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Dengan mempertimbangkan kondisi anak-anak usia dini di negara ini 
dan dengan melihat patron bukti internasional terkait dengan nilai 
pendidikan dan pengembangan anak usia dini (early childhood education 
dan development, ECED), pemerintah Indonesia telah menerapkan 
kebijakan dan program yang memprioritaskan tahun-tahun awal dalam 
kehidupan anak usia dini. Langkah penting pertama dilaksanakan 
pada tahun 2001 dengan pembentukan Direktorat baru yang khusus 
menangani anak-anak usia dini didalam struktur Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Advokasi awal dari Direktorat ini di  lingkungan 
Pemerintah dan masyarakat luas telah memengaruhi pengembangan 
kebijakan, mengalokasikan sumber daya tambahan untuk layanan 
PPAUD berbasis masyarakat, dan menciptakan strategi untuk memicu 
kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya masa usia dini anak. 
Langkah penting kedua yaitu ketika Pendidikan Anak Usia Dini masuk 
dalam bagian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 
2003 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan dan 
Budaya tahun 2004.
 Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah 
proyek yang berupaya untuk meningkatkan kesiapan anak usia dini 
di masyarakat pedesaan yang miskin secara nasional melalui layanan 
layanan anak usia dini. Satu tahun kemudian, kebutuhan untuk 
mempertimbangkan layanan PPAUD secara holistik di semua sektor dan 
domain pengembangan anak menjadi hal yang diakui oleh pemerintah 
dengan dikeluarkannya strategi kebijakan dan panduan yang cukup 
ambisius. Pengembangan standar nasional untuk PPAUD oleh Badan 
Standar Nasional  Pendidikan (BSNP) pada tahun 2009 memperjelas 
posisi Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tingkat pertama sistem 
pendidikan di Indonesia. 
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 Satu penghambat yang selama ini menghalangi koordinasi yang lebih 
baik dalam penyediaan layanan PPAUD dihilangkan ketika direktorat 
pendidikan yang menangani “formal” dan “non formal” digabung 
menjadi satu unit pada tahun 2010 dan bertanggung jawab untuk semua 
kegiatan PPAUD. Selain itu, sensus PPAUD pertama pada tahun 2011 
telah mulai memberikan data esensial bagi para peneliti dan pembuat 
kebijakan dan akan dilanjutkan untuk memberikan informasi penting 
sebagai dasar penetapan keputusan-keputusan PPAUD di masa datang. 
 Tonggak-tonggak kemajuan ini sangat serupa dengan yang ditemui di 
negara-negara lain yang telah bekerja keras untuk membawa pendidikan 
anak usia dini ke dalam agenda kebijakan nasional. Meskipun kemajuan 
telah diperoleh sedemikian rupa, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh 
Indonesia saat ini juga serupa dengan yang dihadapi oleh negara-negara 
dengan tingkat pendapatan menengah dan rendah. Salah satu contoh 
adalah angka partisipasi anak ke layanan PPAUD. Seorang anak berusia 4 
tahun dari golongan 20% terkaya dari penduduk negara ini, memiliki 40 
persen kemungkinan untuk mendaftar di layanan PPAUD. Sebaliknya, 
anak usia 4 tahun dari golongan 20 % termiskin dari penduduk negara 
ini hanya memiliki kemungkinan 16 persen untuk mendaftar di layanan 
PPAUD. Sebagian besar layanan PPAUD diselenggarakan oleh pihak 
swasta dalam berbagai format yang dimaksudkan untuk merangkul 
kelompok usia yang berbeda-beda dan beberapa kementerian yang 
berbeda mengatur layanan ini. Pengaturan ini menggarisbawahi adanya 
tantangan yang masih berlanjut dalam mengkoordinasikan layanan dan 
memastikan bahwa layanan berkualitas tinggi diberikan oleh semua 
penyedia layanan. 
 Dengan latar belakang tersebut, buku ini menggunakan data Indonesia 
untuk menjawab lima pertanyaan yang bermakna untuk penelitian, 
kebijakan, dan praktek di dalam dan di luar Indonesia: 

1. Apakah yang dikatakan oleh bukti bukti global terkait pentingnya 
pendidikan dan perkembangan anak usia dini (early childhood education 
dan development, ECED), dan kebijakan serta program seperti 
apa yang telah diterapkan oleh Indonesia untuk mempromosikan 
PPAUD? 

2. Apa pola pengembangan di antara anak-anak usia dini di desa-desa 
miskin di Indonesia dan bagaimana pengembangan itu terkait dengan 
karakteristik keluarga dan layanan PPAUD yang umumnya tersedia 
untuk mereka? 

3. Apa saja proses dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan 
proyek PPAUD berbasis masyarakatdi 50 kabupaten miskin di 
Indonesia? 
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4. Apa saja yang dapat dipelajari dari hasil jangka pendek evaluasi acak 
dampak proyek terhadap pengembangan anak usia dini? 

5. Apa saja pertimbangan mendalam yang dapat diperoleh dari 
penelitian ini yang dapat memberikan informasi bagi pengembangan 
kebijakan dan praktek di masa depan di Indonesia dan negara lain? 

