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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak-anak memiliki potensi luar biasa untuk berkembang. Secara naluri, 

anak-anak mulai bereksplorasi untuk mengekspresikan rasa ingin tahunya 

sejak mereka mulai belajar berjalan. Dalam kehidupan sosial di taman kanak-

kanak tentu ada hal-hal yang sudah perlu dilakukan oleh anak usia dini di TK. 

Oleh sebab itu pembiasaan perilaku yang merupakan tanggung jawab sosial 

terkait dengan kehidupan anak TK sudah dapat dibiasakan. 

Tanggung jawab sosial pada anak usia Taman kanak-kanak belum dapat 

disamakan dengan tanggung jawab sosial mereka yang sudah dewasa. 

Permasalahan sosial masih cukup abstrak bagi anak usia dini. 

Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas : 

Jabaran UUD 1945 tentang Pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang 

No.20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan. “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.” 

Bila dibandingkan dengan UU Pendidikan sebelumnya, yaitu UUD No.2/1989, 

ada kemiripan kecuali berbeda dalam pengungkapan. Pada pasal 4 ditulis, 
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“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan Jasmani dan Rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa bertanggung jawab. 

Kemasyarakatan dan kebangsaan.” 

Pada pasal 15, Undang-Undang yang sama, tertulis “Pendidikan menengah 

diselenggarakan untuk melanjutkan meluaskan pendidikan dasar serta 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan mengadakan hubungan timbale balik dengan lingkungan social, 

budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut 

dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. (Patria Jati, 2012). 

Pengetahuan tentang kemampuan fisiknya terkait dengan apa yang sudah 

dapat lakukan dan belum mampu melakukannya. Kemudian kemampuan 

logika matematika bukan berati tentang berhitung tetpi nalar yang nyata 

mengenai sesuatu benda, banyak atau sedikit (tanpa menyebutkan berapa 

jumlahnya), dekat serta jauh, besar atau kecil dan sejenisnya secara sederhana. 

Terakhir adalah pengetahuan/pemahaman tentang interaksi sosial yang masih 

cukup abstrak bagi anak usia dini. Meskipun demikian apabila anak 

mengalami secara nyata, ia akan mampu memahaminya. 

Untuk dapat bertindak dan memiliki penghayatan bahwa suatu perilaku 

yang terpuji seseorang perlu pemahaman terlebih dahulu. Dalam 

penerapannya pada seorang anak usia dini pemahaman tersebut masih cukup 
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sulit. Oleh karena itu, pendekatan terhadap mereka di lembaga pendidikan TK 

lebih tepat dilakukan dengan pembiasaan. Anak didik akan merasa terancam 

karena telah melakukan seperti apa yang dilakukan juga oleh semua teman-

temannya. 

Selain itu hubungan antar anak di TK tanpa campur tangan orang dewasa 

maupun guru merupakan peluang yang baik untuk belajar interaksi sosial dan 

selanjutnya mengembangkan tanggung jawab sosial. Dalam interaksi dengan 

teman seusia (perr) anak belajar banyak tentang apa yang disetujui teman-

temannya dan apa yang ditolak. Dengan demikian tanggung jawab sosial 

tingkat kanak-kanak akan merupakan sesuatu yang diterima oleh anak/teman-

teman seusia  

Kedekatan yang berlebihan antara anak dan orang tua atau pengasuhnya 

sebaiknya dikurangi karena dapat menimbulkan ketregantungan dan anak 

dapat menjadi penakut. Mulailah untuk memperkenalkan anak anda dengan 

teman sebayanya agar lebih berkembang dan mudah bergaul. Salah satu tugas 

orang tua adalah mendidik anak agar menjadi mandiri. Sikap mandiri sudah 

dapat dibiasakan sejak anak masih kecil: memakai pakaian sendiri, memasang 

tali sepatu, memakai kaos kaki dan berbagai pekerjaan kecil lainnya. 

Kedengarannya mudah, namun dalam prakteknya pembiasaan ini banyak 

hambatannya. Tidak jarang orang tua merasa tidak tega atau justru tidak sabar 

melihat si kecil yang berusaha menalikan sepatunya selama beberapa menit, 

namun belum juga memperlihatkan keberhasilan. Atau langsung memberi 
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segudang nasehat, lengkap dengan cara pemecahan yang harus dilakukan, 

ketika anak selesai menceritakan pertengkarannya dengan teman sebangku. 

