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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan yang berbasis kompetensi merupakan salah satu upaya 

pendidikan yang lebih menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh 

lulusan suatu jenjang pendidikan. Kompetensi yang dimaksud tersebut adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, 

mencakup berbagai komponen pengetahuan, keterampilan, kecakapan, 

kemandirian, kreativitas, kesehatan, akhlak, ketaqwaan, dan kewarganegaraan. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab II  pasal 3, yang berbunyi: ”Pendidikan nasional 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

secara bertanggung jawab.” 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan Anak Usia Dini tertulis pada 

pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: “Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi 

anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk 

mengikuti pendidikan dasar.” Selanjutnya pada Bab I pasal 1 ayat 14 ditegaskan 

bahwa; ‘Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditunjukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui 
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pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan 

lebih lanjut’ (Depdiknas, USPN, 2004:4). Selanjutnya berhubungan dengan 

pendidikan anak usia dini, Nurani Yuliani (2009:6-7) mengatakan bahwa: 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelengaraan 
pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan 
dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan 
(daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio 
emosional (sikap dan perilaku serta beragam), bahasa dan komunikasi, sesuai 
dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia 
dini. 

 
Masa anak usia dini atau masa prasekolah merupakan masa keemasan atau 

dikenal dengan masa Golden Age, merupakan masa yang biasanya ditandai oleh 

perubahan cepat dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. 

Untuk itu, agar masa ini dapat dilalui dengan baik oleh setiap anak maka perlu 

diupayakan pendidikan yang tepat bagi anak sejak usia dini. Di samping itu, 

berbagai penelitian menyebutkan bahwa pada masa usia dini seluruh aspek 

perkembangan kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan 

kecerdasan spiritual mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. 

Berdasarkan hasil studi longitudinal Bloom (Juntika Nurikhsan, 2007:138) 

menyebutkan bahwa: ‘Pada usia 4 tahun kapasitas kecerdasan sudah mencapai 

50%, pada usia 8 tahun mencapai 80%, dan pada saat usia 13 tahun mencapai 

sekitar 92%.’ 

Pada masa usia dini inilah masa terjadinya kematangan fungsi-fungsi 

fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi (rangsangan) yang diberikan oleh 

lingkungan. Oleh karena itu, masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar 
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pertama dalam mengembangkan potensi fisik (motorik) intelektual, emosional, 

sosial, bahasa, seni, dan moral spiritual. 

Seiring dengan berbagai perkembangannya, anak usia dini sebagai peserta 

didik sangat menuntut gurunya untuk mengajar lebih kreatif dan tidak 

membosankan, sehingga dapat membantu memotivasi perkembangan yang sedang 

terjadi. Oleh karena itu, guru sangat memerlukan metode dan teknik-teknik baru 

yang lebih interaktif dalam mengajar. Termasuk mencari media pembelajaran 

sebagai bagian dari alat bantu mengajar (teaching aids) yang cocok dan sesuai 

dengan pembelajaran dan perkembangan anak usia dini. Di samping itu, peran 

guru dalam menyampaikan pembelajaran pada anak usia dini harus betul-betul 

memperhatikan tahap-tahap perkembangan dan masa peka setiap anak. Guru 

harus luwes dalam memberikan pelajaran supaya tidak membebani dan tidak 

membosankan anak. Untuk itu, sebelum memberikan pembelajaran, guru 

hendaknya terlebih dahulu guru harus bisa membangkitkan minat anak dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Dalam melaksanakan pembelajaran, guru tidak lepas dari penggunaan media 

pembelajaran, tanpa menggunakan media pembelajaran maka  proses belajar 

mengajar bisa saja menjadi kurang bermakna. Guru dituntut untuk dapat 

menggunakan alat yang mudah, murah, dan efisien yang meskipun sederhana tapi 

bersahaja, tetapi merupakan suatu keharusan dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran. Di samping mampu menggunakan alat yang tersedia, guru juga 

dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran 

yang akan digunakan apabila media tersebut belum tersedia. 
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Dewasa ini, jenis media pembelajaran kian beragam di pasaran. Guru 

sebagai pendidik dapat dengan mudah mendapatkannya di toko-toko buku 

maupun membelinya melalui internet. Namun, semua fasilitas tersebut 

memerlukan dana yang tidak sedikit, sehingga sekolah-sekolah yang kurang 

mampu belum bisa memanfaatkan media tersebut. Atas pertimbangan itulah, guru 

dituntut lebih kreatif untuk menciptakan dan menemukan media pembelajaran 

yang sesuai dengan biaya yang minimal (murah). 

Di sisi lain, banyak guru yang beranggapan bahwa media pembelajaran 

tidaklah terlalu penting dalam proses belajar. Ada juga yang menyatakan, 

membuat media pembelajaran hanyalah membuang waktu dan tenaga. Hal 

tersebut disebabkan karena bagi mereka yang terpenting adalah cara guru 

mengajar dan menerangkan pelajaran di kelas. Daripada harus repot-repot 

membuat media pembelajaran, lebih baik melakukan hal lain yang lebih terlihat 

urgensinya. Begitu barangkali pendapat sebagian guru yang tidak mau berepot-

repot menyiapkan media pembelajaran. 

Bila kita bisa berpikir lebih kreatif, apa pun yang kita temukan di sekitar 

kita bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Guru yang kreatif tidak akan 

terkungkung oleh pemikiran yang terlalu naif bahwa media pembelajaran harus 

dibuat sebagus dan seideal mungkin. Paradigma bahwa media pembelajaran 

haruslah sedemikian rupa dan sempurna harus dibuang jauh-jauh jika guru ingin 

maju. 

