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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sistem Pendidikan Nasonal menurut UU No. 20 tahun 2003 

menjelaskan bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan 

sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi, selain jenjang pendidikan sebagaimana yang dimaksud dapat 

diselenggarakan pendidikan pra sekolah disebut PAUD (Pendidikan Anak 

Usia Dini) yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenis 

jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar adalah Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD). Melalui PAUD anak dibina dengan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal 

(Maimunah, 2010: 15). Sedangkan tujuan PAUD diadakan di Indonesia adalah 

1. Membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki 

kesiapan pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, 2. 

Membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di 

sekolah. Melalui program pendidikan yang dirancang dengan baik, anak akan 

mampu meningkatkan  segenap potensi yang dimiliki, dari aspek fisik sosial, 
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moral, emosi, kepribadian dan yang lainnya.Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan fondasi bagi dasar kepribadian anak. (Maimunah, 2010: 17) 

Pendidikan di Taman Kanak-kanak  (TK) / Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) merupakan pendidikan yang menyenangkan dengan prinsip 

“belajar sambil bermain, bermain  sambil belajar”. Berangkat dari  sinilah  

pembelajaran yang ada di TK/PAUD harus dicermati, sehingga apa yang 

diharapkan, yakni agar anak-anak lebih mandiri dalam segala hal sesuai 

dengan kapasitas anak bisa tercapai. http://www.scribd.com. 

Kemandirian merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki 

setiap individu termasuk di dalamnya anak, karena selain dapat mempengaruhi 

kinerjanya, juga berfungsi untuk membantu mencapai tujuan hidupnya, 

prestasi dan kesuksesan. 

Menurut (Hurlock 1991) bahwa kemandirian adalah kemampuan untuk 

melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sendiri atau dengan sedikit 

bimbingan, sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya. Semakin 

dini usia anak untuk berlatih mandiri dalam melakukan tugas-tugas 

perkembangannya, diharapkan nilai-nilai serta ketrampilan mandiri akan lebih 

mudah dikuasai dan dapat tertanam kuat dalam diri anak. 

Anak yang mandiri merupakan dambaan setiap orang tua, kemandirian 

anak tidak dapat tumbuh begitu saja pada anak melainkan hasil dari suatu 

kegiatan atau kebiasaaan yang terus menerus dilakukan dan ditanamkan pada 

anak sejak kecil. Pada anak usia dini sebagian besar kegiatan dilakukan 
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dengan bermain, oleh karena itu penanaman kemandirian pada anak sebaiknya 

dilakukan belajar sambil bermain. 

Kemandirian dapat berkembang dengan baik jika diberikan kesempatan 

melalui latihan yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan sejak dini. 

Latihan tersebut berupa pemberian tugas tanpa bantuan. Kemandirian 

akan memberi dampak yang positif bagiperkembangan anak, maka sebaiknya 

kemandirian diajarkan pada anak sedini mungkin sesuai kemampuan anak. 

Seperti telah diakui segala sesuatu yang dapat diusahakan sejak dini akan 

dapat dihayati dan semakin berkembang menuju kesempurnaan (Mu‟tadin, 

2002). 

Kemandirian seorang anak diperkuat melalui proses sosialisasi yang 

terjadi antara anak dengan teman sebaya. Hurlock dalam (Mu‟tadin, 

2002) mengatakan bahwa melalui hubungan dengan teman sebaya, 

anak belajar berfikir secara mandiri, serta mengambil keputusan sendiri. 

Mencapai keinginan untuk mandiri seringkali anak mengalami hambatan-

hambatan yang disebabkan oleh masih adanya kebutuhan untuk tetap 

tergantung pada orang lain. Anak yang kurang mandiri cenderung selalu 

bergantung pada orang lain dan selalu butuh bantuan orang lain. Mereka selalu 

mencari perlindungan dan dukungan orang lain, tanpa disadari bahwa ia 

sedang merusak kemampuan dan kepercayaanya sendiri dalam mencapai 

segala kebutuhannya sendiri. Kemandirian adalah “hal atau keadaan dapat 

berdiri sendiri, tanpa bergantung pada orang lain.” (Tim.1995:555).  
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Anak mandiri adalah suatu harapan bagi semua pihak baik dari pihak 

sekolah maupun pihak orang tua atau wali murid, hal ini dikarenakan anak 

usia ini akan mampu mengambil keputusan sendiri, bertanggung jawab dan 

memiliki kepercayaan diri. Kemandirian yang dimiliki oleh setiap anak, maka 

anak tidak selalu bergantung pada orang lain. 

