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Abstrak. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) membantu mengembangkan seluruh 

potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral dan agama secara 

optimal  dalam lingkungan pendidikan yang kondusif.Sekolah PAUD dengan setting 

inklusif terdapat murid yang lebih beragam, yaitu murid normal dan murid  

berkebutuhan khusus (ABK).Melihat rumitnya proses belajar yang menyatukan 

antara anak normal dan ABK maka diperlukan pendekatan yang tepat dari segi 

komunikasi agar proses belajar berlangsung efektif. 
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1. Pendahuluan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak usia pra sekolah 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.  Tujuan PAUD adalah membantu mengembangkan seluruh 

potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral dan agama secara optimal 

dalam lingkungan pendidikan yang kondusif. 

Dalam sekolah PAUD seringkali kita temui murid yang lebih beragam 

kondisinya. Mereka bisa menghormati orang lain, saling membantu, memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, serta mampu berkomunikasi secara baik dengan 

lingkungannya. Kehadiran anak dengan kondisi yang beragam di kelas siswa tentu saja 

memunculkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sekolah umum 

biasa.Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pun menjadi lebih rumit karena 

keberagaman tersebut.  Melihat rumitnya proses belajar perlu kiranya mempersiapkan 

sarana yang  mendukung bagi kegiatan belajar mengajar, terutama adalah mempersiapkan 

kurikulum yang sesuai, mempersiapkan guruyang kompeten yang dapat memahami 

kondisi anak didik.Guru pemeran utama dalam penyelenggaraan pendidikantugas guru  

adalah harus dapat membantu para siswa untuk memahami materi yang diberikan di kelas,  

juga dapat membantu siswa bersosiali.  Tugas tersebut tidaklah mudah mengingat siswa 

memiliki karakteristik yang khas, maka diperlukan pendekatan yang tepat dari segi 

komunikasi agar proses belajar berlangsung efektif. 

2. Tinjauan Pustaka 

Ketika berkomunikasi dengan anak sering digunakan komunikasi persuasif. 

Komunikasi persuasif secara umum mengandung arti suatu komunikasi untuk 

mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kehendak penyampai pesan 

(Larson,1999:65). Dalam persuasif digunakan cara-cara tertentu sehingga orang mau 
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