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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan baik 

secara formal maupun non formal. Pendidikan sangat penting bagi 

masyarakat. Karena merupakan modal utama untuk menyongsong masa 

depan. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan  mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka 

mewujudkan tujuan nasional. Karena itu peningkatan kualitas sumber daya 

manusia merupakan syarat mutlak untuk menghadapi tantangan di masa yang 

akan datang. 

Sumber daya manusia yang akan datang amat di tentukan oleh kualitas 

anak-anak Indonesia yang sedang dalam proses pertumbuhan. Untuk 

menghasilkan suatu generasi yang berkualitas di butuhkan suatu 

pengembangan dari semua potensi baik fisik, mental dan sosial anak. anak -

anak merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan kualitas 

perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan.    

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling 

mendasar bagi pembentukan sumber daya manusia di masa mendatang 

(Abdulhak, 2007:52). Kualitas pendidikan anak usia dini inilah yang nantinya 

akan menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Semakin 

berkualitas pendidikan anak di usia dininya, maka semakin berkualitas juga 

sumber daya yang akan dihasilkan generasi selanjutnya. Hal ini disebabkan 

1 



2 

 

 

karena masa usia dini merupakan ajang pembelajaran dan pembiasaan 

manusia dalam menghadapi tantangan hidup agar mampu bertahan dalam 

berbagai situasi (TIM PAUD, 2005: 1).  

Bagian dari bentuk lembaga pendidikan anak usia dini adalah Taman 

Kanak-kanak (TK). Di Taman Kanak-kanak inilah diharapkan dapat 

ditanamkan dan dikembangkan berbagai potensi anak yang akan berguna bagi 

masa dewasanya. Hal ini juga tertuang dalam Kurikulum 2009, dimana 

mengenai tujuan pendidikan anak usia dini yaitu membantu anak didik 

mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral 

dan nilai-nilai agama; sosial emosional; kognitif; bahasa; fisik/motorik; 

kemandirian; dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar. 

Chomariyah (2008) menyatakan bahwa, untuk bisa tampil percaya diri, 

seseorang perlu menggali potensi dengan cara berusaha mengenali diri,dengan 

demikian orang tersebut akan mampu menekan hal-hal yang dirasa kurang, 

dan memupuk hal-halyang terasa lebih. Percaya diri merupakan modal dasar 

seseorang dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Menurut Angelis 

(dalam Ruwaida dkk, 2006) kepercayaan diri adalah suatu keyakinan yang 

dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu berprilaku seperti yang dibutuhkan 

untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan.Kepercayaan diri berawal 

dari tekat pada diri sendiri untuk melakukan segala yang diinginkan dan 

dibutuhkan dalam hidup, serta terbina dari keyakinan diri sendiri. Hambly 

(1992) mengemukakan bahwa dalam melakukan sesuatu, seseorang yang 

mempunyai kepercayaan diri akan selalu mengerahkan segenap 
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kemampuannya dan tidak terhambat oleh perasaan inferior (rendah diri), 

merasa tentram dengan dirinya sendiri, teman dan masyarakat. Menurut 

Marden (dalam Musawi, 2003) kepercayaan diri menghilangkan keraguan 

serta kebimbangan dan membuat seseorang melangkahmaju dengan yakin, 

teguh, tanpa berhenti dan tanpa menghabiskan energi kelebihan. Semakin 

besar tingkat kepercayaan diri seseorang, maka semakin banyak jumlah 

kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang, karena 

pengaruh seseorang kepada orang lain bergantung pada jaminan keamanan diri 

seseorang dan kekuatan keyakinan seseorang atas kemauan dirinya. 

Salah satu metode pembelajaran yang efektif adalah melalui aktivitas 

outbound yang melibatkan kegiatan olah fisik atau permainan. Cara ini cukup 

efektif untuk memperlengkapi para pimpinan atau manajemen segala lini, 

dengan aktivitas pembangunan tim dan karakter (character and 

teamworkbuilding) dan pengalaman kegiatan outdor yang bersifat 

mempertajam potensi kepemimpinan.  

