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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

1.1.  Pengertian Judul 
 

Pengertian judul : ” PAUD DI PASAMAN BARAT DENGAN 

PENDEKATAN “ADAIK BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI  

KITABULLAH” adalah sebagai berikut : 

PAUD  adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan 

dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang 

diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan 

informal.(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sekolah) 

Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Sumatra Barat, Indonesia. 

Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran 

Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 

tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota 

kabupaten di Simpang Ampek. Potensi terbesar Pasaman 

Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa 

sawit, jeruk, salak, karet, kopi dan cocoa. 

(https://pasamankab.go.id/) 

Pendekatan Secara etimologi pendekatan adalah derivasi kata dekat, 

artinya tidak jauh, setelah mendapat awalan pe dan 

akhiran an maka artinya (a) proses, perbuatan, cara 

mendekati (b) usaha dalam rangka aktivitas penelitian 

untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti 

atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang 

masalah penelitian. (https:/kbbi.kemndikbud.go.id/entri) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_dasar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembinaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangsangan_pendidikan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangsangan_pendidikan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasmani
https://id.wikipedia.org/wiki/Rohani
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang_Ampek
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit
https://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk
https://id.wikipedia.org/wiki/Salak
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Adaik Adaik adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-

nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan 

hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. 

Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan 

yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat 

setempat terhadap pelaku yang dianggap 

menyimpang.(https://kbbi.web.id/adaik) 

Basandi Syarak Adaik basandi syarak (bahasa Indonesia: Adat yang 

bersendikan syariat) adalah salah satu prinsip utama yang 

mengatur adat Minangkabau.(https://kbbi.web.id/Adaik 

basandi syarak) 

Kitabullah Kitab Allah (Bahasa Arab: تاب هلل ك  Kitabullāh) adalah ,ا

catatan-catatan yang difirmankan oleh Allah kepada 

para nabi dan rasul. Umat Islam diwajibkan meyakininya, 

karena mempercayai kitab-kitab selain Al Qur'an sesuai 

dengan salah satu  Rukun Iman. 

(https://kbbi.web.id/kitabullah)  

 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian ”Sebuah 

pusat pendidikan untuk anak-anak usia dini dengan Pendekatan integrasi 

antara arsitektur islam dan budaya minangkabau mengembangkan konsep 

teori sosiologi lingkungan pada ruang bermain dan belajar anak pada 

lingkungan sekolah di Pasaman Barat.”  

1.2. Latar Belakang 

1.2.1.  Sejarah Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia 

Dilansir dari website resmi dari KEMENDIKBUD yang diakses 

pada tanggal 21 Mei 2018,  bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang 

merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir 

sampai dengan usia 6 tahun. Ini dilakukan melalui pemberian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat
https://id.wikipedia.org/wiki/Adat_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Nabi
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasul
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Al_Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Iman
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rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani rohani anak agar memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut pada jalur formal, non formal, dan 

informal. 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada perletakan 

dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik 

halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, 

kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap, perilaku, dan agama), 

bahasa, dan komunikasi. Sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap 

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

Ditinjau dari sejarahnya seperti yang dilansir website resmi 

Kemendikbud, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia mulai 

diperhatikan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh sejak tahun 2002 

dengan rentang usia 0-6 tahun. Dengan demikian pengembangan PAUD 

yang menyangkup rentang usia 0-6 tahun secara nasional baru berjalan 

selama 9 tahun. Namun, karena pemahaman dan kemauan masyarakat 

selama ini sudah sangat bagus, terhitung sejak tahun 2009 Angka 

Partipasi Kasar APK-PAUD sudah mencapai 15,3 juta atau 53,6 persen. 

Menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1, rentang 

anak usia dini adalah 0-6 tahun. Namun, menurut kajian rumpun 

keilmuan PAUD dan penyelenggaraan di beberapa Negara, PAUD 

dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun. Adapun ruang lingkup Pendidikan 

Anak Usia Dini yaitu: 

a. Infant (0-1 tahun) 

b. Toddler (2-3 tahun) 

c. Preschool Kindergarten Children (3-6 tahun) 

d. Early Primary School / SD Kelas awal (6-8 tahun) 

Pendidikan Anak Usia Dini memiliki fungsi utama 

mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi 

perkembangan kognitif, bahasa fisik (motorik kasar dan halus), sosial, 
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dan emosional. Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang telah 

dipaparkan tersebut, maka tujuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Memberikan pengasuhan dan pembimbingan yang 

memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan usia dan potensinya. 

b. Mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi, 

sehingga jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan intervensi 

dini. 

c. Menyediakan pengalaman yang beranekaragam dan 

mengasyikkan bagi anak usia dini, yang memungkinkan 

mereka mengembangkan potensi dalam berbagai bidang, 

sehingga siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang 

sekolah dasar (SD). 