Pengalaman yang diperoleh dan hasil penelitian yang dibahas dalam 
buku ini secara khusus relevan untuk para:

• Peneliti di bidang pengembangan anak usia dini dan evaluasi  program
• Para pembuat kebijakan di dalam dan luar Indonesia
• Penyedia layanan anak-anak usia dini
• Penyedia layanan pengembangan profesi
• Pendukung layanan anak-anak usia dini yang berkualitas 

Penelitian Anak Usia Dini dan Anak Usia Dini di Indonesia

Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, Indonesia telah mengalami 
pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan berupaya mencapai 
progreskemajuan yang ditargetkan pada Millennium Development Goals 
(MDGs). Meskipun demikian, untuk keluarga miskin, peningkatan-
peningkatan ekonomi nasional hanya memberikan sedikit pengaruh 
terhadap kesehatan dan pendidikan mereka. Kemiskinan dan kurangnya 
kesempatan-kesempatan terkait terus menjadi tantangan bagi 
pengembangan anak, kesiapan bersekolah dan kemajuan pendidikan 
untuk banyak anak Indonesia seperti yang dibahas di Bab 1. Angka 
kejadian anak yang pertumbuhannya pendek (dibawah standar tinggi 
badan sesuai dengan usia) masih tetap tinggi, bahkan jika dibandingkan 
negara-negara lain dengan tingkat ekonomi yang sama. Anak-anak miskin 
di Indonesia memiliki kemungkinan lebih kecil untuk didaftarkan ke 
program pra-sekolah, apalagi untuk melanjutkan pendidikan mereka 
ke tingkat menengah pertama dan menengah atas dan (jika mereka 
tetap bersekolah) lebih kecil kemungkinannya untuk berprestasi baik 
secara akademis dibandingkan dengan teman-teman mereka yang lebih 
mampu. 
 Bukti internasional menggarisbawahi pentingnya tahun-tahun awal 
dan nilai intervensi dini sebagai alat untuk menekan efek-efek negatif 
kemiskinan terhadap hasil pengembangan anak dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. Jelas bahwa pengembangan anak, termasuk 
kesejahteraan fi sik dan perkembangan motorik, bahasa dan membaca, 
serta pengembangan kognitif, pengetahuan umum, sosial dan emosi 
anak usia dini yang merupakan produk dari berbagai pengaruh yang 
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saling berhubungan dari mulai lingkungan keluarga sampai adanya 
ketersediaan dukungan masyarakat hingga kebijakan nasional secara 
luas serta sumber daya ekonomi. Lingkaran pengaruh ini (gambar 1) 
digunakan sebagai dasar penyusunan kerangka penulisan buku ini.

Gambar 0.1 Lingkaran Pengaruh pada Perkembangan Anak
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 Kemiskinan menjadi hambatan/tantangan bagi perkembangan 
di semua tingkatan. Namun, baik di negara maju maupun negara 
berkembang, hasil penelitian menunjukkan manfaat daripelayanan 
Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD atau ECED)
bagi kesehatan dan perkembangan anak pada jangka pendek maupun 
jangka panjang serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dari investasi di 
bidang PPAUD. 
 Penelitian juga menunjukkan bahwa pelayanan paling efektif dimulai 
pada saat kelahiran, melibatkan keluarga, dan menargetkan anak-
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anak yang sangat tidak mampu, diberikan secara intensif dan cukup 
lama, serta bersifat holistik: pelayanan mencakup kesehatan, gizi, dan 
pengasuhan sebagai tambahan terhadap pendidikan. 
 Fakta fakta ini telah mempengaruhi perhatian pemerintah yang 
besar terhadap pengembangan kebijakan dan layanan pendidikan dan 
pengembangan anak usia dini di Indonesia. Sebagai hasilnya, pemerintah 
telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat lingkungan 
kebijakan untuk PPAUD. Langkah-langkah ini mencakup didirikannya 
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, membuat PPAUD menjadi 
prioritas dalam dokumen perencanaan nasional, dan diterbitkannya 
standar PPAUD nasional. Dengan dukungan dari Bank Dunia dan mitra 
pembangunan lainnya, Pemerintah telah memberikan layanan anak 
usia dini di 6000 masyarakat miskin di 50 kabupaten di Indonesia. 
Pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman ini menjadi fokus utama 
dalam buku ini. 

Anak Usia Dini di Masyarakat Pedesaan Berpenghasilan Rendah: 

Kegiatan apa yang mereka lakukan dan Apa yang Mereka Butuhkan? 

