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PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini sangat penting dalam membentuk kualitas
sumberdaya manusia dengan tujuan agar anak crrpat beradaptasi dengan lingkungan di
sekitamya melalui proses perubahan yang adil, obyektif dan berbudaya. Sesuai dengan
kebutuhan anak sebagai manusia, maka tenaga pendidik harus melakukan pendidikan
usia dini berdasarkan atas kebutuhan spesifiknya dan kebutuhan umumnya. Disamping
itu para tenaga pendidik juga harus mengetahui kebutuhan anak usia dini akan
pemenuhan psikologis seperti aktualisasi diri dan berekspresi; kebutuhan untuk
beradaptasi dengan lingkungan ekosistem; dan kebutuhan untuk membentuk
kepribadian (cara-cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku sosial yang baik dan
terpuji).

Berdasarkan perbedaan karakteristik kepribadian dan kebutuhan spesifiknya,
dipedukan pengenalan pendidikan anak usia dini yang benrawasan gender, yaitu
memberikan kesempatan yang setara dan adilterhadap perkembangan fisik, sosial dan
psikologis anak baik lakFlaki maupun perempuan dalam memperoleh akses, manfaat,
serta keikutsertaan dalam berlcagai jenis program pendidikan.

Indonesia adalah negara besar dengan latar belakang sosial budaya yang tinggi
dan bermartabat, untuk itu dalam rangka pencerahan kembali masa depan Indonesia
yang gemilang, sudah saatnya kita memberikan kesempatan yang terbaik untuk
memperhatikan pendidikan anak-anak mulai dari pendidikan usia dini berwawasan
gender.

Tujuan Makalah
. Memberikan pemahaman pada tenaga pendidik PAUD akan pentingnya pendidikan

anak usia dini yang berwawasan gender dan prinsip-prinsipnya.
. Memberikan pemahaman tenaga pendidik PAUD mengenai aplikasi/ praktek

pendidikan anak usia diniyang berwawasan gender.
o Interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik usia dini
o Mengembangkan potensidiri peserta didik usia dini.
o Mengembangkan kurikulum/ materi bahan ajar yang berwawasan gender.
o Memahami perkembangan anak usia tiga sampailima tahun
o Eerlatih'loilet training" pada peserta didik usia dini.
o Cara memilih mainan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta

didik usia dini .

Manfaat Makalah
. Membekali tenaga pendidik PAUD tentang prinsipprinsip pendidikan anak usia dini

yang Berwawasan Gender.
. Melalui pendidikan anak usia dini yang berwawasan gender, maka dalam jangka

menengah dan panjang diharapkan anak tersebut akan menjadi manusia yang
berkarakter, berbudi luhur, dapat bekerjasama secara profesional, dan dapat
mengembangkan potensi dirinya dengan produktivitas yang optimal.

. Melalui pendidikan anak usia dini yang berwawasan gender, maka dalam jangka
menengah dan panjang diharapkan dapat menurunkan tingkat konflik, kekerasan,
dan kriminalitas di masyarakat.



MENGAPA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG
BERWAWASAN GENDER MENJADI PENTING ?

Pentingnya PAUD Berwawasan Gender

lstilah gender dimunculkan oleh ilmuwan sc.ial unluk menjelaskan antara
perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati (merujuk kepada konsep jenis
kelamin atau bawaan sebagai ciptaan Tuhan) dan hal-hal yang merupakan bentukan
budaya yang diturunkan dan disosialisasikan oleh masyarakat yang berkaitan dengan
non kodrati (merujuk pada konsep gender). Konsep Gender adalah menyangkut
perbedaan peran, fungsi, persifatan, dan hak perilaku laki-laki dan perempuan yang
dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, gender
befiubungan dengan peran baik laki-laki maupun perempuan yang bersifat relatif, dapat
berubah, dapat dipertukarkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
kebutuhannya dan jamannya. Perubahan ciri dan sifiat-sifat dari gender inidapat terjadi
dariwaktu ke waktu dan dari salu lempat ke tempat lain (KPP, 2000,2001,2OM,2005).
Secara detil, Tabel 1 di bawah ini menyajikan perbedaan antara konsep gender dan
jenis kelamin (seks) sebagai berikut (Depdiknas, 2005).

Tabell. Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Seks) dan Gender.

NO KONSEP JENIS KELAMIN
{SEKS}

KONSEP GENDER

1 Menyangkut perbedaan organ
biologis laki-laki dan perempuan
khususnya pada bagian alat-alat
reoroduksi.

Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-
alat reproduksi, maka perempuan
mempunyai fungsi reproduksi seperti
mensbuasi. Hamil. melahirkan &
menyusui; sedangkan taki-laki
mempunyai fungsi membuahi
(spematozoid).

Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan
tanggungjawab
lakilaki dan perempuan sebagai
hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari
masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan
masyarakat, maka pembagian peran laki-laki
adalah mencari nafl<ah dan bekeda di sektor
publik, sedangkan peran perempuan di sektor
domestik dan bertanggung jawab masalah
rumahtangga

z Peran reproduksi tidak dapat
berubah;
Sekali menjadi perempuan dan
mempunyai rahim, maka selamanya
akan meniadi perempuan

Peran sosial dapat berubah
Peran istri sebagai ibu rumahtangga dapat
berubah menjadi pekerja/ pencari nalkah

3 Peran reproduksi tidak dapat
dipedukarkan:
Tidak mungkin peran laki-laki
melahirkan dan perempuan
membuahi

Peran sosial dapat dipertukarkan
Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami
dalam keadaan menganggur tidak
mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di
rumah mengurus rumahtangga, semenbra
istri bertukar peran untuk bekerja mencari
nafkah bahkan sampai ke luar negeri menjadi
TKW



Tabel 1. (Lanjutan).

Menjawab pertanyaan "Mengapa pendidikan anak usia dini yang berwawasan gender
menjadi penting?", maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

. Masih banyak praktek ketidakadilan dan diskriminasi gender secam sadar atau
tidak pada struktur sosial masyarakat dengan kondisi baik laki-laki maupun
perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi
karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang
peradaban manusia, meskipun secara agregat ketidakadilan gender dalam
berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan yang akhimya juga
berdampak pula terhadap laki-laki (KPP, 2005).

r Masih banyak praktek ketidakadilan gender secara sadar atau tidak pada proses
pendidikan anak usia dini, baik yang dilakukan oleh keluarga maupun lembaga
pendidikan PAUD. Beberapa contoh ketidakadilan gender pada PAUD antara
lain: anak laki-laki cenderung diberi motivasi untuk menjadi kuat, agresif,
pemberani, melakukan kegiatan-kegiatan yang rnenantang, dan didorong untuk
menjadi pemimpin, beraktivitas di luar rumah, dll. Disisi lain, perempuan
cenderung diberi motivasi untuk menjadi penurut, tergantung, mengerjakan
pekerjaan yang monoton dan berulang-ulang serta didorong untuk melakukan
aktivitas sosial kemasyarakatan dan aktivitas kerumahtanggaan (domestik).
Praktek ketidakadilan gender ini terjadi karena adanya keyakinan dan
pembenaran yang ditanamkan sepanjang hidup manusia, sehingga seringkali
dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal, pembagian peran yang kaku akan
memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi anak karena mereka tidak
bisa tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang utuh dalam merespon
dinamika kehidupan yang semakin kompleks.

. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah (KPP 2004, Depdiknas
2005):
(1) Marjinalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan

peningkatan kemiskinan.
. Aspek sosial, misalnya: Laki-laki sebagai kepala dan pelindung keluarga,

dengan demikian laki-laki harus mempunyai pekerjaan dan status dalam
masyarakat; perempuan sebagai pihak yang dilindungi, dengan demikian
perempuan tidak harus mempunyai pekerjaan dan stalus dalam
masvarakat.

NO KONSEP JENIS KELAMIN
(SEKS)

KONSEP GENDER

4 Peran reproduksi berlaku sepanjang
masa

Peran sosial bergantung pada masa dan
keadaan

Peran reproduksi berlaku di mana
saia

Peran sosial bergantung pada budaya masing-
masino

Peran reproduksi berlaku bagi kelas/
strata sosial mana saia

Peran sosial berbeda antara satu kelas,/ strata
sosial denoan stata lainnva

Peran reproduksi ditentukan oleh
Tuhan atau kodrat

Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi
keseoakatan antar manusia



. Aspek budaya, misalnya. Laki-laki adalah penerus garis keturunan pada
sebagian besar masyarakat, oleh karena itu kedudukan laki-laki adalah di
atas kedudukan perempuan dalam konteks budaya.

. Aspek ekonomi, misalnya: Laki-laki adalah pencari nafkah utama dan
mempunyai kekuatan posisi tawar yang lebih tinggi dari perempuan,
karena laki-laki menghasilkan material bagi keluarganya; sedangkan
sebagian perempuan sama sekari tidak menghasilkan materi (karena
tidak bekerja), sehingga berpengaruh pada akses terhadap modal dan
informasi serta kontrol terhadap kepemilikan aset keluarga.

' Aspek politik, misalnya: Laki-laki yang seca,€ sosial, budaya dan
ekonomi mempunyai posisi tawar yang jauh lebih tinggi dari perempuan,
maka laki-laki akan lebih mudah mempunyai kewenangan secara koleklif
untuk menjadi pemimpin formal (di tingkat legislatif, eksekutif dan
yudikatif) dan pemimpin non formal di masyarakat.

(2) Sub-ordinasi yang berkeyakinan bahwa salah satu jenis kelamin tertentu
dianggap lebih utama dan lebih penting dibandingkan dengan jenis kelamin
yang lainnya seperti pandangan sejak jaman dahulu bahwa penan dan
kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki'laki

(3) Pandangan stereotype (pelabelan/ penandaan) yang seringkali bersifat
negatif secara umum dan selalu melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh,
label perempuan sebagai "ibu rumahtangga", sementara label laki-laki
sebagai "pencari nafkah".

(4) Kekerasan (violence) terhadap perernpuan yang diartikan sebagai bentuk-
bentuk serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi
seseorang. Kekerasan terhadap perempuan ini sebagai akibat perbedaan
pemn yang muncul dalam berbagai bentuk. Pelaku kekerasan karena
gender ini dapat bersifat individual seperti di dalam rumahtangga maupun di
tempat umum dan di masyarakat.

(5) Beban kerja Ganda sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender
yang dibebankan pada salah satu jenis kelamin tertenlu. Berbagai observasi
menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90 persen dari pekerjaan
domestik dalam rumahtangga, sehingga bagi perempuan bekerja di sektor
publik, maka mereka masih harus mengerjakan pekerjaan domestik.

Semua ketidakadilan gender di atas dan manifestasinya pada kehidupan
masyarakat merupakan siklus sosial yang berulang-ulang selama berabad-abad.
Oleh karena itu tidaklah heran banyak para orangtua perempuan yang masih
buta aksara dengan proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang
tua laki-laki (Suryadi & ldris, 2004). Data dari berbagai aspek baik pendidikan,
kesehatan dan ekonomi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender
(gender gaps) dengan kondisi kaum perempuan lebih tertinggal dibandingkan
dengan laki-laki. Bahkan data tentang masalah sosiaf, seperti kemiskinan,
kekerasan dalam rumah tangga, tnfficking, pelacuran dan lain sebagainya
menunjukkan hal yang konsisten dengan kondisi kaum perempuan relatif
menjadi viktim dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Semua perbedaan kinerja dan peran laki-laki dan perempuan berakar dari
permasalahan perlcedaan peran gender yang dibentuk oleh budaya masyarakat.
Seharusnya perlu kesepakatan baru dalam menguraikan kembali pe€n apa
yang boleh dan t idak boleh di lakukan baik oleh laki- laki  maupun perempuan
(Tabe l2) .
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atas kedudukan perempuan dalam konteks budaya.
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ekonomi mempunyai posisi tawar yang jauh lebih tinggi dari perempuan,
maka laki-laki akan lebih mudah mempunyai kewenangan secara kolektif
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(5) Beban kerja Ganda sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender
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menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90 persen dari pekerjaan
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kekerasan dalam rumah tangga, trcfficking, pelacuran dan lain sebagainya
menunjukkan hal yang konsisten dengan kondisi kaum perempuan relatif
menjadi viktim dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Semua perbedaan kinerja dan peran laki-laki dan perempuan berakar dari
permasalahan perbedaan peran gender yang dibentuk oleh budaya masyarakat.
Seharusnya perlu kesepakatan baru dalam menguraikan kembali per:rn apa
yang boleh dan tidak boleh dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan
(Tabe l2) .



Tatul 2. Aktivitas yang Boleh Dilakukan dan Tidak Boleh Dilakukan oleh
Perempuan d

NO.,- URAIAN
an LaKt-laKt.
f PEREMPUAN 

-f 
LAIG-AKI

BOLEH/
PATUT

TIDAK
BOLEH/ TDK

PATUT

BOLEH/
PATIJT

TIDAK
BOLEH/TDK

PATUT
1 Memasak v V
2 Menceraikan v V
3 Memukul[r4enampat V v
4 Mensasuh Anak V V
q Belania ke Pasar V V
o Bekerja di Sektor

Publik
V V

7 Meniadi Pemimpin v V
8 Meniaqa Bat V V
I Memakifnenghina v v
1 0 MemlnJam uang ke

Bank
V V

Ketidakadilan gender ditunjukkan dengan adanya stereotipe sifat' yang seolah-olah
diterima sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat. Padahaldalam kenyataannya tidak
selalu benar. Menurut teori personalitas, Sandra Bem menjelaskan karakteristik feminin
(seperti lembul, manja, pemsa, sensitif, penuh perhatian, penuh rasa cinta) yang sangat
erat dengan perempuan dan karakteristik maskulin (seperti berkepribadian keras, tegas,
kerja keras, senang berkompelisi, punya rencana yang sitematis, kurang sensitif) yang
sangat erat dengan laki-laki. Namun demikian, kedua sifat tersebut bercampur di dalam
setiap individu baik laki-laki maupun perempuan (Bem 1993, Puspitawati 2006) (fabel
3)

Tabel 3. Stereotipe Karakteristik Perempuan dan Laki-laki.

