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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

      Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

nasional pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada 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. 

      Sedangkan menurut Patmonodewo anak usia dini terbagi menjadi 4 

(empat) tahapan yaitu masa bayi dari usia lahir sampai 12 (dua belas) bulan, 

masa kanak-kanak/batita dari usia 1 sampai 3 tahun, masa prasekolah dari 

usia 3 sampai 6 tahun dan masa sekolah dasar dari usia 6 sampai 8 tahun. 

Setiap tahapan usia yang dilalui anak akan menunjukkan karakteristik yang 

berbeda. (Patmonodewo, 2003:3). Masa prasekolah menurut Munandar 

(1992:23) merupakan masa-masa untuk bermain dan mulai memasuki taman 

kanak- kanak (TK). Waktu bermain merupakan sarana untuk tumbuh dalam 

lingkungan dan kesiapannya dalam belajar formal. Pada tahap perkembangan 

anak usia prasekolah ini, anak mulai menguasai berbagai ketrampilan fisik, 

bahasa, dan anak pun mulai memiliki rasa percaya diri untuk mengeksplorasi 

kemandiriannya (Hurlock,  dalam  Ismail, 2009:3). 
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      Perkembangan berpikir anak-anak usia Taman Kanak-kanak atau 

prasekolah sangat pesat. Masa ini sering disebut sebagai masa peka belajar. 

Dalam masa-masa ini segala potensi kemampuan anak dapat dikembangkan 

secara optimal, tentunya dengan bantuan dari orang-orang yang ada di 

sekitarnya, dalam hal ini adalah guru dan orang tua dengan memberikan 

rangsangan dengan berbagai cara. 

     Perkembangan anak merupakan proses yang kompleks, terbentuk dari 

potensi diri anak yang bersangkutan dan lingkungan sekitarnya. Artinya, ada 

beberapa perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor bawaan, dan ada 

beberapa perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Lingkungan pertama dan utama yang berpengaruh terhadap perkembangan 

anak adalah lingkungan keluarga, di mana orang tua merupakan sosok yang 

paling berperan. Terkadang banyak  dijumpai orangtua yang menaruh 

harapan yang terlalu besar terhadap anaknya, tanpa disesuaikan dengan 

kemampuan anak itu sendiri. Akibatnya, anak dipaksa memenuhi harapan 

orang tua yang “tidak pada tempat-nya”, sehingga anak sering kali menerima 

kritikan, mengalami rasa takut, dan merasakan kekecewaan. Hal ini dapat 

menyebabkan anak kehilangan rasa percaya dirinya. Bila hal ini dibiarkan 

terus menerus terjadi, efek dari kehilangan kepercayaan diri ini dapat  

berlanjut hingga anak dewasa. Padahal, menurut para ahli, anak-anak akan 

tumbuh dengan baik bila kebutuhannya terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk 

merasa penting dan berharga/berarti. Ketika anak merasa aman, kompeten, 
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dan mampu, ketika mereka didengarkan, terutama sebagai sumber 

kewenangan sehubungan dengan diri mereka sendiri. 

     Ketika anak dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya, anak akan 

tumbuh dengan perasaan kuat dalam diri mereka dan percaya diri. 

Sebaliknya, bila kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, ia akan merasa 

diabaikan, tersisih, merasa tidak pantas mendapat perhatian, dan mudah malu. 

Berkembangnya rasa percaya diri atau citra diri yang positif pada diri anak 

sangatlah penting untuk kebahagiaan dan kesuksesan anak. Anak yang 

mempunyai kepercayaan diri yang tinggi akan merasa nyaman dengan dirinya 

sendiri, cenderung mengetahui potensi yang ada pada dirinya, dapat 

bersosialisasi, dan berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. 

      Orang tua dan guru sebagai sosok yang paling berpengaruh dalam 

kehidupan awal seorang anak berperan besar dalam pembentukan 

kepercayaan diri anak. Pembentukan kepercayaan diri merupakan proses 

yang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sejak dini, orang tua dan guru 

hendaknya selalu berusaha membentuk dan mempertahankan kepercayaan 

diri anak. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena kepercayaan diri 

merupakan hal yang dapat mengalami pasang surut, dan dipengaruhi oleh 

banyak hal. 

      Upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang membutuhkan 

proses. Dibutuhkan waktu dan usaha yang cukup keras untuk dapat 

meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Semuanya itu tak lepas dari usaha-
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usaha yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru sebagai sosok terdekat 

anak.  

      Keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang mengembangkan aspek 

kepercayaan diri  pada anak sering meresahkan guru kelompok A TK  

Aisyiyah Mergomulyo Kecamatan Matesih, Kabupaten karanganyar. 

Berdasarkan pengamatan mulai awal masuk sekolah tahun pelajaran 2012-

2013 menunjukkan bahwa rasa percaya diri sebagian besar anak kelompok A 

TK Aisyiyah Mergomulyo masih kurang. Kondisi ini diindikasikan beberapa 

anak terlihat kurang bersemangat atau antusias saat mengikuti Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM), kurang berani saat diminta untuk maju ke depan 

kelas seorang diri (untuk menyanyi / bercerita), belum mampu mengerjakan 

tugas sendiri dan selalu meminta bantuan guru dengan alasan tidak bisa 

mengerjakan, bahkan ada yang enggan berkomunikasi dengan anak lain 

(tampak malu-malu). Hal ini menunjukkan bahwa rasa percaya diri mereka 

cenderung rendah. Padahal, salah satu kunci utama keberhasilan seseorang 

dalam kehidupan adalah ada tidaknya rasa percaya diri. 

      Berkembangnya rasa percaya diri atau citra diri yang positif pada diri 

anak sangatlah penting untuk kebahagiaan dan kesuksesan mereka. Orang tua 

dan guru berperan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan 

kepercayaan diri anak. 

      Kesempatan guru untuk membimbing dan membantu meningkatkan 

kepercayaan diri anak hanya dapat dilakukan di sekolah. Waktu yang sangat 

terbatas (kurang lebih 2,5 jam / hari) harus dapat dimanfaatkan guru dengan 
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maksimal untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Banyak usaha yang 

dapat dilakukan untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan 

kepercayaan diri anak.  

      Studi yang dilakukan Bandura dalam Saefurohman (1997), pakar 

Psikologi dari Standford University, ada empat sumber yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, yaitu: pengalaman 

hidup, contoh/model, persuasi sosial, dan faktor psikologis. Bandura juga 

menambahkan, pengalaman merupakan hal terpenting yang dapat 

meningkatkan kepercayaan diri. Untuk itu, anak perlu mendapatkan sebanyak 

mungkin pengalaman sukses/berhasil dalam kehidupan, mulai dari hal-hal 

yang kecil. Contoh/model bisa didapatkan dari teman (sebagai perbandingan 

positif) ataupun dari orang-orang sekitarnya, misalnya: pengalaman seseorang 

yang berhasil melakukan sesuatu setelah berusaha sekuat tenaga. Persuasi 

sosial adalah komentar positif atau pengakuan dari lingkungan keluarga, 

sekolah, atau lingkungan yang lebih luas lagi akan semakin memupuk 

kepercayaan diri anak. Pada umumnya, lingkungan luar memberikan 

komentar negatif, karena itu, sebagai pengimbangnya, kita perlu memberikan 

komentar yang positif. Tujuannya: bukan hanya supaya anak merasa senang 

(gembira), tetapi juga untuk memberikan penjelasan dan motivasi positif. 

Yang dimaksud dengan faktor psikologis ialah: jika anak sehat secara 

psikologis, maka ia akan merasa nyaman dengan dirinya sendiri, nyaman 

dengan orang tua yang mendukungnya, dan akan lebih memiliki kepercayaan 
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diri dibandingkan dengan anak yang dalam kondisi gelisah atau kurang 

nyaman dengan kehidupannya. 

      Metode untuk mengembangkan rasa percaya diri anak dapat dilakukan 

dengan metode bercerita, gambar, bermain peran, sosiodrama, metode 

dialogis dan metode lainnya. Setiap anak memiliki kemampuan berbahasa 

yang berbeda-beda tergantung pada stimulan yang diberikan. Pada 

kenyataannya rasa percaya diri anak TK di daerah pedesaaan masih kurang 

dibanding dengan anak TK di perkotaan maka diperlukan upaya untuk 

meningkatkan rasa percaya diri anak agar seluruh potensi yang dimiliki dapat 

dikembangkan secara maksimal.  

