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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dapat berlangsung secara formal di dalam keluarga dan 

lingkungan masyarakat serta dapat dilakukan secara formal yaitu berstruktur dan 

berjenjang di sekolah. Pendidikan yang pertama dialami manusia adalah di dalam 

keluarga, karena keterbatasana kemampuan orang tua dalam mendidik anak 

kemudian orang tua mempercayakan perkembangan anak pada lembaga 

pendidikan persekolahan.  Pada lembaga pendidikan persekolahan itulah anak 

mengalami proses pendidikan secara berjenjang dan tersruktur serta berlangsung 

cukup lama. Dikemukakan Noorsyam (1985), bahwa pendidikan adalah aktivtas 

dan usaha sadar manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan 

membina potensi-po-ensi pribadinya rohani dan jasmani, yaitu rokhani (pikir, 

karsa, rasa, cipta dan budinurani) dan jasmani (panca indera serta ketrampilan-

ketrampilan). 

Dengan demikian pada hakekatnya masalah pendidikan adalah masalah 

setiap orang dan merupakan kegiatan manusia, bagaimanapun sederhananya 

peradaban yang ada pada suatu masyarakat manusia di dalamnya pasti 

berlangsung proses pendidikan sehingga pendidikan merupakan kebutuhan 

batiniah yang berperan penting dalam usaha mengembangkan kualitas manusia, 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional dinyatakan sebagai berikut : 



 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem-
bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kecerdasan ahlak mulia, serta keterampilan yang diper-
lukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.  

 
 Peningkatan mutu pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 

mengahasilkan siswa-siswa bermutu tinggi dan berdaya jual handal memerlukan 

modal dasar dalam dalam pembelajaran yang kuat dalam menghasilkan kwalitas 

siswa yang unggul. Taman kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan anak pra 

sekolah dituntut untuk memberikan materi dasar pendidikan yang berkualitas dan 

baik sebelum anak masuk sekolah dasar. Kemampuan yang harus dikuasai anak 

sebelum anak masuk sekolah dasar adalah membaca, menulis, dan berhitung agar 

pada saat masuk sekolah dasar guru tinggal meneruskan materi dari taman kanak-

kanak untuk selanjutnya masuk pada program pembelajaran yang sudah 

ditetapkan pada sekolah dasar. 

Pendidikan anak usia 4-6 tahun merupakan pondasi penting bagi 

perkembangan anak selanjutnya. Berbagai kegiatan dilakukan di taman kanak-

kanak seprti melipat kertas, menggunting kertas, merajut atau meronce benang, 

bernyanyi sambil menggerakkan badan sebagai bagian dari senam kesehatan, 

permainan yang bertujuan menyatukan dirinya baik secara motorik kasar maupun 

motorik halus. Gerakan-gerakan pada anggota tubuh anak usia 4-6 belum 

sempurna, hal ini dapat dilihat pada waktu anak melipat kertas hasilnya masih 

belum baik, pada saat menggunting kertas walau sudah ada garis-garisnya tetapi 

ahsilnya masih saja keluar dari garis yang sudah ditentukan demikian juga pada 

waktu menulis karena belum terkoordinasinya gerak motorik dengan baik hasil 



 

tulisannya juga masih belum baik dan masih lama mengerjakannya. Kesulitan-

kesulitan yang dialami anak taman kanak-kanak bia tidak ditangani dengan baik 

dapat menyebabkan terjadinya kesulitan-kesulitan akademik bila anak sudah 

melanjutkan sekalah pada tingkat sekolah dasar, seperti menulis membaca dan 

berhitung. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan tidaklah mudah karena diperlukan 

sarana dan prasarana yang dapat mendukung tercapainya tujuan dimaksud. Selain 

itu terdapat beberapa faktor yang diperlikan untuk mencapai keberhasilan 

pendidikan antara lain peserta didik, fasilitas termasuk alat dan biaya, ataupun 

faktor guru/pendidik. Guru sebagai salah satu faktor yang berperan dalam proses 

pendidikan anak haruslah mempunyai kemampuan profesional yang dapat 

menunjang keberhasilan dalam proses pendidikan. Dijelaskan dalam Profil 

Kemampuan Dasar Guru (Samana, 1994) bahwa, salah satu dari 10 kompetensi 

guru profesional adalah kemampuan mengelola program belajar-mengajar yang 

terdiri dari: (1) merumuskan tujuan instruksional, (2) mengenal dan dapat 

menggunakan metode mengajar, (3) memilih dan menyusun prosedur 

instruksional yang tepat, (4) melaksanakan program belajar mengajar, (5) 

mengenal kemampuan anak didik, (6) merencanakan dan melaksanakan 

pengajaran remedial. Untuk mereali-sasikan pengelolaan program belajar-

mengajar dengan baik maka guru perlu mempunyai keterampilan mengajar. 

Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari peranan guru dalam 

mengelola pengajaran sehingga siswa dapat belajar dengan tenang dan 

memungkinkan untuk mencapai prestasi belajar. Nasution (1985) berpendapat 



 

bahwa, pendidikan di sekolah bukan hanya ditentukan oleh usaha murid secara 

individual atau berkat interaksi murid dan guru dalam proses belajar mengajar. 

Soemosasmito (1988) berpendapat bahwa, guru efektif adalah guru yang dapat 

bertindak sebagai pengelola kelas yang baik, dan dapat melaksanakan program 

pembe-lajaran tanpa menggunakan jalan paksaan dan hukuman dalam 

mengendalikan kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian 

keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh usaha guru dan siswa, guru 

dapat mengelola kelas secara baik, dapat menjadi guru yang efektif  dalam arti 

melaksanakan program pembelajaran secara sistematis tidak meng-gunakan 

paksaan kepada siswanya, melainkan memberikan kebebasan berfikir, sehingga 

anak lebih efektif dalam belajar dan lebih maksimal maksimal. 

Keberhasilan siswa untuk belajar secara efektif tidak lepas dari peran guru 

dalam melakukan pendekatan dan pengontrolan terhadap siswa dalam kelas. 

Menurut pendapat Popham & Baker (1989), pengelolaan kelas adalah usaha guru 

untuk mengadakan pencegahan timbulnya ketidaktertiban atau mengurangi 

munculnya gangguan yang terjadi di kelas agar dapat diselesaikan secara 

bijaksana. Pidarta (1985) mengartikan pengelolaan kelas adalah proses 

mengorganisasi dan mengkoordinasi kemauan murid-murid untuk menyelesaikan 

tujuan pendidikan. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Nurhadi (1983) 

bahwa, pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang 

dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana (kondisi) kelas yang 

menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan 

motivasi siswa untuk selalu terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan 



 

di kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan secara langsung menggerakkan 

terjadinya pro-ses interaksi belajar mengajar yang baik pula. Dengan demikian 

pengelolaan kelas mempunyai arti yang dinamis, karena melibatkan siswa dan 

berlangsung pada seti-ap guru yang akan melaksanakan program pembelajaran. 

Agar siswa senang belajar dan senang berada di sekolah, maka guru 

haruslah kreatif dalam menciptakan suasana pengajaran yang menyenangkan. 

Para pemerhati pendidikan yang diseponsori oleh PT Ulam Tiba Halim dan 

berbagai institusi swasta lainnya serta sejumlah media masa juga setuju dengan 

konsep guru yang keratif. Karena itulah mereka mengadakan lomba guru kreatif 

se-jateng dan DIY pada tanggal 26 oktober2002 di Unika Soegijapranata (Suara 

Merdeka 2002). Salah satu pemenang dalam lomba tersebut 

mengatakan,”Seorang guru TK harus Kreatif, bila perlu mengajak anak didiknya 

untuk menciptakan kreasi sendiri. Diharapkan dengan menjadi kreatif maka 

seorang guru dapat mengajak anak didiknya menjadi kreatif pula dalam melihat 

dan menjalani kehidupannya”.  

Semiawan (1984) menjelaskan bahwa kreativitas ialah kemampuan untuk 

memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan 

masalah. Dengan demikian suatu sekolah yang menginginkan kemajuan, maka 

harus mengadakan inovasi atau pembaharuan yaitu suatu kondisi yang lebih baik 

dari keadaan sebelumnya. Guna dapat mengadakan pembaharuan diperlukan 

kreativitas oleh semua unsur yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah, 

yaitu: kepala sekolah, guru dan siswa. Guna mendukung tujuan pendidikan di 



 

sekolah dalam mengajar guru dituntut lebih kreatif hal ini dilakukan untuk 

memudahkan siswa menangkap pokok materi yang diberikan oleh guru. 

Karena pada siswa usia 4-6 tahun bukanlah pengajaran yang menjadi 

tekanan melainkan pendidikan moral, nilai agama, sosial emosional serta 

kemandirian melaluai pembelajaran terus menerus sehingga menjadi kebiasaan 

yang perlu dikembangkan agar siswa dapat mencapai hasil belajar secara 

optimal. 