KARAKTERISTIK PEREMPUAN KARAKTERISTIK LAKI- LAKI
Feminin Maskulin/ Gentle
lntrovert (tertutup) Ekstrovert (terbuka)
Emosional Rasional
FleksibeU Plin-Plan Teoas (Assertive)
Kerjasama Komoetitif
Memikirkan orano lain (others) Memikirkan diri sendiri (sel0
Suka qosip Tidak suka oosip
Fisik lemah Fisik Kuat
Pribadi lemah (sensitif, hangat, lemah
lernbut, lambat)

Pribadi Kuat (dingin, tegas, kuat, cepat,
dis ipl in,  ambisius)

Pasif Akrif
Stabil Dinamis
Subyektif, instinq Obyektif , rasional, analitis
Orientasi kekuasaan (power)
Berkuasa

Orientasi keharmonisan (peace)
Lebih banyak mengalah, menjalin
hubunoan



Tabel 3. (Lanjutan).

Sumber. Puspitawati(2006) berdasarkan konsep Bem (1990)

Secara nyata di kehidupan manusia ditemukan sejumlah perempuan yang
mempunyai sifat berkuasa, dinamis, tegas dan dapat menjadi pemimpin yang kuat dan
bijaksana. Ditemui pula di masyarakat, bahwa ada sejumlah laki-laki yang sifatnya
lembut, mudah terharu, plin-plan dan cerewet dan suka gosip. Dengan demikian,
stereotipe di atas adalah pelabelan yang cenderung merugikan perempuan untuk dapal
berperanserta di sektor publik. Jadi, sifatsifat di atas bukan melekat secarEr kodrati
pada perempuan atau laki-laki saja, namun melekat pada diri seseorang apapun jenis
kelaminnya.

HARUS ADA RELASI GENDER, YAITU HARUS ADA
KOMI-iNIIi{SI DAN PERILAKU SALING MENG}IARGAI,
SALING MENGHORMATI DAN SALING MEMBI]TUHKAN
ANTARA LAKI-LAIil DAN PEREMPUAN TINTUK
NfENCIPTAKAN KEHARMONISAN DAN BUKAN
MENCIPTAKAN PERSAINGAN DAN PERMUSUHAN.

Kurano meyakinkan Sanoat mevakinkan
Kuranq efisien dalam menqeriakan tugas Sanoat efisien dalam menoeriakan tuoas
Perilaku Halusi Pasif Perilaku Kasar/ Aktif
ferus terang/ Tidak Pemalu Pemalu
Cepal Menanois/ terharu Tabu untuk menanqis/ tidak mudah terharu
Kurang dapat dipercaya Dapat dipercava
Teroantunq orano lain Mandiri
Jadi pemimpin yano lemah Jadipemimpin yanq kuat
Sensitif. hanqat, lemah lembul D inq in
Penakut. tidak mau ambil resiko Berani, tantanqan



relasl
sebaya

peer

Gambar 1. Sosialisasi Peran Gender Sudah Dimulai Sejak Manusia Lahir
Sampai Meninggal Selama Perkembangan Siklus Hidup Manusia.

Dalam rangka merubah semua ketidakadilan gender dan manifestasinya pada
kehidupan masyarakat, maka dilakukan melalui strategi yang bertahap melalui
pendidikan anak usia dini yang berwawasan gender, baik di tingkat keluarga
maupun di saluan pendidikan. Melalui strategi pemutusan siklus sosial yang
bias gender (break the cycle of gender blas) yang sudah berulang-ulang selama
berabad-abad, maka diharapkan akan mulai tercipta suatu tatanan yang lebih
harmonis melalui relasigender yang baik.

Melalui pendidikan anak usia dini yang beruvawasan gender, diharapkan dapat
menurunkan secara signifikan tingkat kesenjangan gender (gender gaps) di
berbagai aspek pembangunan. Diharapkan pula, melalui pendidikan anak usia
dini yang berwawasan gender akan mengurangi masalah sosial, seperti
kemiskinan, kekerasan dalam rumah iangga, tnfficking, pelacuran dan lain
sebagainya.

Jadi, PAUD berwawasan gender sangat penting dalam rangka:



" Perubahan Mind-Set individu dan masyarakat melalui Pendekatan Sosial
Budaya Di Tingkat Keluarga dan Masyarakaf'.

Prinsip- Prinsip yang Harus Dipahami Para Tenaga Pendidil PAUD agar
Berwawasan Gender

r Anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun jangan dibeda-bedakan
(sesuai dengan Motto dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan-Republik
Indonesia).

r  Ni laiekonomianak laki- lakiadalah sama dengan anak perempuan.
r Mendidik anak baik laki-laki maupun perempuan harus berdasarkan asas

keadilan gender dalam rangka memperoleh akses, mantaat, partisipasi, kontrol
terhadap semua sumberdaya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia
yang sehat jasmani dan rohani.

. Menjunjung tinggi prinsip harmonis; menghindari konflik atau perlengkaran.
r Harus ada perubahan pandangan bahwa:

o Anak perempuan boleh memilih bidang eksakta sejak sekolah menengah
sampai ke Perguruan Tinggi (contohnya SMK-TI, SMK-lnformatika,
Fakultas Tehnik, Fakultas M[PA, Fakultas Kedokteran, dll).

o Anak percmpuan boleh sekolah jauh dari rumahnya tanpa mengkuatirkan
"keselamatannya sebagai perempuan".

o Anak perempuan yang sekolah tinggi masih tetap 'laku' untuk
mendapatkan suami".

o Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan masih punya potensi besar
disarankan untuk metanjutkan kuliah ke pasca sarjana walaupun telah
berkeluarga.

o Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan sudah berkeluarga
disarankan untuk tetap berkarya ( menjadi horne-based worke), dan
tidak melupakan hasiljerih payah kuliahnya.

Tujuan Pembelajaran PAUD Responsif Gender

1. Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas yaitu anak yang tumbuh dan
berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki
kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi
kehidupan di masa dewasa tanpa terbelenggu oleh kendala pembagian peran
gender yang baku dan merugikan salah satu jenis kelamin.

2. Untuk membantu menyiapkan anak laki-laki dan perempuan mencapai kesiapan
belajar (akademik) di sekolah,

3. Pengembangan segenap potensi anak laki-laki dan perempuan secara optimal.
4. Penanaman nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang mengedepankan nilai-

nilai keadilan dan kesetaraan gender.
5. Pembentukan dan pembiasaan perilaku-perilaku yang diharapkan dengan

mengedepankan nialFnilai kompetensi yang tidak bias gender.
6, Pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar anak sesuai dengan

potensidan minatnya.
7. Pengembangan motivasi dan sikap belajar yang positif bagi anak laki-laki dan

perempuan.