Pendidikan anak-anak usia dini dan inisiatif pengembangannya telah 
menjadi agenda kebijakan Indonesia selama beberapa tahun. Sebagai 
hasilnya, data terkait angka partisipasi anak usia dini dalam layanan 
PPAUD tersedia, meskipun sumber-sumber yang berbeda memiliki 
defi nisi-defi nisi berbeda terkait dengan angka partisipasi anak usia dini 
dalam layanan PPAUD. Sebaliknya dibandingkan dengan ketersediaan 
informasi perihal partisipasi anak usia dini, sedikit sekali informasi yang 
tersedia terkait dengan hasil akhir pengembangan anak usia dini. Buku 
ini menyajikan kekurangan informasi tersebut melalui berbagai penilaian 
anak usia dini yang dilakukan pada tahun 2009 dan 2010 (boks 1). 
 Penilaian-penilaian ini, yang beberapa di antaranya baru digunakan 
pertama kali di Indonesia, dibahas di Bab 2. Penilaian-penilaian ini 
mencakup pengukuran tinggi dan berat badan setiap anak; Early 
Development Instrument (EDI), yang merupakan penilaian lima dimensi 
kesiapan bersekolah (Janus dan Offord 2007); Strengths and Diffi culties 
Questionnaire (SDQ), yang menilai perkembangan sosial dan emosional 
(Goodman 1997); the Dimensional Change Card Sort (DCCS), yang 
menilai keterampilan fungsi eksekusi (Zelazo 2006); dan berbagai 
tugas lain untuk menilai kemampuan anak di sejumlah domain yang 
dilakukan langsung oleh anak atau, jika perlu, dilaporkan oleh ibu anak 
tersebut (diadaptasi dari Philippine Offi ce of Population Studies 2005). 
Jika dipadukan, ukuran-ukuran ini memberikan informasi terkait 
kemajuan anak di semua domain kunci perkembangan yang dianggap 
penting untuk kesiapan anak bersekolah. 
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Perkembangan Anak Memperlihatkan Adanya Keberhasilan namun 

ada beberapa aspek yang membutuhkan Perhatian 

Dari segi perkembangan fi sik, sampel anakusia dini dari desa miskin ini 
memperlihatkan banyaknya kasus anak usia dini bertubuh pendek, kurus 
dan berat badan rendah dilihat dari segi usia. Persentase anak dengan 
masalah-masalah pertumbuhan ini menjadi agak menurun seiring 
bertambahnya usia anak, tetapi masih sangat tinggi jika dibandingkan 
dengan anak-anak di negara lain dan konsisten dengan statistik nasional 
untuk Indonesia. 
 Dalam domain perkembangan bahasa, kognitif, dan konseptual, secara 
rata-rata anak-anak dalam sampel ini belum mempunyai keterampilan 
kesiapan bersekolah yang mendasar sesuai dengan umur mereka dalam 
hal kemampuan membaca - menulis, matematika, dan aspek-aspek 
penyelesaian masalah kognitif lain. Seperti yang dilaporkan oleh ibu 
mereka, anak-anak ini kelihatannya tidak terlalu tertarik dengan domain-
domain tersebut. Perkembangan kognitif dan perkembangan konseptual 
anakusia dini memang meningkat seiring dengan bertambahnya 
usia mereka, tetapi kompetensi mereka di domain ini masih rendah 
dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka di lingkungan yang lain. 
Selain itu, perkembangan konseptual anak, seperti yang dicerminkan 
oleh kemampuan mereka untuk menggambar manusia dan rumah 
secara detil, sangat terbatas pada usia 4 tahun tetapi meningkat pesat 
pada usia 5 tahun. Terlihat, variasi yang luas dalam hal kemampuan 
anak.
 Penilaian keterampilan fungsi eksekusi anak-anak menunjukkan 
bahwa anak-anak dalam kelompok sampel ini kelihatannya kemampuan 
mereka dalam membuat rencana dan mengelola pemikiran dan perilaku 
mereka akan berkembang pada tingkat yang kurang lebih sama dengan 
anak-anak di negara lain. 

Boks 0.1 Data Rinci mengenai Perkembangan Anak tetapi belum Mewakili 

Secara Nasional

Data yang menggambarkan perkembangan sampel anak usia dini di 310 desa miskin di 
sembilan kabupaten di Indonesia dengan menggunakan berbagai ukuran yang telah 
divalidasi secara internasional di berbagai domain anak, mulai dari kesehatan fi sik dan 
kesejahteraan fi sik hingga ke perkembangan kognitif. Dua kohort usia anak dinilai: pada 
tahun 2009, ketika anak berusia 1 dan 4 tahun dan pada tahun 2010 ketika anak berusia 
2 dan 5 tahun. Kesembilan kabupaten ini merupakan bagian dari 50 kabupaten peserta 
proyek yang sedang berjalan, dimana menyediakan perluasan akses penyelenggaraan 
layanan PPAUD bagi anak anak berusia antara 0 - 6 tahun. 
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 Terkait dengan komunikasi dan pengetahuan umum, anak-anak 
ini memiliki performa lebih baik di area ini dibandingkan dengan 
domain kognitif yang lebih terkait dengan sekolah dan perkembangan 
konseptual. Secara umum, mereka dilaporkan berbicara dengan jelas dan 
mengekspresikan keinginan dan kebutuhan mereka kepada orang lain. 
Anak-anak dalam sampel ini dapat bermain secara imajinatif, bercerita, 
dan memperlihatkan pemahaman terhadap dunia sehari-hari di sekitar 
mereka. 
 Dalam hal perkembangan sosial dan emosional, anak-anak dari 
kelompok sampel ini sebagian besar melakukannya dengan baik. Para 
ibu menggambarkan anak-anak mereka sebagai anak yang mandiri dan 
kooperatif dan mereka melaporkan sedikit masalah perilaku atau contoh 
kesulitan emosional. Meskipun demikian, juga menurut ibu mereka, 
anak-anak ini tidak memperlihatkan kekuatan dalam perilaku prososial 
yaitu bersifat ingin membantu dan memperhatikan sesama. 