Aktifitas outbound dapat menjaga otak agar terus bergerak dalam 

melaksanakan kegiatan. Adrianus dan Yufiarti (2006:44) mengatakan bahwa 

outbound terdapat unsur-unsur pengembangan kreativitas, 

komunikasi, mendengarkan efektif, kerjasama, motivasi diri, kompetisi, 

problem solving   

Outbound merupakan program kegiatan dengan metode bermain  

sambil belajar. Dalam pelatihan Outbond dilakukan di alam tebuka yang 

Experiental learning
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langsung) yang di sajikan dalam bentuk permainan, simulasi, diskusi, dan 

petualangan sebagai media penyampaian materi. Dengan langsung terlibat 

pada aktivitas (learning by doing) peserta akan segera mendapat umpan balik 

tentang dampak dari kegiatan yang dilakukan, Tujuan dari program kegiatan 

Outbound ini untuk meningkatkan kinerja seseorang khususnya yang 

berkaitan dengan mental dan perilaku seperti meningkatkan rasa percaya diri, 

berkomunikasi dan berkerja sama dengan orang lain dalam mengembangkan 

kretifitasnya. dalam menjalani kegiatan sehari-hari sering mengalami beragam 

kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Padahal dalam 

lingkungan tersebut ditunjang sumber daya yang cukup. Dikarenakan banyak 

faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian  tujuan  antara lain kelancaraan  

komunikasi antar personil, keharmonisan hubungan baik antar sesama, 

kerjasama dan lain sebagainya. Outbound adalah kegiatan di alam terbuka. 

Outbound  juga dapat memacu semangat belajar dan motivasi pengembangan 

diri. Outbound merupakan sarana penambah wawasan pengetahuan  yang 

didapat dari serangkaian pengalaman berpetualang sehingga dapat memacu 

semangat dan kreativitas seseorang. Oleh karena itu, Kimpraswil menyatakan 

bahwa outbound adalah usaha olah diri (olah pikir dan olah fisik) yang sangat 

bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja dan 

prestasi dalam rangka melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi secara 

lebih baik lagi. 

Kegiatan outbound berawal dari sebuah pengalaman sederhana seperti 

bermain. Bermain juga membuat setiap orang merasa senang, dan bahagia. 
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Dengan bermain orang dapat belajar menggali dan mengembangkan potensi, 

dan rasa ingin tahu serta meningkatkan rasa percaya dirinya. Oleh karena itu, 

bermain merupakan fitrah yang dialami setiap manusia.  

Pengalaman merupakan guru dalam proses pembelajaran secara alami. 

Misalnya, seorang mengalami proses alami bermain. Hal itu  dalam rangka 

menambah dan mengembangkan pengetahuan dari setiap pengalamannya. 

Jadi, tidak menutup kemungkinan siapapun berhak bermain baik anak-anak, 

remaja, orang dewasa ataupun orang tua. Karena belajar dari sebuah 

pengalaman dalam aktivitas bermain dijadikan sebagai sarana pembelajaran 

yang menyenangkan yang dapat dilakukan di ruangan terbuka atau tertutup.   

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 mempunyaikepercayaan 

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 
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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 

usahausaha 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 Raudhatul 

Athfal (RA) Mutiara Karangbangun Kecamatan Matesih, Kabupaten 

karanganyar. Berdasarkan pengamatan pada tanggal 8  9 November 2012 

pada anak didik RA Mutiara Karangbangun yang berjumlah 20 anak dan 

disertai wawancara dengan guru kelas kelompok A RA Mutiara 

Karangbangun, menunjukkan bahwa rasa percaya diri anak sebagian besar 

masih kurang. Kondisi ini di indikasikan dengan 4 anak yang tidak mau di 

tinggal oleh ibu atau pengantar lainnya, 3 anak hanya mau didampingi dan 

ditunggui hingga selesai pembelajaran, 1 anak tidak mau menerima tugas 

guru, 4 anak dalam mengerjakan tugas tidak tuntas, 2 anak belum mampu 

mengerjakan tugas sendiri dan selalu minta bantuan guru, serta ada 4 anak 

yang kurang abtusias dalam proses pembelajaran hal itu tampak dalam 

kenyataan bahwa anak-anak seringkali tidak mau melanjutkan kegiatan 
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Dalam kegiatan bercerita menggambar, membuat bentuk, menggunting, 

mewarnai, anak-anak ini selalu tidak bisa atau tidak mau menyelesaikan. 