      Obsevasi awal penelitian ini menunjukkan bahwa rasa percaya diri anak 

kelompok A TK Aisyiyah Mergomulyo berjumlah murid 20 siswa masih 

rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi bahwa 17 (85%) anak 

belum mampu menjawab pertanyaan dari guru dan belum mampu untuk 

bercerita secara sederhana. Hal tersebut disebabkan metode yang digunakan 

oleh guru kurang tepat yaitu menggunakan metode berceramah sehingga anak 

hanya diam pasif mendengar penjelasan, cerita atau informasi dari guru dan 

anak kurang diberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, 

mengemukakan pendapat, mengambil keputusan  secara sederhana, bercerita 

secara sederhana dan mengejarkan tugas sendiri hingga selesai. 

      Masalah tersebut perlu dicari solusinya. Guru perlu menguasai metode-

metode pembelajaran agar guru dapat memberikan pembelajaran kepada anak 

secara maksimal. Atas dasar permasalahan tersebut maka guru disarankan 
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untuk mengganti metode yang digunakan dengan metode bercerita dengan 

Boneka Tangan. Dengan metode bercerita dengan boneka tangan diharapkan 

rasa percaya diri anak dapat ditingkatkan. Solusi tersebut akan penulis 

tuangkan dalam penelitian tindakan kelas (PTK) yang berjudul: "Peningkatan 

Rasa Percaya Diri Melalui Metode Bercerita dengan Boneka Tangan pada 

Anak Kelompok A TK Aisyiyah Mergomulyo Ngadiluwih, Matesih, 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2012-2013" 

B. Identifikasi Masalah  

1. Pada kegiatan pembelajaran di TK Aisyiyah Mergomulyo sebagian besar 

anak kelompok A masih memiliki rasa percaya diri rendah. Hal ini 

diindikasikan dengan banyaknya anak yang belum mampu menjawab 

pertanyaan dari guru dan belum mampu untuk bercerita secara sederhana. 

2. Penyebab rendahnya rasa percaya diri anak di TK Aisyiyah Mergomulyo 

karena kurangnya wawasan guru memilih metode maupun strategi yang 

tepat dalam pembelajaran. Metode yang digunakan oleh guru kurang tepat 

yaitu menggunakan metode berceramah sehingga anak hanya diam pasif 

mendengar penjelasan, cerita atau informasi dari guru dan anak kurang 

diberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, 

mengemukakan pendapat, mengambil keputusan  secara sederhana, dan 

bercerita secara sederhana dan mengerjakan tugas sendiri hingga selesai. 

3. Untuk mengatasi masalah ini peneliti mencoba mencari cara yaitu 

menggunakan metode bercerita dengan boneka tangan, diharapkan anak  
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akan mengalami peningkatan rasa percaya diri, sehingga anak yang 

tadinya belum mau menjawab pertanyaan dan materi pembelajaran yang 

kurang dipahami. Sekarang menjadi mampu untuk mempunyai rasa 

percaya diri dan materi pembelajaran dapat dipahami dengan baik 

sehingga anak menjawab yang diberikan guru.  

 
C. Pembatasan Masalah  
 

Dalam Penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan pada penggunaan 

metode bercerita dengan boneka tangan pada anak kelompok A khususnya di 

TK Aisyiyah Mergomulyo untuk meningkatkan rasa percaya diri anak.  

 

D. Rumusan Masalah  

      Berdasarkan uraian latar belakang dan indentifikasi masalah di atas, maka 

rumusan perbaikan pembelajaran melalui tindakan sebagai berikut:  “ Apakah 

melalui metode bercerita dengan boneka tangan dapat meningkatkan  rasa 

percaya diri anak kelompok  A di TK Aisyiyah Mergomulyo tahun pelajaran 

2012/2013 ” 

 

E. Tujuan  

Untuk mengetahui melalui metode bercerita dengan boneka tangan dapat 

meningkatkan rasa percaya diri  anak kelompok A TK Aisyiyah Mergomulyo 

tahun pelajaran 2012-2013  
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F. Manfaat  

1.  Manfaat teoritis  

a. Menambah pemahaman penulis dalam pembuatan skripsi. 

b. Menambah pemahaman pendidik dan atau pengasuh dalam hal 

pengembangan rasa percaya diri anak melalui metode bercerita.  

c. Menambah pengetahauan pendidik dan atau pengasuh dalam hal 

melatih anak untuk percaya diri. 

2.  Manfaat praktis  

a. Bagi pendidik, semakin menarik dan kreatif dalam kegiatan bercerita. 

b. Bagi pendidik, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

bercerita dan bagaimana bercerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