Rata-Rata, Lingkungan Rumah Kehilangan Kesempatan untuk 

Mendorong Perkembangan Positif 

Kegiatan sehari-hari
Banyak kesempatan sehari-hari untuk mendukung perkembangan anak 
anak dalam sampel ini yang tidak dimanfaatkan di lingkungan rumah.
Mayoritas orang tua dari anak-anak ini tidak pernah membacakan buku 
kepada anak-anak mereka atau bercerita kepada mereka, keduanya 
merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi kompetensi bahasa 
dan kemampuan membaca di kemudian hari bagi anak-anak. Sekitar 
seperempat dari ibu-ibu di desa-desa tersebut melaporkan bahwa anak-
anak mereka tidak pernah main di luar rumah dan 17 persen anak 
berusia 4 tahun tidak pernah menggambar atau mencoret-coret di 
rumah. Lebih jauh lagi, anak-anak yang tinggal di keluarga termiskin 
lebih sedikit memiliki pengalaman semacam ini. 

Praktek pemberian makanan oleh ibu
Seperti halnya ibu-ibu di bagian-bagian lain di Indonesia, sampel ibu 
ibu ini juga tidak memberikan ASI ekslusif sesuai dengan jangka waktu 
yang direkomendasikan. Makanan sehari-hari anak-anak, seperti yang 
dilaporkan oleh ibu mereka, lebih sering diberi makanan ringan (snack) 
daripada sayuran atau susu. 

Praktek pengasuhan anak
Karena pengasuhan anak dengan kualitas tinggi berhubungan dengan 
perkembangan anak yang lebih baik, wawancara praktek pengasuhan 
anak yang terdiri dari 24 item digunakan untuk menilai kehangatan, 
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konsistensi, dan ketidakramahan ibu (atau pengasuh utama lainnya) 
terhadap anak mereka. Ibu yang memiliki anak yang lebih tua dan 
lebih muda dilaporkan menggunakan praktek serupa, dengan beragam 
variasi yang diterapkan antar orang tua dalam tata cara membesarkan/
pengasuhan anak mereka. 

Akses terhadap Layanan PPAUD yang Terjangkau di Desa-Desa 

Miskin Terbatas 

Karena data ini dikumpulkan sebelum layanan proyek tersedia, 
informasi yang diperoleh terkait jenis layanan PPAUD yang tersedia 
menunjukkan kondisi yang umum ditemui di desa. Hanya sepertiga dari 
dusun-dusun dalam penelitian ini yang memiliki playgroup atau taman 
kanak-kanak. Seperti di Indonesia pada umumnya, taman kanak-kanak 
pada umumnya melayani anak berusia 4 tahun ke atas dan dijalankan 
oleh pihak swasta sehingga membuat layanan ini tidak terjangkau oleh 
sebagian besar keluarga termiskin. Umumnya, layanan PPAUD yang ada  
adalah Posyandu yang biasanya dijalankan oleh para relawan dengan 
layanan satu bulan sekali yang ditujukan terutama untuk mengikuti 
pertumbuhan dan kesejahteraan fi sik anak. 

Rata-Rata, Anak dari Keluarga yang Kurang Berpendidikan dan 

Termiskin Mengalami Kemajuan Perkembangan yang Paling Lambat 

Meskipun desa-desa di dalam sampel ini umumnya miskin, namun masih 
memungkinkan untuk melihat perkembangan anak usia dini terkait 
dengan pendidikan orang tua dan kemiskinan. Secara keseluruhan, 
hasil-hasil ini memperlihatkan bahwa pada masyarakat berpendapatan 
rendah sekalipun, anak-anak termiskin dan anak-anak dari orang tua 
yang kurang berpendidikan cenderung untuk kurang berkembang dalam 
banyak aspek dalam perkembangan awal mereka.

Di Luar Keluarga: Anak-Anak yang Tinggal di Kabupaten yang Lebih 

Miskin dan Masyarakat yang Lebih Miskin dalam Satu Kabupaten 

Berkembang Kurang Baik 

Skor kerentanan perkembangan anak sebagai salah satu ukuran utama 
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Early Development Instrument, 
diperbandingkan dengan sampel antar kabupaten peserta studi. Karena 
kabupaten-kabupaten ini dipilih untuk tingkat kemiskinannya yang 
tinggi, tidaklah mengejutkan bahwa rata-rata skor kerentanan anak juga 
tinggi. Meskipun demikian, dalam kabupaten, terdapat bukti bahwa 
perbedaan sosioekonomi, yaitu anak-anak yang tinggal di rumah tangga 
termiskin, memiliki kerentanan perkembangan terbesar, khususnya 
dalam domain bahasa dan keterampilan kognitif. 
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Jika digabungkan: Pengasuhan Anak Positif dan Partisipasi Anak ke 

layanan PPAUD Berkontribusi terhadap Pengembangan Positif 

Dengan mempertimbangkan patron pengembangan dan  karakteristik 
lingkungan rumah yang dirangkum di atas, Bab 2 mempertimbangkan 
apakah kedua pengaruh potensial dalam lingkungan anak, yaitu 
praktek pengasuhan anak usia dini di dalam keluarga dan partisipasi 
anak dalam layanan PPAUD, dapat meningkatkan perkembangan anak. 
Analisis menunjukkan bahwa lingkungan rumah yang memberikan 
lebih banyak stimulasi dan akses kepada layanan PPAUD meningkatkan 
Pengembangan Positif bagi anak. Keduanya mempengaruhi perbedaan 
dalam pengembangan anak, bahkan ketika faktor anak usia dini lainnya, 
rumah tangga, dan karakteristik desa diperbandingkan. Pesan ini sangat 
menyegarkan karena kedua pengaruh tersebut secara khusus dapat 
diperbaiki dan diubah melalui strategi-strategi praktis. 