Sasaran PAUD Responsif Gender

sasaran program pendidikan anak usia dini adalah anak usia 0-6 tahun.
Untuk mencapai sasaran diperlukan sasaran anlara yaitu :

. Orangtua yang memiliki anak usia 9-6 ,"nrn
r Pendidik dan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini
. Lembaga yang menyelenggarakan PAUD

Pentingnya PAUD Responsif Gender

1. Lingkungan dapat menangsang pertumbuhan dan perkembangan otak kiri dan
kanan pada anak perempuan dan laki-laki sehingga dapat mengembangkan
aspek intelektual, kepribadian, dan karakteranak secara optimal.

2- Mengembangkan kemampuan bahasa anak yang mengedepankan nilai-nilai
egaliter (keadilan dan kesetaraan gender) karena pada masa ini perkembangan
bahasa anak berkembang dengan pesat.

3. Pemenuhan hak anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya,
menyalurkan rasa ingin tahu, bakat dan minat anak tanpa tertendala oieh
pandangan yang bias gender.

4. Meningkatkan kualitas interaksi antara anak dan pengasuhnya sebagai dasar
pembentukan perilaku sosial anak pada masa dewasa yang mengedepankan
nilai-nilai keadilan dan kesetaran gender.

Keuntungan PAUD Responsif Gender

1. Membentuk anak-anak laki-laki dan perempuan yang sehat, cerdas, ceria, dan
berakhlak mulia.

2. Membentuk kemandirian anak laki-laki dariperempuan.
3. Mendorong kesuksesan anak laki-laki dan perempuan di sekolah sehingga lidak

dibutuhkan pendidikan khusus.



APLTKAST/ PRAKTEK PENDTDTKAN ANAK US|A DlNl(PAUD) YANG
RESPONSIF GENDER

Model Pembelajaran PAUD Responsif Gender

Prinsip-Prinsip Model Pembelajaran PAUD Responsif Gender:
a. Hotistik dan terpadu (hotistik berarti seluruh segenap aspek pertumbuhan dan

perkembangan jasmanidan rohani; terpadu berarti keterpaduan layanan gizi,
kesehatan dan pendidikan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam
suatu kesatuan program utuh dan proporsional dengan melibatkan
kerjasama yang erat anlara lembaga PAUD, tenaga pendidik PAUD dan
keluarga).

b. Berbasis keilmuan (berdasarkan temuan-temuan mutakhir dalam bidang
keilmuan yang relevan).

c. Berorientasi pada perkembangan anak baik laki-laki dan perempuan dengan
mempertimbangkan karakteristik individu, minat, dan pengalaman anak.

d. Berbasis pada masyarakat dengan memperhatikan potensi, norma, budaya
setempat untuk dapat bersaing secara global.

e. Menjunjung asas keadilan dan kesetaraan gender dalam rangka memperoleh
akses, manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga
untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani,
serta menjunjung tinggi prinsip harmonis.

Pendekatan Pelaksanaan Menu Pembelajaran Responsif Gender:
a. Berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak dengan

memperhatikan kebutuhan khusus biologis, kebutuhan psikososial anak,
keunikan,dan minat.

b. Belajar melalui bermain yang mampu mengembangkan seluruh aspek
perkembangan anak yang mencakup perkembangan fisik, afektif dan
estetika, kognitif, bahasa dan psikomotorik pada anak laki-laki dan
perempuan.
Mendorong kreatifitas anak untuk menghasilkan karya yang inovatif.
Lingkungan ditata agar kondusif untuk mendukung semua anak terlibat
secara aklif di semua kegiatan pembelajaran.
Pembelajaran memuat konsep-konsep pengetahuan yang dibangun secara
terpadu, tidak berdasarkan mata pelajaran.
Pembelajaran PAUD ditujukan untuk mengembangkan keterampilan hidup
sesuai dengan tahapan perkembangan anak untuk membangun kemandirian
anak,
Berbagai media pembelajaran PAUD dapat menggunakan bahan-bahan
yang tersedia di lingkungan dan bahan limbah yang tidak berbahaya bagi
kesehatan anak; Media dan sumber belajar yang digunakan di PAUD harus
responsif gender, yaitu memperhatikan kebutuhan spesifik dan kebutuhan
umum serta menghindari stereotipe yang merugikan lakiJakidan perempuan.

c.
d .

e .

f.

g
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lntegrasi Keadilan Gender Pada Area Perkembangan Anak

Area Deskripsi Mengacu pada
Per*embanqan

Integrasi keadilan gender

l-rstK Perubahan dasar fisik
seperti t inggi, berat
dan keterampilan
motorik

biososial Anak diberi kesempatan seluas-luasnya
untuk me.nil ih alat permainan yang
mampu merangsang perkembangan
motorik anak tanpa terkendala oleh bias
oender

Afektif dan
estetika

* Afektif: perubahan
sec€rra psikologis,
sosial,
kemampuan
emosional,
kepribadian, dan
befiubungan

* Estetika: meliputi
artistik, ekspresi
karaKeristik,
kesadaran sensori

Psikologis
Sosial
Emosional
kreatif

* Anak laki-laki dan perempuan dilatih
untuk dapat mengembangkan dan
mengadopsi sifat feminin dan
maskulin secara seimbang untuk
dapat digunakan sesuai kebutuhan.

* Anak laki-laki dan perempuan dilatih
untuk bekerjasama melalui
permainan bertukar peran sehingga
mereka mempunyai kemampuan
untuk saling menghormati dan
menqharoai perbedaan

Kognitif,
bahasa dan
psikomotori
k

Kemampuan mental
meliputi bahasa,
kognitif dan
psikomotor

Mental
lntelektual
berpikir

* Berlatih komunkasi antar peserta
didik dilatih untuk menggunakan
bahasa yang baik, santun dengan
menghindari kata*ata yang kasar
dan merendahkan salah safu jenis
kelamin.

* Anak laki-laki dan perempuan dilatih
dan diberi kesempatan untuk
mendapatkan pengetahuan dari
berbagai sumber belajar agar
mempunyai kemampuan
mengembangkan multi
inteleoensinva se€ra ootimal.

Indikator Model Pembelajaran Paud Yang Responsif Gender
a. Semua anak baik perempuan maupun laki-laki memperoleh akses,

partisipasi, dan manfaat yang sama dari kegiatan belajar, dengan
mengakomodasikan perbedaan minat, kebutuhan, dan bakat anak secara
individu;

b. Semua anak baik perempuan maupun laki-laki memperoleh hak yang sama
dalam belajar, yakni sama-sama dapat belajar secara aktif, kreatif, efektif,
dan menyenangkan;

c. Semua anak baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan dan cara
yang efeklif untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna dan memiliki
dan difasilitasi untuk saling berbagi pengalaman yang berbeda;

d. Berkurangnya pola-pola dan perilaku lembaga PAUD yang dapat
memarginalkan salah satu jenis kelamin; misalnya adanya kebebasan yang
sama antara laki-laki dan perempuan dalam memilih alat dan kegiatan
bermain:

e. Semua anak baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki kesulitan
belajar memperoleh bimbingan yang baik dan bermutu dari tenaga pendidik;
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f. Semua anak baik perernpuan maupun laki-laki diperkenankan memilikijenis
permainan dan memilih bermain peran yang beragam tanpa hambatan
budaya dan peran-peran tradisional;
Bahan ajar dan alat bermain yang ada seperti buku bacaan, balok, alat main-
peran yang terbebas dari materi yang rnemuat'genderstercotyre' .