Masalah yang dihadapi anak sehari-hari dapat dengan mudah diatasi 

dengan adanya campur tangan orang tua. Namun cara ini tentunya tidak akan 

membantu persoalan, dengan perkataan lain ia terbiasa tergantung pada orang 

lain, untuk hal-hal yang kecil sekalipun. Peran orang tua dan guru sangat 

diperlukan di dalam membimbing, memberi pengertian, meningkatkan, dan 

menyediakan fasilitas kepada anak. 

Dunia anak merupakan dunia yang penuh dengan permainan, lihatlah 

setiap benda yang disentuh anak akan dibuatnya seperti mainan, dipukul-pukul 

atau dilempar-lempar. Apapun yang ada disekitarnya akan diperlakukan 

seperti itu. Takterkecuali si anak tiba-tiba secara diam-diam mengambil hand  

phone di meja.  Maka, sudah dapat dipastikan hand phonetersebut akan cpat 

rusak karena menjadi sasaran permainansi anak, dipencet-pencet tidak keruan 

bahkan dibanting-banting. Dari fenomena tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Karena dunia anak adalah dunia 

bermain, maka cara belajar anak sesungguhnya juga lewat permainan itu 

sendiri. Anda tidak bisa memisahkan anak dari permainan dan memaksanya 

untuk belajar menghitung, misalnya, tanpa ada alat bantu permainan sama 

sekali. Justru ini akan mematikan kreativitas dan kemampuan otaknya untuk 

belajar. Sebab dalam permainan, si anak tengah belajar mengenal, berfikir, 

dan mengembangkan kognisi, efeksi, dan serta psikomotornya. Hal yang susah 

dilakukan jika anda tetap memaksanya belajar berhitung tanpa memperhatikan 
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alat permainannya. Si anak justru akan mengoceh sendiri ke mana-mana dan 

anak sendiri susah mengaturnya. 

Begitu pentingnya permainan bagi anak, sampai-sampai Imam Ghozali 

dalam kitab Ibya Ulumuddin menegaskan bahwa bermain-main bagi seorang 

anak adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab, melarangnyadari bermain-

main seraya memaksanya untuk belajar terus dapat mematikan hatinya, 

mengganggu kecerdasannya, dan merusak irama hidupnya. Bahkan salah 

seorang filsuf Yunani kunobernama Plato mengamini apa yang diungkapkan 

oleh Ghozali tersebut. Mengenai pertingnya permainan dalam belajar anak 

dibuktikan oleh Plato dengan membagi-bagi apel kepada anak-anak. Dengan 

cara seperti itu, mereka lebih mudah untuk mempelajari aritmatika ketimbang 

tanpa alat permainan. Selain itu, ia juga memberikan alat permainan miniature 

balok-balok  kepada anak usia 3 tahun. Pada akhirnya, anak tersebutmenjadi 

lebih ahli bangunan. 

Bermain tidak harus menggunakan alat permainan, meskipun pada era 

modern saat ini permainan cukup disederhanakan dengan menggunakan alat 

permainan modern. Pada dasarnya, permainan bisa merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan dengan atau menggunakan alat permainan yang dapat 

menghasilkan pengertian(memberikan informasi), memberikan kesenangan, 

maupun mengembangkan kemampuan berfikir otak. Lebih dari itu, menurut 

para ahli pendidikan anak dalam risetnya, sebagaimana dikutip Ismail (2006), 

disebutkan bahwa manfaat bermainan bagi anak adalah dapat 

mengembangkan otot motorik kasar dan halusnya, meningkatkan penalaran, 
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memahami keberadaan di lingkungannya, membentuk imajinasi, mengikuti 

peraturan, tertib dan disiplin.  

Sekolah merupakan sarana atau tempat berlangsungnya pendidikan 

diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

anak didik secara optimal. Namun untuk mencapai semuanya maka banyak 

sekali faktor yang mempengaruhi anak didik, baik faktor internal dalam diri 

anak didik tersebut dan faktor eksternal dari luar. Sekolah dasar mempunyai 

tugas pokok yaitu menyiapkan siswa agar dapat mencapai perkembangan yang 

optimal. Perkembangan secara optimal dimiliki anak apabila memperoleh 

pendidikan dan prestasi belajar yang sesuai dengan bakat, minat serta 

kemampuan yang dimiliki.  

Untuk memperoleh prestasi belajar yang sesuai dengan bakat, minat 

tersebut maka diperlukan tenaga guru yang mampu dan siap berperan secara 

profesional dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Sejalan dengan 

kemajuan IPTEK( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) maka tuntutan 

kompetensi guru yang profesional berubah. Guru bukan hanya mampu 

membelajarkan anak yang belajar akan tetapi guru juga harus mampu 

melaksanakan kegiatan instruksional atau pembelajaran yaitu kegiatan 

intruksional atau pembelajaran yaitu kegiatan mengatur atau mengelola 

informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar siswa. 