Di sekolah anak mengalami suasana yang berlainan, anak bukan lagi anak 

diberi perhatian khusus oleh orang tua, melainkan hanya salah seorang di antara 

puluhan murid lainnya di dalam kelas. Anak harus mengikuti peraturan bersifat 

formal yang tidak dialami anak di rumah, dengan sendirinya membatasi 

kebebasan. Anak harus duduk di bangku tertentu untuk waktu yang ditentukan oleh 

suatu jam pelajaran anak tidak boleh keluar masuk, berjalan-jalan sesuka hatinya. 

Di dalam kelas anak harus memperhatikan aturan dan kepentingan anak-anak lain 

Pidarta (1985). 

Suasana kelas yang demikian anak melihat dirinya sebagai salah seorang 

di antara anak-anak lainya. Rasa egoistis berkurang dan digantikan oleh kelakuan 

yang berjenis sosial. Guna memahami karakteristik dan kemampuan setiap anak, 

baik yang sudah terlihat bakatnya atau masih tersamar potensinya, guru perlu 

mengenal mereka dengan cara berinteraksi dan terlibat dalam proses belajar 

mengajar. Keterlibatan guru dalam kelas secara individu dengan murid 

mempunyai dampak positif pada hasil belajar anak. 



 

Menurut Soekanto (1982) hubungan interaksi merupakan hubungan 

dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-

kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia. 

Artinya guru dalam berinteraksi dengan siswa akan dapat membuat siswa lebih 

dekat dengan guru, demikian juga guru akan lebih dekan kepada siswa serta 

seluruh kelas yang dibimbingnya sehingga tercipta hubungan yang baik. 

Pemahaman tentang anak yang masih duduk di TK adalah masa kanak-

kanak, masa senang bermain bukan hanya sekedar bermain saja, melainkan juga 

untuk belajar sehingga ada dua manfaat yang dapat diperoleh, selain hati anak 

menjadi senang juga pengetahuan akan bertambah yang dapat menimbulkan 

keefektifan belajar. Karena anak TK usianya masih muda dan belum 

berpengalaman, untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran pada anak bahwa belajar 

di sekolah bukan hanya sekedar datang tiap hari kesekolah untuk bermain dan 

bersenang-senang, melainkan juga untuk menimbulkan minat belajar secara 

efektif pada anak dengan bantuan dan bimbingan orang tua dan guru  

Menurut pendapat Noorsyam (1985)  sebagai persiapan anak untuk masuk 

pada tingkat sekolah dasar, maka orang tua sudah memasukkan anak-anak mereka 

yang berusia 4-5 tuhun masuk ke sekolah taman kanak-kanak, dengan harapan 

anak-anak mereka selain dapat bermain juga akan belajar menulis, membaca, dan 

berhitung. Masa anak di taman kanak-kanak (TK) ini disebut juga masa pra 

sekolah. Masa untuk mempersiapkan anak memasuki sekolah tingkat dasar. Pada 

saat ini banyak taman kanak-kanak (TK) yang sudah mengajarkan membaca, 

menulis, dan berhitung yang secara tidak langsung ”memaksa” anak untuk 



 

mengurangi kegiatan bermainnya. Orang tua pun menginginkan anaknya masuk 

sekolah dasar faforit maka anak sudah dituntut untuk menguasai materi membaca, 

menulis, dan berhitung. Hal ini sangat mem-prihatinkan karena anak yang 

berumur 4-5 tahun belum saatnya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Anak 

umur 4-5 tahun termasuk dalam tingkatan prasekolah, yang sedang berusaha 

mengembangkan daya motorik dirinya untuk bergaul bermain, berinteraksi 

dengan teman sebaya. Pikirannya masih fantasi yaitu suatu angan-angan tentang 

hal yang mustahil untuk dilakukan seperti dalam film-film di televisi seperti 

terbang, bertarung dan belum dapat untuk merencanakan langkah-langkah yang 

harus dilakukan untuk menyusun program belajar. Ketika anak diha-ruskan 

belajar sesuatu sebelum waktunya, tak jarang anak menjadi tertekan aki-batnya 

anak akan menganggap sekolah sebagai tempat yang tidak menyenangkan. Ketika 

sekolah tidak lagi menyenangkan maka anak tidak bisa mengembangkan 

potensinya secara maksimal, yang berarti kerugian untuk anak itu sendiri, orang 

tua, masyarakat dan bangsa. 

