
 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dinyatakan dalam 

Undang–undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Pasal 1 butir 14) adalah :  

Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak–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.  
 
 

Pengertian tersebut menyiratkan tentang sasaran, proses layanan, lingkup aspek 

perkembangan, tujuan, serta peran PAUD sebagai dasar bagi pencapaian 

keberhasilan pendidikan di tahap yang lebih tinggi.  

Adapun tujuan pendidikan TK berdasarkan kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK 2004) adalah : 

Membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan 
fisik yang meliputi moral, nilai–nilai agama, sosial emosional, kognitif, 
bahasa, fisik motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki 
pendidikan dasar.  
 
 

Kemandirian merupakan bagian dari aspek bidang pengembangan 

pembentukan perilaku/ pembiasaan dalam program kegiatan belajar TK yang 

bertujuan untuk membina anak agar dapat mengendalikan emosinya secara wajar 

dan dapat berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa dengan 

baik serta dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka kecakapan hidup. 



 

 

 

Kemandirian penting sekali ditanamkan atau diajarkan kepada anak sejak dini 

supaya anak tidak selalu bergantung kepada orang lain.  

Mustari menyatakan: ”anak–anak tidak akan mengembangkan 

kemandiriannya selama orang tua berada disisinya dan melindunginya” (2011: 

99–100). Orang tua harus belajar membiarkan mereka, tetapi pembiaran ini pun 

ada saatnya. Jika orang tua membiarkan mereka terlalu cepat, anak–anak 

mungkin akan mendapat perasaan tidak aman dari independen. Sebaliknya, jika 

kita membiarkannya terlalu telat, kita mungkin telah membuat anak berkebiasaan 

tergantung pada orang tua.  

Orang tua seharusnya mempunyai komitmen yang kuat dalam pendidikan 

anak–anaknya serta harus mempunyai waktu luang untuk mendidik anak–

anaknya dalam mengembangkan atau melatih kemandirian anak sejak dini. 

Misalnya dengan mengajak anak belajar merapikan mainanya, belajar melipat 

selimut sendiri, menata bantal dan guling, menyisir rambut dan kegiatan–

kegiatan lain yang sesuai dengan usia anak.  

Orang tua yang terlalu menyayangi anaknya dengan cara memanjakan 

dan melindungi mereka secara berlebihan akan menghambat anak–anak untuk 

mencapai kemandirian. Mereka akan selalu bergantung dengan orang tua dan 

merasa tidak nyaman apabila harus berpisah dengan orang tua dan memasuki 

lingkungan baru.  

Taman Kanak–kanak yang merupakan pendidikan pertama bagi anak 

setelah keluarga harus lebih efektif dalam melatih kemandirian. Dengan berbagai 

kegiatannya, TK/ sekolah harus bisa mengajarkan para murid agar tidak 



 

 

 

tergantung pada orang lain, berusaha menyelesaikan tugas (pekerjaan, belajar) 

berdasarkan kemampuan sendiri, berani berbuat tanpa minta ditemani dan 

sebagainya.  

Menurut Triyon, dkk terdapat tugas–tugas perkembangan masa kanak–

kanak awal yang harus dijalani anak TK salah satunya adalah berkembang 

menjadi pribadi yang mandiri maksudnya adalah anak berkembang menjadi 

pribadi yang bertanggung jawab untuk melayani dan memenuhi kebutuhan 

sendiri pada tingkat kemandirian yang sesuai dengan tingkat usia taman kanak–

kanak. Hal ini senada dengan pendapat Montessori bahwa dalam melatih 

kemandirian hendaknya disesuaikan dengan karakter dan taraf perkembangan 

anak. Montessori (dalam Noorlaila) mengungkapkan : 

Ketika mendidik anak–anak, kita hendaknya ingat bahwa mereka adalah 
individu–individu yang unik dan akan berkembang sesuai dengan 
kemampuan mereka sendiri. Tugas kita sebagai orang tua dan pendidik 
adalah memberikan sarana dorongan belajar dan memfasilitasinya ketika 
mereka telah siap untuk mempelajari sesuatu (2010: 21–22). 
 
 

Dalam hal ini guru harus bisa menerapkan metode pembelajaran yang 

tepat untuk anak dalam melatih kemandirian anak.  