Pendidikan Anak Usia Dini, memiliki 3 Pilar Kebijakan PAUD 

diantaranya: 

a. Perluasan dan pemerataan akses layanan PAUD kepada 

semua anak antara lain; 

1) Pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat. 

2) Keberpihakan kepada anak-anak yang kurang beruntung. 

b. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing antara lain 

dengan cara: 

1) Mengupayakan PAUD yang murah dan mudah, tetapi 

bermutu. 

 c.Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan pendidikan 

(PAUD) antara lain dengan cara meningkatkan: 

1) Keterbukaan, kemudahan, dan fleksibilitas di bidang 

layanan PAUD kepada masyarakat. 

Pada tahun 2018 UNESCO mengatakan bahwa Indonesia 

merupakan negara yang angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) terendah di ASEAN baru mencapai angka sekitar 20%. Ini 
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masih rendah dari Fhilipina (27%), bahkan negara yang baru saja 

merdeka Vietnam (43%), Thailand (86%) dan Malaysia (89%). Dan 

kesemuanya ini semakin tampak dengan Human Development Index 

(HDI) Indonesia yang juga lebih rendah diantara negara-negara 

tersebut. Ini membuktikan bahwa pembangunan PAUD berbanding 

lurus dengan mutu dari sebuah negara yang terdiskripsikan dalam HDI. 

Untuk bidang SDM dalam pengembangan PAUD ini dijabarkan 

dalam PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 

29 yang menjelaskan bahwa standar minimal bagi pendidik PAUD 

adalah D-IV atau Sarjana dengan latar belakang pendidikan PAUD, 

Psikologi, atau pendidikan lainnya yang telah bersertifikat profesi guru 

untuk PAUD. Yang kesemuanya merupakan bentuk perhatian 

Pemerintah betapa pentingnya PAUD bagi bangsa. 

(http://paud.kemdikbud.go.id/resource/peraturan-uu/2018) 

1.2.2.  Potensi Pendidikan Anak Usia Dini di Pasaman Barat 

Program PAUD yang dikenal di Kabupaten Pasaman-Barat 

adalah PAUD dari jalur formal yaitu yang berbentuk Taman Kanak-

Kanak (TK), sedangkan PAUD dari jalur non-formal belumlah banyak 

diketahui oleh masyarakat Kabupaten Pasaman-Barat. Namun, sejak 

diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman-

Barat sangat menaruh perhatian terhadap kemajuan pendidikan 

termasuk di dalamnya pendidikan bagi anak usia dini. Berbagai usaha 

telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman-Barat, yaitu 

pada setiap 5 tahun mensosialisasikan program-program PAUD kepada 

masyarakat terutama program PAUD jalur non-formal yang berbentuk 

Kelompok Bermain, TPA, dan POSPAUD. 

Dilansir dari website resmi PAUDDIKMASSUMBAR yang 

diakses pada 20 February 2020, bahwa jumlah lembaga pendidikan 

anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Pasaman-Barat masih kurang. Jika 

mempertimbangkan jumlah penduduknya yang mencapai angka 
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384.104 orang, idealnya tersedia 350 PAUD. Tetapi, yang tersedianya 

hanya 100 PAUD.Kasub Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Putri 

Rismawanti, SE, M.I.Kom, mengharapkan agar muncul pos-pos PAUD 

yang dikelola oleh ibu-ibu PKK secara sukarela. Dikarenakan PAUD 

sangat diperlukan, ini dibuktikan anak-anak yang mengenyam 

pendidikan sejak dini akan lebih berkualitas dibandingkan anak-anak 

yang langsung mengenyam pendidikan dasar. 

(http://pauddikmassumbar.kemdikbud.go.id/berita) 

PAUD sangat dibutuhkan dan berpotensi di Kabupaten 

Pasaman-Barat, hanya saja jumlah PAUD yang terdapat belum dapat 

memenuhi kebutuhan peminat dari PAUD sehingga diperlukan 

kemunculan PAUD di Kabupaten Pasaman-Barat agar sistem 

pendidikan di Kabupaten Pasaman-Barat lebih berkualitas. 

