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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

memadukan secara sistematis dan berkesinambungan suatu kegiatan. 

Pembelajaran di taman kanak-kanak bersifat spesifik didasarkan pada tugas-

tugas pertumbuhan dan perkembangan anak dengan mengembangkan aspek-

aspek perkembangan yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, 

emosional, kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik/motorik dan seni. 

Kemandirian anak sebagai salah satu aspek perkembangan Bidang 

Pengembangan Pembiasaan Program Pembelajaran Taman Kanak-kanak 

Kurikulum 2004 mempunyai peran penting, karena aspek kemandirian 

dimaksudkan untuk membina anak agar dapat menolong dirinya sendiri dalam 

rangka kecakapan hidup (life skill), serta memperoleh keterampilan dasar 

yang berguna untuk kelangsungan hidup anak. Melalui pemberian rangsangan, 

stimulasi dan bimbingan, diharapkan akan meningkatkan perkembangan 

perilaku dan sikap melalui pembiasaan yang baik, sehingga akan menjadi 

dasar utama dalam pembentukan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai yang 

ada dimasyarakat. 

Salah satu penyebab anak takut ke kelompok bermain adalah masalah 

kemandirian. Di rumah anak selalu mendapatkan apa yang diinginkan dari 

orangtuanya dan segala kebutuhannya selalu dilayani oleh orangtuanya, 
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sedangkan di kelompok bermain, anak diajarkan untuk mandiri dan 

melakukan segala sesuatunya sendiri dengan sedikit bantuan dari pendidik. 

Hal ini dapat membuat anak menjadi tidak nyaman di kelompok bermain, 

karena ia tidak begitu nyaman apabila mengerjakan pekerjaannya sendiri.  

Kemandirian anak usia dini berbeda dengan kemandirian remaja 

ataupun orang dewasa. Jika definisi mandiri untuk remaja dan orang dewasa 

adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukan tanpa membebani orang lain, sedangkan untuk anak usia dini adalah 

kemampuan yang disesuaikan dengan tugas perkembangan. Adapun tugas-

tugas perkembangan untuk anak usia dini adalah belajar berjalan, belajar 

makan, berlatih berbicara, koordinasi tubuh, kontak per asaan dengan 

lingkungan, pembentukan pengertian, dan belajar moral. Apabila seorang anak 

usia dini telah mampu melakukan tugas perkambangan, ia telah memenuhi 

syarat kemandirian. Tetapi, untuk membentuk kemandirian anak usia dini itu 

gampang-gampang susah.  Hal ini tergantung dari orang tua anak dalam 

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak. Tentu saja 

ini merupakan tugas orangtua untuk selalu mendampingi anaknya, sebab 

orang tua adalah lingkungan yang paling dekat dan bersentuhan langsung 

dengan anak. Peran orang tua atau lingkungan terhadap tumbuhnya 

kemandirian pada anak sejak usia dini merupakan suatu hal yang penting. Hal 

ini mengingat bahwa kemandirian pada anak tidak bisa terjadi dengan 

sendirinya. Anak perlu dukungan, seperti sikap positif dari orangtua dan 

latihan-latihan ketrampilan menuju kemandiriannya.  



3 
 

Semakin dini usia anak untuk berlatih mandiri dalam melakukan tugas-

tugas perkembangannya, diharapkan nilai-nilai serta ketrampilan mandiri akan 

lebih mudah dikuasai dan dapat te rtanam kuat dalam diri anak. Untuk menjadi 

pribadi mandiri, memang diperlukan suatu proses atau usaha yang dimulai dari 

melakukan tugas-tugas yang sederhana sampai akhirnya dapat menguasai 

ketrampilan-ketrampilan yang lebih kompleks atau lebih menantang, yang 

membutuhkan tingkat penguasaan motorik dan mental yang lebih tinggi. 

