lima tahun, dan kelompok enam
hingga

delapan

tahun”13.

Sedangkan

berdasarkan

keunikan

dan

perkembangannya, usia dini dibagi menjadi tiga yaitu masa bayi lahir sampai
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12 bulan, masa batita (toddler) usia 1-3 tahun, masa prasekolah usia 3-6
tahun, dan masa kelas awal 6-8 tahun.14
Pendapat lain menyatakan bahwa anak usia dini ialah kelompok anak
yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat
unik, memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik
halus dan kasar, intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan
kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap dan prilaku serta agama),
bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan
perkembangan anak.
Fakta tersebut memberikan pemahaman bahwa anak usia dini adalah
anak dengan rentang usia dari 0-6/0-8 tahun yang memiliki tahap periode
perkembangan yang cepat dan terjadi banyak aspek perkembangan atau
potensi yang masih harus dikembangkan. Ia memiliki karakteristik tertentu
yang khas dan berbeda dengan orang dewasa seutuhnya.
Pengertian anak usia dini

dipertegas dalam peraturan pemerintah

Nomor 60 Tahun 2013 pasal 1, yaitu “Anak sejak janin dalam kandungan
sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam
kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan)
hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua)
sampai dengan 6 (enam) tahun.”15
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Anak usia dini yang secara terminologi disebut anak pra sekolah. Usia
demikian adalah masa peka bagi anak. Para ahli menyebutnya dengan the
golden age, dimana perkembangan kecerdasan pada masa ini mengalami
peningkatan sampai 50%. Pada masa ini terjadi fungsi-fungsi fisik yang siap
merespon stimulasi yang diberikan lingkungan. Masa ini adalah tempo untuk
meletakkan dasar pertama dalam pengembangan kemampuan fisik, kognitif,
bahasa seni, sosial, emosional, disiplin diri, nilai-nilai agama, konsep dan
kemandirian.
2. Karakteristik Anak Usia Dini
Karakteristik anak usia dini dan tingkah polahnya memang seringkali
tidak bisa dipahami dan dimengerti oleh orang-orang disekitarnya. Namun,
sebagai pendidik dituntut untuk memahami karakteristik anak usia dini agar
dapat menanggapi dan merespon dengan tepat sehingga bisa memberikannya
pengertian dan pemahaman serta penanganan yang tidak berdampak negatif
pada psikologi anak diusia perkembangannya. Beberapa karakteristik anak
yang dapat menjadi acuan dalam memahami dunia anak usia dini adalah:
a. Unik, tentunya karakter yang dimiliki oleh anak berbeda-beda dan
mempunyai ciri khas masing-masing yang meliputi bawaan, minat,
kapabilitas, dan latar belakang.
b. Egosentris, anak itu memiliki keegoan yang sangat tinggi. Hal ini dapat
dibuktikan dengan sikap anak yang cenderung memahami dan
memperhatikan suatu hal hanya dari sudut pandang kepentingan sendiri
saja.
c. Aktif dan energik. Anak usia dini lazimnya senang sekali melakukan
berbagai aktifitas. Si kecil seolah-olah tidak pernah lelah, tidak pernah
merasa bosan, dan tidak pernah berhenti beraktifitas kecuali saat ia tidur.
d. Rasa ingin tahu yang kuat. Anak umumnya selalu memiliki rasa ingin tahu
yang tinggi dan antusias terhadap banyak hal terutama terhadap hal-hal
yang baru. Pada saat anak sedang ingin mengetahui tentang suatu hal, dia

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

akan selalu menanyakan hal tersebut dan selalu mengaitkan
pembicaraannya dengan hal tersebut.
Eksploratif dan berjiwa petualang. Diiringi rasa ingin tahu yang kuat, anak
lazimnya senang sekali menjelajah, bermain kesana kemari, membongkar
pasang mainan yang baru dibelinya, mencoret-coret dinding, dan
sebagainya.
Spontan. Perilaku dan sikap yang dicerminkan anak itu pada umumnya
adalah sikap asli mereka tanpa direkayasa. Sehingga, sering kita jumpai
anak-anak berbicara ceplas-ceplos dan merefleksikan apapun yang ada
dalam hati dan pikiran mereka.
Senang dan kaya dengan fantasi. Si kecil biasanya suka terhadap hal-hal
yang imajinatif seperti contohnya cerita dongeng. Mereka tidak hanya
senang mendengarkan orang lain bercerita, tetapi mereka juga senang
bercerita kepada orang lain.
Mudah frustasi. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya
atau membuat dia merasa tidak puas, maka dia akan kecewa dan
meluapkannya dengan menangis atau marah-marah.
Kurang pertimbangan. Dalam melakukan suatu hal, anak tidak akan
mempertimbangkan apakah sesuatu itu berbahaya atau tidak bagi dirinya
maupun bagi orang lain. Misalnya saat bermain dengan benda-benda
tajam, mereka cenderung tidak mau mendengarkan perataan orangtuanya
kalau benda yang dimainkannya itu berbahaya.
Daya perhatian yang pendek. Anak umumnya tidak akan mampu duduk
berlama-lama untuk memperhatikan sesuatu apalagi yang bersifat
membosankan. Tapi sebaliknya, anak akan senang memperhatikan hal-hal
yang menarik dan menyenangkan.
Semangat belajar yang tinggi. Pada saat mereka mempelajari suatu hal,
mereka akan bergairah untuk terus menekuninya dan mereka senang pula
melakukan berbagai aktifitas yang membuat perubahan baru dalam
dirinya. Misalkan, mereka jadi bisa mewarnai dan bernyanyi. Maka
mereka akan melakukan hal tersebut berulang-ulang karena merasakan ada
perubahan dalam dirinya dari tidak bisa menjadi bisa.
Semakin menunjukkan minat terhadap teman. Anak-anak yang sudah
mulai bersosialisasi dengan teman sebayanya cenderung mulai memiliki
kemampuan untuk bekerja sama dan berhubungan dengan temantemannya. Misalnya dengan meminjamkan mainan atau membagi
makanan yang ia punya.16
Ada beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya memahami

karakteristik anak usia dini, yaitu:

Retsa, “Memahami Karakteristik Anak Usia Dini” dalam https://www.islampos. com/
memahami-karakteristik-anak-usia-dini-99457/, 26 Febuari 2014
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a. Usia dini merupakan usia yang paling penting dalam perkembangan
manusia, sebab usia tersebut merupakan periode diletakkannya dasar
struktur kepribadian yang dibangun untuk sepanjang hidup. Oleh karena
itu perlu pendidikan dan pelayanan yang tepat
b. Pengalaman awal sangat penting, sebab dasar awal kecenderungan
bertahan dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak sepanjang
hidupnya, disamping itu dasar awal akan cepat berkembang menjadi
kebiasaan. Oleh karena itu perlu pemberian pengalaman yang positif
c. Perkembangan fisik mental mengalami percepatan yang luar biasa,
dibanding dengan sepanjang usianya, bahkan usia 0-8 tahun mengalami
80% perkembangan otak dibanding sesudahnya. Oleh karena itu perlu
stimulasi fisik dan mental17
Sesuai dengan keunikan pertumbuhan dan karakteristik anak usia dini,
sangat dibutuhkan sebuah upaya dan tindakan tepat

untuk memahami,

menstimulasi tumbuh kembang anak usia dini. Upaya-upaya tersebut adalah:
a. Memberikan kesempatan dan menunjukkan
permainan serta alat
permainan tertentu yang dapat memicu munculnya masa
peka/menumbuhkankembangkan potensi yang sudah memasuki masa
peka
b. Memahami anak masih berada pada masa egosentris yang ditandai seolaholah dialah yang paling benar, keinginannya harus selalu dituruti dan sikap
mau menang sendiri, dan sikap orang tua dalam menghadapi masa
egosentris pada anak usia dini dengan member pengertian secara bertahap
pada anak agar dapat menjadi makhluk sosial yang baik.
c. Proses peniruan anak terhadap segala sesuatu yang ada disekitarnya
tampak semakin meningkat. Peniruan ini tidak saja pada prilaku yang
ditunjukkan oleh orang sekitarnya tetapi juga terhadap tokoh-tokoh hayal
yang sering ditampilkan di televisi. Pada saat ini orang tua atau guru
haruslah dapat menjadi tokoh panutan bagi anak dalam berprilaku
d. Masa berkelompok untuk itu biarkan anak bermain di luar rumah
bersama-sama temannya, jangan terlalu membatasi anak dalam pergaulan
sehingga anak kelak akan dapat bersosialisasi dan beradaptasi sesuai
dengan prilaku dengan lingkungan sosialnya
e. Memahami pentingnya eksplorasi bagi anak. biarkan anak memanfaatkan
benda-benda yang ada di sekitarnya dan biarkan anak melakukan trial and
error, karena memang anak memang penjelajah yang ulung
f. Disarankan agar tidak boleh selalu memarahi anak saat ia membangkang
karena bagaimana pun juga ini suatu masa yang akan dilalui oleh setiap
anak18
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3. Pola Perkembangan Anak Usia Dini
Fase perkembangan

dapat diartikan sebagai penahapan atau

pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri
khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu.
a. Perkembangan fisik
Perkembangan fisik anak ditandai dengan berkembangnya aspek
motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Perkembangan fisik
anak tidak terlepas dari “Faktor keturunan dan asupan makanan yang
bergizi”19. Sehingga tiap tahapan perkembangan fisik tidak terganggu dan
berjalan sesuai dengan umur yang ada. Perkembangan fisik meliputi;
pertumbuhan dan perubahan fisik, kesehatan dan masalah fisik,
ketrampilan motorik, dan pola tidur dan masalahnya
b. Perkembangan intelegensi
Intelegensi bukanlah suatu yang bersifat kebendaan, melainkan suatu
fiksi ilmiah untuk mendiskripsikan prilaku individu yang berkaitan dengan
kemampuan intelektual. “Intelengensi merupakan persatuan (kumpulan
yang dipersatukan) dari daya-daya jiwa yang khusus.
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Karena itu

mengukur intelegensi dapat ditempuh dengan cara mengukur daya-daya
jiwa khusus, misalnya daya mengamati, mereproduksi, dan daya berfikir.
“Pada
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Group, 2011), h. 36
21
Anita Yus, Model Pembelajaran Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana Prenada Group
Media, 2012), h. 10
20

menentang bahwa kecerdasan hanya dipandang
Sesungguhnya, kecerdasan dapat

dari faktor IQ.

dilihat dari berbagai dimensi yaitu:

kecerdasan linguistik, kecerdasan logika-matematis, kecerdasan musik,
kecerdasan kinestetik, kecerdasan gambar dan ruang, kecerdasan
intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan
kecerdasan spiritual.
c. Perkembangan Bahasa
Pada umumnya setiap anak memiliki dua tipe perkembangan bahasa,
yaitu egocentric speech, yaitu berbicara kepada dirinya sendiri (monolog)
dan socialized speech, yaitu bahasa yang berlangsung ketika terjadi kontak
antara anak dan temannya atau dengan lingkungannnya”. Anak adalah
makhluk peniru (imitator), ia mencontoh orang sepanjang hidupnya.
Kemampuan imitasi menjadi modal penting dalam perkembangan
bahasanya22.
d. Perkembangan Sosial
Secara potensial (fitrah) manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial
(zoon politicon). Perkembangan sosialnya sangat dipengaruhi oleh
lingkungan sosialnya. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak pada usia
dini sebagai berikut:
1) Pembangkangan (negativisme) terjadi pada anak usia 18 bulan sampai
tiga tahun, yaitu bentuk tingkah laku melawan sebagai reaksi terhadap
penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak
sesuai dengan kehendak anak.
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2) Agresi (aggression), yaitu prilaku menyerang balik secara fisik
(nonverbal) maupun kata-kata (verbal)
3) Menggoda (teasing)
4) Persaingan (rivalry), keinginan untuk melebihi orang lain
5) Tingkah laku berkuasa (ascendant behavior)
6) Mementingkan diri sendiri (selfishness)
7) Simpati (sympathy)23
Bahwa anak-anak mampu membuat perbandingan dirinya dengan
orang lain, terutama teman sejawat “Pada usia dini anak-anak lebih intensif
membangun relasi pertemanan dengan teman-teman sejawat”24. Teman
sejawat dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan
mengembangkan keterampilan sosial, tetapi juga dapat membawa akibatakibat negatif bagi anak. Karena itu pembelajaran kecakapan emosional
mesti secara sistematis mengembangkan program terkait dengan tumbuh
kembang kecakapan sosial dalam interaksi sosial yang nyata. Metodemetode pembelajaran yang bersifat partisipatif dan demokratis merupakan
keharusan untuk digunakan, interaksi sosial sangat menentukan
perkembangan anak.
e. Perkembangan imajinasi
Salah satu alat dasar agar anak dapat berkreasi adalah berimajinasi,
yakni kemampuan melihat gambaran dalam fikiran. Kemampuan imajinasi
anak terefleksi dalam aktifitas anak. “Bagi anak-anak imajinasi adalah
kemampuan untuk merespon atau melakukan fantasi yang mereka buat”25.
Kebanyakan anak di bawah tujuh tahun banyak melakukan hal tersebut.
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Para pakar spesialis anak telah mengetahui bahwa imajinasi merupakan
satu hal yang efektif untuk mengembangkan kemampuan intelektual,
sosial, bahasa, dan terutama kreativitas anak.
f. Perkembangan Moral
Adapun moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan
melakukan peraturan, nilai-nilai dan prinsip moral. Nilai moral ini seperti
seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban,
keamanan, kebersihan dan hak orang lain. Anak akan mengalami
perkembangan moral/susila dalam dua fase, yaitu:
1) Perkembangan tingkah laku susila yang dipilih oleh anak secara khusus.
Dalam hal ini, anak dapat belajar melalui kebiasaan dan dibiasakan
melalui reaksi khusus yang benar dalam situasi yang khusus pula. Pada
fase ini anak senantiasa belajar menyesuaikan diri dengan tingkah laku
lingkungan keluarganya. Kemudian setelah masuk sekolah, ia
menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah, serta dengan kawankawan sepermainannya.
2) Perkembangan pengertian kesusilaan. Tingkat perkembangan ini
sejalan dengan perkembangan kecerdasan anak, perkembangan sosial,
emosi serta sistem nilai-nilai dari lingkungan dimasa ia hidup.26
Anak usia dini mempunyai karakteristik perkembangan yang cukup unik
dan pesat. Perkembangan yang dialami sangat dipengaruhi pertumbuhannya.
Bila anak mempunyai pertumbuhan baik, secara umum perkembangannya
pun akan berjalan dengan baik. Teori kematangan, menyebutkan bahwa ”Pola
tingkah laku dan perkembangan anak secara otomatis sejalan dengan

26

2013), h.29

Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

pertumbuhan fisik dan perkembangan motoriknya.”27. Lebih mendetail pola
perkembangan anak mempunyai nilai ilmiah dari nilai praktis yaitu:
a. Pengetahuan tentang pola perkembangan akan membantu para pendidik
untuk mengetahui apa yang diharapkan anak, pada usia berapa suatu
prilaku diharapkan muncul, dan kapan pola yang lebih matang
menggantikan pola sebelumnya.
b. Dengan mengetahui apa yang diharapkan, para pendidik akan membuat
pedoman dalam bentuk skala, tinggi berat menurut usia, jika ada
penyimpangan dari normal yang sudah ditetapkan akan segera diketahui.
c. Pengetahuan tentang pola perkembangan memungkinkan pendidik untuk
melakukan pembimbingan proses belajar anak pada saat-saat yang tepat,
khususnya masa-masa peka.
d. Pendidik akan mengetahui pola perkembangan anak, dapat
mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan anak sebelum masa
perkembangan berikutnya datang.28
Sepuluh prinsip-prinsip perkembangan anak, yaitu:
a. Perkembangan berimplikasi pada perubahan, tetapi perubahan belum tentu
termasuk dalam katagori perkembangan karena perkembangan adalah
realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan
b. Perkembangan lebih awal lebih penting atau lebih kritis dari pada
perkembangan selanjutnya karena perkembangan awal menjadi dasar
perkembangan berikutnya
c. Kematangan (sosial-emosional, mental, dan lain-lain) dapat dimaknai
sebagai bagian dari perkembangan karena perkembangan timbul dari
interaksi kematangan dan belajar
d. Pola perkembangan dapat diprediksi, walaupun pola yang dapat
dipredikstersebut dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi
lingkungan dimasa pralahir atau pascalahir
e. Pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat
diprediksikan
f. Setiap perkembangan pasti melalui fase-fase tertentu secara periodik.
g. Setiap periode perkembangan pasti ada harapan sosial bagi anak
h. Setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan bahaya, baik
fisik maupun psikologis yang dapat mengubah pola perkembangan
selanjutnya
i. Setiap periode perkembangan memiliki makna kebahagiaan yang
bervariasi bagi anak.29
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Pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa terdapat hubungan
yang sangat erat sekaligus yang cukup signifikan antara pertumbuhan,
perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan lebih mengandung unsur
kuantitatif, yakni adanya penambahan ukuran fisik pada struktur tubuh.
Pertumbuhan ini berimplikasi pada perkembangan yang sifatnya kualitatif
terhadap mental anak. Selanjutnya, perkembangan mental akan berpengaruh
terhadap perubahan secara keseluruhan anak seiring bertambahnya usia dan
pengalaman.
4. Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan pada dasanya meliputi seluruh upaya

dan tindakan yang

dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan
dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan yang
dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepadanya
untuk mengetahui serta memahami pengalaman belajar yang diperolehnya
dari lingkungan. Terdapat prinsip mengenai hal tersebut, yaitu:
a. Masa anak-anak adalah bagian dari kehidupannya secara keseluruhan.
b. Fisik, mental dan kesehatan sama pentingnya dengan berfikir maupun
aspek psikis (spiritual) lainnya.
c. Pembelajaran usia dini melalui berbagai kegiatan saling terkait satu sama
lain.
d. Membangkitkan motivasi intrinsik anak akan menghasilkan inisiatif
sendiri (self directed activity)
e. Program pendidikan anak usia dini perlu menekankan pada pentingnya
sikap disiplin.
f. Masa peka usia 0-3 tahun untuk mempelajari sesuatu pada tahap
perkembangan tertentu, perlu diobservasi lebih detail.
g. Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini merupakan interaksi antara
anak, lingkungan, orang dewasa dan pengetahuan.30
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Kemampuan pendidik dalam memahami karakteristik anak usia dini
menjadi faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik baik orang tua
dan guru

harus benar-benar memahami prinsip-prinsip dalam pemberian

stimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran.
Tujuannya agar anak usia dini dapat tumbuh berkembang secara optimal baik
secara fisik, mental dan spritual

B. Pendidikan Holistik Integratif
1. Pengertian Pendidikan Holistik Integratif
Pendidikan secara sederhana adalah ”Menuntun segala kekuatan kodrat
yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota
masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”31. Arti
tersebut dapat dimaknai secara luas bahwa pendidikan merupakan pola
perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan semua potensi manusia:
moral, intelektual dan jasmani (pancaindera). Di dalam buku Modern
Philosophies of education, Jhon S. Brubacher mengemukakan bahwa:
Education should be thought of the process of man’s reciprocal
adjustment to nature, to his fellows, and to the ultimate nature of the
cosmos. Education is the organized development and social uses, directed
toward the union of these activities with their creator as their final end.
Education is the process in which these powers (abilities, capacities) of
men which are susceptible to habituation are perfected by good habits, by
means artistically contrived, and employed bay a man to help another or
him self achieve the end in view32
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Pendidikan adalah sebagai proses timbal balik dari tiap pribadi manusia
dalam penyesuaian dirinya dengan alam, dengan sesama, dan dengan alam
semesta. Pendidikan juga perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan
dari semua potensi-potensi manusia, moral, intelektual dan jasmani (fisik).
Pendidikan sendiri merupakan terjemahan dari education, yang arti kata
dasarnya educate atau bahasa latinnya educo. Educo berarti mengembangkan
dari dalam; mendidik; melaksanakan hukum kegunaan.33 Adapula yang
mengatakan bahwa kata education berasal dari bahasa latin educare yang
memiliki konotasi melatih atau menjinakkan dan menyuburkan. Menurut
konsep ini pendidikan merupakan proses yang membantu menumbuhkan,
mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertata

atau liar

menjadi semakin tertata; semacam proses penciptaan sebuah kultur dan tata
keteraturan dalam diri maupun diri orang lain.
Pengertian tersebut, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai transfer
pengetahuan. Pendidikan berarti proses pengembangan berbagai macam
potensi yang ada dalam diri manusia, seperti akademis, relasional, bakat-bakat,
talenta, kemampuan fisik, dan daya-daya seni. Hal tersebut ditegaskan dalam
Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”34
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata holistik sebagai suatu
yang berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih
daripada sekedar kumpulan bagian35. Holistik dalam pendidikan berarti
membantu peserta didik dalam mengembangkan seluruh potensinya dalam
suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, demokratis dan humanis
melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Peserta didik
diharapkan menjadi dirinya sendiri (Learning to be), untuk mengembangkan
diri tidak hanya secara intelektual tapi juga memfasilistasi perkembangan jiwa
dan raga secara keseluruhan. Integratif adalah pembauran hingga menjadi
kesatuan yang utuh atau bulat.36
Integratif dalam pendidikan dimaknai suatu proses pengajaran menjadi
lebih kompleks, menyeluruh, menitikberatkan komponen internal dan ekternal,
mulai dari materi, metode, media, penilaian sampai pada sumber daya manusia
(guru, orang tua, masyarakat). “Integrated learning accours when an authentic
event or exploration of a topic the driving force in the curriculum. By
participating in the every topic exploration, student learn both the processes
and content relating to more then curriculum area at the same time”37.
Pembelajaran
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memperhatikan dan menyesuaikan pemberian konsep sesuai dengan tingkat
perkembangan anak.
Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan holistik
integratif adalah pendidikan anak yang diselenggarakan dengan tujuan untuk
memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan

anak secara menyeluruh

(holistic) atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek yang saling
terpadu (integrative). Artinya, dalam pendidikan anak memberi kesempatan
kepada anak untuk mengembangkan beberapa aspek perkembangan seperti
kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik secara menyeluruh dan saling
melengkapi sehingga mampu mengangkat harkat bangsa. “Manusia utuh
merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada
orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri”38
2. Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini
Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya adalah pendidikan yang
diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan
perkembangan anak secara menyeluruh (holistic) atau menekankan pada
pengembangan seluruh aspek yang saling terpadu (integrative). Artinya, dalam
pendidikan anak usia dini memberi kesempatan kepada anak untuk
mengembangkan beberapa aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa,
sosial, emosi, fisik, dan motorik secara menyeluruh dan saling mnelengkapi
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Peraturan pemerintah nomor 60 pasal 2 tahun 2013 mendefinisikan
pengembangan

Anak

Usia

Dini

Holistik-Integratif

adalah

“Upaya

pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan
terintegrasi”.39
Anak merupakan dambaan setiap orang tua, tentu sebagai orang tua
pendidikan menjadi hal yang cukup penting bagi keberlangsungan anakanaknya. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) melalui Undang
Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah
mengamanatkan dilaksanakannya pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia
sejak anak dilahirkan. Pendidikan anak pada usia dini disadari benar
memegang peranan sangat penting. Kemdiknas sejak tahun 2010 menetapkan
kebijakan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui
pendekatan “Holistik Integratif”. Pendekatan itu tidak hanya menekankan pada
aspek pendidikan semata, tetapi mencakup juga aspek pelayanan gizi,
pelayanan

kesehatan,

pengasuhan,

dan

perlindungan

anak.

Untuk

melaksanakan kebijakan ini pemerintah terus mendorong dan memperluas
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan
layanan pendidikan anak usia dini melalui pendirian berbagai jenis satuan
pendidikan anak usia dini.
PAUD diselenggarakan dalam dua jalur pendidikan, yaitu formal dan
nonformal. Jenis-jenis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal di
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antaranya: Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Athfal Jenis-jenis Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) nonformal, diantaranya: Taman Penitipan Anak
(TPA) Kelompok Bermain (KB)
3. Tujuan Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini
Secara umum tujuan pendidikan holistik integratif anak usia dini adalah
mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini secara menyeluruh dan
terpadu sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Sedangkan berdasarkan tinjauan aspek didakdis psikologis
tujuan pendidikan holistik integratif anak usia dini adalah:
a.

b.

Menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap ketrampilan agar mampu
menolong diri sendiri (self help), yaitu mandiri, bertanggung jawab
terhadap diri sendiri seperti mampu merawat dan menjaga kondisi
fisiknya, mampu mengendalikan emosinya, dan mampu membangun
hubungan dengan orang lain.
Meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar (learning
how to learn). Hal ini sesuai dengan perkembangan paradigma baru dunia
pendidikan melalui empat pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO,
yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live
together yang diimplementasinya di Taman Kanak-Kanak dilakukan
melalui pendekatan learning by playing, belajar menyenangkan (joyful
learning) serta menumbuh kembangkan ketrampilan hidup (life skill)
sederhana sedini mungkin40
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Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Atau “PAUD H-I”.
Menyatakan bahwa tujuan pendidikan holistik integratif anak usia dini adalah:
a. Tujuan umum PAUD Holistik Integratif:
Terselenggaranya layanan PAUD H-I menuju terwujudnya anak Indonesia
yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
b. Tujuan Khusus PAUD Holistik Integratif
1) Terpenuhinya kebutuhan esensial AUD secara utuh meliputi kesehatan
dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan
40
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pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara
optimal sesuai kelompok umur;
2) Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran,
perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada
3) Terselenggaranya pelayanan AUD secara terintegrasi dan selaras antar
lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah
4) Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga,
masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya
pengembangan anak usia dini holistik-integratif41.
Tujuan pendidikan holistik integratif anak usia dini adalah “Memfasilitasi
pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai
dengan norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut”42. Melalui pendidikan
anak usia dini, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang
dimilikinya, intelektual (kognitif), sosial, emosi, dan fisik motorik. Pendapat lain
menyebutkan tujuan pendidikan holistik integratif anak usia dini adalah untuk
mengembangkan seluruh potensi anak (the whole child) agar kelas dapat
berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai dengan falfasah suatu bangsa
C. Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini
3. Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini
Strategi Implementasi PAUD Terpadu Holistik Integratif. PAUD
Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang
menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yang
dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara
terpadu atau terkoordinasi.
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Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan atas prinsip-prinsip
sebagai berikut:

a.
b.
c.
d.

PAUD merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak
Pelaksanaan PAUD bersifat menyeluruh dan terpadu
PAUD dilaksanakan bagi semua anak Indonesia secara adil
Anak-anak dengan kelainan fisik dan/atau perkembangan mental berhak
memperoleh layanan PAUD
e. PAUD menempatkan anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan
kemampuan diri untuk tumbuh dan berkembang
f. Pelaksanaan PAUD mengakar pada nilai-nilai moral serta budaya lokal
dan nasional.Pelaksanaan PAUD merupakan tanggungjawab keluarga,
masyarakat, dan pemerintah43
Pengembangan

anak

usia

dini

holistik

dan

integratif

adalah

pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk
memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara
simultan dan sistimatis
Menurut Direktorat Pembinaan PAUD, Holistik dan Integratif memiliki
pengertian sebagai berikut :
Holistik artinya penanganan anak usia dini secara utuh/menyeluruh yang
mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan
perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak.
b. Integratif/terpadu artinya penanganan anak usia dini dilakukan secara
terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat,
pemerintah daerah, dan pusat.44
a.

Kementerian negara perencanaan pembangunan

menyatakan bahwa

pengembangan anak usia dini secara menyeluruh (holistik) mencakup:

Paud Jateng, ”Strategi Implementasi PAUD Terpadu Holistik”, dalam http:// paudjateng.
blogspot.com.html?id, Tanggal 12 Januari 2015
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kesehatan dasar, gizi, dan pengembangan emosi serta intelektual anak. Ciriciri pendidikan PAUD holistik integratif adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

Pelayanan yang berkesinambungan
Pelayanan yang berkelanjutan dari sebelum anak lahir hingga usia 8 tahun
Sistem pelayanan harus terkoordinasi dan terintegrasi
Pendidikan bagi orangtua dan pengasuh, serta keterlibatan masyarakat,
Kesempatan untuk mengakses program yang secara budaya tepat
memberikan pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus45

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) sudah diatur
di dalam Perpres No. 60 Tahun 2013 yang intinya adalah:
a. Program yang digulirkan untuk kualitas SDM yang paripurna.
b. Suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai 6
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya,
melalui suatu program investasi kesehatan dan pendidikan menuju
sumber daya manusia paripurna kompetitif.
c. Pendidikan anak usia dini yang saling berkaitan antara pendidikan
maupun kesehatannya, dimana melibatkan keluarga, sekolah, dinas
pendidikan, dinas kesehatan, organisasi masyarakat, stakeholder terkait.
d. Pelayanan pemenuhan hak –hak anak dan prinsip dasar Anak Usia Dini46
Acuan pengembangan

PAUD di atas memberikan arahan kepada

penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidik untuk memahami
kebutuhan dasar anak usia dini, meliputi kebutuhan sehat (fisik), kebutuhan
pendidikan, pengasuhan dan perlindungan

demi tercapainya tumbuh

kembang anak secara optimal.
Adapun pelayanan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif
dapat diwujudkan melalui:
a. Kelengkapan jenis-jenis pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan
esensial anak secara utuh meliputi aspek kesehatan dan gizi, pendidikan,
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pengasuhan dan perlindungan anak 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 anak47.
Kualitas pelayanan pada setiap jenis kegiatan pendidikan yang dilakukan
mencakup aspek kesehatan dan gizi, pendidikan, pengasuhan dan
perlindungan anak. Mengacu pada strategi layanan yang harus dilakukan
dalam penyelenggaraan pendidikan holistik integratif pada anak usia dini oleh
penyelenggara PAUD dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Layanan pendidikan
Memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran holistik integratif, yaitu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Pelayanan yang holistik
Pelayanan yang berkesinambungan
Pelayanan yang tidak diskriminatif
Perluasan distribusi layanan antar kelompok masyarakat
Mengembangkan
program
penguatan
PAUD
berbasis
keluarga/orangtua
Partisipasi masyarakat
Berorientasi pada kebutuhan anak
Belajar melalui bermain
Lingkungan yang kondusif
Menggunakan pembelajaran terpadu
Mengembangkan berbagai kecakapan hidup yang dilakukan sebagai
pembiasaan
Pemanfaatan bahan ajar dan sumber ajar
Pembelajaran bersifat demokratis48
Kegiatan pembelajaran merupakan wujud dari layanan pendidikan,

yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masingmasing lembaga. Dalam konteks pembelajaran, sebaiknya pendidik dan
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tenaga kependidikan dapat memilih dan memilah metode, media, sumber
belajar, sarana, serta waktu pembelajaran sesuai dengan tahapan usia dan
tumbuh kembang anak sesuai dengan Permendiknas No.58 th 2009 tentang
Standar PAUD.
b. Layanan pembinaan wali murid (pengasuhan dan perlindungan)
Strategi lain untuk memaksimalkan penerapan pendidikan holistik integratif
ini adalah dengan menyamakan persepsi antara pendidik dan orang tua
tentang pendidikan yang tepat bagi anak usia dini. Diantaranya dapat
diupayakan dengan melibatkan orang tua di kelas sebagai peserta didik
(dapat dilakukan 6 bulan sekali) agar terjadi kesepahaman dalam mendidik
anak atau dengan Parenting yaitu, memberikan pengetahuan dan ketrampilan
kepada orang tua tentang cara mendidik, merawat dan mengasuh anak usia
dini secara tepat. Kegiatan parenting dapat dilakukan melalui:
a.
b.
c.
d.

