
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal

1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) adalah suatu upaya

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembanganya pun, masyarakat telah menunjukan

kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia 0

sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan

kemampuan yang ada, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.

 Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Taman Kanak-Kanak merupakan lembaga

pendidikan pra-sekolah atau pra-akademik.Dengan demikian Taman Kanak-Kanak tidak

mengemban tanggung jawab utama dalam membina kemampuan akademik anak seperti

kemampuan membaca dan menulis.Substansi pembinaan kemampuan akademik atau

skolastik ini harus menjadi tanggung jawab utama lembaga pendidikan Sekolah Dasar.

 Pendidikan menjadi perhatian serius bagi masyarakat luas, ketika moralitas

dipinggirkan dalam system berperilaku di tengah masyarakat.Akibatnya di satu sisi,

pendidikan yang telah dijalankan menjadikan manusia kian terdidik intelektualitasnya.

Jika masyarakat menghendaki tersedianya kehidupan yang sejahtera,isi dan proses

pendidikan harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tersebut.
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 Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kami sebagai pendidik yang setiap hari

dihadapi adalah anak usia 0-6 tahun dimana pada masa tersebut adalah masa emas bagi

anak. Dan PAUD atau Taman Kanak-Kanak merupakan suatu wadah yang dipercaya oleh

orang tua anak untuk mendidik mereka ke arah perkembangan yang benar dan optimal.

 Di usia PAUD banyak sekali aspek yang dapat dikembangkan sebab pada masa

emas ini segala aspek perkembangan pada anak akan lebih mudah dikembangkan dengan

cara dan metode yang benar menurut kapasitas anak yang masih pada dunia dia yaitu

dunia bermain. Salah satu pendidikan yang harus ditingkatakan pada anak usia dini

adalah pendidikan karakter, menurut Ratna Megawangi dalam buku Pendidikan Karakter

(2012:17) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik

anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekanya dalam

kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan konstribusi yang positif

kepada lingkunganya. Karakter menentukan sikap, perkataan dan perbuatan seseorang

sehingga menjadi identitas yang menyatu.Salah satu karakter anak yang perlu

ditingkatkan adalah rasa bersahabat. Rasa bersahabat merupakan tindakan yang

memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

 Dalam dunia anak yang masih pada dunia bermain, maka aktivitas bermain

dikembangkan melalui kegiatan bermain diantaranya adalah dengan mengambangkan

sikap dogial.Ummy Hany Eprilia dalam Perkembangan nilai Moral, Agama, Sosial dan

Emosi AUD (2011:35) menyatakan bahwa bermain mendorong anak untuk mininggalkan

pola pikir egosentrisnya.Dalam permainan anak belajar bekerjasama untuk mencapai

tujuan bersama-sama.Hal tersebut menunjukan bahwa pentingnya mengembangkan

kemampuan bekerjasama walaupun hanya dengan bermain.



 Kerjasama perlu dikembangkan pada anak sebab kecerdasan ini mengacu pada

kemampuan berpikir dan sosialisasi dengan orang lain dan lingkungannya. Selain untuk

bersosialisai dengan orang lain dan lingkunganya anak juga dilatih untuk meningkatkan

rasa tanggungjawab di diri mereka.

 Dalam peraturan Mentri Pendidikan Nasiaonal tentang Standar Pendidikan Anak

Usia Dini yang berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir

sampai usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi

potensi semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap

perkembanganya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik, untuk

dapat mencapai standar tingkat pencapaian perkembangan anak guru menggunakan

indikator-indikator yang dapat membantu anak untuk berkembang dalam penelitian

adalah perkembangan kemampuan bekerjasama. Indikator-indikator yang dapat mengacu

pada peningkatan kemampuan bekerjasama pada anak adalah:

a. Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas

b. Mau berbagi dengan orang lain

c. Menunjukan sikap kooperatif

d. Tidak mengganggu teman

e. Menghargai teman atau orang lain

Pada pengamatan awal yang telah dilakukan pada kelompok B TK PGRI Pedan

yang berjumlah 15 anak yang terdiri dari 7 anak laki-laki dan 8 anak perempuan didapat

