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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah suatu bentuk pembimbingan dan pengembangan 

potensi peserta didik supaya terarah dengan baik dan mampu tertanam menjadi 

kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Kemandirian merupakan salah satu bentuk 

pendidikan karakter sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No 146 tahun 

2014 pada kompetensi dasar 2.8 “memiliki perilaku yang mencerminkan 

kemandirian”. 

Menurut Samani dan Hariyanto dalam Hendri (2013: 2), Pendidikan 

karakter adalah upaya sadar dan  sungguh-sungguh dari seorang guru untuk 

mengajarkan nilai-nilai kepada siswanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

pendidikan karakter merupakan upaya proaktif yang dilakukan baik oleh sekolah 

maupun pemerintah, untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok nilai-

nilai, etika dan nilai-nilai kinerja, seperti kepedulian, kejujuran, kekerajinan, 

keadilan (fairness), keuletan dan ketabahan (fortitude), tanggung jawab dan 

menghargai diri sendiri serta orang lain. 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan karakter anak didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Melalui 

pendidikan karakter diharapkan anak didik mampu secara mandiri meningkatkan 
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dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji nilai-nilai karakter yang terwujud 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemandirian yang merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter 

mempunyai peranan yang sangat penting untuk ditanamkan pada anak usia dini. 

Karena dengan sikap mandiri maka anak dapat belajar untuk berdiri sendiri tanpa 

bantuan orang lain sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kemandirian 

merupakan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki anak untuk melakukan 

segala sesuatu sendiri baik yang berkaitan dengan aktivitas bantu diri maupun 

aktivitas dalam kesehariannya tanpa tergantung pada orang lain. 

Metode yang digunakan dalam meningkatkan kemandirian sebaiknya 

disukai oleh anak, mudah di fahami anak serta tidak membuat anak merasa bosan 

sehingga pesan yang disampaikan dalam pembelajaran dapat difahami anak. 

Metode yang dipakai yaitu metode bercerita dengan alat peraga. Metode ini 

sangat mudah difahami, menarik bagi anak dengan bentuk dan warna yang 

mencolok. Guru menceritakan sebuah cerita dengan teknik merubah suara 

dengan karakter tokoh yang berbeda dalam cerita sehingga membuat anak 

menjadi senang . 

Berdasarkan observasi awal di Taman Pengasuhan Anak Baiti Cendikia 

Pontianak Menunjukkan bahwa dari seluruh anak kelompok usia 4-5 tahun hanya 

sedikit saja anak yang memiliki sikap mandiri. Hal ini karena guru belum 

menemukan metode  yang tepat yang membuat anak nyaman dan memahami 

tentang sikap mandiri yang harus dimiliki anak. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru belum ada metode yang tepat untuk meningkatkan kemandirian 

anak, guru hanya mengajak anak melakukan pekerjaannya sendiri dengan 

menasehati saja. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di Taman Pengasuhan Anak Baiti 

Cendikia Pontianak menunjukkan aktivitas yang berjalan hanya terpaku pada 

aktivitas kognitif, motorik, dan seni saja seperti menggambar, mewarnai, 

mengelompokkan, menempel, melipat, serta pembelajaran agama dengan praktek 
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sholat saja. Namun guru tidak menyisipkan pembelajaran karakter kemandirian 

pada anak sejak dini hal ini terlihat dari sikap anak yang tidak bisa melakukan 

pekerjaan sederhana sendiri seperti membuka sepatu, makan, merapikan alat 

sholat nya selesai digunakan, dan pekerjaan sederhana lainnya. Untuk itu peneliti 

bersama guru bermaksud mencari solusi yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan ini sehingga peneliti bersama guru memilih metode bercerita 

dengan alat peraga. 

Alasan peneliti memilih masalah ini karena peneliti melihat anak- anak di 

Taman pengasuhan Anak Baiti Cendikia masih memiliki kesulitan berperilaku 

mandiri. Diharapkan dengan metode yang dipilih peneliti bersama guru ini anak 

dapat lebih mampu bersikap mandiri sebagai bekal dalam menjalani 

kehidupannya nanti.  