Kelompok pertemuan orang tua
Kelas orang tua
Keterlibatan orang tua di kelas
Keterlibatan orang tua pada kegiatan di luar kelas, kunjungan ke rumah
anak didik
e. Konsultasi dengan ahli yang terkait dengan anak usia dini49.
Penyelenggaraan kegiatan parenting dapat disesuaikan dengan
kemampuan, kesepakatan, dan ketersediaan sumber daya. Kecerdasan dan
kefahaman dan kepedulian

orang tua mempunyai peran yang sangat

menentukan dalam memfasilitasi pertumbuhan anak secara optimal. Dalam
konsep pendidikan holistik integratif pada anak usia dini intinya peran
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pembinaan kepada orang tua anak usia dini dilakukan oleh Bina Keluarga
Balita (BKB), namun kendala koordisasi masih sering terjadi pada
penyelenggaraan pendidikan usia dini,

sehingga peran BKB sering

digantikan oleh pakar-pakar parenting.
Aspek fisik sangat berperan dalam pertumbuhan anak. Strategi yang
dapat dilakukan oleh penyelenggara PAUD sebagai berikut:
1) Pemeriksaan Kesehatan
a) Pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan badan, dan kesehatan gigi
b) Selain oleh tenaga medis, pemeriksaan kesehatan secara sederhana
dapat juga dilakukan secara rutin oleh pendidik.
2) Gizi seimbang
Dalam pemberian asupan gizi seimbang lembaga PAUD dapat
mengoptimalkan

peran

orang

tua

anak

dalam

hal

frekuensi

pemberiannya, sumber dana, dan teknis pelaksananya
4.

Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak
Usia Dini
Perkembangan anak usia dini sangat ditentukan oleh stimulasi dan
bimbingan yang didapat. Pendidikan secara utuh, menyeluruh dan saling
terkait dapat memicu pertumbuhan dan pengoptimalan perkembangannya.
Dalam penyelenggaraan pendidikan holistik integratif pada anak usia dini
akan muncul hambatan dalam penerapannya. Faktor-faktor penghambat
tersebut adalah:
1) Kompetensi pendidik rendah dalam layanan pendidikan

2) Kurangnya kerjasama antara PAUD, Posyandu, dan Bina Keluarga
Balita (BKB)
3) Kurang kepedulian orang tua, masyarakat dan pemerintah50
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa kompetensi pendidik dalam pendidikan menjadi subjek utama
bagi terrealisasinya pendidikan holistik integratif. Kefahaman kebutuhan
dasar anak usia dini oleh para pendidik meliputi aspek kesehatan fisik,
pendidikan (pengetahuan) dan pengasuhan yang tepat pada anak.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif,
peneliti mencoba melihat peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian
untuk diilustrasikan sebagaimana adanya.51
Pendekatan kualitatif adalah menampilkan prosedur penilaian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan prilaku yang diamati. Konteks penelitian ini, peneliti menafsirkan
dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi dan
wawancara sehingga akar permasalahannya menjadi jelas.
Metode penelitian difahami sebagai cara dalam melakukan penelitian
ilmiah yang berstandar, sistematik dan logis. Prosedur penelitian yang
diarahkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar dan
bukan angka-angka. Penelitian deskriptif kualitatif ini difokuskan pada
permasalahan penelitian yang diterapkan atas dasar fakta dan dilakukan dengan
cara pengamatan dan wawancara mendalam.
Jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah studi kasus, yang
merupakan penelitian ilmiah dan digunakan untuk menetapkan sifat situasi
permasalahan pada waktu penyelidikan dilakukan. Dalam penelitian deskriptif,
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tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan seperti yang ditemui
dalam penelitian eksperimen. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk
menggambarkan kondisi situasi yang ada

dan tidak diarahkan untuk

merumuskan hipotesis. Metode ini berfikir tanpa prasangka dan tidak bertitik
tolak pada teori atau pandangan tertentu, tetapi teori dimanfaatkan untuk
membantu menghubungkan dengan data, baik dalam pengumpulan data hingga
analisisnya.
Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat kasus dilakukan
atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapat informasi yang
mendalam dan mencakup tentang sebuah realitas sosial. “Penelitian kualitatif
adalah proses prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata, tertulis atau lisan, dari orang-orang dan prilaku yang diamati.
Penelitian ini diupayakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin
yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.52 Penelitian kualitatif
berakar pada latar belakang alamiah sebagai kebutuhan, mengandalkan
manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif analisis data
secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori,
lebih mementingkan proses daripada hasil, memilih seperangkat kriteria untuk
menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil
penelitian disepakati oleh subjek penelitian.53
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Secara konseptual, penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah
nyata yang terjadi, baik mengenai kondisi yang terjadi di sekolah, dalam
kehidupan masyarakat, tata cara mekanisme kerja, kegiatan, sikap, prilaku
keagamaan, pandangan, proses, hubungan sosial dan pengaruh dari satu
kebijakan. Setelah permasalahan dirumuskan secara ilmiah, maka berikutnya
dijelaskan mengenai lokasi, informan, teknik pengumpulan data dan teknik
analisa data yang digunakan.
Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif adalah:
a. Lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi
ganda;
b. Lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti
dan subjek penelitian.
c. Memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh
yang timbul dari pola-pola yang dihadapi.54
Alasan lain penggunaan metode kualitatif deskriptif analisis ini yaitu
karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh
makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut di jaring
dengan metode kuantitatif. Selain itu penggunaan metode penelitian deskriptif
analisis juga mengarahkan pusat perhatian kepada bagaimana cara orang
memberi makna pada kehidupannya dalam pengertian lain.

B. Sumber Data dan Informan Penelitian
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah “Kata-kata, dan tindakan,
dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumendan lain-lain”.55
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Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam katakata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik, sehingga data yang
dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Utama (Primer)
Data primer yaitu data yang diambil peneliti melalui wawancara dan
observasi, kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai merupakan
sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau
melalui perekaman vidio/audio tapes, pengambilan foto atau film.
“Pencatatan

sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan

berperan serta merupakan hasil usaha penggabungan dari kegiatan melihat,
mendengar dan bertanya”56
Sumber data primer pada penelitian ini adalah kepala PAUD dan tenaga
pendidik PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal, Wahdatul Ummah dan Al
Ishlah.
2. Sumber Data Tambahan (Sekunder)
Data tambahan yaitu data yang diperoleh di luar kata-kata dan tindakan
yakni sumber data tertulis. Sumber data tertulis dibagi atas sumber data
buku, majalah ilmiah, arsip, maupun dokumentasi yang digunakan peneliti
dalam penelitian ini.
Sumber data tambahan yang didapatkan dari PAUD Aisyiyah Bustanul
Athfal, Wahdatul Ummah dan Al Ishlah, penulis pergunakan sebagai
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tambahan informasi dalam penelitian ini adalah berupa dukumen
kurikulum, dokumen kepegawaian, dokumen sarana dan prasarana, fotofoto kegiatan pembelajaran serta perangkat pembelajaran

C. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:
1. Wawancara.
Wawancara merupakan “Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam
satu topik tertentu”57. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada
laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada
pengetahuan atau keyakinan pribadi. Pada teknik ini pula peneliti lakukan
secara langsung guna memperoleh informasi tentang implementasi
pendidikan holistik integratif pada anak usia dini.
Metode wawancara adalah metode dialog yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi data dari sumber yang dimaksud
adalah informan atau reponden. Adapun yang menjadi informan dalam
penelitian ini adalah, kepala sekolah dan guru pengajar PAUD Aisyiyah
Bustanul Athfal, Wahdatul Ummah dan Al Ishlah.
Wawancara

yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk

menjaring data tentang profil kegiatan pembinaan, proses implementasi
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pendidikan holistik integratif anak usia dini, faktor penghambat dan upaya
mengatasi kendala dalam implementasi pendidikan holistik integratif pada
anak usia dini.
Metode wawancara ditinjau dari segi pelaksanaannya dapat dibedakan
atas:
a. Wawancara pembicaraan informal. Pada jenis ini pertanyaan yang
diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi
bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertannyaan kepada
terwawancara.
b. Wawancara

pendekatan

menggunakan

petunjuk

umum

untuk

wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan
membawa sederet pertanyaaan lengkap dan terperinci seperti yang
dimaksud dalam interview terstruktur
c. Wawancara bebas (inguided interview), merupakan wawancara dimana
pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi mengingat akan data
yang dikumpulkan58
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggabungkan
antara wawancara bebas (inguided interview) dan wawancara pendekatan
dengan petunjuk umum dengan langkah- langkah sebagai berikut:
sebelumnya peneliti menyiapkan pertanyaan untuk diajukan kepada
informan yaitu kepala PAUD dan tenaga pendidik PAUD Aisyiyah
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Bustanul Athfal, Wahdatul Ummah dan Al Ishlah, kemudian memilih
informan yang bersangkutan dan melakukan wawancara secara bebas
dengan membawa pertanyaan yang telah disiapkan

2. Observasi
Observasi merupakan “Teknik pengamatan dan pencatatan sistematis
dari fenomena-fenomena yang diselidiki.”59 Teknik pengumpulan data
melalui observasi disini peneliti langsung ke lapangan untuk mengamati
bagaimana kelengkapan sarana pendukung dalam Penelitian.
Teknik observasi peneliti gunakan sebagai daya dukung dalam
penelitian. Metode observasi atau pengamatan adalah suatu tekhnik atau
cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung60. Metode ini digunakan

untuk

mengumpulkan data-data dengan jalan menjadi partisipan secara langsung
dengan sistematis terhadap objek yang diteliti dengan cara mendatangi
secara langsung lokasi objek penelitian yaitu PAUD Aisyiyah Bustanul
Athfal Metro Pusat, PAUD Wahdatul Ummah Kota Metro dan PAUD Al
Ishlah Kota Metro.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain
itu juga dapat diartikan sebagai “Setiap bahan tertulis maupun film yang
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tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik”61.
Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang.
Metode dokumentasi peneliti gunakan untuk mengetahui profil PAUD
yang menjadi objek penelitian, data guru, karyawan, siswa, data sarana
prasarana yang dimiliki, dan dokumentasi proses pendidikan holistik
integratif pada anak usia dini.

D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data
Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang
sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat
kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila peneliti
melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan
menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang
benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.62
Teknik untuk mencapai keabsahan atau kredibilitas data pada penelitian ini
dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.63 Triangulasi diartikan
sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari
berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang telah ada. Triangulasi
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dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu triangulasi teknik, triangulasi
sumber, triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti ,menggunakan
triangulasi teknik. Triangulasi teknik berarti, peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data
yang sama.64
Triangulasi teknik ditempuh peneliti dengan menggunakan observasi
partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang
sama secara serempak. Menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan
data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Selain itu,
dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, apabila
dibandingkan dengan satu pendekatan

E. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasi data ke dalam katagori, menjabarkan dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan
yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh
diri sendiri dan orang lain.65
Penelitian ini yakni, implementasi pendidikan holistik integratif pada anak
usia dini, data yang diperoleh dari PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal, Wahdatul
Ummah dan Al Ishlah dianalisa dengan menggunakan analisis data yang
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bermacam-macam (triangulasi). Analisis data penelitian ini dilakukan melalui
tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data
Data yang diperoleh penulis dari lapangan jumlahnya cukup banyak.
Untuk itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci, maka segera dilakukan analisis
data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih halhal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari hasil
wawancara, observasi, serta dokumentasi, lalu diklasifikasikan atau
dikelompokkan sesuai dengan jenis permasalahannya.
2. Penyajian data
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang
bersifat naratif dan menjelaskan temuan-temuan di lapangan untuk
dijadikan sebuah teori baru yang aktual.
3. Penarikan kesimpulan/pembuktian
Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan. Dari analisis, peneliti membuat generalisasi untuk menarik
kesimpulan. “Generalisasi ini harus berkaitan dengan teori yang mendasari
penelitian yang dilakukan serta masalah penelitian. Setelah generalisasi di
buat, peneliti menarik kesimpulan kesimpulan dari penelitian”66

66

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, h. 196

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan

data,

kesimpulan

yang

dikemukakan

merupakan

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti
tentunya akan memberikan rekomendasi dan solusi tentang implementasi
pendidikan holistik integratif pada anak usia dini.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Temuan Umum Penelitian
1. Gambaran Umum PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA)
a. Letak dan Keadaan Geografis
PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Metro Pusat terletak di Jalan
K.H Ahmad Dahlan, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat. Tepatnya
di lingkungan komplek 1 pendidikan Muhammadiyah Kota Metro. Sebelah
barat gedung PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal

(ABA) Metro Pusat

bersebelahan lembaga pendidikan computer i-Tekh, sebelah utara gedung
BMT Fajar dan Pondok Ma’had Aly, sebelah timur berdampingan dengan
gedung SMA Muhammadiyah 2 Metro. Luas lokasi PAUD adalah
593 m 2 .67
Selain konsep pembelajarannya yang baik,

letak gedung

yang

strategis, karena dikelilingi beberapa fasilitas umum dan perkantoran
menjadi salah satu alasan PAUD Aisyiayah Bustanul Athfal (ABA) Metro
Pusat sangat diminati masyarakat.
Profil PAUD Aisyiayah Bustanul Athfal (ABA) Metro Pusat.68
Nama PAUD

: Aisyiyah BUstanul Athfal (ABA)

Alamat Lengkap

: Jl K.H Ahmad Dahlan Nomor 1 Kelurahan Imopuro
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
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Nama Yayasan

: Aisyiyah Metro Pusat

NSS

: 002126101006

Tahun Didirikan

: 1 Agustus 1958

Izin Operasi

: Dinas Pendidikan No 420/1819/03/D3/2006 Tahun
2007

Jumlah Siswa

: 256 Siswa

b. Sejarah Berdirinya dan Proses Perkembangannya.
Aisyiyah sebagai organisasi perempuan muslimah yang bergerak
dibidang dakwah sosial terpanggil untuk membantu para orang tua untuk
mewujudkan impiannya, yaitu hadirnya keturunan yang sehat jasmani,
rohani, shalih/shalihah, qurrota a’yun, generasi yang cerdas, terampil,
mandiri dan berakhlak mulia
Aisyiyah Metro Pusat, dengan kemampuan yang ada berusaha
mewujudkan taman kanak-kanak yang berlokasi di komplek 1 perguruan
Muhammadiyah Kota Metro dengan memberikan bimbingan, asuhan dan
perawatan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan anak Islam secara
bertahap sesuai dengan

perkembangan anak melalui pembiasaan dan

kemampuan dasar anak.69
PAUD Aisyiyah bermula Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul
Athfal yang berdiri sejak 1 Agustus 1958 didirikan oleh Persyarikatan
Aisyiyah Metro Lampung Tengah. Sekarang dengan perkembangan
zaman Alhamdulillah TK Aisyiyah masih dipercaya oleh masyarakat.
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Sampai saat ini TK Aisyiyah menjadi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
yang memiliki 2 layanan program yaitu: Taman Kanak-Kanak (TK), dan
Kelompok Bermain dengan jumlah murid 265 dan terdiri dari 8
Rombongan Belajar, 21 tenaga pendidik. Kurikulum Aisyiyah sebagai
pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran
bertujuan untuk mewujudkan anak-anak menjadi manusia muslim yang
disiplin, tangguh, berprestasi dan berakhlak mulia, cakap, percaya pada
diri sendiri, cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat yang diridhoi
Allah SWT.
c. Dasar dan Tujuan Pendidikan
PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Metro Pusat memiliki tujuan
untuk membantu meningkatkan kecerdasan, ketrampilan dan motorik anak
serta kemampuan berkomuniksi. Dalam penyelenggaraan dasar dan tujuan
pendidikan meliputi dua arah, yaitu:
1) Tujuan Pendidikan PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal I Metro
a) Membantu melaksanakan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah Swt. dalam berkehidupan sehari-hari.
b) Membantu meletakkan sikap kearah perkembangan sikap,
pengetahuan, kepribadian, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak
didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk
pertambahan serta perkembangan selanjutnya 70
2) Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan
Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan taman kanak-kanak
dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut:
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a) Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif,
mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan
bertanggung jawab.
b) Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual,
emosional, dan sosial peserta didik pada masa emas
pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan
menyenangkan.71
Visi dan Misi PAUD ABA Metro Pusat adalah:
3) Visi PAUD ABA Metro Pusat: Terwujudnya PAUD Aisyiyah yang
Islami secara murni, tertib, disiplin serta tangguh dalam prestasi
4) Misi PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro:
a) Menciptakan situasi belajar yang aman, tertib, dan menyenangkan
serta Islami.
b) Terwujudnya PAUD Aisyiyah sebagai pusat gerakan dakwah amar
makruf nahi munkar yang berkualitas tinggi.
c) Meningkatkan pelayanan administrasi sekolah secara baik dan
disiplin.
d) Terjalinnya hubungan harmonis dengan orang tua, masyarakat dan
pemerintah72
d. Keadaan Guru dan Siswa
1) Keadaan pendidik
Sebuah lembaga pendidikan banyak melibatkan tenaga dalam
menjalankan tugasnya baik tenaga edukatif maupun tenaga non
edukatif. Demikian juga di PAUD ABA metro Pusat tidak lepas dari
hal tersebut. Tugas tenaga pendidik antara lain mempersiapkan materi
pelajaran yang jadi wewenang tanpa melalaikan kewajiban untuk
membina dan mengarahkan kepribadian peserta didik. Status pendidik
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yang bertugas di sekolah ini ada yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Guru Tetap Yayasaan (GTY).
Tabel 1.
Daftar Nama Guru dan Karyawan PAUD ABA Metro Pusat
No

Nama

Ijazah

Gol

Jabatan

Ket.

1

Hj. Muasyaroh, S.Pd. I

S1

-

KepalaTK

Aktif

2

Nurahini , S.Pd.AUD

S1

IVA

Guru

Aktif

3

Nurrosyidah, BA.

S.Muda

III/B

Guru

Aktif

4

Windayanti, S. Pd.AUD

S1

III/A

Guru

Aktif

5

Mardiyah, S.Pd.

S1

III/B

Guru

Aktif

6

Haryanti, S.Pd.

S1

III/B

Guru

Aktif

7

Heni Oktary, S.Pd.I

S1 PAI

III/B

Guru

Aktif

8

Rospawati, S.Pd.

S1

II/B

Guru

Aktif

9

Dartini

KPG

-

Guru

Aktif

10

Herlina

SPG

-

Guru

Aktif

11 Sri Fathonah, S.Pd. AUD.

S1

-

Guru

Aktif

12 Rumdana, S.Pd.I

SI

-

Guru

Aktif

13 Dewi Astuti, S.Pd. AUD.

S1

-

Guru

Aktif

14 Erlina, S.Pd.AUD.

S1

-

Guru

Aktif

15 Nurhasanah, S.Pd.

S1

-

Guru

Aktif

16 Sri Wahyuningsih, A.M.a

D2

-

Guru

Aktif

17 Agustina Ekowati, S.Ag.

S1

-

Guru

Aktif

18 Robikhah Loring, S.Pd.

S1

-

Guru

Aktif

19 Noperyana, S.Pd.AUD

SI

-

Guru

Aktif

20 Siti Nurwiyah

SMA

-

Guru

Aktif

21 Mariyana

PGA

-

Guru

Aktif

S1

-

Guru

Aktif

22 Marisa Rahma Silvi, S. Pd.

23 Lifie Endar Wahono, S.Pd
24 Darso

S1

-

Penjaga

Aktif

SMA

-

Penjaga

Aktif

Sumber: Dokumen PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro Pusat

2) Keadaan Peserta didik
Siswa merupakan faktor penting dalam dunia pendidikan, karena
tanpa adanya siswa kegiatan belajar mengajar disebuah lembaga
pendidikan tidak dapat berlangsung. Dari jumlah data siswa sesuai hasil
observasi penulis dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2
Data Peserta Didik PAUD ABA Metro Pusat
No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Laki-Laki123

123

2

Perempuan133

133

Jumlah

256
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e. Keadaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung untuk menunjang
jalannya proses pembelajaran agar bisa berjalan efektif dan kondusif.
Segala bentuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah bisa dinikmati
semua pihak. Pengadaan saran dan prasarana ini bertujuan untuk
meningkatkan mutu dan kualitas siswa. Tanpa sarana dan prasarana, maka
proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan lancer. Hal ini
berarti bahwa keberadaan sarana dan prasarana menduduki posisi yang
penting dalam sebuah lembaga pendidikan. Secara umum sarana dan

prasarana yang tersedia di PAUD ABA Metro Pusat seperti gedung, ruang
kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah,
perpustakaan, ruang multimedia, ruang musik, mushola, aula, kamar
mandi, dapur, tempat parkir. Adapun kondisi sarana dan prasarana di
PAUD ABA Metro Pusat terdapat pada tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3
Kondisi Sarana Prasarana PAUD ABA Metro Pusat
No

Uraian

Jumlah

Kondisi

1

Ruang tamu

1

Baik

2

Ruang pertemuan

1

Baik

3

Ruang bermain dalam

1

Baik

8

Baik

Ruang kegiatan belajar
4

mengajar

5

Ruang guru

1

Baik

6

Kamar Mandi siswa

4

Baik

7
8

Kamar mandi guru

2

Baik

Gudang

1

Baik

9

Ruang kepala sekolah

1

Baik

10

Tempat parkir

1

Baik

11

Ruang UKS

1

Baik

12

Taman bermain luar

1

Baik

13

Perpustakaan

1

Baik

14

Tempat cuci tangan

20

Baik

15

Ruang ibadah

1

Baik

16

Ruang tamu

1

Baik

17

Aula

1

Baik

18

Dapur

1

Baik

19

Ruang tata usaha

1

Baik

No Uraian

Jumlah

Kondisi

1

Balok bangunan

100

Baik

2

Puzzle

50

Baik

3

Ruang geometri

45

Baik

4

Boneka tangan

36

Baik

5

Bola kaki

20

Baik

6

Bola kasti

30

Baik

7

Alat main kedokteran

6

Baik

8

Alat main buah-buahan

10

Baik

9

Perangkat angklung

1

Baik

10

Perangkat drum band

1

Baik

11

Halma

20

Baik

12

Perangkat masak masakan

10

Baik

13

Bola warna

300

Baik

14

Bola dunia

6

Baik

15

Pohon angka

6

Baik
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f. Kurikulum
Beberapa prinsip yang dikembangkan pada kurikulum pembelajaran
di PAUD ABA Metro Pusat, meliputi:
1) Berorientasi pada Perkembangan Anak
Setiap pembelajaran, pendidik perlu memberikan kegiatan yang
sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Anak merupakan individu
yang unik, maka perlu memperhatikan perbedaan secara individu,
sehingga kegiatan yang disiapkan perlu memperhatikan cara belajar

anak yang dimulai dari cara sederhana ke rumit, konkrit ke abstrak,
gerakan ke verbal, dan dari ke-aku-an ke rasa sosial.
2) 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
semua aspek perkembangan baik perkembangan fisik maupun psikis,
yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosio emosional.
3) Bermain sambil Belajar atau Belajar Seraya Bermain
Bermain merupakan prinsip pembelajaran di PAUD.

Melalui

bermain anak diajak untuk bereksplorasi untuk mengenal lingkungan
sekitar, menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengan
anak, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. Ketika
bermain anak memperoleh pengalaman sehingga anak akan dapat
membangun pengertian/pemahaman tentang hal-hal yang dialaminya
4) Berpusat pada Anak
Pembelajaran di PAUD hendaknya menempatkan anak sebagai
subyek pendidikan. Oleh karena itu, semua kegiatan pembelajaran
diarahkan atau berpusat pada anak. Prosesnya, anak diberi kesempatan
untuk menentukan pilihan, mengemukakan pendapat dan aktif
melakukan atau mengalami sendiri. Pendidik bertindak sebagai
pembimbing atau fasilitator.
5) Lingkungan yang Kondusif

Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik
perhatian anak-anak untuk dan menimbulkan rasa

menyenangkan.