Interaksi antara Tenaga Pendidik dan Peserta Dadik Usia Dini

Tenaga pendidik harus:
. Mempedakukan peserta didik usia dini laki-laki dan perempuan seca€ adil dan

setara dengan memperhatikan sifat-sifat pribadi dan kebutuhan spesifik
berdasarkan biologi dan individual. Misal: melatih peserta didik perempuan
maupun laki-laki untuk dapat memanfiaatkan toilet tanpa tergantung pada orang
lain, menyediakan tempat toilet yang disesuaikan dengan karakteristik fisik laki-
lakidan perernpuan.

. Memperlakukan pendekatan yang tepat pada peserta didik, jangan terlalu lembut
dan jangan terlalu kasar/keras, perhatikan kebutuhan spesifik dan kebutuhan
universal sisra. Misal: pendidik perlu memperhatikan sec€lra iepat peserta didik
yang memiliki kelainan penyakit seperti anemia, difable, asma, dll dan
menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan spesifiknya.

. Memberisosialisasi pada peserta didik usia dini tentang sifat-sifat individual dan
cana menghargai sesama jenis atau lawan jenis dan car:a kerjasama antar siswa
laki-laki maupun perempuan.

. Menghindari sikap dan perilaku yang mengarah pada pelecehan sosiat, seksual,
dan budaya pada peserta didik usia dini laki-.takidan perempuan.

. Menumbuhkan motivasi belajar, memilih mainan yang cocok dengan minat
peserta didik tanpa terikat oleh pembagian peran gender yang kaku.

. Mendorong peserta didik laki-laki dan perempuan untuk mandiri sesuai dengan
kebutuhan dasar yang spesifik dan yang universal.

. Mendorong peserta didik usia dini laki-taki dan perempuan agar sama-sama
memiliki sifat tekun, teliti, detil serta berani mengaktualisasikan dirinya tanpa
terkendala oleh perbedaan jenis kelaminnya.

. Tidak mentolerir sifat-sifat negatif peserta didik laki-laki (yang biasanya agak
membanlah, berontak, kurang telaten, dan kurang sabar) dan peserta didik
perempuan (yang biasanya cengeng, takut, tergantung, pemalu).

Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik Usia Dini.

Tenaga pendidik harus memperhatikan:

. Minat peserta didik laki-laki dan perempuan tanpa ter4rendala oleh
stereotipi gender.
Tenaga pendidik harus menumbuhkan dan merespon minat peserta didik laki-
laki dan perempuan yang bervariasi. Pendidik perlu menumbuhkan kemampuan
dan pengalaman belajar terhadap peserta didik laki-laki dan perempuan baik di
sekolah maupun di luar sekolah dengan memberi contoh tentang apa yang dapat
dilihat, dipelajari ataupun dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan

v .
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menumbuhkan kemampuan dan pengalaman belajar yang bervariasi, diharapkan
peserta didik memiliki cita-cita yang tinggidan tekad untuk mewujudkannya.

Kemampuan dan bakat.
Pendidikan perlu membimbing anak laki-laki dan peremouan sesuai dengan
kemampuan dan bakatnya. Kembanokan bakat yang menonjol darinya dan
eksplorasi secara maksimal. dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh
peserta didik memlaui stimulasi yang tepat. Anak laki-laki maupun perempuan
diberi kesempatan berkembang untuk meraih cita-cita yang tinggi. Misal:
o Tidak apa-apa bagi anak perempuan punya cita-cila menjadi presiden,

astronot, pilot, dokter, tentara, dan sebagainya.
o Tidak apa-apa bagi anak laki-laki untuk punya cita-cita menjadi guru TK, koki

(chef), desainer, dan sebagainYa.

Menciptakan lingkungan untuk perkembangan intelegensi anak usia dini
responsif gender.
o Ciptakan lingkungan yang memungkinkan anak laki-laki dan perempuan

untuk dapat mempeduas wawasannya tanpa terkendala oleh jenis
kelaminnya- Misalnya dengan memberikan buku-buku pengetahuan yang
sesuai dengan tingkat pemahaman anak, memberikan tontonan yang sanat
akan pengetahuan, menyediakan fasilitas dan membimbingnya dalam
memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak,
dan mengajaknya berdiskusi.

o ciptakan metode belajar yang menstimulasi rasa kasih sayang dan
menghargai potensi pada anak laki-lakidan perempuan. Anak hendaknya
diterima sebagaimana adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya.
Bila anak bukan seorang yang cerdas, tugas tenaga pendidik adalah tetap
memotivasinya agar dapat mengoptimalkan kelebihan-kelebihan yang masih
dimilikinya.

o Berikan kesempatan bermain kepada anak laki-laki dan perempuan sesuai
dengan minat dan perkembangan usianya tanpa terkendala oleh pembagian
peran gender yang baku. Perkembangan intelegensi juga dimungkinkan
dengan memberikan keleluasaan pada anak laki-lkai maupun perempuan
unhlk bermain. Dengan bermain, selain memberikan kesenangan/keceriaan,
anak juga dapat mengembangkan berbagai kemampuannya seperti
kemampuan berfikir, gerak motorik, emosi, sosial, bahasa, sikap jujur, kreatif
dan sportif.

o Berikan kesempatan kepada anak laki-laki dan perempuan untuk berekreasi.
Ajaklah anak untuk berkunjung ke beberapa tempat rekreasi seperti gunung,
pantai, musium, kebun binatang, dll. Hal ini akan menambah pemahaman
anak akan lingkungan sekitamya.

o Ciptakan hubungan yang relaks dengan anak laki-laki maupun perempuan.
Hubungan anak dan peserta didik yang relaks dapat membantu anak untuk
berani bereksplorasi dan menaruh minat yang besar untuk mempelajari
lingkungannya tanpa ierkendala oleh jenis kelaminnya. Seorang anak
membutuhkan perhatian yang disertai kasih sayang dan suasana gembira
yang bisa dirasakan pada saat ia tertarik mempelajari sesuatu.

o Berikan kesempatan pada anak laki{aki dan perempuan untuk mengatasi
hambatan dan mengambil keputusan. Apabila anak menemui hambatan
dalam mengatasi suatu masalah, berikan ia kesempalan untuk mencoba
mencari jalan keluamya dengan bimbingan orang tua. Hal ini penting agar
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anak terlatih untuk berfikir dan mengambil keputusan. Kemampuan ini sangat
mendukung anak untuk dapat mengembangkan potensi kecerdasannya.

. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam mengembangkan bakat
peserta didik adalah ;
o Yakinkan pada anak lakiJaki dan perempuan bahwa sukses bisa dicapaijika

mereka najin belajar.
o Mengajak anak bermain dan berlcicara. Ajak anak untuk berbagi pikiran

mengenai hat-hal yang baru terjadi, seperti apa yang terjadi sekitar rumah
dan apa yang anak lakukan sepanjang hari. Selain ilu juga anak dapat
dirangsang untuk mengarang cerita bersama-sama atau membacakan anak
sebuah dongeng dan bermain. Kesempatan perlu diberikan secara
bergantian kepada peserta didik laki-lakidan perempuan.

o Curahkan perhatian pada anak dan perhatikan hobi yang dimiliki anak laki-
laki maupun perempuan. Anak bisa didaftarkan ke tempat{empat belajar
sesuai dengan minat dan hobinya.

o Mengajak anak laki-laki maupun perempuan ke tempat{empal dimana
mereka bisa belajaq seperti ke toko buku, museum dan pusat-pusat kegiatan
rnasyarakat

o Ciptakan suasana yang tenang untuk belajar.

Mengembangkan Kurikulum/ Materi Bahan Ajar PAUD yang Berwawasan
Gender.

Tenaga pendidik harus:
. Mengintegrasikan konsep gender ke dalam kurikulum dengan bahasa yang

sederhana dan metolodogi yang responsif gender.
. Memasukkan dalam kurikulum mengenai berbagai metode pengajaran yang

dapat mendorong partisipasi aktif peserta didik anak usia dini baik perempuan
maupun laki-laki.

. Menyediakan akses bagi peserta didik anak usia dini baik perempuan maupun
laki-faki pada semua area kurikulum.

. Mengembangkan kurikulum yang digunakan untuk melakukan peran di keluarga
maupun di masyarakat.

. Memberikan saran bagi peserta didik usia dini perempuan dan laki-laki untuk
tidak mempunyai cita-cita tinggi dan percaya diri akan kemampuan dan potensi
dirinya.

. Menjamin bahwa buku pelajaran dan bahan-bahan ajar adalah sensitif gender
dengan memperhatikan pula aspek bahasa, gambar-gambar dan contoh-contoh
yang digunakan.
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contoh Pengasuhan Anak Usia Dini Responsif Gender dafam Keluarga:

. Pengasuhan anak usia dini responsif gender adalah mendidik anak
berdasarkan asas keadilan gender dalam memperoleh akses, manfaat,
partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarr.a untuk mewujudkan
sumberdaya manusia yang sehat jarnani dan rohani

. Pengasuhan anak usia dini perempuan dan taki-taki responsif gender
o Biasanya pengasuhan direkatkan pada peran rbu saja, namun

demikian pengasuhan yang ideal menuntut kemitraan peran ayah dan
ibu yang seimbang.

o Ayah dan ibu memperhatikan kepribadian individu (sifat-sifat introvert
/feminin dan e)droverumaskulin) dengan semua kelebihan dan
kelemahan serta potensi diri anaknya.

o Ayah dan ibu memperhatikan kebutuhan dan perlindungan biologis
(alat reproduksi) anak usia dini laki-laki dan perempuan.

o Ayah dan ibu mencari pendekatan yg tepat dalam berkomunikasi
dengan anak usia dini perempuan dan taki-raki dengan menjunjung
tinggi asas keadilan dan kesetaraan gender, dan menghindari
komunikasi yang kasar dan merendahkan diri anak.

o Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh
pengedian dengan memperlimbangkan bahwa perkembangan
psikososial anak perempuan tebih cr'pat 2 (dua) tahun dibanding[an
dengan perkembangan psikososial anak laki_laki.

o Ayah dan ibu mendidik anak usia dini untuk berkomunikasi dengan
santun kepada siapapun dan melatih anak usia dini untuk berbagi
makanan/ mainan (atau materi lainnya) dan bekerjasama denga-n
sa udara-saudara/ teman-terna nnya.

o Ayah dan ibu menumbuhkan molivasi dan minat belajar anak usia dini
dengan memberikan fasititas belajar yang memadai sesuai dengan
kebutuhan dan minalnya.

o Ayah dan ibu memberi kesempatan anak perempuan untuk bermain
peran menjadi dokter, pemimpin, pilot, arsitek dan sebagainya, dan
anak laki-laki untuk bermain peran menjadi koki (che\, dln bermain
masak-sakan, mencuci, dan menyeterika.

o Ayah dan ibu mengajak anak usia dini perempuan dan laki-laki untuk
membersihkan tempat iidur, kamar tidur, menyiapkan piring dan
makanan.

o Ayah dan ibu memberikan contoh perilaku nyata dalam kehidupan
sehari-hari tanpa bias gender, sehingga oapat oilaoikan role moaet
bagi anak laki-laki dan perempuannya.
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Saran BagiTenaga Pendidik untuk Menstimulasi Peserta Didik Usia Tiga Sampai
Lima Tahun

1. Perkembangan Anak Umur Tiga Tahun

lde bagi pendidiUtutor untuk mendorong Perkembangan Anak Umur
Tiga Tahun
r Per{<embangan Fisik

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu
menggunakan toilet dengan sedikit bantuan; rnampu berpakaian
dengan bantuan; mampu menangkap bola, menendang bola,
memanjat tangga kecil; mampu mengayuh sepeda roda tiga.

r Perkembangan Mental dan Bahasa
o Melatih peserta didik laki-laki dan perernpuan agar rnampu

mengamati, meniru dan suka menolong orangtua dalam tugas-tugas
sederhana.

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu
mendengarkan dan mengingat cerita sederhana.

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu mengulang
kata-kata dan suara.

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu bertanya
dengan kata-kata "Apa, dimana, siapa, dan mengapa?"

o Metatih peserta didik lakFlaki dan perempuan agar mampu bemyanyi
dan dapat melantunkan nada sederhana.

. Perkembangan Sosial dan Emosional
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu menerima

pendapat dan mengikuti petunjuk sederhana.
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu memilih

oranglua yang lebih disukai; mampu memilih antara dua pilihan.
o Melatih peserla didik lakFlaki dan perempuan agar mampu membuat

oEng tertawa karena perilakunya.
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu bermain

sendirian disekitar anak lain.
o Melatih peserla didik laki-laki dan perempuan agar mampu menjawab

apabila ditanya apakah kamu laki-laki atau perempuan?.
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2. Perkembangan Anak Umur Empat Tahun

lde bagi pendidik/tutor untuk mendorong Perkembangan Anak Umur Empat
Tahun
. Perkembangan Fisik

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar marnpu menggunakan sendok dan
garpu dengan baik;

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu berpakaian tanpa
banfuan; mampu berjalan dengan lurus; mampu melompat setinggi 5{ inchi; mampu
mengayuh sepeda roda tiga dengan sangat baik.

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu melompat dengan satu
kaki.

o Melatih peserta didlk laki-laki dan perempuan agar mampu melempar, menangkap
dan memanfulkan bola dengan baik.

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu membentuk obyek dari
lempung/c/ay.

o Perkembangan Mental dan Bahasa
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu mempelajari kata-kata

baru dengan cepat dan kemudian mampu dikomunikasikan dengan orangfua dalam
bentuk gurauan, obrolan, dan cerita.

o Melath peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu mengenali huruf apatrila
diajari; mampu mengenali kata{<ata dalam buku yang sederhana; mampu
menghitung 1-7 obyek.