Lingkungan bukan hanya tempat dimana kegiatan belajar berlangsung akan 

tetapi meliputi metode, media, sistem penilaian, serta saran dan prasarana 
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yang diperlukan untuk mengemas suatu informasi (bahan pelajaran) dan 

mengatur bimbingan belajar sehingga memudahkan siswa belajar.  

Bahan pembelajaran yang digunakan siswa bisa juga berupa sebuah alat 

yang akan memudahkan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 

hal ini guru mengemas informasi pembelajaran atau sumber belajar dengan 

suatu alat yang dapat digunakan untuk memudahkan siswa dalam menerima 

materi pelajaran dalam suatu pembelajaran. Misalnya guru mengemasnya 

dengan penggunaan metode dan media pembelajaran yang menarik sehingga 

siswa dengan mudah menerima suatu materi yang diberikan guru.  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Ibrahim, Sihkabudden, suprijanta,dan 

Usep,2000:4). Karena dengan penggunaan media maka sumber media (guru) 

akan dapat membantu siswa menerima dan mengolah informasi. Guru juga 

harus dapat memberikan suatu media pembelajaran yang dapat dengan mudah 

diterima oleh siswa. Sehingga akan menimbulkan rasa tanggung jawab akan  

dirinya sendiri. Pada hal ini orang tua dan guru memegang peranan di dalam 

menerapkan disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.  

Permainan tradisiaonal merupakan salah satu alternatif  yang dapat 

digunakan dalam melatih tanggung jawab anak. Permainan tradisional dikenal 

sebagai permainan rakyat merupakan sebuah kegiatan rekreatif yang tidak 
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hanya bertujuan menghibur diri, tetapi juga memiliki fungsi sosial termasuk 

didialamnya adalah mampu melatih tanggung jawab pada diri seorang anak. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul PENINGKATAN KEMAMPUAN 

BERTANGGUNG JAWAB MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL  

ANAK KELAS B TK AISYIYAH BUSTHANUL ATFHAL 

LEGOKKALONG KARANGANYAR PEKALONGAN TAHUN 2012. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas ada 

beberapa masalah yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Adapun 

maslah-masalah tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

1. Tanggungg jawab anak dalam kegiatan pembelajaran dan selesai kegiatan 

pembelajaran anak masih belum bisa mandiri terhadap tugas yang di 

berikan oleh guru. 

2. Sebagian anak masih kurang dalam tanggung jawab mengembalikan alat 

permainan dan alat tulis setelah melakukan kegiatan pembelajaran. 

3. Kurangnya motivasi guru terhadap anak dalam pembentukan perilaku 

tanggung jawab. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mencegah perluasan masalah serta mempermudah dalam 

memahami masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:  
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1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas B di TK Aisyiyah Busthanul Atfhal 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. 

2. Permasalahan difokuskan pada peningkatan kemampuan bertanggung 

jawab anak  dalam permainan Tradisional.  

 

D.  Perumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas 

dapat diumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah permainan 

Tradisional dapat meningkatkan kemampuan bertanggung jawab pada anak 

kelas B di TK Aisyiyah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan 

tahun ajaran 2011/2012” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: “Peningkatan Kemampuan Bertanggung Jawab Melalui 

Permainan Tradisioanal Anak Kelas B TK Aisyiah Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2012. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritis  

a. Sebagai suatu karya ilmiah dimana hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi pengetahuan khususnya bagi Pendidikan 

Anak Usia Dini bahwa permainan tradisional dapat meningkatkan 

kemampuan bertanggung jawab pada anak. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk meneliti 

permasalahan lain atau sebagai referensi lain terhadap penelitian yang 

hampir sama atau sejenis. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Orang Tua 

Memberikan pengertian dan pemahaman bahwa meningkatkan 

tanggung jawab anak salah satunya dapat dilakukan dengan cara 

permainan tradisioanl. 

b. Bagi Pendidik 

1) Sebagai sarana untuk membantu pendidik dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. 

2) Dengan permainan tradisional maka pendidik akan memperoleh 

dan memahami bagaimana cara mengembangkan kemampuan 

bertanggung jawab pada anak. 
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c. Bagi Peserta Didik 

Memberikan pengertian dan pembiasaan yang baik kepada anak 

dengan permainanan tradisional akan meningkatkan kemampuan 

bertanggung jawab anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