Selain itu juga wajib memperhatikan keamanan serta kenyamanan
sarana yang dapat mendukung kegiatan bermain anak.
6) Menggunakan Pembelajaran Terpadu
Pembelajaran pada pendidikan 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. Pembelajaran terpadu dilakukan dengan
menggunakan tema sebagai wahana untuk mengenalkan berbagai
konsep kepada anak secara utuh
7) 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.
8) Menggunakan berbagai Media Edukatif dan Sumber Belajar
Media dan sumber pembelajaran memanfaatkan lingkungan
sekitar, narasumber dan bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh
pendidik.
9) Dilaksanakan secara Bertahap dan Berulang–Ulang

Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara
bertahap, berulang dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat
dengan anak.
10) Aktif, Kreatif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan
Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan
menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik
melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk
membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir
kritis, dan menemukan hal-hal baru. Pengelolaan pembelajaran
hendaknya dilakukan secara demokratis, mengingat anak merupakan
subjek dalam proses pembelajaran.
2. Gambaran Umum PAUD Wahdatul Ummah
a. Letak dan keadaan Geografis PAUD Wahdatul Ummah
Profil PAUD Wahdatul Ummah73:
Nama lembaga

: PAUD Wahdatul Ummah

Alamat lembaga

: Jl. Koi Nomor 05 Yosorejo Metro Timur

Nomor Ijin

: 059/KPTS/03/2012

Akreditasi

:B

Luas tanah

: 2750 m

Luas bangunan

: 212 m

Status Kepemilikan : Yayasan Wahdatul Ummah Metro
Desa

73

: Yosorejo

Dokumen profil lembaga PAUD Wahdatul Ummah

Kecamatan

: Metro Timur

Kabupaten/Kota

: Metro

Provinsi

: Lampung

b. Sejarah Berdirinya dan Proses Perkembangannya
Yayasan Wahdatul Ummah Metro berdiri atas inisiatif dan rasa
keprihatinan yang muncul dari tokoh yang tercatat sebagai pendiri yaitu Hi
Rafi’uddin Rawit, B.A, Drs. Hayumi Rafi’uddin, Agus Wibowo, Drs
Buyung Pranajaya, Yulianto, S.E dan Hi Sidiq Purnomo. Para tokoh
tersebut melihat semangat keislaman yang bergitu tinggi pada generasi
muda di Kota Metro, namun sangat disayangkan karena tidak didukung
dengan ilmu-ilmu pokok Islam yang memadai sehingga kadangkala justru
menimbulkan sikap dan prilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam
itu sendiri.74
Berbekal semangat dan eratnya hubungan silaturahmi, tahun 1992 para
tokoh pendiri tersebut membentuk sebuah yayasan yang diberi nama
Yayasan Wahdatul Ummah, dengan aktifitas program kegiatan meliputi,
program pendidikan pesantren, pendidikan taman Al Qur’an, program
da’wah, dan program sosial kemasyarakatan.
Program pendidikan Al Qur’an lebih diprioritaskan pada pembinaan
baca Al Qur’an pada anak usia dini dan kegiatan tersebut diberi nama
Taman Qur’an yang menjadi salah satu cikal bakal berdirinya PAUD
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Wahdatul Ummah, yang berdiri pada tanggal 22 Agustus 1994 dan mulai
aktif belajar pada tanggal 3 Oktober 199475.

c. Dasar dan Tujuan Pendidikan
Tujuan pendidikan berperanserta memberikan pembinaan terhadap
upaya pelayanan pendidikan anak usia dini, agar anak dapat tumbuh secara
optimal sesuai tahap tumbuhkembang dan potensi masing-masing. Harapan
PAUD Wahdatul Ummah pada awalnya orientasi pendidikan yang
diajarkan hanya sebatas pendidikan keagamaan (Taman Qur’an). Namun
sejalan dengan perkembangan dan minat masyarakat. PAUD Wahdatul
Ummah mengembangkan pola pendidikan berdasarkan nilai-nilai dan
peradaban Islam dipadukan dengan pendidikan umum.
Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan
digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah. Dengan kata lain visi
adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah agar sekolah
yang

bersangkutan

dapat

menjamin

kelangsungan

hidup

dan

perkembangannya. Adapun visi PAUD Wahdatul Ummah adalah
“Lembaga Pendidikan dalam Mempersiapkan Generasi Rabbani Sejak
Dini”76. Adapun misi PAUD Wahdatul Ummah adalah:
1) Meletakkan dasar-dasar keimanan kepada Allah SWT
2) Melatih dan membiasakan anak untuk beribadah dengan benar
3) Membiasakan menghafal Al Qur’an, Hadist-Hadist pendek dan doa
75
76
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sehari-hari
4) Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan interaktif
5) Mewujudkan suasana kasih sayang kepada seluruh warga sekolah
6) Menyediakan alat/sarana permainan edukatif yang aman dan
menyenangkan
7) Mengenal dasar/konsep baca tulis hitung77

d. Keadaaan Guru dan Siswa
1) Pendidik
Pendidik adalah tenaga professional dibidang pendidikan anak usia
dini, bertanggungjawab, memiliki kemampuan mengelola kegiatan
proses pembelajaran PAUD. Tugas pendidik tidak hanya mengajar,
namun juga mengasuh, membimbing dan membentuk kepribadian.
Selain itu Yayasan Wahdatul Ummah menentukan kualifikasi khusus
bagi tenaga pendidik yang akan mengajar di PAUD Wahdatul Ummah
yaitu pendidik harus hafal jus 30 kitab suci Al Qur’an. Daftar nama
pendidik terdapat pada tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4.
Daftar Guru PAUD Wahdatul Ummah
Pend Jenis kelamin
No

Nama

Jabatan

idika
n

77

L

P

1

Miswati, S.Pd.I

Kepsek

S1

√

2

Marfalinda, S.Pd.AUD

Pendidik

S1

√

3

Endang Setyowati, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

4

Debfi Astuti, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

5

Sukmawati, S.Pd.I

Pendidik

S1

√
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6

Latifah Nur, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

7

Asmawati, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

8

Nourma Lidyawati

Pendidik

9

Nurul Choiriyah, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

10

Marsonah, A.Ma

Pendidik

D2

√

11

Nurkhalifatin, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

12

Siti Rohmah, S.Ag

Pendidik

S1

√

13

Ragil Dewi Hastuti

Pendidik

S1

√

14

Cici Warningsih, S.Pd.AUD

Pendidik

S1

√

15

Endang Septiani, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

16

Rahmiyati, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

17

Sri Purwaningsih,

Pendidik

S1

√

S.Pd.AUD

√

18

Endang Lestari, S.Si

Pendidik

S1

√

19

Siti Chofsoh, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

20

Ani Muflikha, S.Pd

Pendidik

S1

√

21

Susanti, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

22

Marlinda Hapsari, S.I.Kom

Pendidik

S1

√

23

Rosa Novi S, A.Ma

Pendidik

D2

√

24

Lisa Triyani, S.Pd.I

Pendidik

S1

√

25

Rita Aryani, A.Ma

Pendidik

D2

√

26

Siti Mudmainah

Pendidik

S1

√

28

Dewi retno Palupi, S.kom

Pendidik

S1

√
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2) Anak Didik
Tabel 5
Jumlah Peserta Didik di PAUD Wadatul Ummah
No

Kelompok Belajar

Jumlah

1

Kelas Kecil (A)

155 Siswa

2

Kelas Besar (B)

177 Siswa

Jumlah

332 Siswa
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e. Keadaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.
Dalam pengadaan sarana dan prasarana PAUD Wahdatul Ummah sangat
memperhatikan prinsip sebagai berikut, yaitu:
1) Aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak.
2) Sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
3) Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan
sekitar, termasuk barang limbah/bekas layak pakai78.
PAUD Wahdatul Ummah memiliki dua lokasi gedung yang
digunakan dalam proses kegiatan belajar, kampus I berada di Kelurahan
Yosorejo untuk peserta didik kelas B atau kelas besar, dan kampus II ada
di Kelurahan Imopuro untuk peserta didik kelas A atau kelas kecil. Rincian
sarana dan prasarana pembelajaran terdapat pada tabel 6 sebagai berikut:
Tabel 6
Rincian Sarana dan Prasarana dan APE PAUD Wahdatul Ummah
No
1

Uraian

Keterangan

1

Baik

Gedung Kampus I
Ruang tamu

78

Jumlah
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2

3

Ruang tunggu

1

Baik

Ruang kelas

7

Baik

Ruang kantor

1

Baik

Kamar mandi

2

Baik

Arena bermain

1

Baik

Tempat cuci tangan

5

Baik

Ruang tamu

1

Baik

Ruang tunggu

1

Baik

Arena bermain

1

Baik

Tempat cuci tangan

5

Baik

Meja dan kursi tamu

1

Baik

Meja dan kursi kantor

4

Baik

133

Baik

5

Baik

Loker siswa

133

Baik

Papan tulis

7

Baik

Rak buku

5

Baik

Loker mainan

7

Baik

Almari administrasi

7

Baik

Perangkat komputer

1

Baik

Meja dan kursi tamu

2

Baik

Meja dan kursi kantor

10

Baik

Meja belajar anak

256

Baik

Rak APE

15

Baik

Loker siswa

256

Baik

Papan tulis

13

Baik

Rak buku

13

Baik

Gedung Kampus II

Mabeuler kampus I

Meja belajar anak
Rak APE

4

Mabeuler kampus I dan II

Perangkat komputer

7

Baik

Alat Permainan Edukatif

4

-

Balok bangunan

100

Baik

-

Puzzle bentuk

20

Baik

-

Balok angka huruf

100

Baik

-

Papan absen

13

Baik

-

Puzzle geometri

50

Baik

-

Puzzle angka/huruf

50

Baik

-

Puzzle hijaiyah

50

Baik

-

Puzzle tema

50

Baik

-

Alat musik

10

Baik

-

Alat tukang

10

Baik

-

Alat bengkel

10

Baik

-

Jungkat jungkit

2

Baik

-

Prosotan

2

Baik

-

Bola dunia

10

Baik

-

Tangga pelangi

2

Baik

Ember

20

Baik

Karpet plastik

20

Baik

Ambal

25

Baik

Pengukur tinggi badan

10

Baik

Tape rekorder

5

Baik

Karpet potong evamats

20

Baik

Komputer

2

Baik

Perlengkapan kamar mandi

1

Baik

Alat Penunjang Belajar
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f. Kurikulum
Yayasan Wahdatul Ummah adalah salah satu lembaga pendidikan

yang menyediakan program pendidikan anak usia dini. Tujuan utama
kegiatan tersebut adalah dalam rangka pembinaan pada anak sejak usia dini
untuk mengenal lebih dekat dengan Al Qur’an sebagai kitab suci pegangan
hidup umat Islam dengan memprioritaskan pendidikan hafalan Al Quran
dan menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam melalui pembiasaanpembiasan ibadah dan diimbangi dengan proses pembelajaran secara
kognitif, psikomotorik dan afektif.
Artinya dalam kegiatan pembelajaran PAUD Wahdatul Ummah
memadukan antara nilai-nilai pendidikan Islam dan pengetahuan secara
umum. Secara lebih rinci Kurikulum PAUD Wahdatul Ummah sebagai
berikut:
1) Kurikulum Imtaq
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pengenalan membaca Al Qur’an
Hafalan Al Qur’an
Hafalan hadist
Hafalan doa sehari-hari
Ibadah, Akidah dan Akhlak
Pengenalan kisah dan shiroh
Pengucapan kalimat thoyibah79

Kurikulum yang digunakan di PAUD Wahdatul Ummah adalah
kurikulum yang terpadu artinya pendidikan umum dan pendidikan agama
Islam menjadi satu jalinan (integrative), tanpa dikotomi dalam satu jalinan
kurikulum yang merangkum optimalisasi ranah kognitif, afektif dan kognitif
dalam seluruh dimensi pertumbuhan dan perkembangan manusia (holistic)
a)

79

Sedangkan pengetahuan umum pada PAUD Wahdatul Ummah
meliputi:
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b) Mengkaitkan pengetahuan dan kemampuannya sebagai karunia
Allah. Mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi (pisau untuk
memotong, pensil untuk menulis)
c) Menunjukkan aktifitas yang bersifat eksploratif dan menyelidiki
seperti apa yang terjadi ketika air di tumpahkan
d) Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan
e) Mengenal sebab akibat tentang lingkungannya seperti angin
bertiup menyebabkan daun bergerak dan air akan menyebabkan
sesuatu menjadi basah
f) Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan
g) Memecahkan masalah sederhana sehari-hari80
2) Kemampuan mengendalikan diri dan berinteraksi dengan lingkungan
meliputi:
a) Mengetahui akhlak mulia didorong kerena ingin disayang Allah dan
Rasul
b) Bersikap kooperatif dengan teman
c) Menunjukkan sikap toleran
d) Mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi yang ada
e) Mengenal tata karma dan sopan santun
f) Memahami aturan dan disiplin
g) Menunjukkan rasa empati
h) Memiliki sikap gigih
i) Bangga terhadap hasil karya sendiri
j) Menghargai hasil karya orang lain81
3) Struktur program kegiatan di PAUD Wahdatul Ummah meliputi:
a) Bidang pengembangan pembentukan prilaku melalui pembiasaan
Islami
b) Bidang pengembangan kemampuan dasar yang berintegrasi dengan
nilai-nilai keislaman, dan optimalisasi tugas tumbuh kembang anak
4) Lingkup struktur kegiatan PAUD Wahdatul Ummah adalah:
a) Indikator nilai-nilai akhlaqul karimah

80
81
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b) Fisik
c) Kognitif
d) Bahasa
5) PAUD Wahdatul Ummah menyusun struktur program kegiatan secara
terpadu dengan pendekatan tematik berintegrasi dengan nilai-nilai
Islam
6) Alokasi waktu kelompok usia 4-6 tahun di PAUD Wahdatul Ummah
adalah:
a) Diselenggarakan 5-6 dengan jumlah pertemuan
b) 900 menit (30 jama @30 menit) perminggu, atau satu kali pertemuan
minimal 180 menit
c) Tujuh belas minggu efektif persemester
d) Dua semester pertahun
7) Jumlah peserta didik sesuai ketentuan 24 per kelas

3. Gambaran Umum PAUD Al Ishlah
a. Letak dan keadaan Geografis PAUD Al Ishlah
PAUD Al Ishlah terletak di Jalan Veteran kelurahan Hadimulyo Barat
kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Berdiri di lahan seluas 100 M² yang
merupakan wakaf dari bapak Hi Abdullah Mukti.82.
Profil PAUD Al Ishlah:
Nama PAUD

82

: Al Ishlah

Jamaluddin Pengasuh PAUD Al Ishlah, Wawancara, Metro 27 April 2015

Alamat

: Jalan Veteran Nomor 36 Kelurahan Hadimulyo
Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Mulai Operasional

: 4 September 2007

b. Sejarah Berdirinya dan Proses Perkembangannya
Lembaga PAUD Al Ishlah pada awalnya adalah Taman Pendidikan Al
Qur’an

yang didirikan oleh bapak Jamaludin pada tahun 2000 yang

berlokasi di ruang tamu rumah pribadi beliau. Sejak pendirian tanggapan
masyarakat luar biasa, sehingga jumlah murid mencapai 87 anak. Materi
yang diajarkan meliputi baca tulis Al Qur’an, aqidah akhlaq, permainan dan
kreasi.
Perkembangan berikutnya, pada tahun 2003 TPQ Al Ishlah mendapat
undangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk kegiatan
sosialisasi dan pemasyarakatan program PADU tingkat Provinsi Lampung.
TPQ Al Ishlah adalah salah satu dari sekian banyak taman pendidikan Al
Qur’an di Provinsi Lampung yang mendapat kesempatan untuk mengikuti
kegiatan tersebut.
Menjadi peserta dalam kegiatan sosialiasi dan pemasyarakatan PADU
program PADU tersebut, TPQ Al Ishlah resmi berdasarkan surat keputusan
Kepala Dinas Provinsi Lampung Nomor: 1263/602/III.II/DP.3/PADU/2002
tanggal 29 Agustus 2002 ditetapkan sebagai lembaga pendidikan anak dini
usia
Pada tahun 2003 PADU Al Ishlah mengalami perkembangan yang

pesat, sehingga sangat diperlukan sebuah tempat khusus untuk kegiatan
pembelajaran. Maka digagaslah rencana pendirian gedung PADU Al Ishlah
bersama masyarakat Hadimulyo Barat yang diketuai oleh bapak Warsono
sebagai ketua panitia pelaksanaan pembangunan gedung di tanah seluas 100
M² yang diwakafkan oleh bapak Hi. Abdullah Mukti, yang sumber dananya
berasal dari swadaya masyarakat Hadimulyo Barat.
Kegiatan PADU Al Ishlah termasuk dalam katagori PADU sejenis,
yang fokus pendidikannya pada pembelajaran baca tulis Al Qur’an. Maka
pada tahun 2007 PADU Al Ishlah mengajukan permohonan kepada Dinas
Pendidikan Kota Metro untuk menyelenggarakan PAUD yang konsentrasi
pembelajarannya secara menyeluruh

meliputi kognitif, afektif dan

psikomotor, dengan berlandaskan pola pendidikan Agama Islam. Dan
berdasarkan surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Metro Nomor:
145/KPTS/05/D.3/2007 tanggal 4 September 2007 PAUD Al Ishlah mulai
berjalan
c. Dasar dan Tujuan Pendidikan
PAUD Al Ishlah Hadimulyo Barat memiliki tujuan untuk membantu
meningkatan

kecerdasan,

ketrampilan

dan

motorik

anak

serta

berkomunikasi. Selain itu juga memberikan pendidikan kepada anak sedini
mungkin untuk meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap prilaku,
perasaan kecerdasan sosial berdasarkan nilai-nilai pendidikan Islam serta
untuk meperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya.
Secara terperinci tujuan PAUD Al Ishlah adalah:

1) Memberikan ruang gerak yang positif pada siswa agar berkembang
secara optimal
2) Terbentuknya dasar-dasar mental anak yang baik dan positif
3) Untuk menanamkan kebiasaan prilaku mulia anak
4) Terciptanya sosial yang harmonis antara warga sekolah, masyarakat
dan pemerintah
Visi PAUD Al Ishlah adalah menyiapkan anak berfikir sederhana dan
senang, berkarakter mulia, berdasarkan IMTAQ
Misi PAUD Al Ishlah:
1) Meningkatkan profesionalisme dan mutu guru
2) Menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif
3) Selalu berkomunikasi, konsultasi, dan koordinasi dalam rangka
kemajuan sekolah83
d. Keadaaan Guru dan Siswa
1) Pengelola:
Pengelola adalah perseorangan bersama masyarakat yang peduli dan
pemerintah Kota Metro. Tugas dan fungsinya bertanggung jawab moril
mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan PAUD Al Ishlah
2) Pendidik
a) Pendidik adalah tenaga professional dibidang pendidikan anak usia
dini
b) Bertanggung jawab, memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan
proses pembelajaran PAUD
c) Guru berjumlah 4 orang, berstatus guru tetap lembaga
Tabel 7
Data Pendidik PAUD Al Ishlah
No
1

83

Nama Pendidik
Tri Sri Ningsih

Dokumen Profil PAUD Al Ishlah.

Jabatan
Kepala PAUD

Pendidikan
Terakhir
SMA

2

Nuki Hartanti, A.Ma

Pendidik

DII PGTK

3

Nindya Nur Islami, A.Ma

Pendidik

DIIPGTK

4

Fitria Herdiyanti, A,Ma

Pendidik

DIIPGTK
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d) Guru menangani anak dengan rasio 1:6 di kelompok umur
Tugas guru sebagai fasilitator, motivator dan evaluator. Guru sentra
bertanggung jawab langsung terhadap semua kelompok usia, serta
memberikan informasi perkembangan perserta didik mengenai
perkembangan kognitif, afektif dan psikomotoriknya.
3) Anak didik
Siswa adalah faktor penting dalam dunia pendidikan, karena tanpa
adanya siswa kegiatan belajar mengajar disebuah lembaga pendidikan
tidak dapat berlangsung. Dari jumlah data siswa hasil observasi penulis
dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut:
Tabel 8
Data peserta didik PAUD Al Ishlah
No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Putra

7

2

Putri

10

Jumlah

17
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e. Keadaan Sarana dan Prsarana
Gedung dan halaman yang digunakan seluas 100 m² yang terdiri dari
dua ruang kelas dan halaman untuk kegiatan bermain dan melakukan

kegiatan outdoor learning.

Terdapat beberapa fasilitas bermain yang

disediakan di halaman gedung PAUD Al Ishah. Adapun rinciannya terdapat
pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Sarana Prasarana dan APE ( Alat Peraga Edukatif)
Uraian

Jumlah Satuan

Kondisi

Gedung :
Ruang tamu

1

Baik

Ruang tunggu

1

Baik

Ruang kelas

1

Baik

Ruang kantor

1

Baik

Area bermain

1

Bik

Tempat cuci tangan

1

Baik

Balok Bangunan

1

Baik

Puzzle bentuk

2

Baik

Papan absen

1

Baik

Manik-manik

1

Baik

Fuzzle angka

1

Baik

Fuzzle huruf hijaiyah

1

Baik

Alat musik

1

Baik

Alat tukang

1

Baik

Alat bengkel

1

Baik

Jungkat jungkit

1

Baik

Prosotan

1

Baik

Tangga pelangi

1

Baik

Bola dunia

1

Baik

Titian jalan

1

Baik

Alat Peraga Edukatif;

Jaring laba-laba

1

Baik

Ember

2

Baik

Handuk

2

Baik

Karpet plstik

4

Baik

Pengukur tinggi badan

4

Baik

Timbangan

1

Baik

Tape rekorder

1

Baik

Karpet potong evamant

50

Baik

komputer

1

Baik

Jam dinding

1

Baik

Perlengkapan cuci tangan

2

Baik

Perlengkapan penunjang belajar
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f. Kurikulum
Kurikulum PAUD Al Ishlah menggunakan acuan sebagai berikut:
1) Menu pelajaran kelompok dan individu tertera pada tabel 10 berikut:
Tabel 10
Acuan Kurikulum PAUD Al Ishlah
Aspek Aqidah/keimanan
Kompetensi Dasar
Beriman
dan
mengenal
enam
rukun iman serta
dua
kalimat
syahadat (syahadat
tauhid dan syahadat
rasul)
Terbiasa
bertata
karma ketika belajar
tidur, makan minum
dan doa sebelum
tidur

Indikator
Materi Pokok
Siswa dapat:
enam rukun
- Menyebutkan enam rukun
iman
iman
Dua kalimat
- Melafalkan dua kalimat
syahadat
syahadat

- Berdoa
sebelum
dan
sesudah belajar
- Mengulang pelajaran
- Membaca basmallah dan
Alhamdulillah
sesudah

Adab
belajar di
rumah
Adab
makan dan

-

-

melakukan pekerjaan
Mencuci tangan sebelum
dan sesudah makan
Membiasakan
menggunakan
tangan
kanan ketika makan dan
minum
Tidsk tergesa-gesa atau
berlebihan ketika makan
Membersihkan
pakaian
dan tempat
Berdoa
sebelum
dan
sesudah tidur

minum
Adab
sebelum
dan sesudah
makan
Bertata
karma

Aspek ibadah
KOMPETENSI
DASAR
➢ Mengenal
rukun Islam

INDIKATOR
- Menyebutkan rukun Islam
- Hafal rukun Islam

MATERI
POKOK
Rukun
Islam

Aspek Akhlaq
KOMPETENSI
DASAR
Beriman dan
mengenal
enam
rukun
iman serta dua
kalimat
syahadat
KOMPETENSI
DASAR
Fisik Motorik

INDIKATOR
- Mengenal enam rukun
iman
- Mengenal dua kalimat
syhadat

INDIKATOR
- Mengelola keterampilan
tubuh, gerak halus, gerak
kasar
menerima
rangsangan sensorik

MATERI
POKOK
- Enam
rukun
iman
- Dua
kalimat
syahadat
MATERI
POKOK
- Senam
bermain
bola
- Bermain
bebas
di
luar
lapangan
- Meraba

Moral dan nilai
agama

- Kemampuan melakukan
ibadah dan mencintai
sesama

Bahasa

- Menggunakan
bahasa
untuk pemahaman pasif
dan
berkomunikasi
secara aktif
- Mampu berfikir logis,
kritis, member alasan,
memecahkan
masalah
dan
menemukan
hubungan sebab akibat

Kognitif

Sosial
emosional

Seni

- Mengenal
lingkungan
alam, member alasan,
memecahkan
masalah
dan
menemukan
hubungan sebab akibat
- Mengenal
lingkungan
alam, lingkungan sosial,
peranan masyarakat dan
menghargai
keberagaman
social
budaya

jenis benda
- Bermain
biji-bijian,
- Bermain air
- Menguntin
g
- Melipat
- Memegang
alat dengan
benar
- Makan
bersama
- Bernyanyi
lagu
keagamaan
- Bermain
bebas
- Bercerita
- Bermain
Peran
- Menempel
- Bermain
balok
- Mewarnai
puzzle
- Makan
bersama
- Bercerita
- Bermain
bebas
- Bernyanyi
bersama

Dokumen PAUD Al Ishlah Kota Metro

B. Temuan Khusus
1. Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini

Implementasi difahami sebagai bentuk pelaksanaan atau tindakan
mewujudkan sesuatu, dalam hal ini bentuk pelaksanaan pendidikan holistik
integratif pada anak usia dini. Sementara pendidikan holistik integratif adalah
penanganan anak usia dini secara utuh menyeluruh yang mencakup layanan
gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan yang
orientasinya adalah untuk mengoptimalkan semua aspek tumbuh kembang
anak, yaitu pertumbuhan fisik, perkembangan pengetahuan, sosial, mental dan
spritualnya. Artinya penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh
berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah dan
pusat.
a. Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini di
PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif merupakan
pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman
untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait
secara simultan dan sistimatis dengan menggunakan pendekatan metode
pendidikan Islam. Hal tersebut dilaksanakan agar implementasi pendidikan
secara holistik integratif di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro Pusat
berdampak secara utuh, meliputi fisik, mental, emosional dan spiritual. Hal
ini sesuai dengan petikan hasil wawancara berikut ini:
W.01/F.1.1/A.1/5
PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro Pusat, adalah sekolah yang
berlandaskan pendidikan agama Islam. Sekolah ini telah menentukan
kebijakan bahwa pola pendidikan yang tepat untuk anak usia dini adalah
pendidikan yang menyeluruh dan terpadu, meliputi pendidikan,

pembinaan dan pengasuhan kepada anak usia dini. Bentuk nyata dari
kebijakan tersebut adalah menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pendidikan holistik integratif, yang diantaranya adalah pelayanan yang
menyeluruh dan pembelajaran terpadu, berorientasi pada kebutuhan
anak, mengembangkan berbagai kecakapan hidup yang dilakukan
sebagai pembiasaan yang dalam prosesnya menggunakan pendekatan
metode pendidikan Islam.84
Berdasarkan pernyataan di atas dapatlah dijabarkan bahwa penerapan
pendidikan holistik integratif di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro
Pusat dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut:
a) Memberikan Pelayanan menyeluruh
Pelayanan pengembangan anak usia dini yang holistik dan
integratif dilakukan dalam rangka memenuhi 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). Ketiga kebutuhan dasar
tersebut saling berkaitan, yang berarti bahwa seorang anak
membutuhkan asuh, asih dan asah secara simultan, sinergis sesuai
dengan perkembangan usia mereka. Hal ini sesuai dengan petikan
wawancara berikut ini:
W.03/F.1.1/A.1/ 5
Bahwa pada anak usia dini sangat membutuhkan keutuhan
pelayanan yang di dalamnya mencakup kebutuhan fisik meliputi
Pemenuhan kebutuhan gizi seimbang. Perawatan kesehatan dasar
seperti menu seimbang, imunisasi. Emosi atau kasih sayang
merupakan ikatan dan interaksi yang erat antara orangtua.
84
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Pemberian stimulasi kepada anak merupakan proses
pembelajaran, pendidikan dan pembinaan secara bertahap sesuai
perkembangan usia anak, agar anak mampu mendayagunakan
potensi dan kecerdasannya secara optimal, sehingga anak siap
memasuki tahap perkembangan selanjutnya. 85
Hal ini sesuai dengan hasil observasi berikut:
O.0.3/IIIfpd/1/5
Penyuluhan kesehatan, pendidikan parenting yang dikemas
dalam kegiatan pengajian telah menjadi program yang senantiasa
terjadwal dan dilaksanakan secara berkesinambungan senantiasa
dilaksanakan di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro Pusat,
berkenaan tentang gizi seimbang, prinsip pengasuhan yang benar
kepada keluarga (ayah dan ibu), pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan anak. Konsultasi tentang prinsip pengasuhan serta
pola asuh yang benar, stimulasi untuk anak usia dini. Kunjungan
rumah untuk memantau perkembangan anak. Membantu keluarga
melakukan rujukan bila anak mengalami keterlambatan dalam
tumbuh kembang86
Seluruh dewan guru PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro Pusat
pada prinsipnya memiliki pemahaman yang sama tentang konsep
pendidikan holistik integratif. Prinsipnya bahwa pendidikan pada anak
tidak hanya sebatas pada pengetahuan saja. Usia dini adalah masa yang
kritis juga strategis. Pada tahap inilah, waktu yang sangat baik untuk
mengembangkan potensi anak dan menanamkan nilai-nilai kebaikan
yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang nantinya diharapkan
dapat membentuk kepribadiannya.
PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro Pusat menganut prinsip
pelayanan secara holistik, maka dalam kegiatan belajar yang diberikan
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pada anak-anak tidak terpisah-pisah, melainkan terpadu. Saling ada
keterkaitan antara bidang satu dengan bidang yang lainnya. Hal ini
sesuai dengan hasil observasi berikut:
O.05/IIIfpd/1/5
Dokumen perangkat pembelajaran tersusun secara sistematis
dan terprogram tiap harinya. Keterpaduan materi disajikan dalam
bentuk tema-tema, yang di dalamnya mencakup ranah afektif,
psikomotorik dan kognitif.87
b) Berorientasi pada Kebutuhan Anak
Setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru mengarahkan
pada pemenuhan kebutuhan anak untuk memperoleh layanan
pendidikan, kesehatan, dan gizi yang dilaksanakan secara holistik dan
integratif.
Dewan guru PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro Pusat
memahami bahwa pembelajaran untuk anak usia dini harus disesuaikan
dengan tingkat perkembangan anak, baik usia maupun kebutuhan
individual anak. Pada hakikatnya kebutuhan setiap anak-anak
mencakup tiga hal yaitu, kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan dan
kebutuhan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:
W.01/F.2.1/A.1/5
Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda,
seorang guru harus mampu membaca itu, sehingga bisa
memberikan pembelajaran yang terbaik. Untuk anak usia dini
pada dasarnya kebutuhannya meliputi kebutuhan fisik terdiri dari
makan, minum dan pakaian. Kemudian kebutuhan keamanan,
bahwa setiap anak membutuhkan rasa aman, nyaman, terlindung
dan terbebas dari bahaya. Terakhir adalah kebutuhan kasih
87
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sayang, anak pada masa ini sangat ingin dimengerti, dihargai dan
di kasihi.88
Mengetahui kebutuhan anak pada usia-usia dini maka, pendekatan
yang dilakukan menjadi mudah, setiap guru bisa lebih fokus dalam
memberikan

stimulasi,

motivasi,

bimbingan,

perhatian

serta

penanaman nilai-nilai
c) Mengembangkan kecakapan hidup
Pembelajaran pada anak usia dini hendaknya tidak menjejali
dengan hafalan dan calistung (baca, tulis dan hitung) tetapi
mengembangkan kecerdasannya. Kunci kecerdasan anak adalah
kematangan emosi, bukan pada kemampuan kognisi. Proses
pembelajaran yang dilakukan PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro
Pusat diarahkan pada pengembangan kecakapan hidup dari berbagai
aspek secara menyeluruh (the whole child).