1.2.3.  Pengaruh Agama, Ilmu Pengetahuan dan Adat Terhadap Psikologi 

Anak 

Agama, Ilmu Pengetahuan, dan Adat adalah satu kesatuan yang 

pas untuk penerapan sistem pendidikan di Pasaman Barat karena 

masyarakat Pasaman Barat adalah orang minangkabau yang sangat kuat 

menerapkan sistem adat yaitu “adat basandi syarak, syarak basandi 

kitabullah” adalah salah satu prinsip utama yang mengatur adat 

Minangkabau.Prinsip ini dilahirkan selepas terjadinya Perang 

Paderi melalui sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama sumpah 

setia di Bukit Marapalam yang disepakati oleh tigo tungku sajarangan, 

yaitu tiga unsur pemegang kekuasaan tradisional dalam masyarakat 

Minangkabau: niniak mamak (pemuka adat), alim ulama, dan cadiak 

pandai (cendekiawan).. 

Anak sangat baik dikenalkan dengan dasar-dasar pengetahuan 

yang benar-benar mendasar di lingkunannya berkembang karena 

permasalahan umum pada anak untuk sekarang ini adalah dasar dasar 

pengetahuan yang berada di sekitar lingkungannya berkembang karna 

https://id.wikipedia.org/wiki/Adat_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Adat_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Paderi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Paderi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumpah_setia_di_Bukit_Marapalam&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumpah_setia_di_Bukit_Marapalam&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tigo_tungku_sajarangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama
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banyak anak yang di sekolahkan di sekolah umum dan kurang mendapat 

pendidikan dan adat istiadatnya sendiri. 

Berikut ini merupakan pembahasan efek Agama, Ilmu 

Pengetahuan dan Adat terhadap psikologi anak-anak: 

a. Agama 

 Psikologi agama menggunakan dua kata yaitu psikologi dan 

agama. Kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. 

Psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa dan 

beradab. psikologi sekarang dipergunakan secara umum 

untuk ilmu tentang tingkah laku dan pengalaman manusia. 

Psikologi agama meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan 

tingkah laku orang atau mekanisne yang bekerja dalam diri 

seseorang, karena cara seseorang berpikir, bersikap, bereaksi 

dan bertingkah laku tidak dapat dipisahkan dari 

keyakinannya, karena keyakinan itu masuk dalam kostruksi 

pribadi. Banyaknya pengaruh psikologi agama dalam dunia 

pendidikan, baik itu pendidikan dalam keluarga (in formal), 

pendidikan sekolah (formal) dan pendidikan dalam 

masyarakat (non formal). Education (pendidikan) dan jiwa 

keagamaaan sangat terkait, karena pendidikan tanpa agama 

ibaratnya bagi manusia akan pincang. Sedang jiwa 

keagamaan yang tanpa melalui manajemen pendidikan yang 

baik, maka juga akan percuma. Pendidikan dinilai memiliki 

peran penting dalam upaya menanamkan rasa keagamaan 

pada seseorang. Umat islam akan lebih memahami dan 

terinternalisasi esensi rasa agama itu sendiri. 

b. Ilmu Pengetahuan 

 Dasar-dasar pengetahuan perlu dikenalkan pada anak 

secara fislosofis karena itu menjadi dasar anak-anak supaya 

berfikir tentang sesuatu yang mendasar terhadap hal apapun 
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yang terjadi di lingkungan kehidupan masa kecilnya yang 

menjadi dasar berfikirnya. 

c. Adat 

 Perbedaan budaya dalam interaksi antara orang dewasa dan 

anak-anak juga mempengaruhi bagaimana seorang anak 

berperilaku sosial. Ketika dunia semakin global, pengetahuan 

mengenai perbedaan budaya dalam pemikiran, ingatan anak-

anak dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang 

dewasa memiliki implikasi praktis yang penting di banyak 

bidang di mana kita harus memahami psikologi anak.  

1.2.4.  Ide Gagasan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan sebuah tempat 

yang menampung anak-anak di dalamnya. Sehingga bangunan dari 

PAUD harus aman dan menyenangkan untuk anak jika berada disana. 

Untuk itu, perancangan untuk PAUD harus mengadaptasi tiga elemen 

yaitu ; Agama, Ilmu Pengetahuan dan Budaya. ini ditujukan agar 

sewaktu anak-anak berada pada kondisi berfikir yang cukup kritis untuk 

mempertimbangkan sesuatu terkait tiga elemen tersebut. 