Solusi yang digunakan adalah metode bercerita dengan alat peraga 

dibantu dengan media yang bisa membantu anak memahami maksud dan tujuan 

yang akan disampaikan guru sehingga pesan yang sampai akan lebih mudah 

diingat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari- hari oleh anak. Keunggulan 

metode bercerita menurut peneliti adalah terinspirasi dari diri sendiri dimana 

ingatan sewaktu kecil itu sudah tertanam apabila cerita yang disampaikan oleh 

guru menarik dan menyenangkan bahkan sampai dewasa sekalipun. Sedangkan  

peraga maka akan lebih menyenangkan dan menarik bagi anak sehingga jika 

anak sudah senang maka apapun yang akan diajarkan akan lebih mudah untuk 

diingat dan difahami serta dilaksanakan.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana meningkatkan kemandirian melalui Metode 

Bercerita dengan alat peraga usia 4-5 tahun di Taman Pengasuhan Anak Baiti 

Cendikia Pontianak ?”  Adapun pertanyaan penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana perencanaan guru melaksanakan metode bercerita dengan alat 

peraga dalam meningkatkan kemandirian anak Taman Pengasuhan Anak 

Baiti Cendikia Pontianak? 

2. Bagaimana pelaksanakan metode bercerita dengan alat peraga dalam 

meningkatkan kemandirian anak Taman Pengasuhan Anak Baiti Cendikia 

Pontianak? 

3. Apakah melalui metode bercerita dengan alat peraga dapat meningkatkan 

kemandirian anak di Taman Pengasuhan Anak Baiti Cendikia Pontianak  ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang objektif 

tentang pelaksanaan pembelajaran pada usia 4- 5 tahun di Taman Pengasuhan 

Anak Baiti Cendikia pontianak. Khususnya berkaitan dengan meningkatkan 

kemandirian anak melalui metode bercerita dengan alat peraga. Tujuan penelitian 

yang akan dicapai adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan guru melaksanakan metode bercerita dengan alat peraga dalam 

meningkatkan kemandirian anak Taman Pengasuhan Anak Baiti Cendikia 

Pontianak. 

2. Pelaksanakan metode bercerita dengan alat peraga dalam meningkatkan 

kemandirian anak Taman Pengasuhan Anak Baiti Cendikia Pontianak. 

3. Peningkatan kemandirian anak dengan metode bercerita dengan alat peraga 

di Taman Pengasuhan Anak Baiti Cendikia Pontianak    

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian 

anak di sekolah, serta dapat memperluas pemahaman tentang metode 

bercerita dengan alat peraga. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Manfaat bagi peneliti atau guru 

1) Sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam memberikan variasi 

pengajaran dalam peningkatan kemandirian anak usia dini. 

2) Sebagai sarana untuk mengaplikasikan metode pembelajaran serta 

melatih diri dalam menganalisis suatu permasalahan secara ilmiah dan 

sesuai dengan ilmu yang diajarkan. 

b. Manfaat bagi anak  

1) Menambah pengalaman belajar anak. 

2) Meningkatkan kemandirian anak sebagai persiapan dalam memasuki 

usia sekolah. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Peningkatan mutu pembelajaran dalam peningkatan kualitas dan 

efektifitas kemandirian anak di Taman Pengasuhan Anak Baiti Cendikia 

Pontianak. 

2) Sebagai bahan masukan bagi pengelola untuk melaksanakan metode 

pembelajaran bagi anak usia dini. 

 

E. Definisi  Operasional  

Untuk memahami istilah penting dalam penelitian ini maka seluruh 

variabel penelitian perlu dirumuskan dalam definisi operasional sebagai berikut:  

1. Upaya guru adalah usaha yang dilakukan guru untuk meningjatkan 

kemampuan anak. 

2. Metode bercerita dengan alat peraga adalah sebuah metode atau cara yang 

digunakan dengan cara bercakap- cakap langsung kepada anak dengan 

menggunakan alat bantu seperti boneka, buku agar maksud atau isi dalam 

cerita dapat difahami, diteladani, dan dilaksanakan oleh anak. 

3. Kemandirian anak adalah kemampuan anak dalam melakukan kegiatan atau 

pekerjaan- pekerjaan sendiri tanpa bantuan orang lain seperti memakai 
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sepatu, makan dan minum, memakai alat sholat serta dapat merapikannya 

sendiri. 
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