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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Taman Kanak-kanak (TK)  adalah merupakan salah satu bentuk 

layanan Program Pendidikan Anak Usia Dini jalur  formal bagi anak-anak 

usia empat sampai enam tahun yakni sebelum anak memasuki pendidikan 

dasar, diantaranya menitikberatkan pada pertumbuhan dan perkembangan 

fisik (motorik halus dan motorik kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosi dan spiritual, serta sosial emosional , bahasa dan 

komunikasi yang disesuaikan dengan keunikan dan tahapan perkembangan 

yang dilalui oleh anak tersebut (Maimunah hasan, 2010:15). Menurut 

Peraturan daerah No 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah, Bab I 

pasal 1 ayat (2) Pendidikan di Taman Kanak-kanak dilaksanakan dengan 

prinsip bermain seraya belajar, belajar melalui bermain sesuai dengan 

perkembangan peserta didik. Adapun tujuan pendidikan di TK berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0486/ U/ 92 tentang 

Taman Kanak-kanak adalah untuk membantu meletakkan dasar kearah 

perkembangan sikap pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang 

diperlukan oleh anak  didik pada masa pertumbuhan dan perkembangan 

selanjutnya. 

     Semua manusia dilahirkan didunia ini dengan membawa potensi 

masing-masing yang melekat pada masing-masing individu, bahkan 
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menurut Howard Gardner dalam Bunda Lucy (2009:68), kecerdasan atau 

bakat akan lebih tepat kalau digambarkan sebagai suatu kumpulan 

kemampuanatau ketrampilan yang dapat ditumbuhkembangkan. Garder 

mengungkapkan ada sembilan (9) jenis kecerdasan yang berada dalam diri 

setiapanak, yaitu kecerdasan linguistik/ bahasa, visual spasial, kinestetik/ 

gerak, musik, intra-personal, logis mateatis dan natural/ alam. Variasi dan 

kombinasi kecerdasan ini tentunya berbeda dalam diri masing-masing anak 

didik. Hal ini mengindikasikan bahwa  setiap anak itu cerdas. . Apabila 

berbeda hal ini dipengaruhi oleh maksimal atau tidak stimulasi/ rangsangan 

yang diperoleh anak sejak dini dari lingkungan terdekatnya.. 

    Demikian halnya kombinasi antara  kecerdasan logis matematis dengan 

kecerdasan intra-personal. Menurut Tutu April (2009:3) bahwa faktor yang 

paling dominan yang mempengaruhi keberhasilan (kesuksesan) seseorang 

dalam hidupnya bukan semata-mata ditentukan oleh tingginya kecerdasan 

logis matematis (intelektual), tetapi oleh kemantapan atau kecerdasan 

emosionalnya. Kecerdasan ini perlu dipahami, dimiliki dan diperhatikan 

dalam pengembangannya bagi anak didik mengingat kondisi kehidupan 

dewasa ini semakin kompleks. Dimana kehidupan yang semakin kompleks 

ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap pola hubungan 

individu atau anak didik dengan orang lain yang juga disebut sebagai  

kecerdasan sosial.Daniel Goleman dalam Tutu April mendapatkan 

kenyataan bahwa terdapat kecenderungan yang sama diseluruh dunia bahwa 

generasi sekarang lebih banyak mengalami kesulitan sosial  emosional 
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dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih kesepian dan 

pemurung, lebih berangasan dan kurang menghargai sopan santun, lebih 

gugup dan mudah cemas, lebih impulsif dan agresif.   

Oleh karena itu kecerdasan emosional perlu dimiliki anak sejak usia 

dini, agar nantinya anak memiliki kemampuan dalam bersosialisasi dan 

memecahkan permasalahan hidupnya dengan baik. Kecerdasan emosional 

menurut pskolog Peter Salovery dalam Tutu April (2009:2),  menerangkan 

emosional memiliki kualitas-kualitas seperti; empati, mengungkapkan dan 

memahami perasaan orang lain, mengendalikan amarah, kemandirian, 

kemampuan menyesuaikan diri, disukai oleh orang lain, tekun, setiakawan, 

marah dan memiliki rasa hormat pada orang lain. Pada dasarnya bentuk 

emosi dan reaksi dari emosi yang dimiliki oleh anak usia dini sama dengan 

orang dewasa. “ Perbedaannya hanya terletak pada penyebab tercetusnya 

reaksi emosi dan cara mengekspresikannya.” Ummi Hany (2011:73).  

Seorang anak  memiliki rasa marah, terpesona, terkejut, kecewa, takut, 

tegang, senang, cemburu, sedih, iri hati dan kasih sayang   sama seperti 

orang dewasa juga memiliki emosi yang demikian tersebut. Hanya saja 

emosi anak dapat berlangsung terjadi dengan tiba-tiba dan   berakhir dengan 

tiba-tiba pula, terlihat lebih hebat/ kuat namun bersifat sementara/ dangkal, 

lebih sering terjadi dan dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya.    

      Hal ini  dapat kita temukan pada setiap anak didik kita dikelas, baik saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung maupun saat bermain bebas diluar kelas. 

Banyak dijumpai anak didik kita saat berada diluar kelas lebih mudah 
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tercetus emosionalnya karena adanya kegagalan-kegagalan dalam 

bersosialisasi dengan teman bermainnya, yakni saat anak kurang diterima 

dalam kelompok bermainnya. Namun tidak jarang pula saat didalam kelas 

ada anak didik yang kurang bisa menahan emosinya. Anak didik yang rata-

rata aktif dalam  satu kelas, akan lebih sering terjadi reaksi emosi antara satu 

sama lain, dimana hal ini disebabkan anak didik yang aktif cenderung 

agresif, egonya tinggi dan tidak bisa begitu saja mengalah pada temannya. 

