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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses 

perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. 

Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik dalam hal sikap, 

perhatian, minat, dan kemampuan dalam belajar. Segala yang ia lihat, ia 

dengar dan ia rasakan akan mengendap dan membangun struktur kepribadian 

anak. Kekhasan dunia anak mengakibatkan perlunya strategi pembelajaran 

untuk anak. Usia dini merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar 

atau sering disebut dengan golden age. Oleh karena itu kesempatan ini 

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk proses belajar anak. 

Taman kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan bagi anak 

usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi 

anak usia empat tahun sampai enam tahun. Tujuan dari taman kanak-kanak 

adalah meningkatkan daya cipta anak-anak dan memacunya untuk belajar 

mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan melalui pendekatan nilai budi 

bahasa, agama, sosial, emosional, fisik, motorik, kognitif, bahasa, seni, dan 

kemandirian. Semua dirancang sebagai upaya mengembangkan daya pikir dan 

peranan anak dalam hidupnya. kegiatan belajar ini dikemas dalam model 

belajar sambil bermain (Bafadal, 2006: 1) 

1 



2 
 

Usia dini merupakan usia efektif untuk mengembangkan berbagai 

potensi yang dimiliki anak. Salah satu yang perlu dikembangkan yaitu 

kemandirian anak. Dengan mengembangkan kemampuan berhitung bertujuan 

agar anak dapat berpikir logis dan sistematis sejak dini dan diharapkan anak 

nantinya dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Kemandirian anak adalah kemampuan anak dalam mewujudkan 

kehendak atau keinginan secara nyata dengan tidak bergantung kepada orang 

lain, dalam hal ini anak mampu belajar sendiri, mapu menentukan cara belajar, 

mampu makan sendiri,menggosok gigi,memakai sepatu, mengancingkan baju 

dan melakukan aktifitas yang lain. Menurut Imam Musbikin (2006: 87) 

kemandirian anak usia dini saat ini masih kurang berkembang secara baik, 

anak cenderung manja dan terlalu bergantung kepada orang tua ataupun orang 

terdekatnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya bimbingan dari orang tua 

untuk melatih dan mengajarkan kemandirian pada anak sejak dini, dari 

kebiasaan itu lah anak cenderung tidak bisa melakukan kegiatannya secara 

mandiri, mulai dari kebiasaan belajar, bersosialisasi dengan teman ataupun 

berkomunikasi dengan orang lain. Anak pada saat disekolah juga tidak bisa 

belajar secara mandiri dan masih memerlukan bimbingan dari guru, pada saat 

bermain anak juga tidak bisa bersosialisasi secara mandiri. Dari hal tersebut 

guru harus bisa menciptakan kondisi kelas yang menarik dan pembelajaran 

yang menarik agar anak dapat mengembangankan kemandiriannya secara 

maksimal. 
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Menurut Rini Utami Aziz (2006: 7) di usia prasekolah anak mengalami 

lompatan kemajuan yang sangat menakjubkan. Tidak hanya kemajuan fisik 

tetapi juga kemajuan sosial dan emosionalnya. Sementara beberapa bentuk 

kemandirian yang sudah mulai terbentuk atau terintis sejak usia batita sudah 

mulai menunjukan kesempurnaan. Dalam pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif dan inofatif anak berorientasi menggali potensi yang dimilki sehingga 

kemandirian anak dapat berkembang dengan sendirinya, dari kemandirian 

anak dalam belajar, kemandirian anak dalam berteman dan bersosialisasi, serta 

kemandirian anak yang lain dalam mengurus dirinya sendiri. Menurut Anies 

(2008: 7) proses pendidikan kita saat ini terlalu mementingkan aspek kognitif 

dan terlalu mengabaikan kemandirian anak. Proses pengajaran disekolah lebih 

mementingkan target pencapaian kurikulum dibandingkan penghayatan isi 

kurikulum secara imajinatif dan kreatif. Dalam hal ini kemandirian anak tidak 

akan dapat berkembang karena pembelajaran hanya monoton dan 

membosankan, pembelajaran seperti itu tidak membuka peluang bagi anak-

anak untuk berkembang dengan baik dan akhirnya anak tidak dapat mandiri 

dan hanya bergantung pada guru atau orang tua. Jika pembelajaran itu aktif, 

kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan dengan sendirinya dapat mengasah 

kemampuan anak agar dapat berfikir dan dapat menumbuhkan kemandirian 

anak dengan pembelajarn tersebut. 

Membangun dan mendidik kemandirian pada anak bukanlah hal yang 

mudah terutama melatih kemandirian pada anak usia dini. Walaupun 

sebenarnya anak mandiri bukanlah hal yang paling utama, yang terpenting dan 
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utama adalah bagaimana cara agar anak merasa senang dalam melakukan 

aktifitas kemandiriannya tanpa rasa takut ataupun karena ada tekanan dari 

luar. Oleh karena itu dalam membentuk anak yang mandiri dibutuhkan metode 

yang tepat dalam memberikan pengajaran kepada anak. salah satu cara yang 

bisa dilakukan yaitu dengan membiasakan anak menyelesaikan masalahnya 

sendiri tetapi masih dalam pengawasan guru, kegiatan yang bernilai 

petualangan, aktif, kreatif merupakan rangsangan yang bisa diberikan kepada 

anak. 

Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik tidaknya 

lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Pembelajaran ibarat 

penentu dari proses pendidikan. Pembelajaran yang baik cenderung 

menghasilkan lulusan dengan hasil belajar yang baik pula demikian 

sebaliknya, namun pada kenyataannya hasil belajar pada masa sekarang ini 

dipandang masih kurang baik, sebagian anak belum mampu menggapai 

potensi yang dimilikinya. Pembelajaran yang saat ini dikembangkan dan 

banyak dikenal di pelosok tanah air adalah pembelajaran PAIKEM. 

