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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu satuan pendidikan 

yang di peruntukkan bagi anak nol sampai enam tahun. Hal tersebut 

merupakan upaya strategis untuk menyiapkan generasi bangsa yang 

berkualitas dalam rangka memasuki era globalisasi yang penuh dengan 

berbagai tantangan. Dalam hal ini, sukses masa depan hanya dapat diciptakan 

dengan mempersiapkan generasi sekarang ini, salah satu upaya ke arah 

tersebut adalah PAUD yang terpadu dan berorientasi masa depan.  

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling rendah 

tingkatannya, tetapi boleh jadi memiliki makna yang paling tinggi karena 

melandasi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Dapat dikatakan disini, bahwa keberhasilan seseorang dalam menempuh 

pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sangat ditentukan oleh apa yang 

diperoleh dan dialaminya di PAUD. Sehubungan dengan itu, PAUD harus 

dikelola secara profesional dan standar, agar dapat mempersiapkan generasi 

bangsa yang berkualitas. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu 

penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke 

arah pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, 

sosial emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, moral dan nilai-nilai 

agama. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan 
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kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangannya tercapai secara 

optimal. 

Taman kanak-kanak (TK) adalah peletakan awal pempelajaran yang 

memberikan pondasi dasar persiapan tahap belajar selanjutnya. Peran guru dan 

orang tua untuk pengembangan karakter dan kepribadian sangat penting, 

apalagi era globalisasi, dimana peran bisnis sudah merajai dunia. Oleh sebab 

itu peran taman kanak–kanak sangatlah penting dalam mengantarkan 

kesuksesan anak dimasa mendatang. 

Pendidikan Taman Kanak-kanak akan menjadi cikal bakal 

pembentukan karakter bangsa, sebagai titik awal dari pembentukan SDM yng 

berkualitas, yang memiliki wawasan, intelektual, kepribadian, tanggung 

jawab, inovatif, kreatif,  dan partisipasif serta semangat mandiri. TK memiliki 

banyak manfaat dan dampak terhadap perkembangan anak sehingga yang 

tadinya seorang pemalu bisa menjadi pemberani dan dapat tampil dengan baik 

didepan orang banyak. Upaya untuk memfasilitasi perkembangan anak 

tersebut dijabarkan dalam sebuah program. Dilihat dari fokus susunannya, 

program pendidikan anak Taman Kanak-kanak diarahkan untuk membantu 

anak mengembangkan sikap, keterampilan, kreativitas dan kemampuan lain 

yang akan membantu mereka menjadi manusia yang dapat menyesuaikan diri 

dan mandiri (Solehudin, 2000: 85). 

Dalam suatu pendidikan tidak hanya diajarkan pengetahuan semata 

kepada anak didik, tetapi juga diperhatikan dalam membangun jiwa wirausaha 

agar anak mndiri, terampil, dan memiliki kompetensi tinggi. Pada umumnya 
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kita memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja sejak dini bukanlah 

kebiasaan yang lazim dilakukan. Agung B.Waluyo, Manager Pendidikan 

Universitas Ciputra Enterpreneurship Center,mengemukakan bahwa 

rendahnya jiwa kewirausahaan dikarenakan pengaruh dari dua faktor yaitu 

kurangnya pendidikan yang seharusnya, karena hal itu akibat dari masa 

penjajahan selama 350 tahun yang dialami oleh bangsa kita, dan pendidikan 

kita memiliki orientasi membentuk SDM pencari kerja, bukan pencipta kerja. 

Mind set sebagai mencari kerja membuat semakin tingginya angka 

pengangguran di Indonesia. Hal ini yang yang perlu kita renungkan kembali. 

Kesuksesan bisa datang kapanpun asal ada kemauan untuk 

mencapainya. Tidak ada yang tidak mungkin  bila Allah berkehendak. Seorang 

ulama salaf berkata “Janganlah berburuk sangka kepada Allah”. Janganlah 

membenci keadan tau nasib buruk. Karena bisa jadi sesuatu yang kau benci itu 

justru menyimpan kebaikan yang bermanfaat, begitupun sebaliknya. Maka 

hendaknya kita mengubah mind set sehingga jiwa kewirausahaan bisa 

dikondisikan (by design) dengan cara mengembangkan mental kewirausahaan 

anak sejak dini sehingga dapat terwujud manusia yang sukses dimasa depan. 