Menyediakan dan Mengevaluasi Layanan untuk Anak Usia Dini dari 

Kelompok Berpenghasilan Rendah 

Kekhawatiran terkait perkembangan saat ini dan di masa datang pada 
anak-anak usia dini secara nasional, telah mendorong Pemerintah 
Indonesia untuk mengembangkan ECED proyek yang mencakup 
implementasi layanan PPAUD di hampir 3000 desa di 50 kabupaten 
berpendapatan rendah dan dikembangkannya sistem PPAUD yang 
berkualitas dan berkesinambungan. Bab 3 memaparkan dasar pemikiran 
untuk dan implementasi serta evaluasi proyek dengan fokus terutama 
pada dampaknya terhadap hasil pengembangan anak dalam jangka 
waktu pendek dari evaluasi midline. 

Proyek ECED: Latar Belakang dan Implementasi 

Tujuan program PPAUD adalah untuk meningkatkan pengembangan 
kapasitas anak-anak dari keluarga miskin secara menyeluruh (holistic) 
dan kesiapan untuk pendidikan lebih lanjut dalam sistem program 
PPAUD yang berkualitas dan berkesinambungan. Tujuan proyek ini 
adalah: 

1. Untuk meningkatkan pemberian layanan PPAUDyang terintegrasi 
melalui mekanisme berbasis masyarakat dengan target masyarakat 
yang kurang mampu

2. Untuk mengembangkan sistem yang berkelanjutan untuk PPAUD 
yang kualitas.

3. Untuk membangun pengelolaan, monitoring, dan evaluasi program 
yang efektif.
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 Kegiatan-kegiatan proyek telah mencakup pengembangan kebijakan 
PPAUD dan upaya peningkatan kapasitas oleh pemerintah di tingkat 
nasional dan daerah, peningkatan kesadaran terkait pentingnya PPAUD 
di desa, melatih anggota masyarakat untuk berperan sebagai guru 
PPAUD, dan monitoring dan evaluasi kegiatan proyek. 

Proses perencanaan partisipatoris dalam mengembangkan layanan 
PPAUD berbasis masyarakat 
Proyek PPAUD menggunakan proses tahap demi tahap untuk 
mengidentifi kasi kabupaten dan masyarakat target di dalam kabupaten 
terpilih berdasarkan kriteria-kriteria obyektif termasuk kemiskinan 
dan tingkat komitmen kabupaten dan desa terhadap PPAUD. Dengan 
menggunakan proses pengembangan berbasis masyarakat (community-
driven development, CDD) yang serupa dengan yang diterapkan pada 
sejumlah proyek lainnya di dalam dan di luar Indonesia, fasilitator lokal 
terlatih membantu anggota masyarakat mengidentifi kasi kebutuhan 
PPAUD mereka dan menyiapkan proposal untuk dana hibah kecil 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagian besar masyarakat 
menggunakan sumber daya mereka sendiri untuk mendirikan pusat 
layanan Kelompok Bermain dengan merenovasi fasilitas yang sudah ada 
terutama melayani anak berusia 3 sampai 5 tahun, dengan sejumlah 
sub-layanan di dusun sekitarnya. Guru yang melayani, dipilih oleh 
masyarakat dan dilatih melalui proyek PPAUD, pusat-pusat layanan 
ini umumnya beroperasi setidaknya 3 hari seminggu, biasanya selama 
2 jam sehari. Hingga saat ini, pusat-pusat ini telah melayani lebih dari 
500.000 anak. 