 

1.3. Permasalahan dan Persoalan 

1.3.1.  Permasalahan 

Bagaimana merancang bangunan Pusat Pendidikan Anak Usia 

Dini dengan menekankan aspek-aspek Agama, Ilmu Pengetahuan dan 

Budaya sehingga anak-anak merasa senang dan nyaman di dalamnya. 

1.3.2.  Persoalan 

a. Bagaimana merancang sebuah bangunan Pusat Pendidikan Anak Usia 

Dini yang fungsional dan berkarakter khusus. 

b. Bagaimana integrasi Agama, Imu Pengetahuan dan Budaya 

diterapkan pada eksterior dan interior. 
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c. Bagaimana tampilan bangunan, tata ruang, dan landskap mendorong 

kegiatan bermain sambil belajar. 

1.4. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.4.1.  Tujuan 

a. Untuk memusatkan semua rangkaian pendidikan untuk anak usia 

dini dalam satu lokasi yang berkarakter khusus. 

b. Pusat Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi pada interior dan 

eksterior bangunan PAUD 

c. Stimulasi pengajaran dari konsep perencanaan bangunan, tata ruang, 

dan landsekap. 

1.4.2.  Sasaran 

Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Pusat 

Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi : 

a. Teori Ilmu Agama, Pengetahuan dan Budaya sebagai landasan, 

perencanaan, dan perancangan bangunan yang berfungsi sebagai 

Pusat Pendidikan Anak Usia Dini. 

b. Konsep kegiatan dan pengelompokan kegiatan di dalam Pusat 

Pendidikan Anak Usia Dini. 

c. Konsep pengolahan tapak dan zonifikasi. 

d. Konsep sistem peruangan yang meliputi macam ruang, hubungan 

ruang, besaran ruang, pola sirkulasi ruang. 

e. Konsep sistem struktur bangunan. 

f. Konsep utilitas bangunan. 

1.5. Ruang Lingkup Pembahasan 

a. Pembahasan dilakukan dalam koridor disiplin ilmu arsitektur dan 

disiplin ilmu lain sebagai penunjang data dan analisa, baik kuantitatif 

maupun kualitatif. 

b. Konsep perencanaan dan perancangan adalah konsep baru bukan 

merupakan redesain atau pun pengembangan dari bangunan yang 

sudah ada. 
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c. Ruang lingkup lokasi adalah pada daerah Kabupaten Pasaman Barat 

d. Penggunaan konsep teori Ilmu Agama, Pengetahuan dan Budaya 

sesuai dengan sasaran pengunjung bangunan yaitu anak-anak. 

1.6. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan metode deskriptif 

dengan pendekatan deduktif, yaitu metode yang menerangkan data yang ada 

dengan landasan teori yang terkait, baik arsitektural maupun non arsitektural. 

Metode ini dilakukan mulai dari pengumpulan, pengolahan data yang faktual 

untuk penyusunan konsep perencanaan dan perancangan. 

a. Primer 

1) Metode Observasi 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung. 

2) Metode Interview 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan diskusi dengan 

berbagai narasumber 

b. Sekunder 

Literatur data yaitu pengumpulan data, menarik kesimpulan dari 

berbagai referensi yang menunjang pembahasan. Sumber-sumber 

literatur berasal dari Perpustakaan Pusat UMS, dan Perpustakaan 

Jurusan Arsitektur. 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Hasil-hasil dari pengamatan, yang akan disusun menjadi sebuah laporan 

DP3A (Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur), dan disajikan 

ke dalam tahapan-tahapan yang mana urutan satu dengan yang lain saling 

berkaitan, urutan tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I :PENDAHULUAN 

Berisikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, 

Tujuan dan Sasaran, Lingkup Pembahasan Metode 

Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Mengemukakan tentang uraian tentang Pendidikan Anak 

Usia Dini, Arsitektur, dan 3 konsep pengetahuan. 

BAB III : TINJAUAN LOKASI 

Mengemukakan tentang potensi dari Kabupaten Pasaman 

Barat untuk bangunan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini.  

BAB 1V : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN Mengadakan 

analisa berdasarkan permasalahan dan persoalan guna 

merumuskan perencanaan dan perancangan bangunan 

dengan menitikberatkan pada konsep teori Ilmu Agama, 

Pengetahuan dan Budaya 

BAB V : PENUTUP