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu melakukan pekerjaan
sehari-hari dengan urutan yang benar.

. Perkembangan Sosial dan Emosional
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu mengerti dan

mematuhi perafu ran sederhana.
o Melatih peserta d'rJik laki-laki dan perempuan agar menikmati ngobrol dan berdbkusi

akan sesuatu yang nyata.
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu memperlihatkan barang

miliknya atau kemampuan dirinya.
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar tidak takut kegelapan dan

monster.
o Melatih peserta dirJik laki-faki dan perempuan agar mulai mengerti arti bahaya.
o Melatih peserta dklik laki-laki dan perempuan agar tidak berbohong untuk melindungi

diri dan temannya.
o Melalih peserta didik laki-laki dan perempuan agar tidak suka marah apabila ada

kekecewaan.
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3. Perkembangan Anak Umur Lima Tahun

lde bagi pendidik/tutor untuk mendorong Perkembangan Anak Umur Lima
Tahun
. Perkembangan Fisik

o Melatih peserta didik laki-laki dan pe, ,jmpuan agar mampu berpakaian tanpa
banhran.

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu melempar,
menangkap dan memantulkan bola dengan baik.

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu mengayuh sepeda
roda tiga dengan sangat baik.

o Perkembangan Mental dan Bahasa
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu merencanakan

dan diskusi denga baik.
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu membangun

persahabatan dan pertemanan.
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu bercerita tentang

dirinya; mengerti cara membaca buku dari kiri ke kanan dan dari atas ke
bawah.

o Melafh peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu mengingat alamat
dan nomor telephon.

o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu menikmati
gurcuan dan tebak-tebakan, Mampu menghitung sampai 10 obyek.

' Perkembangan Sosial dan Emosional
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan mampu untuk bergiliran dan berlcagi

dengan orang lain.
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mampu bermain dengan temannya

sendiri dan tidak melibatkan anak baru.
o Melatih peserta didik laki-laki dan perempuan agar mempunyai keinginan mencoba

haLhal yang baru

Berlatih "Toilet Training" Pada Peserta Didik Usia Dini.

Tenaga pendidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Belajar menggunakan toilet untuk buang air kecil maupun besar merupakan
suatu peristiwa besar bagi kedihupan seoang anak usia dini (toddler). Hal ini
merupakan tanda adanya perubahan menjadi anak lebih besar. Kebanyakan
anak todler bersemangat dalam berlatih menggunakan toilet disertai dengan rasa
bangga apabila berlatih dengan baik .
Melatih anak toddler menggunakan toilet akan sangat mudah apabila anak
tersebut sudah siap secara frsik dan emosional. Apalagi keadaan toilet di
f ndonesia bermacam-macam tipenya, ada toilet jongkok, ada toilet duduk, dan
ada pula melatih buang air di pekarangan atau di sungai. Apapun jenis toiletnya,
seorang anak todler biasanya mulai siap berlatih toilet pada umur 2 sampai 3
tahun.
Sesuai dengan bentuk anatomi organ biologis anak laki-laki dan perempuan,
maka ada perbedaan cara melatih toilet antara anak laki-laki dan perempuan.
Anak perempuan biasanya mempunyai kendali kontrol yang lebih baik secara
fisik terhadap otol-otot kandung kemih dan kontrol lerhadap usus besar
danpada anak laki-laki. Oleh karena itu anak perempuan secara fisik lebih dapat
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mengontrol untuk buang air kecil dan besar daripada anak laki{aki. Seeara
umum dapat dikatakan bahwa anak perempuan berlatih toilet dengan baik pada
umur 2,5 tahun sedangkan anak laki-laki berlatih toilet dengan baik pada umur 3
tahun. Namun demikian, gambaran umum ini belum tentu benar karena setiap
anak, laki-laki maupun perempuan, mempunyai keunikar dan secara individual
mengalami kematangan fisik yang ber:.reda-beda.

r Rahasia sukses seorang anak dalam berlatih toilet tergantung dari kesabaran
dari pelatih (orangtua dalam hal ini lbu dan Ayah, dan tenaga pendidik di
sekolah), dan anak itu sendiri. Waktu lamanya latihan juga berpengaruh
terhadap kesuksesan anak berlatih loilet. Kesiapan emosional anak juga
sangat penting karena dalamberlatih loilet anak harus berhadapan dengan bau
kencing, bau kotoran, basah, dan kadang-kadang terasa gatal-gatal pada kulit.
Belajar hal-hal yang baru memang sangat menantang bagi anak usia dini (seusia
todler), namun demikian belajar menggunakan toilel mungkin tidak semenarik
belajar berlompat-lompat, memanjat, berlari atau berbicara. Pada umumnya,
seorang anak dapat bedatih toilet dengan baik dalam kisaran waktu latihan
antara 3 sampai 6 bulan, itupun harus berlatih tiap hari. Sekali lagi, setiap anak
adalah unik, ada kalanya anak dapat bedatih toilet dengan baik dalam hitungan
minggu saja, semua tengantung dari berbagai faktor, yaitu faktor anak itu sendiri,
faktor orangtua sebagai pelatih, dan faktor fasilitas toiletnya, apakah dalam
keadaan baik dan bersih atau kotor dan bau.

Cara Memilih Mainan yang Sesuaidengan Kebutuhan dan Minat Peserta
Didik Usia Dini .

Tenaga pendidik harus:
. Memberikan stimulasi otak anak, baik otak kiri untuk perkembangan kognitif,

maupun otak kanan untuk perkembangan psikotogi dan emosional. Mainan yang
membutuhkan pemikiran unluk mendesain, menganalisis seperti menyusun
balok, membentuk sesuatu akan berfungsi untuk menstimulasi otak kiri. Mainan
yang membuat perasaan menjadi sayang, peduli, dan empati akan berfungsi
untuk menstimulasi otak kanan. Oleh karena itu, jangan batasi anak usia dini
dalam memilih jenis mainan. Hal yang penting dalam memilih mainan adalah
soal keamanan dan jenis permainan yang sesuai dengan tahapan umumya.