Desa memilih individu setempat untuk dilatih sebagai personel PPAUD 
Desa menggunakan kriteria objektif untuk mengidentifi kasi dua 
individu dari desa tersebut sebagai calon tenaga guru di layanan PPAUD 
untuk setiap lokasi. Sebagai respon terhadap realitas tingkat pendidikan 
pada umumnya di desa-desa proyek, persyaratan minimum adalah 
menyelesaikan SMP dengan kriteria tambahan termasuk ketertarikan 
kepada anak usia dinidan komitmen terhadap PPAUD. 
 Pelatihan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berjenjang 
(cascade) dengan menggunakan modul-modul yang dibuat oleh Tim 
Spesialis Pendidikan Anak Usia Dini Nasional atau National Early 
Childhood Specialist Team (NEST). Setelah dilatih, NEST kemudian 
melatih sekitar 200 master trainers tingkat Kabupaten dan Provinsi 
selama 500 jam. Para pelatih ini kemudian memberikan pelatihan 200 
jam kepada calon guru dan pekerja pengembangan anak (CDWs), 
dalam dua blok dengan masing-masing 100 jam sebelum calon guru 
dan CDWs memulai pekerjaan mereka dengan anak-anak dan keluarga 
di desa yang bersangkutan, ataupun sekaligus 200 jam.
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Hasil Evaluasi Dampak pada Pertengahan Proyek (Midline)
Kami melaporkan hasil dari evaluasi dampak yang sedang berjalan 
dengan menggunakan analisis eksperimental dan non eksperimental 
terhadap efek jangka pendek atas partisipasi anak di layanan PPAUD 
dan pengembangan anak.
 Rancangan evaluasi dampak bergantung pada fakta bahwa proyek 
diimplementasikan dalam beberapa fase. Evaluasi dampak proyek 
PPAUD menggunakan data dari dua kohort anak yang diteliti pertama 
kali pada tahun 2009 (baseline) dan sekali lagi pada tahun 2010 (midline). 
Kohort anak yang lebih muda baru berusia satu tahun saat pertama kali 
diteliti (baseline) dan berusia dua tahun ketika mereka diteliti untuk 
kedua kalinya (midline). Kohort yang lebih tua berusia 4 tahun pada 
tahun 2009 dan 5 tahun pada tahun 2010. 
 Desa-desa dengan layanan yang didukung proyek mengalami 
dampak positif dari partisipasi anak di layanan PPAUD. Analisis dampak 
memperlihatkan bahwa proyek PPAUD memiliki efek positif yang 
jelas dan bermakna secara statistik terhadap partisipasi anak di layanan 
PPAUD di desa-desa proyek (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, 
partisipasi anak di layanan-layanan yang diberikan oleh proyek). Efek ini 
dapat dilihat untuk kedua kohort anak. Efek jangka pendek adalah yang 
terbesar. Saat anak tumbuh semakin besar dan desa memiliki layanan 
PPAUD yang didukung proyek untuk waktu yang lebih lama, dampak 
partisipasi anak menjadi lebih kecil. 
 Dampak paling positif ditemui pada hasil pengembangan pada anak 
yang paling tidak mampu. Kami menemukan efek positif yang bermakna 
secara statistik untuk anak-anak dari keluarga yang lebih miskin, untuk 
anak perempuan, dan untuk anak-anak yang tidak berpartisipasi pada 
baseline dan tinggal di desa dengan layanan PPAUD dari proyek. Hasil 
positif yang patut dicatat terlihat dalam domain perkembangan bahasa 
dan kognitif, domain yang paling rentan pada anak-anak tersebut ketika 
dinilai pada baseline. Hasil-hasil ini muncul ketika membandingkan 
desa peserta proyek yang  telah sembilan bulan berpartisipasi dengan 
desa-desa tanpa layanan proyek. 
 Sebaliknya, data hanya memperlihatkan sedikit dampak terhadap 
pengembangan anak umumnya yang tinggal di desa tempat layanan 
PPAUD yang didukung proyek sudah dilaksanakan. Sebagian besar 
estimasi untuk anak-anak ini mengarah ke arah positif tetapi tidak 
bermakna secara statistik. Temuan ini sesuai dengan dugaan dan 
menggarisbawahi pentingnya pendekatan bertarget terhadap penyediaan 
layanan PPAUD. 
 Tidak ada dampak yang terlihat pada hasil akhir gizi atau praktek 
pengasuhan. Pada midline tidak terdapat dampak dari adanya  proyek 
PPAUD di desa terhadap penggunaan praktek pengasuhan yang lebih 
positif di kalangan orang tua atau pada indikator gizi anak. Kondisi 
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ini sama baik untuk kohort yang muda maupun yang lebih tua dalam 
sampel. 

Pandangan mendalam dari Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan 

dan Praktek 

Dengan visi yang luas untuk pentingnya layanan anak usia dini, banyak 
negara, termasuk Indonesia, sedang bergerak menuju sejumlah inisiatif 
yang ambisius. Bab 4 ditulis berdasarkan bab-bab sebelumnya untuk 
menyoroti padangan mendalam terhadap perkembangan anak di 

Indonesia dan perencanaan, implementasi serta evaluasi midline proyek 
PPAUD dan mengaitkan pandangan-pandangan tersebut dengan 
prioritas PPAUD yang muncul. Empat prioritas didiskusikan dengan 
penempatan masing-masing prioritas ke dalam salah satu lingkaran 
pengaruh yang telah digunakan sebagai kerangka penyusunan buku ini. 

Pengaruh Karakteristik Anak-Anak Saat ini 

Suatu upaya untuk memperoleh penilaian yang valid terhadap 
kesehatan dan perkembangan anak usia dini harus dibuat sehingga 
hasilnya dapat memberikan informasi terkait fokus intervensi PPAUD. 
Dengan sampel dua kohort usia yang besar yang terdiri dari anak-anak 
di desa-desa miskin, data yang luas diperoleh dari serangkaian penilaian 
yang telah divalidasi secara internasional terkait perkembangan anak 

Masyarakat

Keluarga

Anak

Pengaruh-pengaruh yang lebih luas
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yang dikumpulkan sebelum layanan proyek diimplementasikan. Data 
ini mengindikasikan bahwa: 

1. Informasi terkait kekuatan perkembangan anak, bukan hanya 
kerentanan mereka, merupakan dasar yang bermanfaat untuk 
merencanakan intervensi. 

2. Penilaian perkembangan anak secara holistik dapat mengidentifi kasi 
area-area berisiko atau rentan pada lebih dari satu domain yang 
menunjukkan prioritas untuk intervensi. Contoh yang ada mencakup 
kerentanan yang tersebar luas di dalam skor EDI anak terkait domain 
bahasa dan kognitif bersama-sama dengan tingkat pertumbuhan 
pendek (di bawah standar tinggi badan sesuai usia). 

