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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang masalah 

   Anak usia dini merupakan periode awal yang paling mendasar dalam 

pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Salah satu periode 

menjadi ciri masa usia dini adalah golden ages atau periode usia emas. 

Periode usia emas pada anak usia dini ditandai dengan munculnya masa 

eksplorasi, masa identifikasi / imitasi,masa peka, masa bermain dan masa 

trozt alter atau masa membangkang. Konsep ”golden ages” diperkuat oleh 

fakta yang ditemukan oleh ahli Neurologi yang menyatakan bahwa pada 

saat lahir otak bayi mengandung100-200 miliar neuron atau sel saraf yang 

siap melakukan sambungan antarsel.  

  Pertumbuhan jaringan otak mencapai 80% pada usia 3 tahun 

apabila banyak mendapatkan stimulus dan mencapai 85% pada usia 6 

tahun, dan mencapai titik kulminasi 100%  ketika anak berusia 8 sampai 

18 tahun. Pertumbuhan fungsional sel saraf tersebut membutuhkan 

berbagai situasipendidikan yang mendukung, baik dalam situasi 

pendidikan, keluarga,masyarakat maupun sekolah. Para ahli 

pendidikanpun sepakat bahwa jika periode keemasan tersebut hanya 

berlangsung 1 kali sepanjang rentang kehidupan manusia. 

Dalam pengembangan SDM yang berkualitas tidak hanya 

meningkatkan kemampuan fisik, yang dapat dimanfaatkan untuk 
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memenuhi  kebutuhan-kebutuhan ekonomi, tetapi menurut Setiasih 

Masitoh (2003), justru yang lebih penting adalah pengembangan 

kemampuan yang terfokus pada ”Brain Power Planning” yang merujuk 

pada kontelasi keterampilan, sikap, perilaku mandiri, memiliki daya saing 

tinggi, dan tahan terhadap perubahan serta gejolak yang timbul akibat 

perubahan tersebut.  

Pentingnya pendidikan bagi anak usia dini didasarkan adanya berbagai 

hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masa usia dini merupakan 

periode kritis dalam perkembangan anak. Berdasarkan kajian neurologi 

pada saat lahir otak bayi mengandung sekitar 100 milyar neuron yang siap 

melakukan sambungan antar sel. Selama tahun-tahun pertama, otak bayi 

berkembang sangat pesat dengan menghasilkan bertriliyun-triliyun 

sambungan antara neuron yang banyaknya melebihi kebutuhan. 

Sambungan ini harus diperkuat melalui berbagai rangsangan psikososial, 

karena sambungan yang tidak diperkuat akan mengalami atrofi 

(penyusutan) dan musnah. Inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

tingkat kecerdasan anak. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil penelitian di 

Baylor College of Medicine yang menemukan bahwa apabila anak jarang 

memperoleh rangsangan pendidikan, maka perkembangan otaknya lebih 

kecil 20-30% dari ukuran normal anak seusianya. Dalam kajian lain 

diungkapkan bahwa, sekitar 50% kapabilitas kecerdasan manusia terjadi 

ketika anak berumur 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berumur 8 tahun, 

dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun. Hal ini 
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berarti bahwa perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun 

berikutnya, dan selanjutnya perkembangan otak akan mengalami stagnasi. 

Fungsi pendidikan bagi anak usia dini tidak hanya sekedar memberikan 

berbagai pengalaman belajar seperti pendidikan pada orang dewasa, tetapi 

juga berfungsi mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasannya. 

Pendidikan disini hendaknya diartikan secara luas, mencakup seluruh 

proses stimulasi psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran 

yang dilakukan secara klasikal. 

Artinya pendidikan dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, baik 

yang dilakukan sendiri dilingkungan keluarga maupun oleh lembaga 

pendidikan diluar lingkungan keluarga. 

Merujuk dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas,dengan 

melihat kondisi anak usia dini yang juga disebut sebagai potensi SDM 

suatu Negara, serta peran lingkungan disekitarnya yang berkaitan dengan 

pendidikan, maka keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini baik 

yang bersifat formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat 

menjadi sangat penting dalam menyediakan rangsangan rangsangan yang 

memungkinkan anak dapat menemukan hal-hal yang melampaui 

kemauannya. Salah satu jenis pendidikan yang memperhatikan 

perkembangan anak adalah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau 

lebih dikenal dengan singkatan PAUD Formal yaitu TK. 

TK Adalah wahana bermain sambil belajar yang penuh keceriaan dan 

kebebasan. Dengan demikian memungkinkan anak untuk berekspresi dan 
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mengembangkan bakat, minat dan kreatifitasnya. Sekaligus juga 

mendapatkan pengalaman, pengetahuan keterampilan serta pengembangan 

sikap perilaku anak dalam suasana bermain sambil belajar yang 

menyenangkan dengan APE. 