Berkaitan dengan kemandirian anak, peneliti yang juga sebagai guru di 

kelas A Taman Kanak–kanak Batik menemukan berbagai masalah yang dihadapi 

oleh sebagian besar anak didik. Permasalahan yang muncul dapat disebabkan 

karena pola asuh orang tua dirumah yang selalu melayani atau membantu anak 

dalam melakukan aktivitas sehingga anak tidak diberi kesempatan untuk berlatih 

mandiri, sehingga permasalahan tersebut terbawa saat anak memasuki 

pendidikan prasekolah atau TK. Adapun permasalahan yang dijumpai yang 



 

 

 

berkaitan dengan kemandirian anak antara lain: anak tidak mengembalikan 

peralatan menulis di keranjang masing–masing setelah digunakan, anak tidak 

membereskan dan mengembalikan peralatan bermain dan sering dibiarkan 

berantakan begitu saja yang pada akhirnya peneliti yang membereskannya, anak 

belum mampu mengerjakan tugas sendiri, anak belum mampu mengurus dirinya 

sendiri.   

Setelah mengkaji permasalahan yang dialami oleh anak dan mengkaji 

metode pembelajaran yang selama ini digunakan oleh peneliti, ternyata 

permasalahan–permasalahan yang dialami oleh anak–anak selain faktor dari 

rumah juga diakibatkan kurang tepatnya peneliti dalam menerapkan metode 

pembelajaran dengan baik yaitu; dalam melatih tanggung jawab anak dalam hal 

kemandirian peneliti selama ini hanya menyuruh anak–anak agar membereskan 

peralatan setelah digunakan. Meskipun anak–anak menjawab ”ya bu guru” 

namun pada kenyataannya tetap tidak dibereskan. Peneliti selalu memberikan 

bantuan kepada anak–anak sehingga anak–anak menjadi tergantung dan tidak 

mandiri.  

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya metode 

pembelajaran yang tepat untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab anak. 

Salah satu metode yang akan peneliti gunakan adalah dengan metode 

demonstrasi praktik langsung. Metode tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan 

dengan melakukan demonstrasi diharapkan anak terbiasa untuk mandiri, 

melakukan sesuatu yang nantinya anak belajar mandiri dan bertanggung jawab. 



 

 

 

Dalam pelaksanaan demonstrasi dilakukan dengan berbagai macam kegiatan 

yang menyenangkan anak.  

Atas dasar permasalah tersebut, maka ditawarkan solusi dengan 

mengadakan penelitian berjudul Upaya Peningkatan Kemandirian Anak Melalui 

Metode Demonstrasi Pada Kelompok A TK Batik Magersari Kecamatan Andong 

Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2012/ 2013.  

 
 
 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menetapkan 

rumusan masalah sebagai berikut :  

Apakah penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan kemandirian anak 

pada kelompok A TK Batik, Andong, Boyolali tahun ajaran 2012/ 2013 ?  

 
 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian anak 

pada kelompok A TK Batik Magersari, Mojo, Andong, Boyolali tahun ajaran 

2013/ 2013. 

2. Tujuan Khusus   

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemandirian  anak dengan metode demonstrasi pada kelompok A TK Batik 

Magersari, Mojo, Andong, Boyolali tahun ajaran 2012/ 2013. 

 

 
 



 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoristis 

a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

b. Menambah wacana tentang manfaat metode demonstrasi dalam 

meningkatkan kemandirian anak.  

c. Sebagai dasar dalam pemilihan metode pembelajaran dalam 

mengembangkan kemandirian anak.  

2. Manfaat Praktis   

a. Manfaat bagi guru  

1) Membantu mempermudah guru dalam pengembangan kemandirian 

anak.  

2) Sebagai dasar bagi guru dalam memilih metode pengembangan 

kemandirian anak.  

3) Sebagai rujukan guru dalam memberikan saran kepada orang tua untuk 

pengembangan kemandirian anak.  

b. Manfaat bagi orang tua  

Dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam meningkatkan kemandirian 

pada anak mereka.  

c. Bagi anak  

Untuk meningkatkan kemandirian anak sejak dini melalui metode yang 

tepat.  


