
PROGRAM TINGKAT DASAR IB (PTD IB)
DALAM SEBUAH TATANAN PENDIDIKAN 
ANAK USIA DINI 

Meletakkan dasar yang kuat untuk  
pembelajaran selanjutnya



Penelitian dari Center on the Developing 
Child, Universitas Harvard juga 
menggarisbawahi pentingnya pendidikan 
prasekolah. Penelitian ini menyatakan 
bahwa agar anak-anak mencapai potensi 
maksimalnya, mereka membutuhkan stimulasi 
dan pengalaman yang sesuai di usia dini, 
pada saat otak mereka terprogram secara 
optimal untuk mendapaatkan manfaat dari 
pengalaman-pengalaman tersebut. 

Para pembelajar usia dini ini membutuhkan 
interaksi yang merangsang dengan teman 
sebaya dan guru mereka dan penggunaan 
kurikulum yang efektif. Tatanan pendidikan 
anak usia dini Program Tingkat Dasar (PTD) 
menyediakan bagi sekolah-sekolah cara yang 
dirancang dengan serius yang memberikan 
hal tersebut bagi siswa usia 3 sampai 5 tahun. 
PTD diciptakan 17 tahun yang lalu oleh 

International Baccalaureate (IB), yang juga 
menawarkan Program Tingkat Menengah 
untuk siswa usia yang lebih tua.

IB mengetahui bahwa pembelajar muda 
merupakan individu yang cerdas, penuh 
akal dan kreatif yang tumbuh, berkembang 
dan belajar pada laju yang berbeda. Mereka 
mengeksplorasi lingkungan mereka dan 
belajar tentang dunia mereka melalui 
permainan dan melalui hubungan dengan 
teman sebaya, guru, keluarga dan masyarakat. 
Pembelajaran anak usia dini di PTD 
merupakan pengalaman belajar holistik yang 
mengintegrasikan pengembangan sosial-
emosional, fisik dan kognitif. Di dalam ruang 
kelas PTD, hal itu terjadi dalam lingkungan 
yang dinamis yang mengedepankan bermain, 
penemuan dan eksplorasi.

Apa kenangan pengalaman belajar usia dini Anda? Jika Anda seperti banyak orang dewasa, 
Anda memiliki kenangan indah dari taman kanak-kanak. Akan tetapi, kita sekarang 
tahu bahwa anak-anak sebenarnya perlu untuk memulai pendidikan mereka sebelum 
taman kanan-kanak. Tahun-tahun usia dini tersebut merupakan kunci. Anak-anak aktif 
dalam proses belajar dan prasekolah meletakkan dasar yang kuat untuk pembelajaran 
selanjutnya.



Orang tua yang anaknya telah mengalami 
PTD dalam tatanan pendidikan usia dini 
menyukai bagaimana program ini mengakui 
bahwa setiap anak adalah unik. Salah seorang 
orang tua melihat "adanya apresiasi akan fakta 
bahwa anak-anak berkembang secara berbeda, 
sehingga satu ukuran cocok untuk semua tidak 
berlaku bagi anak-anak dan hal ini cukup 
penting."

Para guru juga antusias. Misalnya, seorang 
guru mengatakan, "Cukup menakjubkan dalam 
arti ...semua bidang kurikulum mendorong 
inkuiri."

Dan para guru menghargai kesempatan untuk 
pengembangan profesional yang ditawarkan 
IB kepada mereka. Lokakarya secara online 
dan tatap muka langsung tersedia sepanjang 
tahun, termasuk yang seperti “Tata laksana 
PTD dalam kelas pendidikan usia dini” dan 
“Pembelajaran berbasis bermain”.  Baik praktisi 
yang tidak memiliki kualifikasi formal dalam 
pendidikan atau layanan anak maupun 
mereka yang berkualifikasi mendapatkan 
lokakarya yang dirancang untuk mereka.

Penelitian mendukung efektivitas program 
PTD IB dalam tatanan pendidikan anak usia 
dini. Sebuah studi oleh para peneliti dari 

Deakin University di Australia terkait empat 
program seperti ini di Australia dan Singapura 
menemukan bahwa keterampilan literasi 
cukup berkembang; anak-anak tampil pada 
tingkat yang sepadan dengan atau lebih baik 
dalam hal kesiapan sekolah; dan anak-anak 
mengembangkan keterampilan belajar pada 
tingkat lebih tinggi dibandingkan sampel 
pembanding.

IB bekerja dengan sekolah-sekolah besar dan 
kecil, yang didanai pemerintah dan swasta, 
untuk memulai dan mendukung program 
pendidikan anak usia dini mereka.

Tertarik untuk mengetahui lebih 
banyak tentang PTD? Tontonlah vi- 
deonya, unduh brosurnya, dan baca 
lebih lanjut secara online!

www.ibo.org/pyp
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Program Tingkat Dasar IB (PTD IB) dirancang agar responsif terhadap cara anak-
anak belajar oleh International Baccalaureate (IB), sebuah organisasi nirlaba yang 
mendukung pendidikan lebih dari 1 juta siswa setiap tahun di lebih dari 3.900 
sekolah di 147 negara. IBO menyediakan sekolah dengan cara yang dirancang 
dengan serius untuk memberikan siswa usia 3 sampai 5 interaksi dengan guru 
yang merangsang dan mendukung serta penggunaan kurikulum yang efektif.