B. IdentifikasiMasalah 

Dalam hal ini maka penulis Mengidentifikasi permasalahan yang muncul 

secara umum adalah belum tersedianya APE yang lengkap dan menarik 

pada pembelajaran Area dan sentra di TK sehingga peserta didik  

menganggap bahwa pembelajaran tidak menyenangkan. Lebih lanjut 

masalah dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Proses pengembangan pembelajaran Area dan sentra berbasis APE 

yang selama ini terjadi di TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar. 

2. Belum dilakukanya Pengembangan Design Pembelajaran Area dan 

sentra berbasis APE pada TK Pertiwi Gondangrejo Karangayar. 

3. Perlunya dilakukan Pengembangan Pembelajaran Area dan Sentra 

Berbasis APE sehingga mampu mewujudkan peserta didik yang 

memiliki kemampuan dasar akademik, ketrampilan dan sikap 

pembiasaan yang baik. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu di lakukan dengan tujuan agar peneliti lebih 

Efektif  dan efisien serta memiliki arah tujuan yang jelas . secara umum 

penelitian di batasi atas pengembangan pembelajaran  area baca tulis dan 

sentra persiapan berbasis APE yang diharapkan dapat meningkatkan 
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kualitas pembelajaran anak, kemampuan dasar akademik, ketrampilan dan 

sikap pembiasaan yang baik dalam proses pembelajaran area dan sentra 

berbasis APE di TK pertiwi Gondangrejo Karanganyar. Tidak 

memisahkan antara APE dengan  pembelajaran area dan sentra karena 

keduanya bagaikan pasangan yang tidak terpisahkan . Pembatasan masalah 

tersebut dalam penelitian ini dapat dirinci : 

1. Proses pengembangan pembelajaran Area Baca tulis dan sentra 

Persiapan berbasis APE di TK pertiwi Gondangrejo karanganyar yang 

selama ini terjadi. 

2. Design Pengembangan pembelajaran Area Baca tulis dan sentra 

Persiapan berbasis APE di TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar 

3. Efektifitas pengembangan pembelajaran Area Baca tulis dan sentra 

Persiapan berbasis APE di TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar 

D. RumusanMasalah 

 1. Bagaimanakah Pengelolaan pembelajaran Area Baca tulis dan Sentra 

Persiapan berbasis APE di TK Pertiwi Gondangrejo Karanganyar 

Selama ini ? 

 2. Bagaimanakah Pengembangan Pembelajaran Area Baca tulis dan 

Sentra Persiapan berbasis APE di TK Pertiwi Gondangrejo 

Karanganyar ? 

 3. Bagaimanakah Efektifitas pengembangan pembelajaran Area Baca tulis 

dan Sentra  Persiapan berbasis APE  di TK Pertiwi Gondangrejo 

Karanganyar ? 
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E. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai 

tujuan umum dan khusus.Tujuan umum penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan pengembangan pembelajaran area dan sentra berbasis APE 

di TK pertiwi Gondangrejo Karanganyar. 

Adapun tujuan kusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan pengelolaan pembelajaran area Baca tulis dan sentra 

Persiapan berbasis APE yang di laksanakan di TK Pertiwi  

Gondangrejo Karanganyar. 

2. Mendiskripsikan pengembangan pembelajaran area Baca tulis dan 

sentra Persiapan berbasis APE di TK Pertiwi Gondangrejo 

Karanganyar. 

3. Menguji Efektivitas pengembangan pembelajaran area Baca tulis dan 

sentra Persiapan berbasis APE di TK Pertiwi Gondangrejo 

Karanganyar 

F. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menemukan pengetahuan baru tentang  

pengelolaan pembelajaran Area Baca tulis dan sentra Persiapan berbasis 

APE dan bahan untuk pengembangan perencanaan, pelaksanaan dan 

Evaluasi, pengembangan pembelajaran Area Baca tulis dan sentra 

Persiapan berbasis APE. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk kepala    

sekolah, Guru, peserta didik, serta peneliti berikutnya 
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a. Kepala Sekolah 

Manfaat bagi kepala sekolah dapat memberikan peningkatan 

kualitas pembinaan  potensi guru serta memberikan pengembangan 

pembelajaran yang lebih baik.Selain itu juga sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan dalam manajemen sekolah 

dan pembinaan tenaga kependidikan. 

b. Guru 

Untuk guru, penelitian  ini dapat memberikan manfaat sebagai 

peningkatan kualitas pembelajaran Area Baca tulisdan sentra 

persiapan dan menambah informasi maupun model untuk 

pengembangan pembelajaran Area Baca tulis dan sentra Persiapan 

berbasis APE sehingga proses pembelajaran lebih bervariasi. 

c. Peserta didik 

Semoga dalam penelitian ini dapat menambah  pengalaman 

,pengetahuan baru  bagi anak berkaitan dengan pembelajaran area 

Baca tulis dan sentra Persiapan berbasis APE yang keduanya 

bagaikan pasangan yang tidak dapat dipisahkan. 

Pengembangan ini diharapkan juga dapat meningkatkan hasil 

belajar, motivasi belajar, pengalaman belajar anak melalui bermain 

APE dalam pembelajaran Area Baca tulis dan Sentra Persiapan. 

 

 

 