Berbagai kecakapan

dilatihkan agar anak kelak menjadi manusia yang seutuhnya. Bagian
dari diri anak yang dikembangkan meliputi bidang fisik-motorik,
intelektual, moral, sosial, emosi, kreatifitas, dan bahasa. Hal ini sesuai
dengan hasil petikan wawancara berikut ini:
W.01/F.2.1/A.1/ 5
Guru melakukan proses belajar dan menyampaikan materi
yang tercakup dalam tema pembelajaran yang di dalam
penerapannya
harus
diajarkan atau
berlatih untuk
mengembangkan kecakapan hidup yang meliputi seluruh aspek
yaitu fisik, mental dan spritualnya. Dengan tujuan agar anak kelak
anak berkembang menjadi manusia yang utuh, mampu menolong
dirinya sendiri, memiliki kepribadian atau berakhlak mulia,
88
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cerdas, terampil, mempunyai kreatifitas tinggi
berkerjasama dengan orang lain.89

dan mampu

Guru PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro Pusat dalam
mengembangkan kecakapan hidup melaksanakan melalui berbagai
proses pembiasaan sesuai dengan pendidikan Islam. Diantaranya,
dengan mengajarkan dan membiasakan untuk memakai sepatu sendiri,
merapikan peralatan belajar, mengucap salam jika bertemu dengan
orang lain, berdoa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan,
membiasakan untuk meminta dan memberi maaf dan menjaga
kebersihan. Hal itu dimaksudkan agar anak belajar untuk menolong diri
sendiri (mandiri), disiplin, mampu bersosialisasi, dan memperoleh
bekal keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya.
b. Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini di
PAUD Wahdatul Ummah
Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini harus bersifat terpadu dan
holistik. Anak tidak hanya dikembangkan kecerdasan tertentu saja tetapi
harus terintegrasi ke dalam satu kegiatan. Satu contoh yang kegiatan
pembelajaran dilakukan guru PAUD Wahdatul Ummah yaitu dengan
bermain air. Melalui kegiatan ini anak dapat diajarkan mengenal sang
khaliq melalui ciptaannya, berhitung, mengenal sifat-sifat air, cara
berinteraksi dengan lingkungan serta manfaat air dalam kehidupan.
Dapat dimaknai bahwa penerapan pendidikan holistik integratif yang
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dilaksanakan di PAUD Wahdatul Ummah adalah strategi mendidik yang
menyeluruh meliputi aspek jasmani, rohani. Anak benar-benar dikenalkan
bagaimana tentang proses sebab akibat. Pembelajaran aspek jasmani
meliputi menjaga kesehatan fisik, mengenalkan cara hidup sehat dan
mengenal makanan sehat. Sedangkan pembelajaran aspek rohani yaitu
mengenal dan penanaman nilai-nilai kehidupan pada anak. Nilai-nilai
tersebut berasal dari ajaran pendidikan Islam. Hal ini sesuai dengan petikan
wawancara berikut:
W.01/F.1.2/A.1/5
Pendekatan holistik integratif adalah pola pendekatan yang sangat
tepat untuk anak usia dini. Islam telah mengajarkan bahwa mendidik
anak harus meliputi jasmani dan rohaninya sehingga apa yang
diketahui anak dapat secara menyeluruh dan terintegrasi. 90
Menyeluruh

dan terintegrasi

dapat

dimaknai

bahwa

asuhan

perkembangan anak tidak dapat dipisah-pisahkan. Aspek jasmani dan
rohani yang di dalamnya tercakup kesehatan, nutrisi, edukasi, sosial,
emosional dan spritual. Berkaitan dengan pendidikan holistik integratif,
PAUD Wahdatul Ummah melakukan berbagai strategi sebagai berikut:
a) Melakukan Pelayanan holistik
Harapan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan holistik
integratif adalah terselenggaranya pola pendidikan yang melakukan
pelayanan secara menyeluruh dan terintegrasi. Terintegrasi yang
dimaksud adalah terjalin hubungan antara Posyadu sebagai pembina
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kesehatan anak usia dini, Bina Keluarga Balita adalah penyuluhan dan
bimbingan pada keluarga yang memiliki anak balita dan PAUD sebagai
lembaga yang memfasilitasi perkembangan kecerdasannya.
Pelayanan yang diberikan PAUD wahdatul Ummah kepada anak
mencakup pelayanan kesehatan, pembinaan dan pendidikan. Pada tahap
ini pelayanan diupayakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Memberikan pelayanan pemantauan perkembangan fisik, dilakukan
dengan cara berkerjasama dengan tenaga kesehatan untuk melakukan
pemeriksaan

kesehatan

anak-anak

secara

berkala.

Adapun

pemeriksaan meliputi perkembangan gizi anak, berat badan,
pemeriksaan gigi, dan pemeriksaan telinga hidung dan tenggorokan.
Selanjutnya orangtua wali murid mendapatkan penyuluhan tentang
cara menjaga kesehatan anak dan cara memacu tumbuh kembangnya.
Diharapkan dengan memperhatikan asupan gizi, lingkungan tempat
tumbuh kembangnya, anak-anak akan tumbuh sehat dan ceria
2) Melakukan pembinaan wali murid
Kerjasama yang terjalin baik antara wali murid dan PAUD
Wahdatul Ummah menjadi modal besar dalam mempermudah proses
pendidikan anak. Apapun masalah yang terjadi, baik dari fihak
sekolah maupun wali murid selama ini mampu terselesaikan dengan
baik. Acara pertemuan wali murid yang senantiasa diprogramkan
sekolah secara berkala ini dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi
dan komunikasi. Namun selain itu,

PAUD Wahdatul Ummah

memanfaatkan acara tersebut untuk kajian keislaman, pembinaan
serta pendidikan orang tua dalam mendidik anak. Muatan materi
pembinaannya meliputi konsep pendidikan anak dalam Islam, strategi
mendampingi tumbuh kembang anak serta menyikapi berbagai
problematika permasalahan anak era kini.
3) Menerapkan pelayanan pendidikan edutaiment learning
Pada hakekatnya PAUD bukanlah semata-mata tempat untuk
anak-anak mengasah kognisi saja, namun lebih tepat bahwa PAUD
adalah tempat anak bermain, belajar mengenal lingkungan dan belajar
untuk berinteraksi sosial. Oleh sebab itu, metode pembelajaran yang
diterapkan harus mengacu pada perkembangan anak secara
keseluruhan. Adapun komponen pembelajaran yang diterapkan di
PAUD Wahdatul Ummah adalah sebagai berikut:
a) Aspek perkembangan fisik motorik. Memperhatikan contoh dari
guru anak diajak untuk melompat, berlari, melempar, menangkap,
melakukan gerakan shalat, mengkancing baju, memasang tali
sepatu, menggunting, memegang sendok, membedakan berbagai
rasa dan bermain di luar kelas dengan alat permainan
b) Aspek perkembangan kognitif; anak dibimbing untuk mengenal
warna, bentuk mengenal bagian-bagian tubuh, mengenal cara
menggunakan alat, mengetahui nama-nama hari dan mengetahui
nama-nama benda.

c) Aspek perkembangan moral: anak diberikan tauladan mengenai
sikap sopan santun, membedakan baik buruk dan mengetahui
benar salah
d) Aspek perkembangan sosial: anak diberikan arahan mengenai
sikap yang baik ketika bermain, ketika antre, bertanya kepada
orang lain dan saat memberi atau menerima dari orang lain.
e) Aspek perkembangan emosional. Guru dengan penuh kesabaran
memberi contoh sikap kasih sayang kepada orang tua, guru dan
teman.
Semua aspek pembelajaran yang diterapkan benar-benar mengacu
pada metode pendidikan Islam. Hal ini sesuai dengan petikan
wawancara sebagai berikut:
W.03/F.2.2/A.1/ 5
Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah
metode yang sangat dekat dengan dunia anak yaitu bermain
bernyanyi dan bercerita. Sedangkan untuk menanamkan nilainilai karakter pada anak digunakan metode pembiasaan dan
keteladanan. 91
Setiap guru wajib memberikan keteladanan kepada anak-anak,
mengingat pada usia dini,

anak lebih mampu menyerap segala

pengetahuan dan nilai-nilai sesuai dengan apa yang mereka lihat. Hal
ini sesuai dengan petikan wawancara sebagai berikut:
W.02/F.1.2/A.1/ 5
Pola pendidikan anak usia dini harus menyeluruh meliputi
aspek fisik, pengetahun, sosial,emosional. Semua aspek tersebut
91
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akan mudah diterima anak, apabila guru mampu memberi contoh
nyata dari semua aspek tersebut. Karena itu keteladanan dan
pembiasaan adalah metode yang tepat untuk membina dan
membimbing anak usia dini92
b) Menerapkan pembelajaran yang terpadu
Kegiatan

belajar

memberi

peluang

kepada

anak

untuk

berkomunikasi (bahasa), berfikir (logika matematis), bergerak (bodi
kinestetis), berekspresi, berinteraksi, merenung/refleksi, mengamati,
menelusuri, dan menemukan. Guru PAUD Wahdatul Ummah sangat
memahami bahwa pembelajaran pada anak usia dini harus bersifat
keterpaduan yang di dalamnya harus mencakup seluruh aspek.
Dalam kegiatan pembelajaran, materi diramu dalam sebuah tema
belajar dengan tujuan untuk mengenalkan pengetahuan secara utuh
tidak terpisah-pisah. Materi apapun yang diterima anak-anak akan
difahami secara menyeluruh dan mengetahui sebab akibatnya. Selain
itu aktivitas belajar yang dilakukan anak pun melibatkan aktivitas fisik
dan nonfisik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebas mentalnya,
sehingga potensi anak dapat dikembangkan secara optimal. Pernyataan
tersebut sesuai dengan petikan wawancara sebagai berikut:
W.03/F.1.2/A.1/ 5
Pembelajaran di PAUD Wahdatul Ummah merupakan
pembelajaran yang terintegrasi. Setiap tema yang ditentukan
dalam pembelajaran dan telah tersusun dalam program-program
pengajaran, di dalamnya sudah terkait aspek afektif,
psikomotorik, dan kognitif. Selain aspek tersebut, muatan
materinya pun juga dipadukan dan dikaitkan, sehingga anak
mampu mengenal dan memahami suatu objek pengetahuan secara
92
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utuh93
Penyajian materi pembelajaran yang terintegrasi satu sama lain
akan

menimbulkan efek yang utuh pada pemahaman anak akan

pengetahuan dan nilai-nilai.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan

berikut:
W.01/F.2.2/A.1/5
Penyajian materi disajikan dengan terpadu. Dalam satu
kegiatan pembelajaran peserta didik dikenalkan dengan
pengetahuan secara utuh. Contoh tema “Diriku”, siswa
dikenalkan mengenai zat yang menciptakan (Allah SWT), nama
anggota tubuh, fungsi anggota tubuh, cara merawat anggota tubuh
dan cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh sang pencipta.94
Penyampaian pembelajaran yang dikemas secara utuh dan terpadu
akan memberikan dampak yang sangat baik. Informasi yang didapat
secara utuh kepada anak akan memunculkan pemahaman suatu
pengetahuan secara benar.
c. Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini PAUD
Al Ishlah
Setiap lembaga anak usia dini memiliki pola masing-masing dalam
menerapkan konsep pendidikan holistik integratif. Hal terpenting adalah
setiap penyelenggara pendidikan menyadari esensi dari kegiatan tersebut.
Bahwa, pendidikan anak usia dini diselenggarakan dalam rangka
memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait, dan
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dilaksanakan secara simultan, sistematis sehingga anak dapat tumbuh
secara sehat, kuat, ceria dan berkembang optimal serta berakhlak mulia
Penyelenggara PAUD Al Ishlah merancang sebuah konsep pelayanan
kepada peserta didik secara menyeluruh sebagaimana digariskan dalam
peraturan pemerintah. Maksud menyeluruh difahami Penyelenggara
PAUD Al Ishlah adalah layanan yang mencakup kesehatan anak,
pembinaan orang tua dan pengembangan pengetahuan anak melalui
pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan petikan wawancara sebagai
berikut:
W.01/F.1.3/A.1/5
Untuk tercapainya tujuan pendidikan anak usia dini secara
menyeluruh dan terintegrasi yang mencakup kesehatan, gizi,
rangsangan pendidikan, pembinaan moral dan pengasuhan
sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka
sangat dibutuhkan sebuah konsep pembelajaran yang mampu
memfasilitasi dan mengembangkan segenap potensi yang ada pada
setiap diri anak. Hal yang paling utama adalah anak-anak
dikenalkan, ditanamkan dan dibiasakan pada kondisi lingkungan
dan pergaulan yang bernilai Islami . 95
Strategi pelayanan yang dilakukan penyelenggara PAUD Al Ishlah
pada hakikatnya sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip pendidikan
Islam. Di dalam proses pelaksanaannya

terdapat pelayanan dan

pembinaan secara menyeluruh meliputi aspek keimanan, aspek moral,
aspek jasmani, Aspek pengetahuan, aspek sosial dan spiritual. Setiap aspek
tersebut saling terintegrasi dan diterapkan dalam bentuk layanan
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pembelajaran kepada peserta didik. Hal ini senada dengan penjelasan
berikut ini:
W.01/F.2.3/A.1/5
Sesuai dengan pola pendidikan Islam, bahwa mendidik
anak pada usia dini harus mencakup semua aspek. Dalam
pembelajaran peserta didik diupayakan untuk mengenal
pengetahuan secara utuh meliputi aspek kognitif (kecerdasan
pengetahuan), afektif ( kecerdasan sosial dan spiritual) dan
psikomotornya (kecerdasan fisik), sehingga anak dapat tumbuh
dan berkembang secara utuh dan menyeluruh96
Secara umum bentuk strategi pelaksanaannya adalah:
a) Memberikan pelayanan menyeluruh dan terintegrasi
Kegiatan

pembelajaran

menjadi

hal

yang

penting

bagi

penyelenggara pendidikan, namun untuk PAUD yang terutama dan
yang

paling

diprioritaskan

adalah

menciptakan layanan

dan

memfasilitasi perkembangan secara menyeluruh dan terintegrasi
meliputi aspek fisik (kesehatan dan pertumbuhan), perkembangan
pendidikannya secara mental maupun spiritual. Untuk menciptakan
layanan tersebut PAUD Al Ishlah telah melakukan upaya kerjasama
dengan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) di sekitar lokasi
PAUD

untuk

membantu

memantau

perkembangan

kesehatan

(pertumbuhan fisik peserta didik yang terdaftar pada Posyandu) dan
membantu kegiatan pembinaan kepada orang tua anak usia dini
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Kegiatan Posyandu dilaksanakan setiap satu bulan sekali untuk
mengetahui perkembangan berat badan anak, perkembangan gizi, dan
memberikan imunisasi kesehatan.
Usia dini adalah masa strategis sekaligus kritis, karena itu dalam
pertumbuhannya anak harus benar-benar mendapat pendampingan
yang tepat dari lingkungan tempat tumbuhnya. Maka, peran orang tua
sebagai pendidik di rumah

menjadi sangat penting,

mengingat

kecerdasan pengetahuan orang tua dalam mendidik anak akan sangat
menunjang tumbuh kembang anak sehingga potensi-potensi anak sejak
dini dapat diarahkan secara positif. Melihat kenyataan tersebut PAUD
Al Ishlah selain pembinaan yang dilakukan Bina Keluarga Balita
(BKB) mencanangkan program pembinaan kepada orang tua peserta
didik secara berkala, dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan
pencerahan berkaitan dengan pendidikan anak secara Islam dan
berbagai problematikanya. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara
sebagai berikut:
W.04/F.2.3/A.1/ 5
Kefahaman orang tua dalam mendidik anak menjadi
sesuatu yang sangat penting dalam rangka mempersiapkan anakanak yang sehat jasmani dan rohani. Untuk itu PAUD Al Ishlah
menyelenggarakan program pembinaan yang dibungkus dalam
kegiatan pengajian untuk memberikan pembinaan dan
pencerahan kepada wali murid perihal konsep mendidik anak
secara Islami, memahami tumbuh kembang anak, dan
memberikan wawasan berfikir dalam mengahadapi problematika
anak masa kini97
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Sistem pendidikan Islam adalah suatu keseluruhan tatanan yang
terdiri dari beberapa komponen yang saling mempengaruhi dan
mempunyai keterpaduan yang bulat dan berorientasi pada nilai-nilai
Islami. Hal tersebut yang menjadi alasan PAUD Al Ishlah melakukan
pembinaan

kepada wali murid PAUD Al Ishlah menggunakan

pendekatan pendidikan Islam yang diselenggarakan bersamaan dengan
pengajian.
Secara umum, aktivitas anak didik di lembaga PAUD hanya terdiri
dari tiga hal yakni bermain, bernyanyi dan bercerita. Tidak ada aktivitas
yang lebih penting dari ketiga kegiatan inti tersebut. Dalam pelaksanaan
pembelajaran di PAUD Al Ishlah, peserta didik dibimbing dengan pola
belajar seraya bermain. Untuk anak usia dini belajar dengan tipe seperti
itu sangat ideal. Tanpa disadari kegiatan permainan yang dilakukan
anak-anak mengandung nila-nilai pembelajaran. Hal ini sesuai dengan
hasil wawancara berikut ini:

W.02/F.2.3/A.1/ 5
Pola pembelajaran yang tepat untuk anak-anak usia dini
adalah model pemainan. Anak usia dini cenderung suka bermain,
melakukan percobaan terhadap sekitarnya mereka juga ingin
mengetahui sesuatu dengan pengalaman dan ketrampilannya.
Sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif dalam
melakukan berbagai eksplorasi terhadap lingkungannya, maka
aktivitas bermain merupakan bagian dari proses pembelajaran.
Selain itu, tidak jarang mereka meniru apa yang mereka lihat dan
apa yang mereka dengar.98
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Untuk itu, pembelajaran yang dilakukan di PAUD Al Ishlah
dirancang agar anak tidak merasa terbebani dalam mencapai tugas
perkembangannya. Suasana belajar dibuat secara alami, hangat dan
menyenangkan. Aktivitas bermain yang dilakukan anak-anak adalah
sarana untuk memberi kesempatan kepada anak secara menyeluruh
yang mencakup aspek fisik dan nonfisik, dengan memberikan
rangsangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal pikir,
emosional, dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal
b) Menerapkan metode pembelajaran Islami
Pada hakikatnya, tujuan dari mendidik anak dalam Islam adalah
untuk menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul, meningkatkan
kesehatan secara akal dan fisik, memperhatikan akhlak dengan prilaku
dan tutur kata yang baik serta mengembangkan kecerdasan fikir
sehingga menjadi sosok yang mempunyai jati diri yang kokoh.
Tujuan-tujuan

tersebut merupakan acuan atau prinsip yang

senantiasa dijadikan pegangan oleh para pendidik di PAUD Al Ishlah
dan melaksanakan proses pendidikan. Pembelajaran bentuk apapun
yang dilakukan senantiasa ditanamkan nilai-nilai pendidikan untuk
lebih mengenal dan menambah kecintaan peserta didik kepada Allah
SWT dan Rasul-Nya.

Sebagaimana petikan wawancara sebagai

berikut:
W.03/F.2.3/A.1/ 5

Pada hakikatnya tujuan mendidik adalah agar anak menjadi
shalih, sehat jasmani dan rohani. Salah satu upaya untuk mencapai
tujuan tersebut adalah melaksanakan pembelajaran dengan nuansa
yang menyenangkan (bermain dan bernyanyi) menanamkan nilainilai keislaman, memberikan keteladanan akhlak mulia dan
pembiasaan prilaku terpuji pada diri setiap anak.99
Pendidikan anak tidak hanya sekedar menyangkut pengetahuan,
akan tetapi menyangkut keseluruhan diri pribadi anak, mulai dari
latihan-latihan (amaliah) sehari-hari, yang sesuai dengan ajaran agama,
baik yang berhubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan
manusia serta manusia dengan dirinya sendiri.
Keteladanan merupakan metode yang paling berpengaruh untuk
mengembangkan kecerdasan anak secara emosional, moral, spiritual
dan etos sosialnya. Keteladanan guru mengenai akhlaknya yang mulia
maka akan menumbuhkan pribadi anak yang memiliki akhlak mulia,
keteladan guru menjaga fisik akan memberitahukan kepada peserta
didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Menanamkan
pemahaman bahwa menjaga kesehatan fisik adalah ajaran Rasul
terhadap umatnya tentu, akan membuat anak semakin termotivasi
untuk menjaga kesehatan
Pembiasaan adalah salah satu tekhnik internalisasi nilai-nilai
pendidikan pada anak usia dini yang sangat tepat. Peranan pembiasaan
dalam pengajaran terhadap anak berfungsi untuk menumbuhkan serta
mengembangkan kecerdasan jiwanya dalam menemukan nilai-nilai
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kecintaan pada Allah dan Rasul, budi pekerti, dan arti penting menjaga
kesehatan fisik.

Selain itu

dengan pendidikan pembiasaan dapat

mengupayakan pembentukan kepribadian anak untuk persiapan dirinya
dalam menjalani proses kehidupan selanjutnya. Segi praktis yang
senantiasa dilakukan di PAUD Al Ishlah adalah

menanamkan

kebiasaan untuk selalu menaati Allah dan menjauhi larangan-Nya. Hal
ini sesuai dengan petikan wawancara sebagai berikut:
W.03/F.1.3/A.1/ 5
Pembiasaan prilaku positif dan sesuai dengan nilai-nilai
pendidikan Islam kepada perserta didik dan guru, akan
membentuk budaya yang sangat indah. Kebiasaan yang terus
menerus akan menjadi perbuatan atau ketrampilan yang secara
konsisten di lakukan dan tertanam dari diri, serta sulit
ditinggalkan.100
Kenyataan dari penerapan kegiatan pembelajaran sarat dengan
nilai-nilai dan pembiasaan pada peserta didik,

sesuai dengan hasil

observasi berikut ini:
O.06/IIIfpd/3/5
Kegiatan pembelajaran sarat dengan penanaman nilai-nilai
pembiasaan adalah membaca doa sebelum dan sesudah belajar,
mengucap salam ketika bertemu dan berpisah, berjabat tangan
dengan guru dan teman saat bertemu dan berpisah, meletakkan
sepatu pada tempatnya, merapikan mainan, meletakkan alat tulis
di tempatnya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf dan
mengucapkan alhamdulillah 101
Pada hakikatnya pembiasaan berintikan pengalaman. Pembiasaan
adalah pengulangan dan sesuatu yang diamalkan. Dalam pembinaan
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sikap, metode pembiasaan dan keteladanan sangat efektif digunakan
karena anak usia dini akan melihat, mencontoh, menerapkan dan
membiasakan pada waktu-waktu selanjutnya.
Setiap penyelenggara pendidikan pada hakikatnya

memiliki

konsep penerapan pendidikan holistik integratif yang sama, bahwa
pendidikan holistik integratif adalah pendidikan yang diselenggarakan
dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan
anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh
aspek yang terpadu meliputi perkembangan kognitif, bahasa, sosial,
emosi, fisik dan motorik. Hanya dalam penerapan, setiap masingmasing penyelenggara pendidikan memiliki pemahaman, tahap,
pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan
petikan wawancara sebagai berikut:
W.03/F.1.3/A.1/ 5
Strategi penerapan pendidikan holistik Integratif di PAUD
Al Ishlah adalah dengan melaksanakan pelayanan yang
menyeluruh meliputi pelayanan kesehatan gizi, pendidikan dan
pembinaan. Terpadu dalam menyajikan pembelajaran dengan
menggunakan metode-metode pendidikan Islam seperti,
pembiasaan prilaku terpuji, keteladanan pendidik, bercerita,
bermain dan bernyanyi.102
Hal yang terpenting dalam penerapan pendidikan holistik integratif
bahwa setiap penyelenggara pendidikan memiliki pemahaman untuk
memfasilitasi dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini
dibutuhkan sebuah konsep pendidikan yang menyeluruh dan saling
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terintegrasi mencakup aspek fisik (kesehatan), aspek mental
(kepribadian), aspek spiritual dan pengetahuannya. Sehingga pada
akhirnya anak-anak akan teroptimalkan segala potensi-potensi yang
dimilikinya. Hal yang paling utama adalah anak akan

mampu

mengenal dan memahami suatu objek pengetahuan yang dilihat,
didengar dan dirasa secara atuh.

2. Faktor-Faktor Penghambat Implemetasi Pendidikan Holistik Integratif
pada Anak Usia Dini
Holistik integratif merupakan strategi efektif

dan tepat dalam

penyelenggaraan pendidikan. Dengan tujuan yang sangat mulia yaitu,
memfasilitasi pertumbuhan anak secara menyeluruh dan mengembangkan
seluruh aspek yang terpadu. Namun dalam pelaksanaannya selalu ada faktor
penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan holistik integratif
pada anak usia dini .
a. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pendidikan Holistik Integratif pada
Anak Usia Dini PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
Secara umum penyelenggara PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal Metro
Pusat telah

penerapan pendidikan holistik integratif dalam kegiatan

pelayanan dan pembelajaran kepada peserta didik. Namun, dalam proses
masih terdapat hal-hal yang belum secara maksimal diterapkan. Hal
tersebut disebabkan ada beberapa faktor-faktor yang menghambat
pelaksanaannya. Faktor-faktor penghambat yang dimaksud adalah

kurangnya motivasi penyelenggara pendidikan membangun kerjasama,
wali murid kurang responshif dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Hal
ini sesuai dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:
W.04/F.1.1/A.1/ 5
Faktor-faktor penghambat penerapan pendidikan secara holistik
integratif di PAUD ABA Metro Pusat adalah kurang koordinasi dengan
unsur terkait (Posyandu dan Bina Keluarga Balita ) dan lemahnya
respon wali murid untuk mengikuti kegiatan pembinaan103
1) Kurangnya koordinasi dengan unsur terkait yang ada di masyarakat
Pendidikan holistik integratif adalah pembinaan anak secara
menyeluruh

mencakup layanan gizi, kesehatan, pendidikan,

pembinaan dan

penaganan secara terpadu meliputi berbagai

pemangku kepentingan di tingkat masyarakat. Untuk itu perlu peran
berbagai fihak dalam mencapai tujuan pembinaan tersebut.
Lemahnya motivasi fihak manajemen untuk melakukan kerjasama
dengan fihak terkait dalam hal ini Posyandu untuk membantu
pemantauan perkembangan kesehatan fisik dan pengontrolan asupan
gizi pada anak usia dini atau kelompok Bina Keluarga Balita untuk
membantu pembinaan orang tua wali murid dalam memahami pola
pendidikan anak usia dini, yang ada di masyarakat untuk bersamasama melakukan upaya peningkatan kualitas anak usia dini.
2) Kurangnya respon walimurid terhadap kegiatan pembinaan
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Anak-anak yang siap bersaing adalah anak-anak yang memiliki
kecerdasan emosional, kecerdasan rasional dan kreatifitas tinggi.
Kecerdasan dan kreatifitas tinggi hanya akan berkembang

bila

diberikan rangsangan untuk berkembang. Disinilah peran orang tua
sangat penting untuk merangsang dan membimbing pertumbuhan
anak. Peran orang tua sangat penting karena waktu kebersamaan
orang tua dan kedekatan sangat satu sama lain memiliki porsi yang
besar. Namun, yang jadi permasalahan adalah masih banyak wali
murid belum secara maksimal memahami hakikat mendidik anak usia
dini dengan benar. Salah satu indikator penyebabnya adalah kurang
minatnya

wali

murid

untuk

ikut

serta

dalam

pembinaan

diselenggarakan PAUD ABA Metro Pusat. Hal ini sesuai dengan hasil
petikan wawancara sebagai berikut:
W.04/F.2.1/A.1/ 5
Masih banyak orangtua wali murid yang belum memahami
hakikat mendidik anak usia dini. Hal ini terlihat dari banyaknya
tuntutan wali murid kepada PAUD ABA Metro Pusat untuk lebih
memaksimalkan dan menambah pembelajaran calistung pada
anak. Kegiatan pengajian wali murid yang diselenggarakan
PAUD ABA Metro Pusat secara berkala adalah salah satu wahana
yang kami sediakan untuk membangun komunikasi dan
pembinaan. Namun kesibukan orang tua terutama ibu untuk
mengikuti kegiatan tersebut, sehingga hambatan ini belum
terselesaikan. Dan Informasi tentang perkembangan gizi anak
dengan unsur terkait (Posyandu dan BKB) masih belum
dikoordinasikan dengan baik 104
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Rumah adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak. Hal ini
berimplikasi bahwa orang tua merupakan guru pertama dan
pendamping yang senantiasa memantau pertumbuhannya. Oleh
karena itu sangatlah penting

bagi setiap orang tua memiliki

kemampuan, kecerdasan dan pemahaman tentang pendidikan anak
yang baik dan benar.
3) Kurang sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah berkaitan dengan
pendidikan holistik integratif
Secara bahasa kata holistik dan integratif dalam pendidikan
dimaknai sebagai strategi pembelaran yang bersifat menyeluruh dan
terpadu. Menyeluruh mencakup pendidikan, fisik, mental dan
emosional. Persepsi yang difahami sebagian pendidik PAUD Al
Ishlah mengenai strategi pembelajaran dan pelayanan secara holistik
dan integratif adalah bahwa penyelenggara pendidikan harus
mengupayakan sebuah strategi pembelajaran yang memperhatikan
perkembangan fisik, mental, emosional dan motoriknya saja tanpa
harus melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat yang ada
di lingkungan, dalam hal ini Posyandu dan BKB (Bina Keluarga
Balita) dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak usia dini
b. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Holistik Integratif
pada Anak Usia Dini pada PAUD Wahdatul Ummah
Problematika pengelolaan pendidikan anak usia dini pada hakikatnya,
setiap sekolah memiliki kasus yang serupa. Begitupula yang terjadi PAUD

Wahdatul Ummah dalam melaksanakan pendidikan holistik integratif.
Permasalahan
penyelenggaraannya

yang
adalah,

menjadi
lemahnya

hambatan-hambatan
manajemen

kegiatan

dalam
dan

sumberdaya manusia, belum maksimalnya kualitas layanan dan kurangnya
renspon wali murid terhadap program pembinaan pendidikan anak yang
diselenggarakan PAUD Wahdatul Ummah.
1) Lemahnya Menejemen Kegiatan dan Sumberdaya Manusia
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan
peneliti, ditemukan bahwa menejemen pengaturan kegiatan sekolah
masih tumpang tindih. Selain itu, masih terdapat guru-guru

yang

memerlukan pembinaan dan penguatan lebih lanjut mengenai konsep
pendidikan holistik integratif dalam menerapkannya dipembelajaran
dan pelayanan. Dari sisi manajemen terlihat bahwa tugas pokok dan
fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan seringkali tumpang
tindih dan mengacaukan tertib administrasi sekolah. Sementara dari sisi
sumberdaya manusia, pemahaman guru mengenai makna holistik
integratif dalam pembelajaran masih belum maksimal karena faktor
usia, kurangnya evaluasi serta pembinaan kepada guru-guru. Kegiatan
pembelajaran yang holistik integratif akan berjalan dengan baik apabila
sumber daya manusia dan menejemen PAUD Wahdatul Ummah tertata
dengan baik
2) Kurang responnya wali murid terhadap kegiatan pembinaan