Dalam proses untuk membantu anak menjadi pribadi mandiri itulah 

diperlukan sikap bijaksana orangtua atau lingkungan agar anak dapat terus 

termotivasi dalam meningkatkan kemandiriannya .  

Pembelajaran kemandirian anak yang diarahkan untuk mengembangkan 

kecakapan hidup melalui kegiatan-kegiatan konkrit yang dekat dengan 

kehidupan anak sehari-hari mempunyai peranan penting. Namun keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar yang mengembangkan aspek kemandirian anak 

sering meresahkan guru Kelompok A TK 02 Malanggaten. Berdasarkan 

pengamatan mulai awal masuk sekolah sampai pertengahan semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013 menunjukkan bahwa kemandirian murid Kelompok A 

TK 02 Malanggaten masih kurang. Kondisi ini diindikasikan dengan anak 

tidak mau menerima tugas dari guru, dalam mengerjakan tugas tidak tuntas, 

anak kurang percaya diri mampu mengerjakan tugas sendiri dan selalu 

meminta bantuan guru, serta kurang antusias dalam kegiatan belajar mengaja r. 

Penulis perlu mengatasi masalah tersebut dengan melaksanakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul  "UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN 
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ANAK MELALUI METODE PEMBERIAN TUGAS MENGGUNTING DAN MENEMPEL 

KERTAS PADA  ANAK KELOMPOK A TK 02 MALANGGATEN  KEBAKKRAMAT " . 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, muncul 

beberapa masalah yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kemandirian 

siswa melalui metode pemberian tugas menggunting dan menempel kertas. 

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa masalah :  

1.  Masih banyak peserta didik yang belum mandiri dalam mengerjakan tugas 

di Sekolah.  

2.  Belum dilaksanakannya metode pembelajaran yang melatih kemandirian 

peserta didik.  

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdiri banyak masalah maka 

perlu dibatasi masalahnya agar dapat fokus pada masalah-masalah sbb :  

1.  Kemandirian dalam penelitian ini dibatasi pada tugas menggunting dan 

menempel.  

2.  Metode Pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan metode 

Pemberian Tugas; 
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3.  Hasil belajar siswa dibatasi pada pencapaian kemandirian anak dalam 

mengerjakan tugas menggunting dan menempel kertas secara benar dan 

rapi. 

  

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

“ Apakah penerapan metode pemberian tugas menggunting dan menempel 

dapat meningkatkan kemandirian anak kelompok A di TK 02 Malanggaten 

Kebakkramat ? ” 

 

 
E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1.  Tujuan Umum  

Meningkatkan kualitas pembelajaran anak kelompok A di TK 02 Malanggaten 

Kebakkramat melalui metode pemberian tugas menggunting dan menempel kertas; 

2.  Tujuan Khusus 

Mengetahui peningkatan kemandirian anak kelompok A di TK 02 

Malanggaten Kebakkramat. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang diharapkan peneliti adalah : 

1.  Manfaat Teoritis  

Menambah khasanah ilmu pendidikan Taman Kanak-kanak khususnya 

tentang pentingnya/manfaat bermain untuk melatih kemandirian anak usia 

Taman Kanak-kanak.  

2.  Secara Praktis 

a. Bagi S iswa,  

1)  Dapat meningkatkan kemandirian, membina tanggung jawab dan 

kedisiplinan siswa. 

2)  Dapat mengembangkan kreativitas siswa 

3)  Dapat mengembangkan pola berfikir dan ketrampilan anak 

b.  Bagi Guru, dapat sedikit demi sedikit memperbaiki dan meningkatkan 

mutu pembelajaran di kelas.  

c. Bagi Sekolah, dapat memberikan sumbangan yang baik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan sekolah khususnya dalam melatih 

kemandirian anak  

d.  Bagi Peneliti, agar memiliki pengetahuan yang luas tentang metode 

pembelajaran dan memiliki keterampilan untuk menerapkannya. 

 