permasalahan dimana anak-anak kurang sekali rasa setiakawan dan kemampuan dalam

bekerjasamanya jyga kurang. Hanya kira-kira 3 anak atau 20% yang memiliki rasa

bersahabat dan memiliki rasa bekerjasama dengan baik dan 12 anak atau 80% kurang



memiliki kemampuan dalam bekerjasama dengan teman-temanya. Mereka sering acuh

tak acuh pada kesuliatan-kesulitan yang dialami teman lainya pada saat menyelesaikan

tugas kelompok yang diberikan oleh guru.

Semua permasalahan dalam kelas tersebut dapat disebabkan oleh beberapa

hal.Salah satunya adalah kurang tepatnya pemilihan metode yang diambil guru dalam

pembelajaran di kelas. Guru hanya memberikan kegiatan / permainan individu tanpa

melibatkan teman lain. Oleh sebab itu perlu adanya pemberian metode yang tepat untuk

dapat meningkatkan toleransi dan kerjasam pada anak.

Metode pembelajaran yang diambil guru untuk dapat meningkatkan kemampuan

bekerjasama yaitu dengan metode proyek, Darsinah dalam Perkembangan Kognitif

(2011:73) menyatakan bahwa Metode pembelajaran proyek ini memberikan kesempatan

pada anak untuk melakukan eksplorasi lingkungan disekitar anak dengan menggunakan

lingkungan sebagai proyek kegiatan anak. Metode ini sering diartikan sebagai

pemanfaatan alam sekitar sebagai metode belajar dialam terbuka. Kegiatan proyek akan

dilaksankan secara berkelompok dimana anak akan berusaha untuk dapat bekerjasama

dalam melakukan kegiatan bersama teman-temanya. Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Jakarta dalam metodik umum di TK (1996:39) menguraikan tujuan

penggunaan metode proyek antara lain sebagai berikut

1. Untuk membangun rasa keterikatan anak

2. Agar anak dapat belajar dari sebuah kegiatan khusus

3. Mengembangkan konsep atau pengetahuan yang dapat dipelajari anak antara lain

kemampuan untuk mengamati dan mengklaisfikasikan

4. Membuat anak tertarik dalam kegiatan belajar mengajar



5. Mempunyai sikap yang baik

 Untuk dapat mengatasi situasi ini guru mengadakan penelitian yang berjudul

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BEKERJASAMA DENGAN METODE

PROYEK PADA ANAK TK PGRI PEDAN KELOMPOK B TAHUN AJARAN 2013/

2014.

B. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dibuat agar penelitian tidak salah atau menghindari

penafsiran yang tidak sesuai, maka dari itu penelitian ini dibatasi pada:

1. Kemampuan dalam bekerjasama yang dibatasi dengan kegiatan kelompok luar kelas

dengan tema Lingkunganku

2. Kegiatan proyek dibatasi dengan bermain bersama dengan kelompoknya

C. RUMUSAN MASALAH

Apakah penerapan metode proyek dapat meningkatan kemampuan dalam

bekerjasama anak TK PGRI PEDAN kelompok B tahun ajaran 2013/2014

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan metode proyek pada anak

kelompok B TK PGRI Pedan Tahun Ajaran 2013/2014.

2. Secara Umum

a. Meningkatkan kerjasama pada anak

b. Untuk mengetahui perilaku sosial awal yang nampak pada masa kanak-kanan



c. Untuk menambah wawasan kepada para pendidik untuk meningkatkan kerjasama

pada anak

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat bagi siswa / anak

 Meningkatkan kerjasama anak dengan kegiatan proyek

2. Manfaat bagi guru

a. Membantu mempermudah guru dalam meningkatkan kerjasama pada anak.

b. Sebagai dasar guru dalam memilih metode yang tepat untuk meningkatkan

kerjasama pada anak.

3. Manfaat bagi sekolah

 Dapat membantu meningkatkan kualitas sekolah untuk berkembang dengan

metode pendidikan yang bermutu.