Pendidikan anak usia dini adalah salah satu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak usia dini melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani anak. Berhubungan dengan hal tersebut, maka sangat
penting diupayakan sebuah pembinaan yang satu sama lain saling
terkait. meliputi kesehatan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan
moral-emosionalnya dan pengasuhan.
Masa usia dini,

keterlibatan orangtua sangat penting dalam

pengasuhan anak. Metode pengasuhan yang benar dan terarah sesuai
dengan tumbuh kembang anak usia dini adalah hal yang sangat penting
dimiliki oleh orang tua. Ketidakfahaman orang tua mengenai kebutuhan
anak

akan menjadi faktor yang memicu kurang maksimalnya

perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak.
Pengajian wali murid yang diselenggarakan PAUD Wahdatul
Ummah bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada wali murid
mengenai konsep mendidik anak

meliputi metode pengasuhan,

mengetahui kebutuhan anak yang berhubungan dengan gizi seimbang
dan kesehatan serta strategi menghadapi berbagai problematika
pertumbuhan anak usia dini dari aspek mental dan spiritualnya. Materi
yang disajikan kepada wali murid dikemas dalam pendekatan metode
pendidikan Islam
Problematika yang muncul dalam kegiatan

pembinaan upaya

membangun komunikasi kepada wali murid yang dilakukan dengan

nuansa kajian Islam ini kurang diminati wali murid peserta didik
PAUD Wahdatul Ummah, terbukti dari jumlah peserta yang sedikit
dalam mengikuti kegiatan tersebut. Indikasi penyebabnya adalah ratarata orang tua wali peserta didik adalah pekerja, dan ibu yang sibuk
bekerja,

sehingga

untuk

menghadiri

acara

pembinaan

yang

diselenggarakan oleh PAUD Wahdatul Ummah yang berkesempatan
hadir tidak lebih dari sebagian wali murid PAUD Wahdatul Ummah.
Semua hambatan yang menjadi kendala pelaksanaan pendidikan
holistik integratif ini sesuai dengan petikan wawancara sebagai berikut:
W.04/F.1.2/A.1/ 5
Pelayanan kepada peserta didik yang diselenggarakan
mencakup kesehatan gizi, pengembangan pendidikan,
pengasuhan dan pembinaan. Namun dalam pelaksanaannya
masih terdapat kendala, diantaranya adalah menejemen kegiatan
kami yang masih tumpang tindih, kurangnya respon wali murid
terhadap kegiatan pembinaan yang diselenggarakan PAUD
Wahdatul Ummah, serta minimnya pembinaan, bimbingan dan
evaluasi dari Dinas Pendidikan.105
3) Kurangnya sosialisasi, motovasi, pembinaan dan evaluasi dari
pemerintah
Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat
mendasar dan strategis dalam membangun sumber daya manusia.
pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan pendidikan anak usia
dini selain keluarga dan masyarakat adalah pemerintah. Pemerintah
memiliki andil besar terhadap kelancaran dan kesuksesan program
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pendidikan anak usia dini secara holistik integratif yang telah diatur
dalam Peraturan Presiden Republik IndonesiabNo.60 Tahun 2013.
Kurangnya sosialisasi, pembinaan, motivasi dan evaluasi kepada
penyelenggara pendidikan anak usia dini, pendidik dan keluarga balita,
menjadi salah satu faktor pemicu. Dampaknya penyelenggaraan
pendidikan holistik integratif tidak mencapai hasil yang maksimal. Hal
ini sesuai dengan petikan wawancara berikut:
W.04/F.2.2/A.1/ 5
Sosialisasi, pembinaan, motivasi dan evaluasi dari
pemerintah sangat mempengaruhi kinerja dan semangat para
penyelenggara pendidikan anak usia dini, namun kurangnya
kesempatan tersebut menjadikan penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini holistik integratif menjadi terkendala, terutama
pada pemahaman kepada wali murid mengenai hakikat mendidik
anak usia dini .106

c. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Holistik Integratif
pada Anak Usia Dini pada PAUD Al Ishlah
Hambatan adalah hal-hal yang menjadi penyebab kurang lancarnya
sebuah kegiatan. Hambatan-hambatan yang muncul akan menjadi pemicu
tidak maksimalnya sebuah kegiatan. Hal ini, berkaitan dengan pelaksanaan
pendidikan holistik integratif di PAUD Al Ishlah.
Strategi layanan dan pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan di
PAUD Al Ishlah pada dasarnya sudah mengunakan pola menyeluruh dan
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terpadu. Namun dalam prosesnya terjadi beberapa kendala sebagaimana
petikan wawancara sebagai berikut:
W.04/F.1.3/A.1/ 5
Kendala yang hadapi adalah orang tua peserta didik belum bisa
berpartisipasi aktif dalam kegiatan posyandu, ketidakfahaman wali
murid terhadap hakikat pendidikan anak usia dini serta minimnya peran
serta pemerintah dalam mensosialisasikan dan membina pendidik
maupun orang tua untuk memahami konsep pendidikan holistik
integratif pada anak usia dini107.

1) Wali murid kurang partisipasif terhadap kegiatan Posyandu
Salah satu hambatan yang menjadi penyebab kurang lancarnya
penyelenggaraan layanan holistik integratif terhadap peserta didik
adalah kurang partisipasinya wali murid PAUD Al Ishlah terhadap
kegiatan Posyandu yang menjadi mitra PAUD Al Ishlah dalam
mengetahui

perkembangan

dan

pertumbuhan

fisik,

informasi

kecukupan gizi, pemberian vitamin dan imunisasi. Kondisi tersebut
menyebabkan perkembangan kesehatan gizi dan pertumbuhan fisik
kurang terpantau dan teradministrasi dengan baik. Penyebabnya adalah
kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan gizi anak dan
kaitannya dengan tumbuh kembangnya.
2) Ketidakfahaman wali murid terhadap hakikat pendidikan anak usia dini
Hampir sebagian besar wali murid PAUD Al Ishlah berpandangan
bahwa anak masuk usia sekolah adalah untuk diajarkan mengenai baca,
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tulis dan berhitung. Terjadi kesulitan bagi pendidik PAUD Al Ishlah
untuk memberikan pemahaman kepada wali bahwa hakikat mendidik
anak usia dini. Ukuran adanya aktivitas pembelajaran bagi sebagian
wali murid adalah jika anak mereka diberi pengetahuan baca tulis dan
hitung. Kegiatan bermain yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran
dianggap sebuah kesia-siaan, sebab bermain bisa dilakukan di rumah.
Sedangkan di sekolah adalah untuk belajar.
Kendala

tersebut

menjadi

pemicu

ketidaklancaran

proses

pembelajaran yang menyeluruh dan terpadu. Anak usia dini harus
distimulasi perkembangannya tidak hanya dari aspek kognitif saja,
namun dari seluruh aspek perkembangan meliputi sosial, emosi, fisik
dan motoriknya, namun yang terjadi adalah para orangtua masih
beranggapan bahwa cerdas anak hanya dapat diukur dari kemampuan
membaca dan berhitung. Kegiatan pembelajaran dikatakan bermakna
apabila anak-anak diberikan pembelajaran baca dan tulis. Hal ini sesuai
dengan petikan wawancara berikut ini:
W.04/F.2.3/A.1/ 5
Tuntutan wali terhadap kemampuan kognitif anak sangat
tinggi. Kegiatan bermain yang dilakukan pada kegiatan
pembelajaran dianggap sebuah kesia-siaan, sebab bermain bisa
dilakukan di rumah. Sedangkan di sekolah adalah untuk
belajar.108
3) Kurang sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah berkaitan dengan
pendidikan holistik integratif
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Kurangnya sosialisasi dan pendampingan pihak terkait (Dinas
Pendidikan) menjadi salah satu penghambat pelaksanaan pendidikan
holistik integratif. Ketidakfahaman wali murid terhadap kebutuhan
dasar dan pengembangan semua aspek tumbuhkembang anak menjadi
faktor yang sangat mempengaruhi proses penerapan pembelajaran.
Kurangnya pendampingan dari dinas pendidikan, menjadikan para
pendidik dan penyelenggara PAUD kurang termotivasi.
3. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam
Penerapan Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan di PAUD ABA
Metro Pusat, PAUD Wahdatul Ummah, PAUD Al Ishlah. Pada intinya,
kendala yang dihadapi memiliki kesamaan yaitu:
a. Persepsi pendidik, penyelenggaraan pendidikan holistik integratif tidak
sama terkait makna holistik, makna integratif, dalam penerapan
pembelajaran
b. Kurangnya pembinaan kepada pendidik, sehingga menyebabkan
kompetensi/sumber daya manusia

pendidik

belum maksimal

memahami hakikat pendidikan anak usia dini secara holistik integratif
c. Belum maksimal dalam melakukan koordinasi dengan organisasi
kemasyarakatan lain yang memiliki kesamaan tujuan dalam membina
anak usia dini (Posyandu dan Bina Keluarga Balita)

d. Kurangnya apresiasi wali peserta didik, terhadap kegiatan pembinaan
yang diselenggarakan untuk memberikan wawasan pendidikan anak usia
dini
e. Kurang adanya perhatian, pantauan dan evaluasi dari pemerintah
terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini secara holistik
integratif
Munculnya beberapa kendala dalam pelaksanaan pendidikan holistik
integratif pada anak usia dini, sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi pihak
penyelenggara pendidikan dalam hal ini pimpinan sekolah dan para
pendidik untuk berfikir keras dan menemukan alternatif solusi atas
permasalahan yang terjadi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut adalah:
a. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam imlementasi
pendidikan holistik Integratif di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
Mengingat pentingnya pelaksanaan pendidikan holistik integratif
bagi tumbuh kembang anak secara optimal, maka dipandang sangat perlu
untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan mengatasi kendala yang
muncul dalam penyelenggaraan pendidikan secara holistik integratif.
Sekolah dalam hal ini kepala sekolah, dewan guru dan Pimpinan Cabang
Aisyiyah Metro merumuskan strategi untuk mengatasi kendala-kendala
yang muncul terkait pelaksanaan pendidikan holistik integratif, yaitu:
1) Melaksanakan koordinasi dengan Posyandu dan BKB (Bina
Keluarga Balita)

2) Membangun kembali kerjasama dengan wali peserta didik dalam
rangka pembinaan, dan sebagai wahana konsultasi dan komunikasi
3) Menginventarisir data Posyandu dan BKB dari seluruh tempat
tinggal peserta didik
4) Mengupayakan

tersedianya

data

dan

menginformasikan

perkembangan peserta didik secara menyeluruh yaitu informasi
mengenai

kesehatan gizi, kognitif, dan perkembangan mental

emosionalnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai
berikut:
W.05/F.1.1/A.1/ 5
Pendidikan holistik integratif adalah strategi yang tepat
untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak dari
berbagai aspek, sehingga diharapkan potensi-potensi anak sesuai
usianya dapat termaksimalkan perkembangannya. Maka,
dilaksanakan rapat koordinasi, untuk merumuskan strategi
menghadapi kendala dalam pelaksanaan pendidikan holistik
integratif. Beberapa titik sasarannya
adalah membenahi
menejemen kegiatan dan pengadministrasian agar mempermudah
akses informasi membangun silaturahmi kembali dengan wali
peserta didik dan
melakukan koordinasi dengan Dinas
Pendidikan untuk membantu pembinaan dan pendampingan 109
Hal tersebut sesuai dengan penjelasan berikut:
W.05/F.2.1/A.1/ 5
Melaksanakan koordinasi dengan Posyandu dan BKB
(Bina Keluarga Balita), membangun kembali kerjasama dengan
wali peserta didik dalam rangka pembinaan, dan sebagai wahana
konsultasi dan komunikasi. Menginventarisir data Posyandu dan
BKB dari seluruh tempat tinggal peserta didik. Dan
mengupayakan
tersedianya data dan menginformasikan
perkembangan peserta didik secara menyeluruh yaitu informasi
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mengenai kesehatan gizi, kognitif, dan perkembangan mental
emosionalnya110
Di tengah berbagai kendala yang muncul dalam menerapkan pelayanan
pendidikan holistik integratif. Upaya yang dilakukan oleh PAUD ABA
Metro Pusat dalam pelayanan kepada wali murid mengenai penyuluhan
kesehatan anak dan parenting yang dikemas dalam kegiatan pengajian
secara berkala. Merupakan sebuah langkah strategis, dalam pelaksanaan
pendidikan holistik integratif. Pakar kesehatan gizi anak dan pakar
pendidikan anak yang diundang sebagai narasumber, telah menjadi daya
tarik bagi wali murid untuk mengikuti kegiatan pembinaan.
Kesibukan hampir rata-rata wali murid yang tidak bisa berpartisipasi
aktif dan teratur setiap bulan dalam kegiatan Posyandu dan pembinaan
mengenai pengasuhan anak usia dini yang diselenggarakan Bina Keluarga
Balita (BKB), menjadi motivasi bagi PAUD ABA Metro Pusat untuk
memberikan alternatif solusi bagi wali murid untuk tetap bisa memperoleh
ilmu pengetahuan mengenai pola pengasuhan, pendampingan anak usia dini
yang sedang memiliki masa usia strategis sekaligus kritis dalam tahap
perkembangan kehidupannya.
b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi
pendidikan holistik Integratif di PAUD Wahdatul Ummah
PAUD Wahdatul Ummah sangat memandang penting mengenai
pendidikan holistik integratif. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya
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adalah pengoptimalan seluruh aspek pertumbuhan, mengingat masa usia
dini adalah usia yang sangat istimewa untuk memacu pertumbuhan anak
secara maksimal dan menyeluruh. Adanya kendala yang muncul dalam
proses pelaksanaan pendidikan holistik integratif, memotivasi sekolah
dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik untuk merumuskan upaya
solusi perbaikannya. Beberapa upaya tersebut adalah:
1) Membuat peraturan yang tegas dan jelas terkait dengan pembagian
kegiatan yang menunjang pembelajaran. Harapannya sekolah dapat
memberikan informasi secara jelas, efektik dan efisien mengenai
berbagai informasi terkait menejemen sekolah, pendidik, peserta
didik dan perkembangannya
2) Melakukan pendekatan persuasif kepada wali murid, untuk
menggiatkan dan memfungsikan kembali secara maksimal kegiatan
pengajian yang bertujuan untuk membina dan sebagai ajang
silaturahmi dan komunikasi antara sekolah dan wali peserta didik
3) Melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan Kota Metro, agar dapat
membantu pembinaan, bimbingan dan melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan pendidikan holistik di PAUD Wahdatul Ummah.
Harapann dari kegiatan pembinaan, bimbingan dan evaluasi yang
dilakukan Dinas Pendidikan dapat menjadi tambahan wawasan
pengetahuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan

dalam

melaksanakan pendidikan holistik integratif
Hal ini sesuai dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

W.05/F.1.2/A.1/ 5
Untuk memaksimalkan strategi pembelajaran yang
menyeluruh dan terpadu, tentunya perlu dilakukan sebuah upayaupaya yang dapat memicu peningkatannya. Beberapa titik
sasaran tersebut adalah membenahi menejemen kegiatan dan
pengadministrasian agar mempermudah akses informasi,
membangun silaturahmi kembali dengan wali peserta didik dan
melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membantu
pembinaan dan pendampingan.111
Hal tersebut sesuai dengan penjelasan berikut ini:
W.05/F.2.2/A.1/ 5
Pendekatan persuasif ke wali murid untuk memahamkan
tentang hakikat mendidik anak pada usia dini, tidak hanya pada
kemampuan kognitif saja, namun pembinaan pada semua aspek
tumbuh kembangnya sangat perlu mendapat perhatian yang
sama.112
Proses transfer pengetahuan menjadi faktor penting dalam mencapai
tujuan pembelajaran. Kemasan materi yang disajikan oleh para guru PAUD
Wahdatul Ummah, telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis yang
juga seorang pendidik dalam mengajar. Kemahiran seorang guru dalam
mengintegrasikan

beberapa materi sangatlah menentukan dalam

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan namun esensi
materi dapat tersajikan dengan menyeluruh dan saling terkait.
Strategi pembelajaran yang dikemas oleh para guru PAUD Wahdatul
Ummah adalah terpadu yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik
serta perpaduan berbagai materi pengetahuan yang disampaikan saling
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berkaitan akan berdampak luar biasa terhadap pola fikir dan pengetahuan
anak.
Memberikan stimulasi pengetahuan yang tepat dan terarah pada masamasa usia kritis akan menjadi pondasi awal dan akan memberikan pengaruh
yang luar biasa pada pembentukan karakter setiap anak. Upaya yang
dilakukan oleh guru PAUD Wahdatul Ummah merupakan sebuah langkah
tepat dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan yang

holistik

integratif pada anak usia dini.
c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi
pendidikan holistik Integratif di PAUD Al Ishlah
Hasil penelitian ini, memberikan banyak masukan kepada PAUD Al
Ishlah, salah satunya adalah dapat membantu mengindikasi hambatanhambatan yang menjadi kendala dalam kegiatan pembelajaran dan
pengembangan PAUD Al Ishlah.
Melalui rapat koordinansi antara kepala sekolah, pendidik dan tokoh
pembina berhasil merumuskan sebuah upaya-upaya dan strategi dalam
menyikapi dan menghadapi berbagai hambatan yang muncul terkait dengan
pelaksanaan pendidikan holistik integratif. Upaya-upaya tersebut adalah:
1) Melakukan pendekatan persuasif kepada wali peserta didik agar dapat
mengikuti kegiatan pembinaan keluarga balita yang di kemas PAUD
Al Ishlah dalam bentuk kegiatan pengajian
2) Melakukan

kerjasama

dengan

PAUD

sekitar

untuk

menyelenggarakan kegiatan parenting. Dengan tujuan dapat

memberikan wacana fikir secara objektif terhadap konsep pendidikan
anak usia dini secara benar
3) Mengkoordinasikan

segala

hambatan yang muncul

dalam

penyelenggaraan pendidikan holistik integratif kepada Dinas
Pendidikan. Diharapkan akan mencul suatu kebijakan yang dapat
memacu perkembangan pendidikan holistik integratif

Hal ini sesuai dengan petikan wawancara sebagai berikut:
W.02/F.1.3/A.1/ 5
Upaya nyata yang dapat dilaksanakan untuk menyikapi
berbagai hambatan yang muncul dalam penyelenggaraan
pendidikan menyeluruh dan terpadu adalah
melakukan
pendekatan persuasif ke wali murid agar turut berpartisipasi aktif
dalam kegiatan pembinaan, mengadakan acara-acara parenting
untuk menambah wawasan orang tua dalam mendidik anak serta
melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait
permohonan pembinaan, pendampingan.113
Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:
W.05/F.2.2/A.1/ 5
Pendekatan persuasif ke wali murid sangat membantu
dalam memahamkan akan pentingnya
memfasilitasi
pertumbuhan anak
pada semua aspek tumbuhkembangnya
(fisik, sosial, spiritual dan kreatifitas)114
Esensi dari pelaksanaan pendidikan holitik integratif pada anak usia
dini adalah pemberian pelayanan kepada anak usia dini dari aspek
kesehatan gizi (Posyandu), pendidikan (PAUD) dan pembinaan

113
114

Jamaluddin, Pembina PAUD Al Ishlah, Wawancara, Metro 25 Mei 2015
Nuki Hartanti, Guru PAUD Al Ishlah, Wawancara, Metro 25 Mei 2015

(pengasuhan anak) (Bina Keluarga Balita),

yang

masing-masing

lembaga tersebut saling berkoordinasi dalam memberikan layanan.
PAUD Al Ishlah dalam penyelenggaraan pendidikan holistik
integratif telah mengupayakan pelayanan kepada peserta didik. Bentuk
layanan meliputi informasi kesehatan gizi peserta didik , perkembangan
berat badan, imunisasi dan pelayanan penyuluhan kepada wali murid.

Tabel. 11
Pembahasan Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini (Studi di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal,
Wahdatul Ummah dan Al Ishlah Kota Metro )
a. Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini (Studi di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal, Wahdatul Ummah
dan Al Ishlah Kota Metro) , sebagai berikut:
PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
(ABA ) Metro Pusat
1. Memberikan pelayanan menyeluruh
1.
Pendidikan holistik integratif di PAUD
Aisyiyah Bustanul Athfal diupayakan
dengan memberikan pelayanan kepada
peserta didik yang bersifat menyeluruh
meliputi;
a) Memberikan pelayanan kesehatan
fisik, meliputi kesehatan gizi;
memberikan menu sehat setiap
seminggu sekali, mendatangkan
petugas
kesehatan
untuk
memantau pertumbuhan fisik dan
mengidentifikasi kesehatam
b) Melakukan pembinaan wali;
menyelenggarakan
acara
pendidikan parenting bagi wali
murid , melakukan home visit
dalam
upaya
membangun

PAUD Wahdatul Ummah

PAUD Al Ishlah

Memberikan pelayanan holistik

1. Menerapkan pelayanan menyeluruh dan

Pelayan pendidikan secara menyeluruh

terintegrasi

yang dilaksanakan di PAUD Wahdatul

Dalam pelayanan kepada peserta didik

Ummah adalah;

secara holistik dan terintegrasi PAUD Al

a. Memberikan

pelayanan

kesehatan

Ishlah melaksanakan koordinasi dengan

fisik , berkerjasama dengan tenaga

pihak Posyandu dan Bina Keluarga

kesehatan

Balita

utuk

memantau

(BKB).

Pemantauan

perkembangan anak didik meliputi

perkembangan kesehatan gizi berkaitan

perkembangan gizi anak, berat

dengan pertumbuhan fisik, berat badan

badan,

dan

pemeriksaan

gigi,

dan

pemeriksaan telinga hidung dan
tenggorokan
b. Melakukan pembinaan wali murid

imunisasi

terkoordinasi

PAUD
dengan

Al

Ishlah

Posyandu

setempat. Sedangkan untuk membantu
kegiatan

pembinaan

terkoordinasi

komunikasi
dan
pembinaan
kepada wali murid
2. Berorientasi pada kebutuhan anak
Pelaksanaan pembelajaran berorientasi
pada kebutuhan dasar anak meliputi:
a. Kebutuhan fisik
b. Kebutuhan keamanan
c. Kebutuhan kasih sayang
3. Mengembangkan kecakapan hidup
Proses pembelajaran lebih ditekankan
pada pengembangan kecakapan hidup,
semua jenis kegiatan mencakup aspek
2.
sosial,
mental
dan
spritual.
Mengembangkan kecakapan hidup
melalui berbagai proses pembiasaan
sesuai dengan pendidikan Islam.
Diantaranya, dengan mengajarkan dan
membiasakan untuk memakai sepatu
sendiri, merapikan peralatan belajar,
mengucap salam.

mengenai pendidikan dan pengasuhan

dengan Bina Keluarga Balita (BKB) dan

anak yang dikemas dalam kegiatan

melaksanakan

kegiatan

pengajian

secara

dengan

c. Menerapkan pelayanan pendidikan

Islami

pembinaan
mengadakan

kegiatan pengajian.

edutainment learning, pembelajaran 2.

Menerapkan

yang diterapkan pada peserta didik

menggunakan metode pendidikan Islam.

dengan

PAUD Al Ishlah memandang bahwa

konsep

permainan

yang

dikemas tematik

pembelajaran

prinsip-prinsip

pendidikan

dengan

Islam

Menerapkan pembelajaran terpadu

memiliki efek secara menyeluruh dan

Konsep penyajian materi dalam kegiatan

terintegrasi

pembelajaran saling terintegrasi satu sama

peserta

lain. Harapannya, pengenalan satu objek

pendidikan Islam menjadi strategi dalam

ke anak, dapat difahami secara utuh

pendekatan

terhadap

didik.

Metode

Sebab

kegiatan
yang

pembelajaran

pengetahuan
itu

pembelajaran.

digunakan
adalah;

metode

dalam

pembiasaan,

keteladanan, bercerita, bermain dan
bernyanyi

b. Faktor-Faktor penghambat implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini (Studi di PAUD Aisyiyah Bustanul
Athfal, Wahdatul Ummah dan Al Ishlah Kota Metro), sebagai berikut:
PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
(ABA ) Metro Pusat

1. Kurang koordinasi dengan unsur
terkait yang ada di masyarakat.
Hendaknya
dalam
rangka
pelayanan pendidikan secara
holistik dan integratif pihak
PAUD melakukan koordinasi
dengan pihak Posyandu dan Bina
Keluarga Balita (BKB) yang ada
di masyarakat untuk memantau
perkembangan kesehatan gizi
anak usia dini dan pembinaan
orang tua mengenai pengasuhan
dan perlindungan anak usia dini
2. Kurang responnya wali murid
terhadap kegiatan pembinaan.
Kesibukan bekerja menjadi
alasan kurang diresponnya

PAUD Wahdatul Ummah
1. Lemahnya menejemen
sumber daya manusia.

kegiatan

PAUD Al Ishlah
dan

Dari sisi manajemen terlihat bahwa
tugas pokok dan fungsi tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan
seringkali tumpang tindih dan
mengacaukan tertib administrasi
sekolah.
Sementara
dari
sisi
sumberdaya manusia, pemahaman
guru mengenai makna holistik
integratif dalam pembelajaran masih
belum maksimal karena faktor usia,
kurangnya evaluasi serta pembinaan
kepada guru-guru
2. Pembinaan kepada wali murid yang
dilakukan dengan nuansa kajian Islam
ini kurang diminati wali murid peserta

1. Wali murid kurang partisipasif pada
kegiatan Posyandu
Kurangnya kesadaran para ibu akan
pentingnya mengetahui perkembangan
dan pertumbuhan anak terkait dengan
(kecukupan gizi, perkembangan berat
badan, pemenuhan kecukupan vitamin
dan imunisasi)
2. Ketidakfahaman wali murid terhadap
hakikat pendidikan anak usia dini.
Aspek kognitif masih menjadi prioritas
capaian bagi sebagian wali.