Kemandirian perlu diajarkan sedini mungkin pada anak. Meskipun 

demikian banyak orang tua yang melewati cara mengajarkan anak mandiri 

dikarenakan beberapa alasan, salah satunya kesibukan orang tua dengan 

pekerjaan diluar rumah atau ketergantungan antara anak dan orang tua hingga 

sulit untuk anda melepaskannya. Perilaku anak dapat dibentuk dari pengaruh 

lingkungan, sedangkan lingkungan terbesar anak-anak adalah rumah. Salah 

satunya adalah ketika sebagian anak takut pada hal baru sedangkan 

sebagiannya lagi justru mencoba penuh dengan berani bahkan tidak jarang 

hingga yakin benar. Hal ini jelas merupakan salah satu gambaran tingkat 

kenyamanan  pada anak yang masing masing memiliki perbedaan. 

http://bidanku.com/kiat-melatih-anak-mandiri-sesuai-dengan-usia-anak. 

Pada perkembangan anak yang normal, pada usia pra sekolah mudah 

menyerap segala informasi yang ada di sekitarnya. Belajar pada masa awal 

dalam pendidikan formal bisa didapatkan dari pendidikan Taman kanak-

kanak. Taman kanak-kanak adalah tempat anak belajar, anak berkembang 

lewat permainan. Sekolah taman kanak-kanak merupakan suatu usaha 

pendidikan pra sekolah mempunyai tujuan untuk meletakkan dasar 

perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta anak didik di 

http://bidanku.com/kiat-melatih-anak-mandiri-sesuai-dengan-usia-anak
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dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di samping itu pendidikan pra 

sekolah juga membatu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki jalur pendidikan 

sekolah. Dengan mengikuti pendidikan pra sekolah diharapkan anak mandiri 

dalam melakukan kegiatan terutama hal-hal yang berkaitan dirinya sendiri. 

Kegiatan bermain biasa terlihat pada anak usia pra sekolah, melalui 

bermain kemandirian anak akan terlihat pada saat itu, apakah anak mandiri 

dalam melaksanakan kegiatan atau masih menggantungkan bantuan dan 

arahan dari teman. 

Di masa modern ini anak-anak dituntut untuk dapat mengikuti 

perkembangan zaman, tetapi di lain pihak anak-anak juga harus mengetahui 

sejarah perkembangan sebelum zaman modern, seperti anak harus mengetahui 

permainan tradisional, selain untuk melestarikan permainan tersebut 

permainan tradisional juga tetap dapat dikenal oleh generasi selanjutnya.  

Interaksi anak-anak dalam permainan tradisional akan membangkitkan 

kemampuan anak untuk menilai mana yang baik dan tidak baik, misalnya, ada 

anak yang bermain curang dalam permainan, pasti teman-temannya akan 

memberi hukuman moral dengan tidak mengikutkan anak yang curang 

tersebut dalam permainan. Permainan tradisional mampu menumbuhkan nilai 

sportivitas, kejujuran, dan gotong royong.  

Permainan tradisional yang dimainkan secara bersama-sama melatih 

kepekaan sosial anak-anak. Permainan bersama-sama akan membangkitkan 

rasa saling membutuhkan antar anak sehingga akan dapat tumbuh saling 
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menghargai. Permainan tradisional sangat beragam bentuk dan jumlahnya, 

namun dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu berdasarkan arena, 

berdasarkan kebutuhan akan alat tertentu, berdasarkan cara bermain, 

berdasarkan hukuman pihak yang kalah dalam permainan, berdasarkan akibat 

yang ditimbulkan, berdasarkan maksud yang dikandung. 

 Permainan tradisional dapat digunakan sebagai media yang penting 

untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga permainan tradisional sangat 

tepat dimanfaatkan sebagai wahana untuk memberikan pendidikan, baik untuk 

pendidikan jasmani maupun rohani dengan berbagai segi misalnya, sifat 

sosial, disiplin, etika, kejujuran, kemandirian, dan percaya diri. Permainan 

tradisional yang bersifat beregu dapat memupuk rasa sosial anak, sehingga 

sifat egois dapat dihindarkan. Anak dapat menentukan siapa yang menang dan 

yang kalah dengan adanya aturan-aturan permainan, sehingga anak dituntut 

untuk disiplin. 

Pengalaman berinteraksi sosial pada anak usia dini ini akan memainkan 

peranan yang penting dalam menentukan kemandirian anak di masa yang akan 

datang  dan bagaimana ia akan memiliki pola perilaku terhadap orang lain di 

masa yang akan datang. Agar tercapainya perkembangan interaksi sosial pada 

masa anak-anak secara optimal, maka sarana bermain mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam perkembangan kemandirian anak-anak. 

