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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Menurut undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak. 

Taman kanak-kanak menjalankan pendidikan untuk mengembangkan 

kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. 

Sedangkan dalam PP RI nomar 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah 

bab 1 ayat 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Taman Kanak-kanak 

adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program 

pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. 

Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan pra sekolah 

yang diluar jalur sekolah. (Kamtini, 2005: 25) 

Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan sub sistem pendidikan 

nasional memiliki peranan penting dan sangat strategis dalam mewujudkan 
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tujuan pendidikan nasional. Taman Kanak-kanak sangat membantu 

mempercepat kesempatan anak bangsa memasuki dunia pendidikan, dan 

keberhasilan proses pendidikan pada jenjang selanjutnya. Untuk berhasilnya 

penyelenggaraan proses pendidikan Taman Kanak-kanak dalam mewujudkan 

hasil pendidikan seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidikan Taman 

Kanak-kanak, maka model pendidikan yang digunakan harus dapat 

menumbuhkembangkan semua perilaku dan kemampuan dasar yang di miliki 

anak, termasuk jasmani dan rohaninya. Taman Kanak-kanak memiliki 

program pendidikan yang mengarah kepada pengembangan semua perilaku 

dan kemampuan dasar yang di miliki anak yang mencakup pemgembangan 

Nilai Moral dan Agama, Fisik Motorik, Kognitif, Bahasa, dan Sosial 

Emosional. 

  Anak usia dini merupakan masa-masa paling penting dan kritis dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya. Baik itu dari seega pertumbuhan fisik 

maupun emosinya. Masa ini juga merupakan masa penting bagi penanaman 

kebaikan (basic godnes ) pada individu sehingga kelak akan menjadi individu 

yang berarakter (man with character ). Oleh karena itu,sejak dini anak perlu 

diajarkan pendidikan karakter dan ketrampilan hidup yang baik agar kelak 

menjadi manusia yang berkualitas,mandiri,percaya diri,bertanggung jawab, 

dan bermoral baik pula . 

Menurut ahli psikolog Sigmund Freud, Percaya diri adalah suatu 

tingkatan rasa sugesti tertentu yang berkembang dalam diri seseorang 

sehingga merasa yakin dalam berbuat sesuatu. Rasa percaya diri pada anak 
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perlu ditanamkan sejak anak berusia dini. Hal ini sangat penting sebagai dasar 

anak untuk menerobos suatu peluang dan berani mengambil resiko di masa 

yang akan datang. Akan tetapi,banyak orang tua yang mempunyai anak yang 

memiliki rasa percaya diri malah dianggap sebagai anak nakal. 

Anak yang sejak kecil telah memiliki karakter percaya diri akan 

merepotkan orang tua. Karena anak terlalu agresif dan berani,kadang-kadang 

tindakannya sedikit memalukan orang tuanya. Banyak diantara orang tua 

yang bangga mempunyai anak yang pendiam,penurut,dan pemalu. Akan 

tetapi,anak pemalu justru akan merepotkan di kemudian hari. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di TK Gabus 1, 

Ngrampal, Sragen bahwa 20% dari 25 siswa sudah memiliki rasa percaya diri 

yang cukup bagus. Hal  Itu dapat peneliti amati ketika anak diminta ibu guru 

untuk maju ke depan kelas menyanyi, bercerita, dan mau mengajukan 

pertanyaan kepada guru saat ada sesuatu yang belum mereka pahami, dan 

mengutarakan kemauan atau pendapat. Namun demikian, prosentase anak 

yang sudah memiliki rasa percaya diri belum memuaskan jika kita melihat 

seluruh jumlah siswa didalam kelas. Maka dari itu,penulis menganggap 

bahwa hal ini adalah suatu masalah yang harus segera di atasi. Setelah 

melakukan konsultasi dan rundigan dengan guru di TK Gabus 1, Ngrampal, 

Sragen factor penyebab tidak percaya diri adalah karena rasa malu. Dari 

keterangan para guru mengenai penyebab timbulnya rasa tidak percaya diri, 

maka penulis memilih salah satu diantara banyak cara yang bisa 

meningkatkan rasa percaya diri pada anak yaitu melalui kegiatan  “menari “. 
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Menari adalah suatu kegiatan menuangkan ide kedalam suatu gerakan 

tanpa ada paksaan untuk melakukan gerakan. Anak bebas melakukan gerakan 

sesuai dengan imajinasinya tanpa ada paksaan dari guru. Melalui kegiatan 

menari Penulis yakin bahwa cara ini dapat membantu meningkatkan rasa 

percaya diri anak untuk lebih berani tampil di depan orang banyak dan dapat 

menghilangkan rasa malu. Anak dapat menunjukkan eksistensi yang 

dimilikinya kepada orang lain/ khalayak umum. Kegiatan  menari bebas ini 

sesuai dengan prinsip pembelajaran di TK, yaitu “bermain sambil 

belajar,belajar seraya bermain “. Dengan memiliki rasa percaya diri,anak 

akan tumbuh sebagai manusia yang mempunyai kualitas tinggi, keberanian, 

dan kemantapan untuk menyongsong masa depannya. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah melalui kegiatan menari dapat meningkatkan percaya diri pada 

anak kelompok B TK Gabus 1, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten 

Sragen? 

2. Bagaimanakah penerapan kegiatan menari untuk meningkatkan percaya 

diri pada anak kelompok B TK Gabus 1, Kecamatan Ngrampal, 

Kabupaten Sragen ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini adalah : 

1. Tujuan Umum  : untuk meningkatkan percaya diri anak. 

2. Tujuan Khusus  : Untuk meningkatkan rasa percaya diri anak  

melalui kegiatan menari. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaaat Teoritis  

Menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan Anak Usia 

Dini. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini tidak hanya untuk 1 

pihak,akan tetapi ada manfaat untuk Sekolah, Guru, Anak, Orang tua, 

dan Penulis. 

a. Untuk Sekolah :  

Sekolah dapat menghasilkan anak-anak yang percaya diri, dan 

berkualitas untuk menyongsong masa depan anak. 

b. Untuk Guru       :  

1) Guru akan semakin senang jika siswanya memiliki rasa percaya 

diri yang tinggi. 

2) Memudahkan guru dalam meningkatkan rasa percaya diri anak. 
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c. Untuk Orang tua : 

Orang tua akan merasa bangga apabila mempunyai anak yang 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan berkualitas. 

d. Untuk Peneliti    : 

Menambah pegalaman bagi panulis, yaitu pengalaman meninngkatkan 

rasa percaya diri pada anak kelompok B TK Gabus 1, Ngrampal, 

Sragen. 

 