Sebagaian mau dan mampu menyelesaikan tetapi harus dengan stimulasi, 

motivasi dan pancingan gagasan bahkan dukungan bantuan sepenuhnya dari 

guru. Bahkan ada beberapa anak yang tidak mau melakukan kegiatan main 

sama sekali setelah mengeluh bahwa mereka tidak bisa, Sebagian besar anak 

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 

maksimal untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Banyak usaha yang 
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dapat dilakukan untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan 

diri anak. 

Obsevasi awal penelitian ini menunjukkan bahwa rasa percaya diri 

anak kelompok A RA Mutiara Karangbangun berjumlah murid 20 siswa 

masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi bahwa 10 (50%) 

anak belum mampu menjawab pertanyaan dari guru dan belum mampu 

menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Hal tersebut disebabkan strategi 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 strategi  

pembelajaran agar guru dapat memberikan pembelajaran kepada anak secara 

maksimal. Atas dasar permasalahan tersebut maka guru memutuskan untuk 

mengganti strategi pembelajaran yang digunakan dengan strategi berupa 

penerapan kegiatan outbond. . Strategi pembelajaran sendiri adalah -cara 

yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah 

kondisi yang berbeda (Wena, 2009: 5). Strategi pembelajaran meliputi 

variabel: Strategi pengorganisasian, Strategi penyampian, Strategi 

pengelolaan. Sedangkan cakupannya adalah Kepengajaran (Instruksional) 
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berupa  pendekatan, metode, teknik, media dan Pengelolaan Belajar 

(Manajerial) berupa penciptaan suasana kondusif 

Dengan strategi pembelajaran berupa kegiatan outbond diharapkan 

rasa percaya diri anak dapat ditingkatkan. Solusi tersebut akan penulis 

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

Peningkatan Rasa percaya Diri Anak Melalui Kegiatan Outbond pada Anak 

kelompok A di RA Mutiara Karangbangun Matesih Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2012-2013". 

 

B.  Pembatasan Masalah  
 

Dalam Penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan pada 

penggunaan strategi pembelajaran berupa penerapan kegiatan outbond pada 

anak kelompok A khususnya di RA Mutiara Karangbangun  untuk 

meningkatkan rasa percaya diri anak.  

C.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang dan indentifikasi masalah di atas, 

maka rumusan strategi pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran melalui 

tindakan yang permasalahaannya dapat dirumuskan sebagai berikut:  Apakah  

kegiatan outbond dapat meningkatkan  rasa percaya diri anak kelompok  A di 

RA Mutiara Karangbangun  semester 1 tahun ajaran 2012/2013?  

D.  Tujuan Penelitian  

Berdasar rumusan permasalahan yang telah dikumukakan tujuan 

penelitin ini adalah 

1.  Tujuan umum 
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Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya 

diri pada anak Raudhatul athfal/Taman Kanak-kanak, serta bagaimana 

penerapan  kegiatan outbond dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

guru TK/RA  agar hasil pembelajaran dapat meningkat. 

2. Tujuan Khusus 

a.  Untuk meningkatkan  rasa percaya diri anak RA Mutiara  

Karangbangun Matesih Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 

melalui kegiatan outbond. 

b. Untuk menerapkan  kegiatan outbond dalam upaya meningkatkan rasa 

percaya diri dalam pembelajaran pada anak RA Mutiara 

Karangbangun  Matesih Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013. 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Menambah pemahaman penulis dalam pembuatan makalah  

b. Menambah pemahaman pendidik dan atau pengasuh dalam hal   

pengembangan rasa percaya diri anak melalui kegiatan outbond.  

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 melaksanakan  

pembelajaran  melalui kegiatan outbond . 

b. Bagi pendidik, dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalammengelola kegiatan outbond dalam pembelajaran. 