Bagi anak-anak, bermain memiliki manfaat yang sangat penting, 

bermain bukan hanya untuk kesenangan tetapi juga suatu kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Melalui kegiatan bermain, anak dapat belajar tentang diri 
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mereka sendiri, orang lain dan lingkungannya. Anak usia TK biasanya 

mengalami masa-masa peka, di mana anak mulai sensitif untuk menerima 

berbagai upaya pengembangan seluruh potensi. Masa ini adalah masa yang 

sangat bagus dan cocok untuk meletakkan dasar pertumbuhan dalam 

mengembangkan kemampuan fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial 

emosional, konsep diri, disiplin, seni, moral, dan nilai-nilai agama.  

     Usaha untuk mewujudkan kegiatan belajar sambil bermain di 

lingkungan anak-anak, harus dengan cara yang menimbulkan kesenangan bagi 

anak. Guru Taman Kanak-kanak merupakan salah satu pihak yang 

menentukan dan berperan dalam menciptakan situasi belajar anak dalam 

bermain. Bermain sambil belajar adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menandai bahwa anak belajar melalui bermain. Bermain dilakukan sambil 

belajar yang dilakukan dengan rileks tanpa paksaan dan tentunya menjadi 

sesuatu yang menyenangkan untuk anak.  

 Permainan merupakan suatu hal yang sudah umum di kalangan  

masyarakat. Seperti di lingkungan anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. 

Sebuah permainan selalu dilakukan dengan gerakan. Permainan Sunda Manda 

mempunyai bermacam-macam jenis nama sesuai dengan daerah yang ada di 

Indonesia. Nama Sunda Manda terkenal di daerah Jawa Tengah dengan 

sebutan Engklek.  

 Permainan Sunda Manda merupakan suatu permainan yang sangat 

menyenangkan bagi anak. Permainan Sunda Manda tidak menuntut anak 

untuk mendapatkan hasil akhir, seperti suatu pekerjaan yang harus menuntut 
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hasil akhir yang didapat serta membutuhkan pemikiran yang serius. Melalui 

permainan ini anak akan menjadi sehat, hal ini dapat dilihat dari kelincahan 

anak pada saat bermain Sunda Manda. Selain itu melalui permainan ini 

kemampuan anak akan berkembang, seperti kemampuan aspek motorik. 

Kemampuan motorik pada anak sangat penting untuk dikembangkan, 

sebagai dasar untuk kemampuan gerak maupun berfikir di usia selanjutnya. 

Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui 

hubungan antara kemampuan kemandirian anak sejak dini dengan permainan 

sunda manda. Oleh karena skripsi ini diberi judul : “UPAYA 

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANAK MELALUI PERMAINAN 

TRADISIONAL SUNDA MANDA PADA ANAK KELOMPOK B TK 

KRIKILAN I KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN AJARAN 2013/2014” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas maka 

masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Apakah melalui 

permainan sunda manda dapat melatih kemandirian anak Taman Kanak-

kanak Krikilan I Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tahun pelajaran 

2013/2014. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini untuk meningkatkan 

kemandirian anak Taman Kanak-kanak Krikilan I Kecamatan Masaran  

Kabupaten Sragen. 

 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini untuk mengetahui peningkatan 

kemandirian anak sejak dini melalui permainan sunda manda pada anak 

didik kelompok B Taman Kanak-kanak Krikilan I Kecamatan Masaran  

Kabupaten Sragen  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoristis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

mengenai usaha meningkatkan  kemandirian anak melalui permainan 

sunda manda pada anak didik  sehingga mampu memberikan khasanah 

tersendiri bagi ilmu pengetahuan. Sebagai kerangka berpikir dalam 

perbaikan mutu pengajaran di Taman Kanak-kanak. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi guru bahwa pembelajaran dengan permainan 

sunda manda akan meningkatkan  kemandirian anak didik dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

b. Memberikan sumbangan yang berarti pada sekolah bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan permainan sunda manda dapat 

meningkatkan   kemampuan kemandirian anak sehingga sekolah dapat 

meningkatkan   perbaikan dan penanganan yang lebih serius tentang 

berbagai jenis metode pengajaran yang harus dikembangkan di 

sekolah. 

c. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bukti dalam bidang 

pengajaran, bahwa permainan sunda manda dapat meningkatkan 

kemandirian anak. 