Masyarakat

Keluarga

Anak

Pengaruh-pengaruh yang lebih luas

Pengaruh Keluarga

Keluarga memiliki peran kunci dan intervensi yang berfokus pada 
keluarga dalam mempromosikan hasil pengembangan anak usia dini 
yang dapat dicapai. PPAUD yang berfokus pada keluarga telah menjadi 
prioritas di banyak negara. Data terkait praktek pengasuhan anak dan 
karakteristik rumah tangga untuk penelitian ini menghasilkan sejumlah 
pandangan mendalam yang berguna. 

1. Bahkan untuk anak-anak yang tidak berpartisipasi dalam layanan 
program PPAUD, pendidikan orang tua dan praktek di rumah 
mempengaruhi pengembangan anak sehingga menunjang secara kuat 
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bahwa pengasuhan anak harus menjadi prioritas dalam program dan 
kebijakan pemerintah. 

2. Umumnya orang tua di desa miskin sangat bersemangat dan 
termotivasi untuk mendukung program PPAUD bagi anak-anak 
mereka sehingga mereka menjadi sumber berharga untuk memperluas 
layanan PPAUD.

3. Dalam ketiadaan intervensi terfokus keluarga yang eksplisit, 
kelihatannya tidak mungkin peningkatan dalam praktek pengasuhan 
dan lingkungan rumah akan terjadi, dan dalam proyek PPAUD ini, 
intervensi semacam ini baru saja mulai diobservasi. 

4. Informasi mengenai lingkungan rumah dan praktek-praktek 
pengasuhan anak berguna dalam mengidentifi kasi target-target 
spesifi k untuk dukungan keluarga seperti angka pembacaan buku 
dan bercerita yang rendah atau pemberian ASI eksklusif yang lebih 
pendek dari periode optimalnya. 

Masyarakat

Keluarga

Anak

Pengaruh-pengaruh yang lebih luas

Pengaruh Masyarakat: Layanan PPAUD Berbasis Masyarakat 

Fokus pada penyediaan layanan PPAUD komprehensif berbasis 
masyarakat untuk semua kelompok usia dan sektor dapat memfasilitasi 
perkembangan holistik. Kurangnya layanan PPAUD yang mudah 
diakses dan terjangkau, terus berlanjut menjadi tantangan terhadap 
pengembangan holistik anak-anak miskin di Indonesia dan negara 
lain. Pertimbangan mendalam berdasarkan data dan pengalaman 
implementasi yang dipaparkan dalam buku ini menunjukkan hal-hal 
berikut: 
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1. Partisipasi anak dalam layanan PPAUD mendorong pengembangan 
anak ke arah positif terutama untuk anak-anak dari lingkungan 
termiskin sehingga menunjukkan bahwa sejumlah penargetan 
layanan ke daerah yang paling memerlukan mungkin efektif. 

2. Data pada angka partisipasi dengan patron usia anak ditingkat desa 
memberikan gambaran praktis mengingat peraturan yang terkait 
dengan layanan yang diselenggarakan dimana partisipasi anak yang 
diperkenankan hanya pada usia tertentu, ternyata tidak selalu tepat 
dengan kebutuhan lokal dan kenyataan yang ada.

3. Masyarakat telah siap dan bersedia untuk berpartisipasi dalam proses 
perencanaan yang difasilitasi dengan baik untuk mengidentifi kasi 
program PPAUD yang dibutuhkan mereka, namun dampak jangka 
panjang dapat diperkuat melalui kerlibatan yang aktif dari kepala 
desa atau tokoh informal setempat.

4. Sangat penting penetapan lokasi layanan yang tepat & nyaman bagi 
keluarga, terutama bagi keluarga yang tidak mampu.

5. Calon Guru yang dipilih masyarakat, walaupun memiliki pendidikan 
yang rendah (misalnya SMP), dengan jumlah pelatihan yang memadai, 
dapat memberikan layanan sebagai petugas yg memotivasi program 
PPAUD.

6. Pusat layanan PPAUD yang memberikan layanan kepada anak usia pra 
sekolah menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak usia 
0-4 tahun dan keluarganya. Pendekatan lain untuk menyelenggarakan 
layanan terpadu (holistik), misalkan menggunakan posyandu 
mungkin akan lebih efektif bagi anak anak yang usainya lebih muda 
(misalnya 0-3 tahun).

Masyarakat

Keluarga

Anak

Pengaruh-pengaruh yang lebih luas
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Pengaruh yang Lebih Luas: Kebijakan, Sistem dan Sumber Daya 

Kebijakan, sistem dan sumber daya yang berkontribusi terhadap 
kesinambungan jangka panjang layanan PPAUD berkualitas sangat 
dibutuhkan. Hasil pengembangan anak usia dini yang dicapai meningkat 
menjadi lebih baik tidak akan berkesinambungan dengan hanya 
mendirikan program PPAUD tambahan di masyarakat. Kebijakan, sistem, 
dan sumber daya komprehensif sangat penting untuk mendukung 
kesinambungan dan dampak jangka panjang program ini. Meskipun 
buku ini pada intinya berfokus pada evaluasi layanan berbasis masyarakat 
dan efeknya terhadap perkembangan anak, sejumlah pertimbangan 
mendalam mungkin relevan untuk tujuan yang lebih luas ini. 