Metode

pembelajaran dengan bermain dianggap
sebagai sebuah kesia-siaan.

kegiatan
pembinaan
yang
dilakukan Bina Keluarga Balita.
Alternatif yang dibuat oleh fihak
PAUD
adalah
dengan
menyelenggarakan
kegiatan
pembinaan
mengenai
pendidikan, pengasuhan dan
perlindungan anak yang dikemas
dalam kegiatan pengajian Islami.
3. Kurang
sosialisasi
dan
pembinaan dari pemerintah
berkaitan dengan pendidikan
holistik integratif
Kurangnya sosialisasi terjadi
kesalahfahaman makna holistik
integratif pada pelaksanaan.

didik PAUD Wahdatul Ummah.
Indikasi penyebabnya adalah rata-rata
orang tua wali peserta didik adalah
pekerja, dan ibu yang sibuk bekerja,
sehingga untuk menghadiri acara
pembinaan yang diselenggarakan oleh
PAUD Wahdatul Ummah yang
berkesempatan hadir tidak lebih dari
sebagian wali murid PAUD Wahdatul
Ummah
3. Kurangnya sosialisasi, motovasi,
pembinaan
dan
evaluasi
dari
pemerintah
Kurangnya sosialisasi, pembinaan,
motivasi dan evaluasi kepada
penyelenggara pendidikan anak usia
dini, pendidik dan keluarga balita,
menjadi salah satu faktor pemicu.
Dampaknya
penyelenggaraan
pendidikan holistik integratif tidak
mencapai hasil yang maksimal

3. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan
dari

pemerintah

terkait

dengan

pendidikan holistik integratif pada anak
usia dini
Kurangnya

sosialisasi

mengenai

pendidikan holistik integratif pada anak
usia

dini,

menjadi

pemicu

ketidaksamaan persepsi tentang hakikat
pendidikan

anak

usia

dini

antara

pendidik di sekolah dan di rumah (orang
tua)

c. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia Dini (Studi di PAUD Aisyiyah
Bustanul Athfal, Wahdatul Ummah dan Al Ishlah Kota Metro)
PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
(ABA ) Metro Pusat

1. Melaksanakan
koordinasi
dengan Posyandu dan BKB
(Bina Keluarga Balita.
2. Membangun kembali kerjasama
dengan wali peserta didik dalam
rangka pembinaan, dan sebagai
wahana
konsultasi
dan
komunikasi.
3. Menginventarisir data Posyandu
dan BKB dari seluruh tempat
tinggal peserta didik. Dan
mengupayakan tersedianya data
dan
menginformasikan
perkembangan peserta didik
secara
menyeluruh
yaitu
informasi mengenai kesehatan
gizi, kognitif, dan perkembangan
mental emosionalnya

PAUD Wahdatul Ummah

PAUD Al Ishlah

4) Membuat peraturan yang tegas dan 4) Melakukan pendekatan persuasif
jelas terkait dengan pembagian
kepada wali peserta didik agar dapat
kegiatan
yang
menunjang
mengikuti
kegiatan
pembinaan
pembelajaran. Harapannya sekolah
keluarga balita yang di kemas PAUD
dapat memberikan informasi secara
Al Ishlah dalam bentuk kegiatan
jelas, efektik dan efisien mengenai
pengajian
berbagai informasi terkait menejemen 5) Melakukan kerjasama dengan PAUD
sekolah, pendidik, peserta didik dan
sekitar untuk menyelenggarakan
perkembangannya
kegiatan parenting. Dengan tujuan
5) Melakukan pendekatan persuasif
dapat memberikan wacana fikir secara
kepada wali murid, untuk menggiatkan
objektif terhadap konsep pendidikan
dan memfungsikan kembali secara
anak usia dini
maksimal kegiatan pengajian yang 6) Mengkoordinasikan segala hambatan
bertujuan untuk membina dan sebagai
yang muncul dalam penyelenggaraan
ajang silaturahmi dan komunikasi
pendidikan holistik integratif kepada
antara sekolah dan wali peserta didik
Dinas Pendidikan. Diharapkan akan
6) Melakukan pendekatan ke Dinas
mencul suatu kebijakan yang dapat
Pendidikan Kota Metro, agar dapat
memacu perkembangan pendidikan
membantu
pembinaan,
terhadap
holistik integratif

pelaksanaan pendidikan holistik di
PAUD Wahdatul Ummah. Harapann
dari
kegiatan pembinaan, yang
dilakukan Dinas Pendidikan dapat
menjadi
tambahan
wawasan
pengetahuan.

x

B. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai implementasi pendidikan
holistik integratif pada anak usia dini pada tiga lembaga pendidikan usia dini
yang ada di Kota Metro, yaitu PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Metro
Pusat, PAUD Wahdatul Ummah Kota Metro, PAUD Al Ishlah Kota Metro
yang terdapat pada tabel 11, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
Delapan puluh persen perkembangan otak manusia terjadi pada usia dini.
Itu sebabnya periode ini merupakan moment tepat untuk menanamkan nilai dan
pendidikan pada anak, termasuk perkembangan gizi yang merupakan aspek
terpenting guna mendukung tumbuh kembang, pembentukan karakter serta
kecerdasan yang akan dibawa samapai usia dewasa. Oleh karena itu,
pendidikan anak usia dini

menjadi sebuah sarana yang tepat dalam

memberikan pengenalan dan pembinaan anak secara menyeluruh dan terpadu,
mencakup aspek pendidikan, kesehatan gizi dan pembinaan karakternya.
Dalam program pendidikan anak usia dini, orang tua dan guru bisa saling
bekerjasama dalam menuntun anak menjadi generasi yang hebat. Hingga
dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 mengenai
pendidikan anak usia dini holistik integratif. Pendidikan holistik integratif
adalah pendidikan anak usia dini yang tidak hanya menekankan aspek
pendidikan semata, akan tetapi juga mencakup aspek gizi, kesehatan,
pengasuhan dan perlindungan anak.
Penerapan pendidikan anak usia dini holistik integratif pada anak usia dini
merupakan bagian usaha untuk melaksanakan amanat pemerintah, yaitu

menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk
menfasilitasi tumbuhkembang anak usia dini secara menyeluruh dan
terintegrasi.
Penelitian

pada tiga lembaga PAUD menunjukkan bahwa penerapan

pendidikan holistik integratif pada anak usia dini pada hakikatnya memiliki
kesamaan strategi dalam menerapkannya, meskipun terjadi perbedaan persepsi
mengenai pemahaman kalimat holistik integratif.
Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan bahwa pada umumnya
pendidikan holistik integratif pada diselenggarakan

melalui pendekatan

sebagai berikut:
1. Memberikan layanan holistik, PAUD ABA Metro Pusat, PAUD Wahdatul
Ummah, dan PAUD Al Ishlah memahami dan menerapkan strategi layanan
pendidikan secara menyeluruh meliputi aspek kesehatan gizi, pendidikan
dan pembinaan. Pelayanan peserta didik dari aspek kesehatan pihak PAUD
melakukan koordinasi dengan lembaga kesehatan dan Posyandu setempat
untuk memantau perkembangan fisik terkait kesehatan gizi dan imunisasi
peserta didik. Aspek pendidikan, tiap PAUD mengimplementasikannya
dalam pembelajaran yang melibatkan aspek kognitif, afektif dan
psikomotorik anak termasuk interaksi sosial dan emosionalnya. Dan untuk
pembinaan wali peserta didik PAUD melakukan koordinasi dengan Bina
Keluarga Balita (BKB) setempat dan mengadakan kegiatan pengajian wali
murid sebagai wadah untuk membangun silaturahmi, komunikasi

dan

pembinaan mengenai strategi pendidikan anak usia dini sesuai dengan
metode pendidikan Islam.
2. Menerapkan strategi pembelajaran yang holistik integratif
Guru

PAUD ABA Metro Pusat, Wahdatul Ummah dan Ishlah

melakukan proses pembelajaran dengan menumbuhkembangkan kepada
peserta didik pengetahuan dengan memberi pemahaman tentang sebab
akibat, baik buruk, benar salah, dan menghubungkan satu pengetahuan
dengan pengetahuan yang lainnya. Sikap ketrampilan menolong diri sendiri
yang

meliputi

kemandirian,

bertanggungjawab

menjaga

fisiknya,

mengendalikan emosinya dan mampu membangun hubungan dengan orang
lain.
3. Menggunakan pendekatan metode pendidikan Islam dalam pembelajaran
Dalam tahap transformasi, interaksi dan internalisasi pengetahuan dan
nilai-nilai kehidupan kepada setiap pendidik baik PAUD ABA Metro Pusat,
Wahdatul Ummah dan Al Ishlah, menggunakan pendekatan metode
pendidikan Islam. Adapun metode pendidikan Islam yang digunakan dalam
proses pembelajaran adalah metode pembiasaan, keteladanan, bermain,
bercerita dan bernyanyi.
a) Pembiasaan, melatih kedisiplinan anak seperti, tertib membaca doa,
meletakkan sepatu di rak sepatu ketika masuk kelas, mencuci tangan
sebelum makan, merapikan mainan setelah digunakan dan mengikuti
pembelaran dengan tertib.

b) Keteladanan, dalam keseharian pendidik senantiasa menunjukkan sikap
memberi contoh, prilaku hidup bersih, memberi dan meminta maaf,
mengucapkan terimakasih, mengucapkan salam, mengucapkan selamat
untuk keberhasilan orang lain, berjabat tangan, hormat kepada orang
yang lebih tua, berbicara lemah lembut.
c) Bermain, setiap pendidik senantiasa mendampingi kegiatan bermain
anak bahkan turut dalam permainan, dengan tujuan

untuk

mempermudah proses penanaman nilai melalui keteladanan. Bermain
adalah model belajar yang disukai anak, memilihkan permainan yang
tepat kepada anak dan mengoptimalkan segala aspek pertumbuhannya.
Hal yang lebih utama, dalam

kegiatan bermain pendidik dapat

menanamkan nilai-nilai sosial melalui

kebersamaan dengan

menanamkan sifat jujur, rendah hati, menghormati teman dan dapat
melakukan eksplorasi fisik
d) Bernyanyi, kegiatan bernyanyi adalah salah satu pendekatan
pembelajaran yang disukai anak-anak usia dini selain bermain. Metode
bernyanyi guru memasukkan nilai-nilai pengetahuan yang dikemas
dalam bentuk nyanyian seperti, lagu Rukun Iman, Rukun Islam, Aku
Anak Sehat, Oh Ibu dan Ayah, Satu dua, Apa Rasanya, Balonku,
Bintang Kecil, Pelangi dan lagu tentang anggota tubuh yang di
nyanyikan dalam berbagai bahasa.

4. Menjalin komunikasi dan pembinaan kepada wali peserta didik
Untuk menjalin silaturahmi, komunikasi dan pembinaan kepada
wali peserta didik PAUD ABA Metro Pusat, PAUD Wahdatul Ummah dan
PAUD Al Ishlah memiliki program pertemuan yang diselenggarakan secara
berkala. Acara tersebut dikemas dalam bentuk pengajian, namun di
dalamnya di isi dengan materi pembinaaan berkisar pendidikan anak usia
dini menurut pandangan pendidikan Islam. Harapannya dengan terjalinnya
komunikasi, transfomasi nilai-nilai dan pengetahuan yang disampaikan
membuat

orangtua wali peserta didik

menjadi faham akan esensi

pendidikan anak usia dini yang harus dioptimalkan seluruh potensinya dan
tidak hanya aspek kognitif saja.
Temuan mengenai penerapan pendidikan holistik integratif di lapangan
ini, memberikan gambaran bahwa pendidikan anak usia dini pada hakikatnya
adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan
perkembangan anak secara menyeluruh (holistic) atau menekankan pada
pengembangan seluruh aspek yang saling terpadu (integrative).
Upaya tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Uyu
Wahyudin dan Mubiar Agustin bahwa pendidikan anak usia dini yaitu:
c.

d.

Menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap ketrampilan agar mampu
menolong diri sendiri (self help), yaitu mandiri, bertanggung jawab
terhadap diri sendiri seperti mampu merawat dan menjaga kondisi
fisiknya, mampu mengendalikan emosinya, dan mampu membangun
hubungan dengan orang lain.
Meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar (learning
how to learn). Hal ini sesuai dengan perkembangan paradigma baru dunia
pendidikan melalui empat pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO,
yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live
together yang diimplementasinya di Taman Kanak-Kanak dilakukan

melalui pendekatan learning by playing, belajar menyenangkan (joyful
learning) serta menumbuh kembangkan ketrampilan hidup (life skill)
sederhana sedini mungkin 115
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan
peneliti, metode pendidikan Islam yang digunakan oleh setiap guru memiliki
kesamaan mencakup keteladanan, pembiasaan, bermain, bercerita dan
bernyanyi menjadi strategi yang tepat dalam menerapkan pendidikan holistik
integratif. Sebab, anak usia dini memiliki karakter yang khas, mereka adalah
peniru ulung, anak-anak menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat.
Suasana gembira dan menyenangkan sangat mempengaruhi penyerapan
pengetahuannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Fadillah dan
lilif Mualifatu Khorida bahwa “Seorang anak bahkan orang dewasa secara
psikologis memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dan pengaruh dari
luar dengan kalkulasi-kalkulasi, pengaruh yang diserap melalui mata sebanyak
84%, melalui telinga 11% sedangkan faktor yang lain 5%”116
Pelaksanaan proses pembelajaraan ada faktor yang penghambat yang
mempengaruhi penerapan pendidikan holistik integratif pada anak usia dini.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat di PAUD ABA Metro Pusat, PAUD
Wahdatul Ummah dan PAUD Al Ishlah pada intinya sama, yaitu kurang
koordinasi antara PAUD, Posyandu dan BKB (Bina Keluarga Balita, wali
murid kurang merespon kegiatan pembinaan, dan

minimnya sosialisasi,

pendampingan serta evaluasi dari pemerintah.
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a. Kurang koordinasi antara PAUD, Posyandu dan BKB (Bina Keluarga
Balita)
Terintegrasinya

antara

PAUD,

Posyandu

dan

BKB

dalam

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistik integratif sangat pada
kesuksesan program tersebut. Namun kenyataannya kendala yang dihadapai
oleh PAUD ABA Metro Pusat, PAUD Wahdatul Ummah adalah sama
yaitu, kurang adanya koordinasi. Beberapa indikasi penyebabnya adalah
lokasi PAUD, Posyandu, dan BKB tidak berdekatan, kurangnya minat wali
murid untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu. Rata-rata wali
murid memeriksakan perkembangan kesehatan fisik maupun gizi ke dokter
atau rumah sakit
e. Wali murid kurang responsif terhadap kegiatan pembinaan
Peran wali murid sangat penting dalam mensukseskan pendidikan
anak usia dini holistik integratif. Kefahaman dan kepekaan seorang ibu
terhdap tumbuh kembang anak menjadi faktor yang urgen untuk
mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki anak. Kesibukan sebagai
pekerja menjadi penyebab kurang tidak berhasilnya kegiatan pembinaan
yang diselenggarakan Bina Keluarga Balita maupun kegiatan pembinaan
yang dikemas dalam nuansa pengajian yang diselenggarakan oleh PAUD.

f. Kurangnya sosialisasi, pendampingan dan evaluasi dari pemerintah
terhadap penyelenggaraan pendidikan holistik integratif

Pendidikan anak usia dini holistik integratif termasuk baru digulirkan
oleh pemerintah. Sesuai peraturannya yang baru digulirkan tahun 2013.
Dalam pelaksanaanya banyak para pendidik di PAUD yang belum
mengetahui dan memahami esensi dari pendidikan anak usia dini holistik
integratif ini.
Kurangnya sosialisasi kepada penyelenggara PAUD, pendidik dan
masyarakat

menimbulkan

berbagai

persepsi

mengenai

proses

pelaksanaannya. Ada yang beranggapan bahwa holistik integratif hanya
sebatas materi pembelajarannya yang menyeluruh dan terintegrasi, ada
yang menyeluruh dan terpadu meliputi kesehatan, pendidikan dan
pembinaan namun tidak perlu berkoordinasi dengan Posyandu dan BKB
karena bisa ditangani sendiri dan ada yang beranggapan bahwa pendidikan
holistik integratif adalah pola pendidikan yang menyeluruh mencakup
aspek pelayanan kesehatan gizi, pelayanan pendidikan , dan pelayanan
pembinaan yang setiap aspeknya saling terintegrasi dan terkoordinasi antara
PAUD, Posyandu dan BKB.
Kerancuan

persepsi

tersebut

tentu

sangat

mempengaruhi

kelancarannya penerapan pendidikan holistik integratif pada PAUD,
meskipun pada hakikatnya, jika difahami akan sama tujuannya yaitu
memfasilitasi tumbuh kembang anak dengan memperhatikan berbagai
aspek pertumbuhannya.
Agar penerapan pendidikan holistik integratif pada anak usia dini ini
dapat berhasil dan terwujud sesuai harapan, yaitu sebagai strategi pendidikan

yang dapat memfasilitasi dan membina tumbuh kembang anak secara utuh
menyeluruh sehingga potensi-potensi anak sesuai dengan usianya berkembang
secara optimal dan terarah, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan sekolah
untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain:
a.

PAUD melakukan koordinasi dengan Posyandu, dan BKB bertujuan
untuk memberikan informasi, pembinaan dan pendampingan secara benar
kepada anak dan wali murid

berkaitan dengan perkembangan fisik

(kesehatan gizi), pembinaan tentang pengasuhan anak usia dini
b.

Melakukan pendekatan persuasif ke wali murid untuk turut aktif dalam
kegiatan pembinaan, yang di dalam kegiatan tersebut akan dimotivasi
untuk bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu, pembinaan BKB,
dan pembinaan yang dikemas dalam bentuk kegiatan pengajian wali murid
yang diselenggarakan PAUD. Harapan dari pendekatan tersebut adalah
wali murid dapat memahami dengan benar esensi pendidikan anak pada
usia dini secara holistik dan integratif yang pendekatannya menggunakan
metode pendidikan Islam

c.

Melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan Kota Metro untuk mendapat
tanggapan, apresiasi, motivasi, pendampingan dan evaluasi mengenai
penerapan pendidikan holistik integratif dengan berbagai kendalanya yang
terjadi di lapangan.
Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyah

bahwa konteks pendidikan anak usia dini, peran guru, lingkungan dan orang
tualah yang dominan untuk dapat memberikan pola-pola menyenangkan, juga

sedapat mungkin memberikan stimulasi-stimulasi yang dapat merangsang
kecerdasan otak dan memunculkan kreativitas-kreativitas anak.117 Pendapat
tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad Fadillah dan Lilif Mualifatu
Khorida yang menyebutkan Bahwa metode-metode yang tepat digunakan
untuk menstimulasi pertumbuhan anak usia dini secara utuh dan menyeluruh
adalah “Metode keteladananan, metode pembiasaan, metode bercerita, metode
bermain, metode bernyanyi dan metode karyawisata”118.
Sisi yang tidak kalah penting adalah kompetensi orang tua dan pendidik
di sekolah. Kefahaman dan kecerdasan yang mereka miliki mengenai strategi
pendidikan, pengasuhan dan menjaga kesehatan fisik terutama asupan gizi
untuk optimalisasi tumbuh kembang anak menjadi faktor

yang sangat

menentukan dalam mengantarkan anak pada tumbuhkembang yang maksimal,
terarah, utuh dan menyeluruh. Sebagaimana dikemukakan Rahmad Rosyadi
bahwa “Periode pertumbuhan kritis pada usia dini erat hubungannya dengan
pertumbuhan biologis terutama perkembangan otak seorang anak, karena otak
bagian susunan saraf yang berfungsi mengontrol aktivitas fisik maupun mental
sesorang mulai tumbuh”119
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis, bahwa
pelaksanaan pendidikan holistik integratif di Kota Metro sudah terselenggara
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dengan cukup baik. Namun, dalam pelaksanaan masing-masing lembaga
PAUD memiliki strategi, kendala, kelebihan dan kekurangan yang berbeda.
Nampak pada PAUD ABA Metro Pusat yang telah

mengupayakan

langkah strategis dalam menerapkan pendidikan holistik integratif
dengan menyelenggarakan kegiatan

yaitu

pembinaan kepada wali murid dengan

mendatangkan pakar kesehatan gizi dan pakar parenting. Langkah yang baik
tersebut dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi PAUD lain dalam
pelaksanaan pendidikan holistik integratif.
Konsep edutaiment learning yang diterapkan PAUD Wahdatul Ummah
dalam pelaksanaan pembelajaran, merupakan strategi tepat dalam menerapkan
pendidikan holistik integratif. Kemahiran guru dalam meramu pembelajaran
menjadi utuh, terpadu saling terkait antara berbagai materi pengetahuan adalah
salah satu kelebihan yang dimiliki PAUD Wahdatul Ummah.
Di PAUD Al Ishlah telah terbangun koordinasi yang intens dengan
Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) sekitar dalam upaya memberikan
layanan terbaik kepada peserta didik. Kesehatan gizi anak (berkaitan fisik) dan
pola pengasuhan yang tepat adalah salah satu faktor yang sangat menunjang
dalam memfasilitasi

dan mengoptimalkan pertumbuhan anak secara

menyeluruh.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing lembaga PAUD
memiliki kelebihan dan keutamaan dalam menyelenggarakan pendidikan
holistik integratif. Sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah solusi bagi
penyelenggara pendidikan anak usia dini untuk bisa saling berkomunikasi dan

berbagi strategi dalam penerapan sehingga, pendidikan holistik integratif pada
anak usia dini dapat diterapkan secara maksimal.

BAB V
PENUTUP

E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan:
1. Implementasi Pendidikan Holistik Integratif pada Anak Usia

di tiga

lembaga PAUD Kota Metro adalah sebagai berikut:
a. PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
c) Memberikan pelayanan menyeluruh;

meliputi

kesehatan gizi;

memberikan menu sehat setiap seminggu sekali, mendatangkan
petugas kesehatan untuk memantau pertumbuhan fisik dan
mengidentifikasi

kesehatam.

Melakukan

pembinaan

wali;

menyelenggarakan acara pendidikan parenting bagi wali murid ,
melakukan home visit dalam upaya membangun komunikasi dan
pembinaan kepada wali murid
d) Berorientasi pada kebutuhan anak
Pelaksanaan pembelajaran berorientasi pada kebutuhan dasar anak
meliputi:
d. Kebutuhan fisik
e. Kebutuhan keamanan
f. Kebutuhan kasih sayang
e) Mengembangkan kecakapan hidup
Proses pembelajaran

lebih ditekankan pada pengembangan

kecakapan hidup, semua jenis kegiatan mencakup aspek sosial,
mental dan spritual.
b. PAUD Wahdatul Ummah
a) Memberikan pelayanan holistik meliputi; Memberikan pelayanan
kesehatan fisik .Melakukan pembinaan wali murid mengenai
pendidikan dan pengasuhan anak yang dikemas dalam kegiatan
pengajian. Menerapkan pelayanan pendidikan edutainment learning
b) Menerapkan pembelajaran terpadu
Konsep penyajian materi dalam kegiatan pembelajaran saling
terintegrasi satu sama lain. Harapannya, pengenalan satu objek ke
anak, dapat difahami secara utuh
c. PAUD Al Ishlah
a) Menerapkan pelayanan menyeluruh dan terintegrasi
Dalam pelayanan kepada peserta didik secara holistik dan
terintegrasi PAUD Al Ishlah melaksanakan koordinasi dengan pihak
Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB).
b) Menerapkan

pembelajaran

dengan

menggunakan

metode

pendidikan Islam.
PAUD Al Ishlah memandang bahwa prinsip-prinsip pendidikan
Islam memiliki efek secara menyeluruh dan terintegrasi terhadap
pengetahuan peserta didik.

2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Holistik Integratif

pada Anak Usia Dini
a. PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA)
a) Kurang koordinasi dengan unsur terkait yang ada di masyarakat.
b) Kurang responnya wali murid terhadap kegiatan pembinaan..
c) Kurang sosialisasi, pendampingan dan evaluasi dari pemerintah
berkaitan dengan pendidikan holistik integratif
b. PAUD Wahdatul Ummah
a) Lemahnya menejemen kegiatan dan sumber daya manusia.
b) Pembinaan kepada wali murid yang dilakukan dengan nuansa kajian
Islam
c) Kurangnya sosialisasi, motovasi, pembinaan dan evaluasi dari
pemerintah
c. PAUD Al Ishlah
a) Wali murid kurang partisipasif pada kegiatan Posyandu
b) Ketidakfahaman wali murid terhadap hakikat pendidikan anak usia
dini.
c) Kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah terkait dengan
pendidikan holistik integratif pada anak usia dini
3. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Pendidikan Holistik
Integratif pada Anak Usia Dini
a. PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA)
a) Melaksanakan koordinasi dengan Posyandu dan BKB (Bina
Keluarga Balita.

b) Membangun kembali kerjasama dengan wali peserta didik
c) Mengupayakan

tersedianya

data

dan

menginformasikan

perkembangan peserta didik secara menyeluruh
b. PAUD Wahdatul Ummah
a) Membuat peraturan yang tegas dan jelas terkait dengan pembagian
kegiatan yang menunjang pembelajaran.
b) Melakukan pendekatan persuasif kepada wali murid,
c) Melakukan pendekatan ke Dinas Pendidikan Kota Metro

F. Saran
Dari hasil kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu
disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Kepada Pendidik dirasa sangat perlu untuk terus meningkatkan
pengetahuan tentang hakikat dan konsep pendidikan anak usia dini secara
holistik integratif. Langkah strategis PAUD ABA Metro Pusat dalam
membangun kemitraan dengan wali murid yang dikemas dalam kegiatan
parenting, Pola pembelajaran edutaiment learning yang dilakukan oleh
PAUD Wahdatul Ummah dalam menerapkan pembelajaran holistik
integratif dan keaktifan PAUD Al Ishlah membangun koordinasi dengan
Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) setempat dapat menjadi
referensi dan
pengetahuan.

wahana belajar

untuk meningkatkan kompetensi

2. Setiap orang tua harus sangat peka dan peduli terhadap kebutuhan dasar
anak usia dini yang meliputi aspek kesehatan, rasa nyaman dan aman.
Artinya, untuk pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan kefahaman dan
kecerdasan pada setiap orang tua mengenai kemampuan mengasuh dan
membimbing anak. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan

yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan anak usia dini atau lembaga Bina
Keluarga Balita (BKB) dapat menjadi wahana belajar dan konsultasi untuk
meningkatkan pengetahuan, dan

strategi layanan pendidikan

yang

dilakukan PAUD Al Ishlah dan PAUD ABA Metro Pusat dapat dijadikan
referensi bagi setiap orang tua, pendidik dan masyarakat yang ingin
meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan holistik integratif pada
anak usia dini.
3. Program pendidikan holistik integratif pada anak usia dini yang digulirkan
pemerintah masih sangat perlu pendampingan, motivasi dan pembinaan.
Harapannya, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dapat memacu
perbaikan dan peningkatan melalui pedampingan, dan pembinaan secara
lebih intens. Upaya sosialisasi pendidikan holistik integratif pada anak usia
dini untuk lebih dimaksimalkan oleh pemerintah, agar setiap orang tua,
penyelenggara PAUD dan masyarakat memahami hakikat pendidikan anak
usia dini.
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Lampiran 1 Instrumen Penelitian
INSTRUMEN PENELITIAN

1. Pedoman Wawancara
1.1 Pedoman wawancara dengan kepala PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
(ABA), Wahdatul Ummah, Al Ishlah Kota Metro
a. Bagaimana pola implementasi pendidikan holistik integratif pada anak
usia dini?
b. Terkait dengan visi misi sekolah, bagaiman keterkaitannya dengan
upaya implementasi pendidikan holistik integratif ?
c. Strategi apa saja yang dilakukan lembaga PAUD dalam implementasi
pendidikan holistik integratif ?
d. Apakah kendala yang dihadapi lembaga PAUD dalam implementasi
pendidikan holistik integratif ?
e. Upaya apasaja yang dilakukan lembaga PAUD dalam menghadapi
kendala dalam implementasi pendidikan holistik integratif ?

1.2 Pedoman wawancara dengan guru PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA),
Wahdatul Ummah, Al Ishlah Kota Metro
a. Bagaimanakah implementasi pendidikan holistik integratif pada proses
pembelajaran ?
b. Apa saja contoh kegiatan pembelajaran sehari-hari yang implementasi
pendidikan holistik integratif ?
c. Apa saja

metode pendidikan Islam yang diterapkan dalam proses

pembelajaran ?
d. Apa saja kendala yang ibu hadapi dalam implementasi pendidikan
holistik integratif ?
e. Apa saja upaya ibu dalam menghadapi kendala yang muncul dalam
implementasi pendidikan holistik integratif ?

1.3 Petikan wawancara dengan kepala PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
(ABA), Wahdatul Ummah, Al Ishlah
Wawancara nomor 1 sampai dengan nomor 5 fokus pada kepala PAUD
tanggal ................ Bulan ..................... Tahun ................
Peneliti (P)
: ...................................................
Kepala Sekolah (F1) : ....................................................
Narasi wawancara dengan kepala PAUD menggunakan koding-koding
Pada hari ....................... saya telah menemui kepala PAUD Aisyiyah
Bustanul Athfal (ABA) Metro Pusat dengan mengajukan pertanyaan yang
tercantum dalam W.01/F.1/A.1/1
Keterangan koding;
W
01
F.1
A.1
1

= wawancara
= wawancara ke 1
= fokus yang di wawancarai ( kepala PAUD)
= aspek-aspek yang ditanyakan
= bulan

1.4 Petikan wawancara dengan guru PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
(ABA), Wahdatul Ummah, Al Ishlah
Wawancara nomor 1 sampai dengan nomor 5 fokus pada guru PAUD
tanggal ................ Bulan ..................... Tahun ................
Peneliti (P)
: ...................................................
Kepala Sekolah (F1) : ....................................................
Narasi wawancara dengan kepala PAUD menggunakan koding-koding
Pada hari ....................... saya telah menemui kepala PAUD Aisyiyah
Bustanul Athfal (ABA) Metro Pusat dengan mengajukan pertanyaan yang
tercantum dalam W.01/F.1/A.1/1
Keterangan koding;
W
01
F.2
A.1
1

= wawancara
= wawancara ke 1
= fokus yang di wawancarai ( kepala Guru)
= aspek-aspek yang ditanyakan
= bulan

2. Lembar Observasi
2.1 Lembar Observasi
Hari / Tanggal ........................
No
Komponen
Penerapan Pendidikan
Holistik
Integratif
melalui
metode
pendidikan Islam pada
pembelajaran
a. Perangkat
mengajar
b. Proses Belajar
c. Lingkungan
1.
Sekolah
d. Kegiatan
penunjang
pengembangan
potensi anak
e. Metode
Mengajar
f. Materi
pembelajaran
Koordinasi
dengan
pihak terkait yang
menunjang penerapan
pendidikan
holistik
integratif anak usia dini
a. Koordinasi
dengan
Posyandu
2.
b. Koordinasi
dengan BKB
c. Kerjasama
dengan
wali
murid
d. Koordinasi
dengan dinas
kesehatan

Keterangan

Catatan

3. Pedoman Dokumentasi
1. Sejarah berdirinya sekolah
2. Data siswa
3. Data guru
4. Data sarana pembelajaran
5. Data kurikulum

Lampiran 2 Petikan Wawancara

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HOLISTIK INTEGRATIF PADA
ANAK USIA DINI (Studi di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal, Wahdatul
Umah dan Al Ishlah)

PETIKAN HASIL WAWANCARA
Pewawancara
Informan
Jabatan
Tanggal
Tempat

PERTANYAAN

NO
1

: Sri Agustini
: Muasyaroh, S.Pd.I
: Kepala Sekolah PAUD ABA Metro Pusat
: 22 Mei 2015
: Ruang Kepala PAUD ABA Metro Pusat

P:

J:

Bagaimana
penerapan
pendidikan
holistik
integratif pada anak usia
dini melalui metode
pendidikan Islam di
PAUD (ABA) Metro
Pusat ?
Pada dasarnya sejak lama
kami telah melakukan
pembelajaran
kepada
peserta didik dengan pola
menyeluruh dan terintegrasi, namun baru sebatas
materi pembela- jaran
belum kepada pelayanan
kesehatan
gizi
dan
pembinaan pengasu- han.
Namun sejak digu- lirkan
pemerintah tahun 2013
tentang
pendidikan
Holistik Integratif sekolah ini telah memulai
mengupayakanpelayanan yang menyeluruh
kepada peserta didik ,
meliputi
pendidikan,
pembinaan dan pengasuhan kepada anak usia

KODINGAN NARASI
WAWANCARA
W.01/F.1.1/A.1/5
PAUD ABA Metro Pusat, adalah
sekolah yang berlandaskan pendidikan
agama Islam. Sekolah ini telah
menentukan kebijakan bahwa pola
pendidikan yang tepat untuk anak usia
dini
adalah
pendidikan
yang
menyeluruh dan terpadu, meliputi
pendidikan,
pembinaan
dan
pengasuhan kepada anak usia dini.
Dan, bentuk nyata dari kebijakan
tersebut adalah PAUD ABA Metro
Pusat menerapkan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pendidikan holistik
integratif, yang diantaranya adalah
pelayanan
yangmenyeluruh
dan
pembelajaran terpadu, berorientasi
pada
kebutuhan
anak,
mengembangkan berbagai keca- kapan
hidup yang dilakukan sebagai
pembiasaan yang dalam prosesnya
menggunakan pendekatan metode
pendidikan Islam

2
P:

J:

3
P:

dini, yang dalam prosesnya penerapannya menggunakan
pendekatan
metode pendidikan Islam
Terkait dengan visi misi
sekolah.
Bagaimana
kaitannya dengan penerapan pendidikan holistik
integratif ?
Sebagaimana sudah dituliskan di ruang depan
sekolah ini bahwa visi
sekolah
adalah:
Terwujudnya
PAUD
Aisyiyah yang Islami
secara murni, tertib,
disiplin serta tangguh
dalam prestasi. Dan, Misi
PAUD ABA adalah:
Menciptakan
situasi
belajar yang aman, tertib,
dan menyenangkan serta
Islami,
Terwujudnya
PAUD Aisyiyah sebagai
pusat gerakan dakwah
amar makruf nahi munkar
yang
berkualitas
tinggi.Meningkatkan
pelayanan administrasi
sekolah secara baik dan
disiplin.Terjalinnya hubungan harmonis dengan
orang tua, masyarakat dan
pemerintah. Visi dan misi
sekolah ini sangat erat
kaitannya dengan tujuan
pendidikan
holi-stik
integratif.
Yaitu,
terwujudnya anak-anak
yang sehat, cerdas, ceria
dan berakhlak mulia
Strategi apa saja yang
dilakukan lembagaPAUD
dalam menerapkan pendidikan holistik integratif
?