 Kreativitas guru perlu dikembangkan agar dapat memproduksi gagasan 

baru, gagasan untuk memecahkan persoalan, melahirkan gagasan-gagasan baru, 

kemampuan untuk menguraikan secara rinci, meninjau kembali persoalan melalui 

cara yang perspektif dan berbeda dengan yang sudah ada, ciri-ciri berfikir kreatif 

guru ialah seorang guru harus mampu berfikir secara cepat mencari gagasan-

gagasan baru tentang sesuatu yang belum pernah terjadi, lancar untuk mengatasi 

masalah yang sulit berani mengambil resiko untuk mengkombinasi serta menilai 



 

kemampuan dan bakat sendiri menghargai kebebasan tetapi tahu betul bahwa 

kebebasan menuntut tanggung jawab  

Hal yang turut mendukung terjadinya krisis kreativitas pada siswa-siswi 

sekolah dasar  adalah model pendidikan di Indonesia yang cenderung 

menitikberatkan pada pengembangan sebagian aspek dari kemampuan otak 

manusia, yaitu aspek intelektual atau kecerdasan. Dari hasil survei evaluasi 

nasional pendidikan di Indonesia menyimpulkan bahwa pengajaran di sekolah 

dasar pada umumnya cukup berdaya guna untuk menghasilkan ketrampilan-

ketrampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung, tetapi kurang waktu 

tertuju dan kurang bahan tersedia untuk mengembangkan ketrampilan tangan, 

kemampuan seni, atau sikap menghargai pekerjaan tangan. Yang ditekankan 

adalah ketrampilan-ketrampilan rutin dan hafalan semata-mata. Anak-anak 

biasanya tidak didorong mengajukan pertanyaan dan menggunakan daya 

imajinasinya, mengajukan masalah-masalah sendiri, mencari jawaban-jawaban 

terhadap masalah-masalah nonrutin atau menunjukkan banyak inisiatif 

(Munandar, 1999).   

Menurut Karin (dalam Yufiarti, 2002) secara umum pelaksanaan kegiatan 

belajar di TK lebih bersifat akademik, dimana anak-anak lebih banyak duduk di 

bangku seperti di sekolah. Jarang diberikan esempatan pada anak bereksplorasi 

dan melakukan sendiri apa yang mereka minati. Proses pembelajaran yang satu 

arah mengakibatkan siswa kurang aktif untuk memproses informasi. Siswa tidak 

menjadi pembelajar yang aktif untuk menemukan sendiri pemaknaan 

pengetahuan. Anak-anak lebih banyak melihat dan mendengar (secara mental 



 

mereka pasif). Sebagai contoh seorang guru dalam menjelaskan proses 

meletusnya gunung berapi dengan menggunakan cerita berpusat pada guru. 

Kondisi tersebut tentunya kurang mendukung perkembangan kognisi anak. Hal ini 

dikarenakan anak kurang diberi kesempatan untuk berperan aktif menggunakan 

kemampuannya dalam mengeksplorasi lingkungan belajar guna memperoleh 

pengetahuan baru, suatu proses yang harus dilalui untuk perkembangan kognisi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : apakah ada hubungan antara 

kreatifitas dan interaksi guru pada anak didik dengan keefektifan belajar di taman 

kanak-kanak? Merujuk dari latar rumusan masalah tersebut maka peneliti 

menindklanjuti dengan melakukan penelitian berjudul “Hubungan antara 

kreativitas dan interaksi guru pada anak didik dengan keefektifan belajar di taman 

kanak-kanak “ 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kreativitas dan interaksi guru pada anak didik dengan 

keefektifan belajar di taman kanak-kanak.  

2. Hubungan antara kreativitas dengan keefektifan belajar di taman kanak-

kanak. 

3. Hubungan antara interaksi guru pada anak didik dengan keefektifan 

belajar di taman kanak-kanak. 

4. Sumbangan kreativitas dan interaksi guru pada anak didik terhadap 

keefektifan belajar di taman kanak-kanak. 



 

5. Tingkat kreativitas, interaksi guru pada anak didik dengan keefektifan 

belajar di taman kanak-kanak. 

 
C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru di harapkan dapat membantu anak dalam belajar dan bagi 

pengembangan ilmu pendidikan. 

2. Membuktikan teori-teori kreativitas dan interaksi guru dapat 

menumbuhkan keefektifan belajar siswa secara teratur dan baik. 

3. Bagi anak yang pasif, kurang inisiatif dalam kegiatan belajar-mengajar 

sehingga secara bertahap dapat ditanamkan kebiasaan belajar secara baik  

apabila guru mampu memiliki kreativitas dan pola interaksi yang baik  

4. Bagi orangtua penelitian ini memberi informasi antara interaksi guru pada 

anak didik dengan keefektifan belajar di taman kanak-kanak sehingga 

orangtua juga memahani bagaimana efektivitas belajar yang diperoleh 

anak-anaknya 

5. Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini memberi gambaran mengenai 

hubungan antara interaksi guru pada anak didik dengan keefektifan belajar 

di taman kanak-kanak sehingga masyarakat dapat turut memantau 

pendidikan anak.      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