1. Komitmen pemerintah terhadap PPAUD sangat penting. Partisipasi 
dalam proyek ini mengharuskan adanya bukti untuk komitmen 
kabupaten seperti mendirikan Unit (Seksi ataupun yang lebih 
tinggi) yang menangani PPAUD di dalam tatanan organisasi Dinas 
Pendidikan Kabupaten dan memasukkan PPAUD ke dalam rencana 
strategis daerah/kabupaten/kota. Komitmen semacam ini akan 
membangun kapasitas, berkontribusi terhadap kesinambungan, dan 
menjadi model untuk kabupaten-kabupaten miskin lainnya yang 
mungkin sedang merencanakan inisiatif PPAUD. 

2. Adanya kesenjangan yang cukup signifi kan dalam kemajuan 
pengembangan anak di antara dan di dalam kabupaten menunjukkan 
bahwa pemerintah harus mempertimbangkan untuk menargetkan 
area yang paling memerlukan dan, pada saat yang sama, bergerak 
menuju akses universal. 

3. Kebijakan-kebijakan nasional diperlukan untuk mendorong layanan 
yang terintegrasi secara menyeluruh untuk anak dan keluarga mereka 
dengan menangani hambatan-hambatan yang paling sering ditemui 
akibat terpisahnya fungsi-fungsi PPAUD di bawah kementerian dan 
direktorat yang berbeda. 

4. Sistem dukungan praktis yang efektif dari segi biaya dibutuhkan 
untuk personel PPAUD saat ini dan di masa datang. Seperti rancangan 
awal, sistem pelatihan proyek akan sulit untuk diperluas dan akan 
memerlukan follow up, coaching, dan supervisi yang lebih sistematis. 
Upaya pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan 
pelatihan sambil bekerja seperti kelompok guru dan magang dapat 
menghasilkan arah yang menjanjikan untuk masa depan. 

5. Sistem jaminan mutu untuk PPAUD di semua tingkatan sangat 
penting. Tidak ada pelatihan atau praktek guru di kelas yang dievaluasi 
secara sistematis sehingga sulit untuk mengidentifi kasi area-area yang 
perlu diperbaiki atau faktor-faktor yang mungkin memperantarai 
dampak terhadap hasil pengembangan anak. 
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6. Upaya pemantauan dan evaluasi sangat penting jika intervensi 
semacam ini ingin terus ditingkatkan. Dua pelajaran yang muncul 
dari pengalaman Indonesia. Pertama, rancangan evaluasi program 
harus sensitif terhadap realitas implementasi program. Rancangan 
yang matang dan kebal terhadap perubahan yang sudah dapat 
diperkirakan terjadi dalam kurun waktu implementasi proyek lebih 
baik dibandingkan dengan rancangan yang dengan mudah dapat 
dilakukan perubahan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya 
perubahan-perubahan rutin pada jadwal tersebut. Kedua, setelah 
suatu rancangan disepakati, implementasi proyek perlu memastikan 
bahwa rancangan ini diikuti untuk memastikan kualitas evaluasi. 
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Buku Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini di Desa-Desa Miskin di Indonesia: Landasan Kokoh, Hari Esok 
Cerah memberikan penilaian komprehensif dari pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PPAUD) dengan 
sampel anak-anak pedesaan di Indonesia. Penilaian ini menggunakan data longitudinal yang dikumpulkan 
dengan langkah-langkah yang sudah diakui secara internasional. Sampel data yang terdiri dari dua kohort 
(umur 1 dan 4 tahun ketika data perkembangan mereka pertama kali dikumpulkan pada tahun 2009) dan 
berisi informasi mengenai lebih dari 6.000 anak-anak pedesaan Indonesia yang tinggal di 310 desa-desa miskin. 
Studi ini menghimpun informasi dari banyak rumah tangga dengan berbagai topik termasuk pengasuhan, cara 
membesarkan anak, praktik pemberian makan, dan juga mengenai ketersediaan layanan PPAUD.

Seiring meningkatnya status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah, pemerintah berupaya 
meningkatkan laju pertumbuhan PPAUD, terutama bagi anak-anak miskin. Sejak awal proyek tersebut, yang 
juga pencetus buku ini, bertujuan untuk mendukung tidak hanya penyediaan layanan PPAUD tetapi juga 
pengembangan standar nasional untuk PPAUD. Proyek ini juga membangun kapasitas kabupaten dan nasional, 
dan mendorong pembentukan sistem penjaminan mutu PPAUD. Banyak negara memiliki tujuan yang sama, 
namun beberapa aspek yang dilaporkan dalam buku ini sangat berharga dan unik dalam beberapa kasus.

Analisis yang dilaporkan dalam buku ini menggunakan data yang dikumpulkan untuk melakukan evaluasi pada 
dampak secara acak dari proyek. Keistimewaan desain ini memungkinkan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam 
hasil yang dilaporkan.  Pelajaran dari buku ini akan membantu memberi informasi tidak hanya bagi implementasi 
lanjutan proyek ini, tetapi juga bagi inisiatif-inisiatif PAUD di Indonesia dan di seluruh dunia. Peneliti, pembuat 
kebijakan, dan praktisi serta pendukung bagi layanan PAUD berkualitas di seluruh dunia akan menemukan hasil 
yang disajikan dalam buku ini sangat berbeda.