W.02/F.1.1/A.1/ 5
Visi sekolah adalah Terwujudnya
PAUD Aisyiyah yang Islami secara
murni, tertib, disiplin serta tangguh
dalam prestasi. Sedangkan Misi
PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal I
Metro: Menciptakan situasi belajar
yang aman, tertib, dan menyenangkan
serta islami.Terwujudnya
PAUD
Aisyiyah sebagai pusat gerakan
dakwah amar makruf nahi munkar
yang berkualitas tinggi. Meningkatkan
pelayanan administrasi sekolah secara
baik
dan disiplin.
Terjalinnya
hubungan harmonis dengan orang tua,
masyarakat dan pemerintah. Hal ini
berkaitan
erat
dengan
tujuan
pendidikan holistik integratif yaitu
terwujudnya anak-anak yang anakanak yang sehat, cerdas, ceria dan
berakhlak mulia

W.03/F.1.1/A.1/ 5
Bahwa pada anak usia dini sangat
membutuhkan keutuhan pelayanan
yang di dalamnya mencakup kebutuhan

J:

4
P:

J:

5
P:

Pendidikan
holistik
integratif yang kami
fahami adalah upaya
pengembangan potensi
anak secara menyeluruh
dan terintegrasi. Terkait
dengan pelayanan kesehatan
gizi
anak,
pelayanan pengembangan
pendidikan
dan
pembinaan pengetahuan.
Tiga aspek tersebut kami
padukan dalam pelayanan kepada peserta didik
sehingga anak dapat
terfasilitasi
secara
menyeluruh
Apakah kendala yang
dihadapi lembaga PAUD
dalam menerapkan pendidikan holistik integratif
?
Sesungguhnya, banyak
kendala yang dihadapi
dalam penerapan pendidikan holistik integratif.
Namun diantara kendala
tersebut ada dua Faktorfaktor penghambat penerapan pendidikan secara
holistik integratif di
PAUD ABA Metro Pusat
yangmasih belum teratasi, yaitu
kurang
koordinasi dengan unsur
terkait (Posyandu dan
Bina Keluarga Balita )
dan lemahnya respon wali
murid untuk mengikuti
kegiatan pembinaan
Upaya apasaja yang
dilakukan
lembaga
PAUD dalam menghadapi kendala dalam
penerapan
pendidikan
holistik integratif ?

fisik meliputi Pemenuhan kebutuhan
gizi seimbang. Perawatan kesehatan
dasar seperti
menu seimbang,
imunisasi. Emosi atau kasih sayang
merupakan ikatan dan interaksi yang
erat antara orangtua. Pemberian
stimulasi kepada anak merupakan
proses pembelajaran, pendidikan dan
pembinaan secara bertahap sesuai
perkembangan usia anak, agar anak
mampu mendayagunakan potensi dan
kecerdasannya
secara
optimal,
sehingga anak siap memasuki tahap
perkembangan selanjutnya

W.04/F.1.1/A.1/ 5
Faktor-faktor penghambat penerapan
pendidikan secara holistik integratif di
PAUD ABA Metro Pusat adalah
kurang koordinasi dengan
unsur
terkait (Posyandu dan Bina Keluarga
Balita ) dan lemahnya respon wali
murid untuk mengikuti kegiatan
pembinaan

W.05/F.1.1/A.1/ 5
Pendidikan holistik integratif adalah
strategi yang tepat untuk memfasilitasi
pertumbuhan dan perkembangan anak
dari berbagai aspek, sehingga

J:

Beberapa kendala yang
muncul dalam penerapan
pendidikan
holistik
integratif, memacu kami
untuk selalu berupaya
melakukan
perbaikanperbaikan. Beberapa titik
sasaran tersebut adalah
membenahi manajemen
kegiatan dan administrasi
agar mempermudah akses
informasi, membangun
silaturahmi
kembali dengan wali
peserta
didik
dan
melakukan
koordinasi
dengan Dinas Pendidikan
untuk membantu pembinaan dan pendampingan

diharapkan potensi-potensi anak
sesuai usianya dapat termaksimalkan
perkembangannya.Maka,dilaksanakan
rapat koordinasi, untuk merumuskan
strategi menghadapi kendala dalam
pelaksanaan
pendidikan
holistik
integratif. Beberapa titik sasarannya
adalah
membenahi
manajemen
kegiatan dan pengadministrasian agar
mempermudah
akses
informasi
membangun silaturahmi kembali
dengan wali peserta didik dan
melakukan koordinasi dengan Dinas
Pendidikan
untuk
membantu
pembinaan dan pendampingan

PETIKAN HASIL WAWANCARA
Pewawancara
Informan
Jabatan
Tanggal
Tempat
NO

1

2

: Sri Agustini
: Miswati, S.Pd.I
: Kepala PAUD Wahdatul Ummah Metro
: 23 Mei 2015
: Ruang Kepala PAUD Wahdatul Ummah
PERTANYAAN

P: Bagaimana penerapan pendidikan holistik integratif pada
anak usia dini melalui metode
pendidikan Islam di PAUD
Wahdatul Ummah ?
J: PAUD Wahdatul Ummah
sejak awal pendirian telah
berkomitmen untuk menyelenggarakan
pembelajaran
yang
menyeluruh
dan
terpadu, meliputi seluruh
aspek perkembangan anak
usia dini. Pendekatan holistik
integratif
adalah
pola
pendekatan yang sangat tepat
untuk anak usia dini. Islam
telah mengajarkan bahwa
mendidik anak harus meliputi
jasmani
dan
rohaninya
sehingga apa yang diketahui
anak dapat secara menyeluruh dan terintegrasi
Terkait dengan visi misi
sekolah. Bagaimana kaitanP:
nya dengan penerapan pendidikan holistik integratif ?
Pola pendidikan anak usia dini
harus menyeluruh meliputi
aspek fisik, pengetahuan, sosial, emosional. Dan
konsep tersebut tertuang
J:
dalam visi dan misi PAUD
Wahdatul Ummah yaitu,
Lembaga Pendidikan dalam
Mempersiapkan
Generasi
Rabbani Sejak Dini. Adapun

KODINGAN NARASI
WAWANCARA
W.01/F.1.2/A.1/5
Pendekatan holistik integratif
adalah pola pendekatan yang
sangat tepat untuk anak usia
dini. Islam telah mengajarkan
bahwa mendidik anak harus
meliputi jasmani dan rohaninya
sehingga apa yang diketahui
anak dapat secara menyeluruh
dan terintegrasi

W.02/F.1.2/A.1/ 5
Pola pendidikan anak usia dini
harus menyeluruh meliputi aspek
fisik,
pengetahun,
sosial,emosional. Dan semua
aspek tersebut akan mudah
diterima anak, apabila guru
mampu memberi contoh nyata
dari semua aspek tersebut.
Karena itu keteladanan dan
pembiasaan adalah metode yang
tepat untuk membina dan
membimbing anak usia dini

3

4

misi
PAUD
Wahdatul
Ummah adalah meletakkan
dasar-dasar keimanan kepada
Allah SWT, melatih dan
membiasakan anak untuk
beribadah dengan benar.
membiasakan menghafal Al
Qur’an, Hadist-Hadist pendek
dan doa sehari-hari, menciptakan lingkungan belajar yang
menyenangkan dan interaktif,
mewujudkan suasana kasih
sayang kepada seluruh warga
sekolah
menyediakan
alat/sarana permainan edukatif
yang
aman
dan
menyenangkan
mengenal
dasar/konsep baca tulis hitung
Strategi apa saja yang
dilakukan lembaga PAUD
P:
dalam menerapkanpendidikan holistik integratif ?
Holistik integratif berarti
menyeluruh dan terpadu.
Menyeluruh
pelayanannya
dan
terpadu
penyajian
pembelajarannya.
Proses
pembelajaran PAUD Wahdatul Ummah adalah saling
terintegrasi. Setiap tema yang
ditentukan dalam pembelajaran dan telah tersusun dalam
J:
program-program pengajaran,
di dalamnya sudah terkait
aspek afektif, psikomotorik,
dan kognitif. Selain aspek
tersebut, muatan materinya
pun juga dipadukan dan
dikaitkan, sehingga anak
mampu
mengenal
dan
memahami
suatu
objek
pengetahuan secara utuh
Apakah
kendala
yang
dihadapi lembaga PAUD
P:
dalam menerapkan pendidikan holistik integratif ?

W.03/F.1.2/A.1/ 5
Pembelajaran
di
PAUD
Wahdatul Ummah merupakan
pembelajaran yang terintegrasi.
Setiap tema yang ditentukan
dalam pembelajaran dan telah
tersusun
dalam
programprogram pengajaran, didalamnya sudah terkait aspek afektif,
psikomotorik, dan kognitif.
Selain aspek tersebut, muatan
materinya pun juga dipadukan
dan dikaitkan, sehingga anak
mampu mengenal dan memahami suatu objek pengetahuan
secara utuh

W.04/F.1.2/A.1/ 5
Pelayanan yang diselenggarakan mencakup kesehatan gizi,

Pembelajaran dan pelayanan
kami kepada peserta didik
sudah
menerapkan
pola
pendidikan holistik integratif,
semua
pelayanan
yang
diselenggarakan mencakup
kesehatan gizi, pengembangan pendidikan, pengasuhan dan pembinaan. Namun
pelaksanaannya masih terdapat kendala, diantaranya
manejemen kegiatan kami
yang masih tumpang tindih ,
kurangnya respon wali murid
terhadap kegiatan pembinaan
yang diselenggarakan PAUD
Wahdatul Ummah, serta
minimnya pembinaan dan
evaluasi dari Dinas Pendidikan

pengembangan
pendidikan,
pengasuhan dan pembinaan.
Namun dalam pelaksanaannya
masih
terdapat
kendala,
diantaranya adalah manajemen
kegiatan kami yang masih
tumpang tindih , kurangnya
respon wali murid terhadap
kegiatan
pembinaan
yang
diselenggarakan
PAUD
Wahdatul
Ummah,
serta
minimnya
pembinaan
dan
evaluasi dari Dinas Pendidikan

Upaya
apa
saja
yang
dilakukan lembaga PAUD
dalam menghadapi kendala
P:
dalam penerapan pendidikan
holistik integratif ?

W.05/F.1.2/A.1/ 5
Untuk memaksimalkan strategi
pembelajaran yang menyeluruh
dan terpadu, tentunya perlu
dilakukan sebuah upaya-upaya
yang dapat memicu peningkatan
nya. Beberapa titik sasaran
tersebut adalah membenahi
manajemen
kegiatan
dan
administrasian agar mempermudah akses informasi, membangun silaturahmi kembali
dengan wali peserta didik dan
melakukan koordinasi dengan
Dinas
Pendidikan
untuk
membantu
pembinaan
dan
pendampingan

J:

5

J:

Dilaksanakan rapat koordinasi, untuk merumus-kan
strategi menghadapi kendala
dalam pelaksanaanpendidikan
holistik
integratif.
Diantaranya akan melakukan
koordinasi Untuk memaksimalkan strategi pembelajaran
yang menyeluruh dan terpadu,
tentunya perlu dilakukan
sebuah upaya-upaya
yang
dapat
memicu
peningkatannya.
Beberapa
titik sasaran tersebut adalah
membenahi
manajemen
kegiatan dan administrasi agar
mempermudah
akses
informasi,
membangun
silaturahmi kembali dengan

wali peserta didik dan
melakukan koordinasi dengan
Dinas Pendidikan untuk
membantu pembinaan dan
pendampingan

PETIKAN HASIL WAWANCARA
Pewawancara
Informan
Jabatan
Tanggal
Tempat

PERTANYAAN

NO
1

: Sri Agustini
: Jamaluddin, S.Pd.I
: Pengasuh PAUD Al Ishlah
: 25 Mei 2015
: Kediaman Bapak Jamaluddin, S.Pd.I

P:

J:

2
P:

KODINGAN NARASI
WAWANCARA
W.01/F.1.3/A.1/5
Untuk
tercapainya
tujuan
pendidikan anak usia dini secara
menyeluruh dan terintegrasi yang
mencakup
kesehatan,
gizi,
rangsangan pendidikan, pembinaan moral
dan pengasuhan
sehingga anak dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal maka
sangat dibutuhkan sebuah konsep
pembelajaran
yang
mampu
memfasilitasi
dan
mengembangkan segenap potensi
yang ada pada setiap diri anak.
Dan yang paling utama adalah
anak-anak
dikenalkan,
ditanamkan dan dibiasakan pada
kondisi lingkungan dan pergaulan yang bernilai
Islami

Bagaimana penerapan
pendidikan
holistik
integratif pada anak usia
dini melalui metode
pendidikan Islam di
PAUD
Wahdatul
Ummah ?
Untuk tercapainya tujuan
pendidikan anak usia
dini secara menyeluruh
dan terintegrasi yang
menca- kup kesehatan,
gizi,
rangsangan
pendidikan, pembinaan
moral dan pengasuhan
sehingga anak dapat
tumbuh dan berkembang
secara optimal maka sangat dibutuh
kan
sebuah konsep
pembelajaran yang mampu memfasilitasi dan
mengembangkan
segenap potensi yang ada
pada setiap diri anak.
Dan yang paling utama
adalah
anak-anak
dikenalkan, ditanamkan
dan dibiasakan pada kondisi lingkungan dan pergaulan yang
bernilai Islami
Terkait dengan visi misi W.02/F.1.3/A.1/ 5
sekolah.
Bagaimana
kaitannya dengan pene-

J:

3
P:

J:

rapan pendidikan holistik
integratif ?
Pada hakikatnya tujuan
mendidik adalah agar
anak menjadi shalih,
sehat jasmani dan rohani.
Salah satu upaya untuk
mencapai tujuan tersebut
adalah
melaksanakan
pembelajaran
dengan
menanamkan nilai-nilai
keislaman, memberikan
keteladanan
akhlak
mulia dan pembiasaan
prilaku terpuji pada diri
setiap anak
Strategi apa saja yang
dilakukan
lembaga
PAUD dalam menerapkan pendidikan holistik
integratif ?
melaksanakan pelayanan
yang menyeluruh meliputi pelayanan kesehatan
gizi, pendidikan dan
pembinaan. Terpadu dalam menyajikan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode
pendidikan Islam seperti,
pembiasaan prilaku terpuji, keteladanan pendidik, bercerita, bermain
dan bernyanyi

Pada hakikatnya tujuan mendidik
adalah agar anak menjadi shalih,
sehat jasmani dan rohani. Salah
satu upaya untuk mencapai tujuan
tersebut adalah melaksanakan
pembelajaran dengan menanamkan
nilai-nilai
keislaman,
memberikan keteladanan akhlak
mulia dan pembiasaan prilaku
terpuji pada diri setiap anak

W.03/F.1.3/A.1/ 5
Strategi penerapan pendidikan
holistik Integratif di PAUD Al
Ishlah adalah denganmelaksanakan pelayanan yang menyeluruh
meliputi pelayanan kesehatan
gizi, pendidikan dan pembinaan.
terpadu
dalam
menyajikan
pembelajaran dengan menggunakan metode-metode pendidikan
Islam seperti, pembiasaan prilaku
terpuji, keteladanan pendidik,
bercerita, bermain dan bernyanyi
Pembiasaan prilaku positif dan
sesuai
dengan
nilai-nilai
pendidikan Islam kepada perserta
didik dan guru, akan membentuk
budaya yang sangat indah.
Kebiasaan yang terus menerus
akan menjadi perbuatan atau
ketrampilan
yang
secara
konsisten di lakukan
dan
tertanam dari diri, serta sulit
ditinggalkan

4
P:

J:

5

P:

J:

Apakah kendala yang
dihadapi lembaga PAUD
dalam menerapkan pendidikan holistik integratif
?
PAUD Al Ishlah telah
melaksanakan strategi
pengembangan anak usia
dini
secara holistik
integratif. Kami telah
melakukan
kerjasama
dengan Posyandu untuk
membantu
memantau
pertumbuhan anak terutama aspek kesehatan
gizi. Namun kendala
yang
hadapi adalah
orang tua peserta didik
belum bisa berpartisipasi
aktif dalam kegiatan
posyandu, ketidakfahaman wali murid terhadap
hakikat pendidikan anak
usia dini serta minimnya
peran serta pemerintah
dalam mensosialisasikan
dan membina pendidik
maupun orang tua untuk
memahami konsep pendidikan holistik integratif
pada anak usia dini
Upaya apa saja yang dilakukan lembaga PAUD
dalam
menghadapi
kendala dalam penerapan
pendidikan
holistik
integratif ?
Menghadapi
kendala
yang muncul dalam
prose
pelaksanaan
pendidikan
holistik
integratif
adalah
melakukan pendekatan
persuasif ke wali murid
agar turut berpartisipasi

W.04/F.1.3/A.1/ 5
Kendala yang hadapi PAUD Al
Ishlah adalah orang tua peserta
didik belum bisa berpartisipasi
aktif dalam kegiatan posyandu,
ketidakfahaman
wali
murid
terhadap hakikat pendidikan anak
usia dini serta minimnya peran
serta pemerintah dalam mensosialisasikan dan membina pendidik
maupun
orang
tua
untuk
memahami konsep pendidikan
holistik integratif pada anak usia
dini

W.02/F.1.3/A.1/ 5
Upaya
nyata
yang
dapat
dilaksanakan untuk menyikapi
berbagai hambatan yang muncul
dalam penyelenggaraan pendidikan menyeluruh dan terpadu
adalah melakukan pendekatan
persuasif ke wali murid agar turut
berpartisipasi
aktif
dalam
kegiatan pembinaan, mengadakan
acara-acara parenting untuk
menambah wawasan orang tua
dalam mendidik anak serta
melakukan koordinasi dengan
Dinas
Pendidikan
terkait

aktif dalam kegiatan permohonan
pembinaan, mengadakan pendampingan
acara-acara
parenting
untuk menambah wawasan orang tua dalam
mendidik anak serta
melakukan koordinasi
dengan
Dinas
Pendidikan
terkait
permohonan pembinaan, pendampingan

pembinaan,

PETIKAN HASIL WAWANCARA
Pewawancara
Informan
Jabatan
Tanggal
Tempat

PERTANYAAN

NO
1

: Sri Agustini
: Windayanti, S.Pd.Paud
: Guru PAUD ABA Metro Pusat
: 22 Mei 2015
: Ruang Kelas PAUD ABA Metro Pusat

P:

J:

2
P:

Bagaimanakah
penerapan pendidikan
holistik integratif melalui
metode pendidikan Islam
pada
proses
pembelajaran ?
Setiap anak memiliki
kebutuhan yang berbedabeda, seorang guru harus
mampu membaca itu,
sehingga
bisa
memberikan
pembelajaran
yang
terbaik. Untuk anak usia
dini
pada
dasarnya
kebutuhannya meliputi
kebutuhan fisik terdiri
dari makan, minum dan
pakaian.
Kemudian
kebutuhan
keamanan,
bahwa
setiap
anak
membutuhkan
rasa
aman,
nyaman,
terlindung dan terbebas
dari bahaya. Dan yang
terakhir
adalah
kebutuhan kasih sayang,
anak pada masa ini
sangat ingin dimengerti,
dihargai dan di kasihi
Apa saja contoh kegiatan
pembelajaran sehari-hari
yang
menerapkan
pendidikan
holistik
integratif melalui metode
pendidikan Islam ?

KODINGAN NARASI
WAWANCARA
W.01/F.2.1/A.1/5
Setiap anak memiliki kebutuhan
yang berbeda-beda, seorang guru
harus mampu membaca itu,
sehingga
bisa
memberikan
pembelajaran yang terbaik. Untuk
anak usia dini pada dasarnya
kebutuhannya meliputi kebutuhan
fisik terdiri dari makan, minum
dan
pakaian.
Kemudian
kebutuhan keamanan, bahwa
setiap anak membutuhkan rasa
aman, nyaman, terlindung dan
terbebas dari bahaya. Dan yang
terakhir adalah kebutuhan kasih
sayang, anak pada masa ini
sangat ingin dimengerti, dihargai
dan di kasihi

W.01/F.2.1/A.1/ 5
Guru melakukan proses belajar
dan menyampaikan materi yang
tercakup
dalam
tema
pembelajaran
harus

J:

3
P:

J:

4

P:

J:

Guru melakukan proses
belajar
dan
menyampaikan materi
yang tercakup dalam
tema pembelajaran harus
mengembangkan
kecakapan hidup pada
anak yang meliputi
seluruh aspek yaitu fisik,
mental dan spritualnya.
Dengan tujuan agar anak
kelak anak berkembang
menjadi manusia yang
utuh
dan
memiliki
kepribadian
atau
berakhlak mulia, cerdas,
terampil dan mampu
berkerjasama
dengan
orang lain
Apa saja
metode
pendidikan Islam yang
diterapkan dalam proses
pembelajaran ?
Bermain, bercerita dan
bernyanyi adalah metode
pembelajaran
yang
paling efektif untuk
mentransfer pengetahuan
ke anak. Sedangkan
untuk nilai-nilai karakter
anak akan sangat mudah
mengikuti dan tertanam
dengan metode pembiasaan dan keteladanan
yang dilakukan guru
sehari-hari
Apa saja kendala yang
ibu hadapi
dalam
menerapkan pendidikan
holistik integratif melalui
metode pendidikan Islam
?

mengembangkan
kecakapan
hidup pada anak yang meliputi
seluruh aspek yaitu fisik, mental
dan spritualnya. Dengan tujuan
agar anak kelak anak berkembang
menjadi manusia yang utuh dan
memiliki
kepribadian
atau
berakhlak mulia, cerdas, terampil
dan mampu berkerjasama dengan
orang lain

W.03/F.2.1/A.1/ 5
Guru
dalam
melaksanakan
pembelajaran kepada peserta
didik
menggunakan
metode
pembiasaan untuk membentuk
kedisiplinan , keteladanan untuk
menanamkan nilai dan prilakuprilaku
mulia,
sedangkan
pembelajaran yang berkaitan
tentang ilmu pengetahuan guru
menggunakan metode cerita,
bermain dan bernyanyi

W.04/F.2.1/A.1/ 5
Masih banyak orang tua wali
murid yang belum memahami
hakikat mendidik anak usia dini.
Hal ini terlihat dari banyaknya
tuntutan wali murid kepada
PAUD ABA Metro Pusat untuk
Pada umumnya orangtua lebih
memaksimalkan
dan
belum
memahami menambah
pembelajaran
pendidikan anak usia

dini.
Kebanggaan
mereka jika anak bisa
baca, tulis dan hitung.
Akhirnya
dalam
pembelajaran
guru
dituntut orangtua untuk
memaksimalkan anak,
pada kemampuan baca
tulis
hitung
dalam
pembelajaran.

5

P:

J:

Apa saja upaya ibu
dalam
menghadapi
kendala yang muncul
dalam
menerapkan
pendidikan
holistik
integratif melalui metode
pendidikan Islam
Melaksanakan
koordinasi
dengan
Posyandu dan BKB
(Bina Keluarga Balita)
Membangun
kembali
kerjasama dengan wali
peserta didik dalam
rangka pembinaan, dan
sebagai
wahana
konsultasi
dan
komunikasi.
Menginventarisir
data
Posyandu dan BKB dari
seluruh tempat tinggal
peserta
didik.
Dan
mengupayakan
tersedianya data dan
menginformasikan
perkembangan peserta
didik secara menyeluruh
yaitu
informasi
mengenai
kesehatan
gizi,
kognitif,
dan

calistung pada anak. Kegiatan
pengajian wali murid yang
diselenggarakan PAUD ABA
Metro Pusat secara berkala
adalah salah satu wahana yang
kami sediakan untuk membangun
komunikasi dan pembinaan.
Namun kesibukan orang tua
terutama ibu untuk mengikuti
kegiatan
tersebut,
sehingga
hambatan ini belum terselesaikan.
Informasi tentang perkembangan
gizi anak dengan unsur terkait
(Posyandu dan BKB) masih belum
dikoordinasikan dengan baik
W.05/F.2.1/A.1/ 5
Melaksanakan koordinasi dengan
Posyandu dan BKB (Bina
Keluarga Balita) Membangun
kembali kerjasama dengan wali
peserta didik dalam rangka
pembinaan, dan sebagai wahana
konsultasi
dan
komunikasi.
Menginventarisir data Posyandu
dan BKB dari seluruh tempat
tinggal peserta didik. Dan
mengupayakan tersedianya data
dan
menginformasikan
perkembangan peserta didik
secara
menyeluruh
yaitu
informasi mengenai kesehatan
gizi, kognitif, dan perkembangan
mental emosionalnya

perkembangan
emosionalnya

mental

PETIKAN HASIL WAWANCARA
Pewawancara
Informan
Jabatan
Tanggal
Tempat
NO

1

2

: Sri Agustini
: Nurkhalifatin, S.Pd.I
: Guru PAUD Wahdatul Ummah Metro
: 25 Mei 2015
: Ruang Kelas PAUD Wahdatul Ummah
PERTANYAAN

P: Bagaimanakah
penerapan
pendidikan holistik integratif
melalui metode pendidikan
Islam
pada
proses
pembelajaran ?
J: Panduan
pembelajaran
berdasarkan
tema
yang
terdapat
pada
rencana
pembelajaran
harian
di
dalamnya mencakup beberapa
aspek yang saling terintegrasi
materinya meliputi afektif,
psikomotorik dan kognitif
yang
penyampainnya
menggunakan
metode
pendidikan Islam
Apa saja contoh kegiatan
pembelajaran sehari-hari yang
P: menerapkan
pendidikan
holistik integratif melalui
metode pendidikan Islam ?
Cara menyampaikan materi
dibuat sederhana dengan cara
bermain,
bercerita
dan
bernyanyi. Tanpa disadari
dengan suasana gembira
peserta didik telah mendapat
J: beberapa pengetahuan melalui
lagu-lagu yang dinyanyikan.
Satu contoh tema “Diriku”,
siswa dikenalkan mengenai
zat yang menciptakan (Allah
SWT) , nama anggota tubuh,
fungsi anggota tubuh, cara
nerawat anggota tubuh dan

KODINGAN NARASI
WAWANCARA
W.01/F.2.2/A.1/5
Pembelajaran
di
PAUD
Wahdatul Ummah merupakan
pembelajaran yang terintegrasi.
Setiap tema yang ditentukan
dalam pembelajaran dan telah
tersusun
dalam
programprogram
pengajaran,
di
dalamnya sudah terkait aspek
afektif,
psikomotorik,
dan
kognitif. Selain aspek tersebut,
muatan materinya pun juga
dipadukan
dan
dikaitkan,
sehingga anak mampu mengenal
dan memahami suatu objek
pengetahuan secara utuh
W.02/F.2.2/A.1/ 5
Penyajian materi disajikan
dengan terpadu. Dalam satu
kegiatan pembelajaran peserta
didik
dikenalkan
dengan
pengetahuan
secara
utuh.
Contoh tema “Diriku”, siswa
dikenalkan mengenai zat yang
menciptakan (Allah SWT), nama
anggota tubuh, fungsi anggota
tubuh, cara nerawat anggota
tubuh dan cara mensyukuri
nikmat yang diberikan oleh sang
pencipta

3

4

cara mensyukuri nikmat yang
diberikan oleh sang pencipta.
Apa saja metode pendidikan
P: Islam yang diterapkan dalam
proses pembelajaran ?
Bermain,
bercerita
dan
bernyanyi adalah metode
pembelajaran yang paling
efektif untuk mentransfer
pengetahuan
ke
anak.
Sedangkan untuk nilai-nilai
J:
karakter anak akan sangat
mudah
mengikuti
dan
tertanam dengan metode
pembia- saan dan keteladanan
yang dilakukan guru seharihari
Apa saja kendala yang ibu
hadapi dalam menerapkan
pendidikan holistik integratif
P:
melalui metode pendidikan
Islam ?