Pembelajaran PAIKEM merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan 

anak mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan ketrampilan, 

sikap, dan pemahamannya dengan penekanan belajar sambil bermain. 

Pembelajaran ini dirancang agar mengaktifkan dan mengembangkan 

kreatifitas serta membangun kemandirian anak dalam belajar, sehingga 

pembelajaran tetap berjalan efektif namun tetap menyenangkan. Guru 
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menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar termasuk pemanfaatan 

lingkungan supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan efektif.  

Pembelajaran PAIKEM  sangat diperlukan dalam proses belajar 

mengajar karena pada kenyataan sekarang ini proses belajar mengajar tidak 

memperhatikan situasi dan kondisi anak, dalam belajar anak cenderung bosan 

dengan metode pembelajaran yang tidak kreatif dan inofatif sehingga anak 

menjadi pasif dan guru saja yang aktif, anak tidak dapat mengembangkan dan 

melatih kemandiriannya karena pembelajaran didominasi oleh guru dan 

kurangnya pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran guru cenderung 

sering menggunakan LKS dalam pembelajaran. Dalam hal ini mengakibatkan 

anak tidak dapat berkembang dengan baik dan tidak dapat membangun 

kemandirian dan kreatifitasnya. 

Dalam pembelajaran PAIKEM menuntut agar guru mampu 

menciptakan  suasana sedemikian rupa sehingga anak aktif bertanya pada saat 

pembelajaran, mempertanyakan, dan mengemukakan pendapatnya pada saat 

belajar sambil bermain, sehingga anak dapat berkembang secara mandiri 

melalui pembelajaran tersebut. Untuk keberhasilan kegiatan pembelajaran 

yang sesuai tujuan, sebelumnya anak dilatih cara berkonsentrasi, ketekunan, 

keuletan dan peningkatan daya ingat melalui pemberian stimulasi sejak awal. 

Di samping itu anak juga harus selalu senyum, santai dan menikmati 

pembelajaran. Dalam hal ini santai, senyum dan nikmat artinya anak harus 

selalu tersenyum saat melakukan proses pembelajaran dan pada saat 

pembelajaran anak tidak tegang sehingga anak dapat menikmati proses 
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pembelajaran. Dengan proses tersebut anak dapat berkembang dengan baik 

dan dapat menguasai pembelajaran sesuai dengan tingkat pencapaian 

perkembangan anak. hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam games. 

Guru juga harus selalu memberikan motivasi kepada anak bahwa dalam 

belajar tidak ada yang sulit dan memberi keyakinan pada anak bahwa anak 

mampu untuk melakukan. 

Maka, untuk membangun dan mengmbangkan kemandirian yang baik 

pada anak usia dini, Taman Kanak-kanak (TK) maupun playgroup semestinya 

mengikuti prinsip pembelajaran PAIKEM. Dari sinilah, seorang anak akan 

belajar melalui pengalaman, anak juga dapat berinteraksi dengan teman yang 

lain, dapat belajar secara mandiri, anak dapat berkomunikasi dan anak dapat 

memunculkan gagasan-gagasan baru. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

PAIKEM efektif dalam mengembangkan kemandirian anak. Dengan prinsip 

pembelajaran PAIKEM anak akan tertarik untuk lebih mandiri dalam segala 

hal bukan hanya mandiri dalam belajar saja, tetapi juga kemandirian anak 

dalam bersosialisai dan komunikasi dengan orang lain. Selain itu guru juga 

bisa menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, jujur, dan sportivitas. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu kita perhatikan kembali bahwa 

mengajarkan kemandirian anak sejak dini itu penting dan dalam 

pembelajarannya itu diperlukan teknik atau metode-metode agar guru lebih 

mudah mengajarkan kepada anak didiknya. Pendidikan dirumah juga tidak 
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kalah pentingnya karena anak lebih banyak mendapatkan pengetahuan dari 

orang  tua dan lingkungan sekitar anak. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka identifikasi pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Masih rendahnya kemandirian yang dimiliki anak dan penerapan metode 

pembelajaran yang kurang bervariasi dalam mengajarkan kemandirian pada 

anak. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah dan menambah kejelasan dalam penelitian ini, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini permasalahan 

akan dibatasi sebagai berikut: 

Pembelajaran PAIKEM dibatasi pada pembelajaran finger painting 

dan permainan fisik yang menarik 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah penelitian adalah:  

1. Bagaimana  pengaruh  pembelajaran PAIKEM terhadap 

kemandirian anak di KB Aisyiyah Bendan Banyudono Boyolali ? 
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2. Berapa banyak prosentase pengaruh pembelajaran PAIKEM 

terhadap kemandirian anak di KB Aisyiyah Bendan Banyudono 

Boyolali? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Mengetahui pengaruh pembelajaran PAIKEM terhadap kemandirian 

anak di KB Aisyiyah Bendan Banyudono Boyolali. 

2. Mengetahui banyaknya pengaruh pembelajaran PAIKEM terhadap 

kemandirian anak di KB Aisyiyah Bendan Banyudono Boyolali. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini juga 

memiliki beberapa manfaat diantaranya: 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penelitian 

lainnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi orang tua : agar orang tua dapat memberikan bimbingan kepada 

anak dan melatih kemandirian anak sejak dini. 
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b. Bagi guru : agar guru dapat memberikan pembelajaran yang menarik 

pada anak sehingga dapa melatih kemandirian anak. 

c. Bagi sekolah : dapat memberikan saran dan anjuran kepada guru dan 

pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan pembelajaran yang 

menarik. 

d. Bagi anak : anak dapat belajar dengan baik dan kemandirian anak 

dapat terbentuk sejak usia dini. 

 