Berkaitan dengan hal itu perlu adanya usaha guru untuk 

mengembangkan mental kewirausahaan anak dengan menggunakan metode 

yang bisa mendukung bagi anak di Taman kanak-kanak. Bredecamp dalam 

(Nurbiani Dhieni 2009: 17) menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini 

mencakup berbagai program yang melayani anak dari lahir sampai dengan 

delapan tahun yang dirancang untuk meningkatkan perkembangan intelektul, 
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sosial, emosi, bahasa, dan fisik anak. Dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional (2003) pada pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa 

pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak  lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan dengan 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan 

memasuki pendidikan lebih lanjut. Untuk itu diperlukan metode dan berbagai 

jenis alat paraga yang sesuai dengan karakter dan perkembangan anak. 

Pembelajaran yang efektif bagi pendidikan anak usia dini, perlu 

ditunjang oleh lingkungan dan suasana belajar yanng kondusif. Kegiatan 

bermain yang memberi kesempatan anak untuk berinteraksi dengn teman dan 

lingkungannya perlu lebih diprioritaskan. Dalam pada itu, karena anak 

merupakan individu yang unik dan sangat variatif, maka unsur variasi 

individu, bakat dan minat anak juga perlu diperhatikan sehingga guru harus 

bisa memperhatikan keterkaitan antara pengenalan materi ajar dengan 

karakteristik perkembangan serta prinsip belajar anak usia dini. Oleh karena 

itu pembelajaran harus dilakukan dengan interaktif, menantang, 

menyenangkan, menggairahkan dan memberikan ruang gerak yang lebih 

leluasa kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan pribadinya secara 

optimal. 

 Kegiatan belajar anak usia dini hendaknya lebih terfokus pada 

perkembangan karakter yang positif sehingga aset yang tiada ternilai harganya 

dapat dikembangkan secara optimal. Anak yang mampu mengembangkan 



5 
 

 
 

karakter positif akan memiliki kesadaran diri, dan menunjukkan rasa ingin 

tahu yang tinggi, semangat belajar yang menyala, gemar membaca, mampu 

mengembangkan kretivitas dan memiliki motivasi yang kuat untuk terus 

mengembangkan diri. Untuk merealisasikan hal tersebut, perlu adanya 

berbagai upaya yang dilakukan oleh guru. Banyak metode yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan mental kewirausahaan anak yaitu metode 

sosiodrama, bercerita, bermain peran, ceramah, tanya jawab dan metode-

metode lain yang bisa menarik bagi anak. Dalam mengembangkan mental 

kewirausahaan anak di Taman Kanak-Kanak sering mengalami kendala adalah 

hal-hal yang dapat menghambat. Secara garis besar hambatan 

mengembangkan mental kewirausahaan anak ada dua faktor, yaitu internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak iti 

sendiri, sedangkan factor eksternal yaitu pada lingkungan kebudayaan 

masyarakat maupun lingkungan keluarga, maupun teman sebaya. Hambatan di 

atas dapat menghambat dalam mengembangkan mental kewirausahaan anak 

sehingga cara belajarnya kurang optimal. 

Penulis yang juga sebagai Guru Kelompok A Taman Kanak-Kanak 

Aisyiyah 2 Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen mengalami 

permasalahan dalam mengembangkan mental kewirausahaan anak. Dilihat 

dari jumlah anak di kelompok A yang berjumlah 20 anak hanya kurang lebih 

12 anak saja yang sudah mempunyai jiwa wirausaha. Pada awalnya anak 

hanya melakukan kegiatan belajar dengan monoton saja, bahkan apabila tidak 

bias,  mengerjakan suatu tugas, mereka langsung bilang “aku tidak bisa” 
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berangkat dari hal itu peneliti ingin mengembangkan sikap ulet dari dalam diri 

anak agar mereka tidak mudah menyerah dan yakin bahwa mereka bisa. 