J:

Tuntutan wali murid terhadap
kemampuan baca, tulis dan
hitung sangat tinggi,sehingga
hal tersebut mempengaruhi
kegiatan pembelajaran. Anak
usia dini sangat memungkin
kan untuk dikembangkan pada
semua
aspek
tumbuh
kembangnya meliputi sosial,
mental, dan kreatifitasnya,
namun, kognitif (calistung)
masih menjadi tolak ukur wali
murid
dalam
melihat
keberhasilan mengajar pendidik
anak
usia
dini.
Pemahaman tersebut sangat
mempengaruhi proses pembelajaran
dengan
strategi
pendidikan holistik integratif

W.03/F.2.2/A.1/ 5
Metode yang digunakan dalam
proses pembelajaran adalah
metode yang sangat dekat
dengan dunia anak yaitu
bermain
bernyanyi
dan
bercerita. Sedangkan untuk
menanamkan nilai-nilai karakter
pada anak digunakan metode
pembiasaan dan keteladanan

W.04/F.2.2/A.1/ 5
Kemampuan kognitif (calistung)
masih menjadi tolak ukur wali
murid
dalam
melihat
keberhasilan mengajar pendidik
anak usia dini. Pemahaman
tersebut sangat mempengaruhi
proses pembelajaran dengan
strategi pendidikan holistik
integratif

5

Apa saja upaya ibu dalam
menghadapi kendala yang
muncul dalam menerapkan
P: pendidikan holistik integratif
melalui metode pendidikan
Islam

J:

W.05/F.2.2/A.1/ 5
Pendekatan persuasif ke wali
murid untuk memahamkan
tentang hakikat mendidik anak
pada usia dini, tidak hanya pada
kemampuan kognitif saja, namun
pembinaan pada semua aspek
Upaya
sederhana
yang tumbuh kembangnya sangat
langsung mengena terhadap perlu mendapat perhatian yang
proses pembelajaran adalah sama.
Pendekatan persuasif ke wali
murid untuk memahamkan
tentang hakikat mendidik
anak pada usia dini, tidak
hanya pada kemampuan
kognitif
saja,
namun
pembinaan pada semua aspek
tumbuh kembangnya sangat
perlu mendapat perhatian
yang sama.

PETIKAN HASIL WAWANCARA
Pewawancara
Informan
Jabatan
Tanggal
Tempat
NO

1

2

: Sri Agustini
: Nuki Hartanti, A.Ma
: Guru PAUD Wahdatul Ummah Metro
: 18 Mei 2015
: Ruang Kelas PAUD Wahdatul Ummah
PERTANYAAN

P: Bagaimanakah
penerapan
pendidikan holistik integratif
melalui metode pendidikan
Islam
pada
proses
pembelajaran ?
J: Dalam pembelajaran peserta
didik
diupayakan
untuk
mengenal pengetahuan secara
utuh meliputi aspek kognitif
(kecerdasan
pengetahuan),
afektif ( kecerdasan sosial dan
spiritual) dan psikomotor
nya (kecerdasan fisik),sehingga anak dapat tumbuh dan
berkembang secara utuh dan
menyeluruh
Apa saja contoh kegiatan
pembelajaran sehari-hari yang
P: menerapkan
pendidikan
holistik integratif melalui
metode pendidikan Islam ?
Anak usia dini cenderung suka
bermain,
melakukan
percobaan terhadap sekitarnya mereka juga ingin
mengetahui sesuatu dengan
pengalaman dan ketrampilannya.. Sesuai dengan karakJ: teristik anak usia dini yang
bersifat aktif dalam melakukan
berbagai
eksplorasi
terhadap lingkungannya,maka
aktivitas bermain merupakan
bagian dari proses pembelajaran. Selain itu, tidak jarang
mereka meniru apa yang

KODINGAN NARASI
WAWANCARA
W.01/F.2.3/A.1/5
Sesuai dengan pola pendidikan
Islam, bahwa mendidik anak
pada usia dini harus mencakup
semua aspek. Dalam pembelajaran peserta didik diupayakan
untuk mengenal pengetahuan
secara utuh meliputi aspek
kognitif
(kecerdasanpengetahuan), afektif ( kecerdasansosial
dan spiritual) danpsikomotornya (kecerdasan fisik), sehingga
anak dapat tumbuh dan
berkembang secara utuh dan
menyeluruh
W.02/F.2.3/A.1/ 5
Pola pembelajaran yang tepat
untuk anak-anak usia dini
adalah model pemainan. Anak
usia dini cenderung suka
bermain, melakukan percobaan
terhadap sekitarnya mereka juga
ingin
mengetahui
sesuatu
dengan
pengalaman
dan
ketrampilannya.. Sesuai dengan
karakteristik anak usia dini yang
bersifat aktif dalam melakukan
berbagai eksplorasi terhadap
lingkungannya, maka aktivitas
bermain merupakan bagian dari
proses pembelaja- ran. Selain
itu, tidak jarang mereka meniru
apa yang mereka lihat dan apa
yang mereka dengar

3

4

mereka lihat dan apa yang
mereka dengar
Apa saja metode pendidikan
P: Islam yang diterapkan dalam
proses pembelajaran ?
Salah satu upaya untuk
mencapai pendidikan anak
yang tefasilitasi secara utuh
dan menyeluruh
adalah
melaksanakan pembelajaran
dengan nuansa yang menyeJ:
nangkan
(bermain
dan
bernyanyi)
menanamkan
nilai-nilai keislaman, memberikan keteladanan akhlak
mulia dan pembiasaan prilaku
terpuji pada diri setiap anak
Apa saja kendala yang ibu
hadapi dalam menerapkan
pendidikan holistik integratif
P:
melalui metode pendidikan
Islam ?

J:

W.03/F.2.3/A.1/ 5
Pada
hakikatnya
tujuan
mendidik adalah agar anak
menjadi shalih, sehat jasmani
dan rohani. Salah satu upaya
untuk mencapai tujuan tersebut
adalah melaksanakan pembelajaran dengan nuansa yang
menyenangkan (bermain dan
bernyanyi) menanamkan nilainilai keislaman, memberikan
keteladanan akhlak mulia dan
pembiasaan prilaku terpuji pada
diri setiap anak

W.04/F.2.3/A.1/ 5
Tuntutan
wali
terhadap
kemampuan
kognitif
anak
sangat tinggi. Kegiatan bermain
yang dilakukan pada kegiatan
pembelajaran dianggap sebuah
Pada hakikatnya setiap guru kesia-siaan, sebab bermain bisa
memahami bahwa kebutuhan dilakukan di rumah. Sedangkan
anak untuk dapat tumbuh di sekolah adalah untuk belajar
secara
optimal
adalah
memaksimalkan
seluruh Kefahaman orang tua dalam
aspek tumbuhkembangnya, mendidik anak menjadi sesuatu
namun tuntutan walimurid yang sangat penting dalam
terhadap
guru
agar rangka mempersiapkan anakmemaksimalkan kemampuan anak yang sehat jasmani dan
kognitif anak sangat menjadi rohani. Untuk itu PAUD Al
kendala
Ishlah
menyelenggarakan
program
pembinaan
yang
dibungkus dalam kegiatan
pengajian untuk memberikan
pembinaan dan pencerahan
kepada wali murid perihal
konsep mendidik anak secara
Islami, memahami tumbuh
kembang anak, dan memberikan
wawasan
berfikir
dalam
mengahadapi proble- matika
anak masa kini

5

Apa saja upaya ibu dalam
menghadapi kendala yang
muncul dalam menerapkan
P: pendidikan holistik integratif
melalui metode pendidikan
Islam

J:

W.05/F.2.2/A.1/ 5
Pendekatan persuasif ke wali
murid untuk memahamkan
tentang hakikat mendidik anak
pada usia dini, tidak hanya pada
kemampuan kognitif saja, namun
pembinaan pada semua aspek
Pendekatan persuasif ke wali tumbuh kembangnya sangat
murid untuk memahamkan perlu mendapat perhatian yang
tentang hakikat mendidik sama.
anak pada usia dini, tidak
hanya pada kemampuan
kognitif
saja,
namun
pembinaan pada semua aspek
tumbuh kembangnya sangat
perlu mendapat perhatian
yang sama

KETERANGAN KODING-KODING:
W

: Wawancara

01

: Wawancara ke 1

F

: Fokus yang diwawancara

A

: Aspek yang ditanyakan (fokus penelitian)

5

: Bulan

P

: Pertanyaan

J

: Jawaban

Lampiran 3 Petikan Observasi

Observer

: SRI AGUSTINI

Waktu Pelaksanaan

: Mulai tanggal 22 Mei s/d 26 Mei 2015

Tempat

: PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Metro
Pusat

PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Metro Pusat terletak di Jalan K.H
Ahmad Dahlan, kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat. Tepatnya di
lingkungan komplek 1 pendidikan Muhammadiyah Kota Metro. Sebelah barat
gedung PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal

(ABA) Metro Pusat bersebelahan

lembaga pendidikan computer i-Tekh, sebelah utara gedung BMT Fajar dan Pondok
Ma’had Aly, sebelah timur berdampingan dengan gedung SMA Muhammadiyah 2
Metro. Luas lokasi PAUD adalah 593 𝑚 2 , tepat berada di tengah kota Metro.
O.01/IIIfpd/1/5
Selain konsep pembelajarannya yang baik, Letak gedung yang strategis,
karena dikelilingi beberapa fasilitas umum dan perkantoran menjadi salah
satu alasan PAUD Aisyiayah Bustanul Athfal (ABA) Metro Pusat sangat
diminati masyarakat
Berdasarkan jumlah ruang yang ada, dan ukuran luas halaman yang cukup
memadai untuk kegiatan belajar maka sarana dan prasarana PAUD Aisyiyah
Bustanul Athfal (ABA) Metro Pusat telah memenuhi standar dalam proses
pembelajaran.
O.02/IIIfpd/1/5

PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) Metro Pusat memiliki ruang belajar
sesuai dengan kebutuhan standar minimal
Pada tanggal 19 Mei 2014 saya telah datang ke lokasi penelitian untuk
melakukan observasi terkait dengan penerapan Pendidikan Holistik Integratif pada
Anak Usia Dini melalui Metode Pendidikan Islam di PAUD Islam se-Kota Metro.
Saya melihat halaman kelas sudah digunakan oleh para peserta didik untuk berbaris
rapi untuk kegiatan menghafal surat-surat Al Quran secara klasikal dipandu oleh
salah satu guru, kegiatan rutin tersebut dilakukan setiap pukul 07.30. setelah itu
peserta didik masuk ke kelas masing-masing. Saya juga melihat foto-foto tentang
kegiatan ekstrakulikuler, dan beberapa foto kegiatan pengajian wali murid
O.02/IIIfpd/1/5
Kegiatan ekstra kurikuler penunjang pengembangan diri peserta didik
adalah mengaji, menari, melukis, marching Band dan angklung
Kegiatan belajar membaca Iqro’ dan Al Qur’an dikoordinir langsung oleh
para ustadzah TPA yang pelaksanaan kegiatannya setelah jam belajar reguler yaitu
pukul 11.00 sampai dengan pukul 12.00. sedangkan kegiatan ekstra kurikuler lainya
dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Berdasarkan informasi salah satu guru
bahwa PAUD ABA Metro Pusat senantiasa melakukan kegiatan pengajian wali
murid secara berkala dengan tujuan untuk membangun komunikasi, penyuluhan
dan pembinaan mengenai pengasuhan anak usia dini dengan berlandaskan nilainilai pendidikanIslam.
O.0.3/IIIfpd/1/5

Penyuluhan kesehatan, pendidikan parenting yang dikemas dalam kegiatan
pengajian telah menjadi program yang secara berkesinambungan senantiasa
dilaksanakan di PAUD ABA Metro Pusat, berkenaan tentang gizi
seimbang, prinsip pengasuhan yang benar kepada keluarga (ayah dan ibu),
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Konsultasi tentang
prinsip pengasuhan serta pola asuh yang benar, stimulasi untuk anak usia
dini. Kunjungan rumah untuk memantau perkembangan anak. Membantu
keluarga melakukan rujukan bila anak mengalami keterlambatan dalam
tumbuh kembang
Kemudian saya ke kantor sekolah untuk menemui staf tata usaha untuk melihat
kumpulan perangkat pembelajaran yang dimiliki guru serta dokumen kurikulum
,tenaga pendidik dan kependidian, profil PAUD, sarana dan prasarana PAUD ABA
Metro Pusat.
O.04/IIIfpd/1/5
Perangkat kegiatan pembelajaran dan dokumen kurikulum ,tenaga
pendidik dan kependidikan, profil PAUD, sarana dan prasarana PAUD ABA
Metro Pusat tertata dan tersimpan rapi dalam bentuk file data yang
tersimpan di komputer dan data real yang terjilid dengan rapi
Setelah itu saya melihat kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, yang
diampu oleh guru yang bernama Windayanti, S.Pd.Paud. Saya melihat seperangkat
pembelajaran yang tersedia di meja beliau. Dalam rencana kegiatan harian (RKH)
materi diramu secara utuh dalam satu tema meliputi aspek kognitif, afektif dan
psikomotor

O.05/IIIfpd/1/5
Dokumen perangkat pembelajaran tersusun secara sistematis dan
terprogram tiap harinya. Keterpaduan materi disajikan dalam bentuk tematema, yang di dalamnya mencakup ranah afektif, psikomotorik dan kognitif.
Penyajian pembelajaran yang mengacu pada tema dilaksanakan guru dengan
metode bermain dan bernyanyi. Mengenal nama-nama hari dan bulan disajikan
guru dengan nyanyian-nyanyian riang. Kemudian bermain kartu huruf menyusun
warna-warni menjadi kata nama hari dan nama bulan. Nampak dengan jelas anakanak begitu menikmati dan bergembira. Dan waktunya istirahat guru mengajak
anak-anak

untuk

membereskan

kartu-kartu

yang

berserakan,

kemudian

menyusunnya di rak dengan rapi. Selanjutnya guru mengajak dan memberi contoh
kepada anak-anak untuk mencuci tangan sebelum makan kemudian berdoa
bersama.
O.06/IIIfpd/1/5
Guru dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik menggunakan
metode pembiasaan untuk membentuk kedisiplinan , keteladanan untuk
menanamkan nilai dan prilaku-prilaku mulia, sedangkan pembelajaran yang
berkaitan tentang ilmu pengetahuan guru menggunakan metode cerita,
bermain dan bernyanyi

Observer

: SRI AGUSTINI

Waktu Pelaksanaan

: Mulai tanggal 14 Mei s/d 27 Mei 2015

Tempat

: PAUD Wahdatul Ummah Metro

PAUD Wahdatul Ummah berdiri di atas lahan seluas 2750 𝑚2 , dengan luas
tanah terbangun 212 𝑚2 di Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
Ditinjau dari letaknya, PAUD Wahdatul Ummah Metro sangat strategis untuk
sekolah, karena terletak di jalan kedua dari jalan raya, sehingga jauh dari keramaian
lalulintas. Kendaraan angkutan kota dapat langsung menuju ke PAUD Wahdatul
Ummah karena memiliki jalur yang baik. Selain itu, letak PAUD Wahdatul Ummah
tidak jauh dari pusat Kota Metro sehingga aksesnya tidak terlalu sulit
O.01/IIIfpd/2/5
Lokasi PAUD Wahdatul Ummah terletak di daerah yang strategis, kondusif,
aman dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran
Berdasarkan jumlah ruang yang ada, dan ukuran luas halaman yang cukup
memadai untuk kegiatan belajar maka sarana dan prasaran PAUD Wahdatul
Ummah Metro telah memenuhi standar dalam proses pembelajaran.
O.02/IIIfpd/5
PAUD Wahdatul Ummah memiliki ruang belajar sesuai dengan kebutuhan
standar minimal.
Pada tanggal 27 Mei 2014 saya telah datang ke lokasi penelitian untuk
melakukan observasi terkait dengan penerapan Pendidikan Holistik Integratif pada
Anak Usia Dini melalui Metode Pendidikan Islam di PAUD Islam se-Kota Metro.
Saya melihat halaman kelas sudah digunakan oleh para peserta didik untuk berbaris
rapi untuk kegiatan jasmani secara klasikal dipandu oleh guru masing-masing
kelas, kegiatan rutin tersebut dilakukan setiap pukul 07.30. setelah itu peserta didik

masuk ke kelas masing-masing untuk melakukan kegiatan hafalan surat-surat Al
Qur’an
O.02/IIIfpd/2/5
Kegiatan hafalan surat-surat Al Qur’an Jus ke 30, menjadi menu wajib bagi
PAUD Wahdatul Umah, hal tersebut tertuang dalam misi sekolah yaitu
membiasakan menghafal Al Qur’an, Hadist-Hadist pendek dan doa seharihari.
Kegiatan belajar membaca Iqro’ dan Al Qur’an dikoordinir langsung oleh
para ustadzah TPA yang pelaksanaan kegiatannya setelah jam belajar reguler yaitu
pukul 10.00 sampai dengan pukul 11.00. sedangkan kegiatan ekstra kurikuler lainya
dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Berdasarkan informasi salah satu guru
bahwa PAUD Wahdatul Ummah senantiasa melakukan kegiatan pengajian wali
murid secara berkala dengan tujuan untuk membangun komunikasi, penyuluhan
dan pembinaan mengenai pengasuhan anak usia dini dengan berlandaskan nilainilai pendidikanIslam.
O.0.3/IIIfpd/2/5
Pengajian wali murid

senantiasa kami lakukan dengan tujuan untuk

mempererat silaturahmi dan menjalin komunikasi serta pembinaan kepada
wali murid mengenai hakikat pendidikan anak usia dini berdasarkan nilainilai pendidikan Islam
Kemudian saya ke kantor sekolah untuk menemui staf tata usaha untuk melihat
kumpulan perangkat pembelajaran yang dimiliki guru serta dokumen kurikulum

,tenaga pendidik dan kependidian, profil PAUD, sarana dan prasarana PAUD
Wahdatul Ummah Metro
O.04/IIIfpd/2/5
Perangkat kegiatan pembelajaran dan dokumen kurikulum ,tenaga
pendidik dan kependidikan, profil PAUD, sarana dan prasarana PAUD
Wahdatul Ummah sudah cukup baik, namun masih perlu penataan, dan
perbaikan agar dapat menyajikan informasi kepada tamu ataupun wali murid
secara akurat dan cepat
Setelah itu saya melihat kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, yang
diampu oleh guru yang bernama Nurkhalifatin.

Saya melihat seperangkat

pembelajaran yang tersedia di meja beliau. Dalam rencana kegiatan harian (RKH)
diramu secara utuh

dalam satu tema meliputi aspek kognitif, afektif dan

psikomotor.
O.05/IIIfpd/2/5
Perangkat rencana kegiatan harian (RKH) untuk pembelajaran tersusun
secara rapi dan terprogram tiap harinya. Keterpaduan materi disajikan
dalam bentuk tema-tema, yang di dalamnya mencakup ranah afektif,
psikomotorik dan kognitif.
Penyajian pembelajaran yang mengacu pada tema dilaksanakan guru dengan
metode bermain dan bernyanyi. Mengenal nama-nama buah dan sayuran disajikan
guru dengan nyanyian-nyanyian riang. Kemudian bermain kartu huruf warna-warni
lalu menyusunnya menjadi kata buah dan sayuran. Nampak dengan jelas anak-anak
begitu menikmati dan bergembira. Waktu istirahat guru mengajak anak-anak untuk

membereskan kartu-kartu yang berserakan, kemudian menyusunnya di lemari .
Selanjutnya guru dengan suara lembut dan penuh kasih sayang mengajak dan
memberi contoh kepada anak-anak untuk mencuci tangan, dengan mematuhi
urutan barisan antre sebelum makan kemudian berdoa bersama.
O.06/IIIfpd/2/5
Kegiatan pembelajaran sehari-hari menggunakan metode pembiasaan untuk
membentuk kedisiplinan , keteladanan untuk menanamkan nilai dan prilakuprilaku mulia, sedangkan pembelajaran yang berkaitan tentang ilmu
pengetahuan guru menggunakan metode cerita, bermain dan bernyanyi

Observer

: SRI AGUSTINI

Waktu Pelaksanaan

: Mulai tanggal 18 Mei s/d 25 Mei 2015

Tempat

: PAUD Al Islah

PAUD Al Ishlah berdiri di atas lahan seluas 100 𝑚2 , yang merupakan
wakaf dari bapak Hi. Abdullah Mukti di Jalan Veteran Kelurahan Hadimulyo Barat
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
Ditinjau dari letaknya PAUD Al Ishlah Metro sangat strategis untuk sekolah,
karena terletak di jalan kedua dari jalan raya, sehingga jauh dari keramaian
lalulintas. Kendaraan angkutan kota dapat langsung menuju ke PAUD Al Ishlah
karena memiliki jalur yang baik. Selain itu, letak PAUD Al Ishlah tidak jauh dari
pusat Kota Metro sehingga aksesnya tidak terlalu sulit
O.01/IIIfpd/3/5
Lokasi PAUD Al Ishlah terletak di daerah yang strategis, kondusif, aman dan
nyaman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran anak usia dini
Berdasarkan jumlah ruang yang ada, dan ukuran luas halaman yang cukup
memadai untuk kegiatan belajar maka sarana dan prasaran PAUD Al Ishlah telah
memenuhi standar dalam proses pembelajaran.
O.02/IIIfpd/3/5
PAUD Al Ishlah memiliki ruang belajar sesuai dengan kebutuhan standar
minimal.
Pada tanggal 18 Mei 2014 saya telah datang ke lokasi penelitian untuk
melakukan observasi terkait dengan penerapan Pendidikan Holistik Integratif pada
Anak Usia Dini melalui Metode Pendidikan Islam di PAUD Islam se-Kota Metro.

Saya melihat halaman kelas sudah digunakan oleh para peserta didik untuk berbaris
rapi untuk kegiatan jasmani secara klasikal dipandu oleh guru masing-masing
kelas, kegiatan rutin tersebut dilakukan setiap pukul 08.00. setelah itu peserta didik
masuk ke kelas masing-masing untuk melakukan kegiatan awal yang diisi dengan
bernyanyi bercerita dan hafalan surat-surat Al Qur’an
O.02/IIIfpd/3/5
Kegiatan awal diisi dengan bernyanyi lagu-lagu semangat, bertanya jawab
dan bercerita mengenai kegiatan anak-anak di rumah serta membaca hafalan
surat-surat pendek Al Qur’an secara klasikal.
PAUD Al Ishlah adalah jenis PAUD nonformal. Semua kegiatan
pembelajaran dikemas secara santai dan bermain namun mendapat nilai-nilai
pengetahuan dan penanaman nilai karakter. Dan berdasarkan informasi salah satu
guru bahwa PAUD Al Ishlah senantiasa melakukan kegiatan pengajian wali murid
secara berkala dengan tujuan untuk membangun komunikasi, penyuluhan dan
pembinaan mengenai pengasuhan anak usia dini dengan berlandaskan nilai-nilai
pendidikanIslam.
O.0.3/IIIfpd/3/5
Pengajian wali murid

senantiasa kami lakukan dengan tujuan untuk

mempererat silaturahmi dan menjalin komunikasi serta pembinaan kepada
wali murid mengenai hakikat pendidikan anak usia dini berdasarkan nilainilai pendidikan Islam
Kemudian saya ke kantor sekolah untuk menemui staf tata usaha untuk melihat
kumpulan perangkat pembelajaran yang dimiliki guru serta dokumen kurikulum,

tenaga pendidik dan kependidian, profil PAUD, sarana dan prasarana PAUD Al
Ishlah Metro
O.04/IIIfpd/3/5
Perangkat kegiatan pembelajaran dan dokumen kurikulum ,tenaga
pendidik dan kependidikan, profil PAUD, sarana dan prasarana PAUD Al
Ishlah sudah cukup baik dan informatif
Setelah itu saya melihat kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, yang
diampu oleh guru yang bernama Nuki Hartanti. Pembelajaran yang disajikan
kepada peserta didik diramu secara utuh dalam satu tema meliputi aspek kognitif,
afektif dan psikomotor.
O.05/IIfpd/3/5
. Keterpaduan materi disajikan dalam bentuk tema-tema, yang di dalamnya
mencakup ranah afektif, psikomotorik dan kognitif.
Penyajian pembelajaran yang mengacu pada tema dilaksanakan guru dengan
metode bermain dan bernyanyi. Bermain dan bernyanyi adalah dunia anak-anak,
sehingga materi yang disajikan guru tidak terkesan dan dirasa membebani anak .
O.06/IIfpd/3/5
Kegiatan pembelajaran sehari-hari menggunakan metode pembiasaan untuk
membentuk kedisiplinan , keteladanan untuk menanamkan nilai dan prilakuprilaku mulia, sedangkan pembelajaran yang berkaitan tentang ilmu
pengetahuan guru menggunakan metode cerita, bermain dan bernyanyi

KETERANGAN KODING-KODING:
O

: Observasi

01

: Observasi ke 1 dan seterusnya

I

: Aspek pertama

II

: Aspek kedua

III

: Aspek ketiga

Fpd

: Faktor pendukung

Fph

: Faktor penghambat

5

: Bulan

Lampiran 4 Lembar Observasi
Lembar Observasi tentang Implementasi Pendidikan Holistik
Integratif pada Anak Usia Dini (Studi di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
Metro Pusat, PAUD Wahdatul Ummah Kota Metro, PAUD Al Ishlah Kota
Metro)
Lokasi Penelitian
: PAUD ABA Metro Pusat
Hari/Tanggal
: 22 Mei 2015
Komponen Penerapan pendidikan
No
Holistik Integratif
Penerapan Pendidikan Holistik Integratif
1. melalui metode pendidikan Islam pada
pembelajaran
a. Perangkat mengajar
b. Proses Belajar
c. Lingkungan Sekolah
d. Kegiatan penunjang pengembangan
potensi anak
e. Metode Mengajar
f. Materi pembelajaran
2. 2Koordinasi dengan pihak terkait yang
menunjang penerapan pendidikan holistik
integratif anak usia dini
a. Koordinasi dengan Posyandu
b. Koordinasi dengan BKB
c. Kerjasama dengan wali murid
d. Koordinasi dengan dinas kesehatan

Keterangan
Ya
Tidak

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

Catat
an

Lembar Observasi tentang Implementasi Pendidikan Holistik
Integratif pada Anak Usia Dini (Studi di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
Metro Pusat, PAUD Wahdatul Ummah Kota Metro, PAUD Al Ishlah Kota
Metro)
Lokasi Penelitian
: PAUD Wahdatul Ummah
Hari/Tanggal
: 24 Mei 2015
Komponen Penerapan pendidikan
No
Holistik Integratif
Penerapan Pendidikan Holistik Integratif
1. melalui metode pendidikan Islam pada
pembelajaran
a. Perangkat mengajar
b. Proses Belajar
c. Lingkungan Sekolah
d. Kegiatan penunjang pengembangan
potensi anak
e. Metode Mengajar
f. Materi Pembelajaran
2. 2Koordinasi dengan pihak terkait yang
menunjang penerapan pendidikan holistik
integratif anak usia dini
e. Koordinasi dengan Posyandu
f. Koordinasi dengan BKB
g. Kerjasama dengan wali murid
h. Koordinasi dengan dinas kesehatan

Keterangan
Ya
Tidak

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

Catat
an

Lembar Observasi tentang Implementasi Pendidikan Holistik
Integratif pada Anak Usia Dini(Studi di PAUD Aisyiyah Bustanul Athfal
Metro Pusat, PAUD Wahdatul Ummah Kota Metro, PAUD Al Ishlah Kota
Metro)
Lokasi Penelitian
: PAUD Al Ishlah
Hari/Tanggal
: 26 Mei 2015
Komponen Penerapan pendidikan
No
Holistik Integratif
Penerapan Pendidikan Holistik Integratif
1. melalui metode pendidikan Islam pada
pembelajaran
a. Perangkat mengajar
b. Proses Belajar
c. Lingkungan Sekolah
d. Kegiatan penunjang pengembangan
potensi anak
e. Metode Mengajar
f. Materi pembelajaran
2. 2Koordinasi dengan pihak terkait yang
menunjang penerapan pendidikan holistik
integratif anak usia dini
a. Koordinasi dengan Posyandu
b. Koordinasi dengan BKB
c. Kerjasama dengan wali murid
d. Koordinasi dengan dinas kesehatan

Keterangan
Ya
Tidak

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

Catat
an

Lampiran 5
FHOTO KEGIATAN PENELITIAN

Gedung PAUD ABA Metro Pusat

Gedung PAUD Wahdatul Ummah Metro

Gedung PAUD Al Ishlah Metro

Foto Interview dengan Ibu Hj. Muasyaroh, S.Pd.I
Kepala PAUD ABA Metro Pusat

Foto Interview dengan Ibu Windayanti, S.Pd.PAUD
Guru PAUD ABA Metro Pusat

Foto Kegiatan Pembelajaran PAUD ABA Metro Pusat

Foto Interview dengan Ibu Miswati, S.Pd.I
Kepala PAUD Wahdatul Ummah

Foto Kegiatan Pembelajaran di PAUD
Wahdatul Ummah

Foto Interview dengan Bapak H. Jamaluddin, S.Pd.I
Pengasuh PAUD Wahdatul Ummah

Foto Interview dengan Ibu Nuki Hartanti, A.Ma
Guru PAUD Wahdatul Ummah

Foto Kegiatan pembelajaran di PAUD Al Ishlah
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(SMP) Negeri 3 Metro tamat pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan ke Sekolah
Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri 1 Metro tamat pada tahun 1997. Pada tahun
2009 melanjutkan S1 di Sekolah Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif (STAIM) Metro
FakultasTarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Agama Islam tamat pada tahun 2012.
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