Hal inilah yang terjadi dikelas/  kelompok B, dimana  peneliti sebagai 

pendidik  yakni di TK Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten 

Sragen. Rata-rata dikelompok B ini didominasi oleh anak laki-laki dengan 

perbandingan anak didik laki-laki dan perempuan 10:5, dimana anak laki-

laki lebih aktif dan agresif daripada anak didik perempuan. Sehingga 

suasana didalam kelas lebih sering gaduh, ramai dan tidak terkontrol karena 

masing-masing anak menginginkan  apa yang diinginkan sendiri. Tidak 

jarang terjadi perkelahian kecil atau perdebatan antar anak didik karena 

berebut mainanl, makanan, buku atau hal kecil lainnya.  Bahkan sikap 

agresif ini menular kepada anak didik yang perempuan, mereka  menjadi 

ikut-ikutan berperilaku seperti temannya yang laki-laki. Marah yang 

meledak-ledak, cuek dan mulai tidak patuh  pada  para pendidiknya.  Tidak 

jarang sebagai pendidik merasa kebingungan karena apapun upaya yang 

dilakukan dan segala cara/ teknik yang dimiliki telah dikerahkan untuk 

mengatasi perilaku emosional anak didiknya agar bisa lebih terkontrol, 
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namun tidak dapat membuahkan hasil yang optimal dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional anak didik di TK.    

      Hal inilah yang menjadikan dasar  peneliti untuk lebih  mendalami 

permasalahan dikelas kelompok B di TK Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan 

Jenar Kabupaten Sragen dan mencari solusi yang terbaik bagi anak didik 

agar dapat memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik dengan 

mengadakan dan menyusun penelitian ini. Peneliti kemudian  mengadakan 

evaluasi diri dalam proses pembelajaran yang terjadi didalam kelas, 

menelaah segala sesuatunya dari rancangan kegiatan harian, proses  

pembelajarannya, serta metode penyampaian materi didalam kelas. Peneliti 

merasa perlu mencoba salah satu metode yang mungkin bisa diterima oleh 

anak didik dan tepat bagi anak didik.  Metode ini peneliti temukan saat 

mengikuti salah satu kegiatan seminar dan workshop mendongeng ditingkat 

Kabupaten Sragen. Dari hasil mengikuti kegiatan workshop mendongeng ini 

dengan mendongeng sedikit banyak telah memberi dampak yang luar biasa 

terhadap perilaku anak didik  termasuk emosi anak baik saat ini maupun 

saat ia nanti dewasa.  Karena melalui mendongeng anak didik dapat 

menemukan berbagai pengalaman, nasehat, ilmu dan pesan-pesan positif 

tanpa merasa digurui atau didikte oleh pendidik mereka. Selain itu dengan 

mendongeng mampu mengembangkan daya imajinasi anak didik untuk 

dapat lebih berkembang lebih optimal.  Berdasarka uraian tersebut diatas, 

maka dalam penelitian ini mengangkat judul sebagai berikut: 
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“ Pengembangan Kecerdasan Emosional Melalui Mendongeng dengan 

Media Boneka Tangan Pada Anak Kelompok B di TK Pertiwi 1 Ngepringan 

Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/ 2014. “ 

B. Pembatasan Masalah  

          Agar permasalahan dalam penelitian le bih terfokus dan jelas, maka 

perlu pembatasan masalah dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini 

masalah yang dibahas terbatas pada : 

1.  Pengembangan pembelajaran kecerdasan  emosional pada anak 

kelompok B di TK Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten 

Sragen Tahun Ajaran 2013/ 2014 

2.  Pengembangan mendongeng dengan media boneka tangan untuk 

mengembangkan kecerdasan  emosional pada anak kelompok B di TK 

Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 

2013/ 2014 

 

C. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat  di rumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut “ Apakah pengembangan kecerdasan emosional 

dapat dilakukan melalui mendongeng dengan media boneka tangan pada 

anak kelompok B di TK Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten 

Sragen?”. 
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D. Tujuan Penelitian  

1.  Tujuan Umum 

  Untuk mengembangkan kecerdasan  pada anak  kelompok B di TK 

Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 

2013/ 2014 

2.  Tujuan Khusus 

a. Untuk mengembangkan kecerdasan emosional melalui  mendongeng 

dengan media boneka tangan  pada  anak kelompok B di TK Pertiwii 

Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen    

b.  Untuk mengetahui bagaimana pengembangan kecerdasan emosional 

melalui mendongeng dengan  media boneka tangan pada anak 

kelompok B di TK Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan Jenar Kabupaten 

Sragen 

 

E. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Bagi Anak Didik 

Manfaat bagi anak didik adalah untuk mengembangkan kemampuan atau 

kecerdasan dalam menerapkan emosional anak baik dikelas, sekolah 

maupun dirumah melalui kisah-kisah yang menyenangkan bagi anak 

didik. 

2.  Manfaat Bagi Pendidik 

Manfaat bagi pendidik adalah dapat memberikan alternatif pembelajaran 

yang inovatif, kreatif dan menyenangkan bagi anak didik. 
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3.  Manfaat Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah adalah dapat dijadikan sebagai salah satu metode 

pembelajaran yang efektif bagi pendidik maupun anak didik dan sebagai 

inspirasi bagi sekolah untuk lebih dalam mengenalkan kepada orang tua 

anak didik sebagai orang yang paling dekat dengan anak didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