Awalnya mereka tetap seperti itu, namun lama kelamaan dengan motivasi dari 

guru dan kemauan kuat mereka mulai berkurang mengatakan “aku tidak bisa”. 

Disamping itu juga dengan menggunakan metode yang menarik dan sesuai 

dengan perkembangan anak diharapkan anak dapat tertarik dan benar-benar 

bisa mengembangkan mental kewirausahaan anak. 

Upaya untuk memecahkan masalah tersebut agar dapat 

mengembangkan mental kewirausahaan anak di kelompok A di TK Aisyiyah 2 

Masaran Sragen diantaranya adalah dengan menerapkan metode pembelajaran 

yang baru. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam 

proses belajar mengajar dan berbagai variasi sehingga siswa terhindar dari rasa 

bosan serta tercipta suasana yang nyaman dan menyenangkan. Proses 

pengajaran yang baik adalah terciptanya proses belajar mengajar yang efektif 

melalui komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik yang tidak 

hanya menekankan pada apa yang dipelajari tetapi menekankan pada 

bagaimana anak harus belajar mengembangkan mental kewirausahaan sebagai 

kebutuhan anak, sehingga menjadi suatu yang menyenangkan bagi anak.  

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam mendidik atau 

menanamkan mindset anak untuk menjadi seorang entrepreneur. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar waktu anak dihabiskan disekolah dan anak sangat 

percaya dengan apa yang diajarkan oleh gurunya.  Guru hendaknya membina 

dan menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship ke anak, guru harus 
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memberikan fasilitas dan kreatif dalam memberikan pengajaran dan 

pendidikan pada anak. Guru dalam mengajar harus bisa mengaitkan apa yang 

diajarkan dengan hal–hal yang berkaitan dengan entrepreneurship. 

Entrepreneurship sangat dibutuhkan oleh anak karena jika ini diberikan oleh 

guru secara kontinyu lambat laun akan tertanam di mindset anak tentang 

entrepreneurship. Kelak ketika dewasa nanti anak akan terbiasa dengan 

entrepreneurship dan yang terpenting lagi anak tidak akan takut dengan resiko 

yang dihadapi. 

Berdasarkan uraian peneliti diatas, dalam penelitian ini peneliti  

mengambil judul  “Upaya Mengembangkan Mental Kewirausahaan Anak 

Melalui Metode Sosiodrama pada Kelompok A TK Aisyiyah 2 Masaran 

Sragen”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih  

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada, Mental 

Kewirausahaan pada Anak Taman Kanak-Kanak Kelompok A, TK    

Aisyiyah 2 Masaran Sragen. 

 

 

 



8 
 

 
 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah disampaikan di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

Apakah metode sosiodrama dapat mengembangkan mental kewirausahaan 

anak pada kelompok A TK Aisyiyah 2 Masaran Sragen? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

mental kewirausahaan anak TK Aisyiyah 2 Masaran  Kecamatan Masaran 

Kabupaten Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

  Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengembangan mental kewirausahaan anak melalui metode sosiorama di 

TK Aisyiyah 2 Masaran Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini bermanfaat untuk masukan ilmu pengetahuan dalam 

pembelajaran di Taman Kanak-Kanak khususnya dalam sosiorama untuk 

Mengembangkan Mental Kewirausahaan Anak. 
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2. Manfaat Praktis 

a Bagi Anak 

1) Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada anak untuk belajar 

bersama sehingga Mengembangkan Mental Kewirausahaan Anak. 

2) Mengefektifkan dan mendalami penggunaan Metode Sosiodrama 

dalam Mengembangkan Mental Kewirausahaan Anak. 

b Bagi guru 

1) Untuk memberi masukan kepada guru untuk meningkatkan 

kreatifitas dan mendorong dalam meningkatkan kerja guru. 

2) Menambah kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran 

yang inovatif, efektif dan menyenangkan  

3) Mengatasi permasalahan pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

c Bagi sekolah  

1) Hasil penelitian diharapkan dapat menumbuhkan suasana belajar 

yang efektif, inovatif, kreatif dan menyenangkan  

2) Pengaplikasian teori yang telah diperoleh dimungkinkan semangat 

kerja warga sekolah semakin tinggi dan efisien. 

 

 

 

 

 

 