. Apapun jenis mainan itu, peran tenaga pendidik sangat besar dalam memilihkan
jenis mainan yang cocok untuk peserta didiknya, baik laki-laki maupun
perempuan, sesuai dengan umumya, dan favoritnya. Masa anak prcschool
adalah masa-masa penuh dengan permainan karena melalui bermainlah anak
preschoolini belajar mengenali dunianya. Jadi masa belajar dan bermain inilah
yang menjadikan anak-anak preschoo/ sibuk setiap hari. Kesibukan secana fisik
dan psikologis membuat anak-anak prcschool mengalami perkembangan baik
ketrampilan baru atau perkembangan psikologi yang lebih tinggi. Anak
preschool menghabiskan sebagian besar waklunya untuk bermain boneka,
melempar bola, menarik dan mendorong mobil-mobilan, naik sepeda roda tiga
dan lainlain (Suminah & Sugiharto,2001;Abdoel lah & Sugiharto,2001 ,2002).
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JENIS MAINAN YANG COCOK SESUAI DENGAN UMUR ANAK

Departemen eluarga

UMUR ANAK
(TAHUN)

MAINAN YANG DAPAT DIPILIH MAINAN YANG HARUS DIHINDARI

l - J . Dough (leunpung/ malam)
. Crayon besar , Soft ball, Papan tulis
. Mainan kuda-kudaan dengan tempatduduk rendah
. Bola dengan berbagai .lenis dan ukuran minimal sedang
. Mobil-mobilan, lnstrumen musik, Topi, syal, sepatu
. Mainan yang dapat dinaiki dan kokoh, Buku

. Mainan yang ujungnya runcing
r Mainan yang terdiri atas bagian-bagian kecil
. Mainan dengan obyek kecil-kecil seperti koin,

kelereng, mote{ote
. Mainan elektronik, Mainan tentara-tentaraan
. Sepeda roda tiga dengan bangku yang agak linggi
. Mainan yano dapat dinaiki tetapi tidak kokoh

3 -4 . Dough (lernpung/ malam)
o Crayon besar, pewama yang dapat dicuci
. Boneka dengan pakaian yang sederhana
. Bola dengan berbagai jenis dan ukuran minimal sedang
. Mainan non+lektronik, Balok susun, telephon mainan
. Pakaian pesta, Tea sets yang tidak pecah, Balok-balok

plaslik. Kartu-kartu mainan, Buku

. Mainan elektronik

. Mainan tentara-tenbraan

. Kostum yang mudah terbakar

. Mainan yang ujungnya runcing

. Mainan yang dapat dinaiki tetapi tidak kokoh

11 R r Balok susun, Set konstruksi bangunan
. Lempung (clay)
r Mainan non-elektronik
. Pupet, Cat gambar
o Kartu-kartu mainan
r Inslrumen musik, Peralatan olah raga yang kecil
o Sepeda roda dua dengan roda kecil dengan roda kecil

cadangan
.  Buku

. Cat yang beracun atau minyak

. Konsum yang mudah terbakar

. Layangan yang terbuat dari aluminized polyester
r Mainan elektronik
. Mainan pistol-pistolan
. Kembang api

llmu Keluaroa dan Btr^ Met



JENIS MAINAN YANG COCOK SESUAI DENGAN SELERA ANAK USIA DINI

TUJUAN MAINAN STIMULASIOTAK
KIRI

JENIS MAINAN DAN PERAN
UNTUK ANAK PEREMPUAN

JENIS MAINAN DAN PERAN
UNTUK ANAK LAKI-LAKI

Mendesain Susun Balok ./
Mainan Lempung (Clay, daugh) "/ ./
Mobil-mobilan, pesawat, truk ./ .J

Menghafal
dan
menqanalisa

Mengenali huruf latin dan
angka; Mengenali nama-nama
binatanq, buah dan savuran

TI,.IJUAN MAINAN STIMULASI OTAK
KANAN

UNTUK ANAK PEREMPUAN UNTUK ANAK LAKI.LAKI

9 6 r t l  r l l

sayang
Boneka, Filih boneka barbie, teddy bear

(pink, hitam, coklat, putih), boneka
binatano

Pilih boneka laki-laki (Kent), teddy
bear (wama coklat, hitam, pulih),
boneka binatano

Berbagi Masak-masakan, peran gkat
minum the, rumah-rumahan

Pilih peran apa saja (masak,
makan, penyaii, jaga rumah, dll)

Pilih peran apa saja (masak,
maKan, rumahdl l



N BEFIMAIN UNTUK ANAK USIA DINI

JENIS BERMAIN KETERANGAN GAYA TUJUAN
Berolahraga sambi l
bermarn dan bersuara
(2-6 tahun)

.Melompat seperti katak

.Gaya jerapah minum

.Gaya bangau angkat satu kakisambil melebarkan sayap

.Gaya rajawali menukik dari langit sambil mengepak-ngepakkan sayapnya,
berlari memutar

.Gaya ular naga meliukJiukkan badan di tanah

.Gaya kuda marah sambil menendang-nendang kaki kanan dan kiri
rGava harimau laoar sambil menoendao-noendao menointio manosanva

.Melatih motorik kasar
rMelatih motorik halus

Berlat ih Makan sendir i
(3 tahun)

.Menyendok makanan, memegang gelas dan cangkir

.Makan di piring tidak tumpah dan habis

.Mencuci tangan dan piring dan gelas kecil (dari plastik)

.Melatih mandiri

Merapihkan mainan .Merapihkan dan menyayangi mainan
.Menyusun mainan di lemari (kotak mainan)
.Mengingat nama-nama boneka

oMelatih konlrol emosi
rMelatih caring dan mencintai
.Melatih motorik halus
oMelatih memori

Merapihkan tempat
t idur

.Menyusun dan merapirhkan bantal dan guling

.Merapihkan seprei

.Melioat selimut

rMelatih motorik halus
.Melatih kemandirian dan disiplin
. Berperilaku hidup sehat

Mernelihara diri sendiri .Menyikat gigi sendiri
.Mandi sendiri
.Memilih pakaian dan mengenakan pakaian
rMemakai sepatJ dan menalikan tali sepatu6

rMelatih mandiri
. Berpe rilaku hidup sehat
.Melatih disiplin

Bermain Bersama
Teman

.Menyapa teman baik laki-laki dan perempuan
oMenolong teman
.Mengingatdan mengenal nama-nama teman

rMelatih kontrol emosi
.Melatih caring, mencintai, berbagi,
empati, bersabar, toleransi,
esteem

Memanjat Pohon yang
Rendah

.Memanjat dengan hati-hati (pakai celana pendek abu celana panjang) oMelalih kontrol emosi (berani)
rMelatih motorik kasar

Berenang .Pemanasan di luar kolam air
.Masuk ke dalam air (kolam yang dangkal)
.Menogerakkan tanqan dan kaki, berlompat dan berialan di dalam air

oMelatih motorik kasar,
keseimbangan



PENUTUP

Pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab semua pihak, baik
pemerintah, keluarga, dan masyarakat dengan tujuan untuk mempersiapkan anak agar
mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan membekali
dirinya agar berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan pendidikan anak usia dini yang berwawasan gender adalah untuk
mengembangkan potensi anak baik laki-laki maupun perempuan agar menjadi manusia
yang berkarakter mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, disiplin dan menjadi
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Makalah ini memberikan
suatu pemahaman awal kepada para tenaga pendidik PAUD mengenai pengenalan
pendidikan usia dini beruawasan gender dan beberapa aplikasi yang dapat
dilaksanakan di lembaga PAUD sehari-hari.

Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pendidik PAUD pada
khususnya, dan keluarga serta masyarakat luas pada umumnya dalam meningkatkan
pengetahuan dan ketenampilan praktisnya sehari-hari untuk mewujudkan kualitas
sumberdaya manusia yang berkarakter baik dan cerdas.

Wassalamu Alaikum Wr Wb.
Penulis
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