Jika mainan anak dapat kita dijadikan media pembelajaran, mengapa kita 

tidak menggunakannya untuk membantu belajar anak didik kita? Jika barang-
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barang bekas bisa digunakan sebagai media pembelajaran, mengapa kita tidak 

memakainya? 

Menurut Brinton, terdapat dua definisi media yang sering digunakan orang. 

Definisi pertama adalah inovasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran 

yang biasanya berupa peralatan yang bersifat mekanis. Pengertian kedua adalah 

segala macam benda yang bisa bersifat mekanis, atau bisa buatan sendiri, atau 

bahkan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. 

Apabila kita melihat pengertian yang pertama, yang akan terjadi adalah 

asumsi bahwa media pembelajaran selalu membutuhkan biaya. Akan tetapi, jika 

kita menggunakan definisi kedua, kita akan terpacu untuk membuat atau 

menemukan media baru yang bisa dipakai mengajar di kelas. Media tersebut bisa 

berupa realita, flashcard, gambar peristiwa dan objek, artikel, brosur, pamflet, atau 

bahkan hal dan benda baru yang belum pernah terpikirkan. Sebagai contohnya, 

ada seorang guru di Surabaya yang berhasil menggunakan tutup botol kecap 

(kempyeng) untuk pembelajaran matematika. 

Contoh lain adalah penemu jarimatika, Septi Peni Wulandari, yang bisa 

menggunakan media jari-jari tangan untuk belajar berhitung. Ada banyak 

keuntungan yang didapatkan menggunakan media buatan sendiri. Yang pertama, 

kita dapat menyesuaikan tingkat kebutuhan peserta didik. Kedua, kita bisa 

memakainya kembali untuk kesempatan-kesempatan lain dengan menerapkan 

prinsip SOAR (sort, omit, add, recycle). Keuntungan yang ketiga adalah 

menghemat biaya alias murah meriah. 
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Contoh barang-barang bekas yang bisa dipakai untuk media pembelajaran 

adalah majalah/koran-koran bekas. Dari majalah atau koran bekas, kita bisa 

memperoleh gambar-gambar atau artikel yang bisa dipakai untuk belajar. 

Gambar-gambar peristiwa atau kartun-kartun lucu bisa mudah kita temukan di 

koran. 

Di salah satu koran nasional di Jawa Timur misalnya, kita bisa menemukan 

rubrik Senyum Itu Sehat yang berisi gambar-gambar kartun tanpa caption. Gambar 

tersebut ternyata dapat dijadikan media pembelajaran bahasa yang efektif. Berikut 

ini adalah contoh media yang dibuat dari gambar-gambar yang didapatkan dari 

Koran Dari gambar berseri di atas kita dapat membuat tiga macam versi media 

untuk pembelajaran bahasa Indonesia/Inggris. Yang pertama adalah dengan 

memotongnya begitu saja dari koran dan menempelkannya pada kertas warna 

untuk kemudian dilaminating. Dari gambar berseri tersebut siswa dapat membuat 

cerita baik tulis maupun lisan. Selain itu guru juga dapat menggunakannya 

sebagai pancingan terhadap siswa untuk berbicara tentang isu-isu terkini. 

Jika kita perhatikan, gambar-gambar tersebut mengangkat topik-topik 

hangat yang sedang ramai diperbincangkan, misalnya tentang banjir, flu burung, 

kecelakaan alat transportasi dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan 

memotongnya secara terpisah-pisah sehingga membentuk kartu. Gambar-gambar 

tersebut kemudian ditempelkan pada kertas karton warna dan dilaminating. 

Aktivitas yang dapat dilakukan dengan media gambar kartu adalah siswa 

dapat belajar berpikir logis untuk mengurutkan cerita. Sedangkan versi terakhir 

adalah dengan mengcopi gambar dalam bentuk transparansi untuk OHP atau 
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memindai dengan scanner untuk ditampilkan di LCD. Gambar tersebut kemudian 

ditampilkan sebagian dengan tujuan siswa dapat berimajinasi untuk menebak 

jalan/akhir dari sebuah cerita. Contoh kedua adalah gambar peristiwa dan objek 

yang kita dapatkan dari koran/majalah bekas seperti contoh di bawah ini. 

Dengan menampilkan gambar tersebut guru dapat mengarahkan siswa untuk 

berdiskusi tentang topik-topik tentang illegal logging atau tentang manfaat hutan 

bagi makhluk hidup. Tentunya masih banyak gambar-gambar lain yang dapat kita 

ambil dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dengan begitu kita dapat 

menghemat biaya untuk mencetak gambar-gambar sekaligus memanfaatkan 

barang bekas sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan. 

Paparan di atas adalah sebagian kecil contoh media murah meriah yang 

dapat dibuat sendiri oleh guru tanpa mengesampingkan peran pembuat media 

profesional yang hasil karyanya banyak tersedia di pasaran. Dalam hal ini tangan 

dan mata seorang guru haruslah aktif dalam arti yang positif. Aktif untuk melihat, 

memilih, memilah, dan mengambil hal baru di sekitarnya yang sekiranya 

bermanfaat untuk perkembangan anak didik. 

Inti semua itu, guru secara mandiri harus bisa menyiapkan media 

pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar lebih efektif. Memang 

membutuhkan waktu untuk menyiapkan media pembelajaran. Tapi, yakinlah, 

waktu yang telah diinvestasikan untuk mempersiapkan media pembelajaran akan 

terbayar oleh hasil yang akan didapat.  
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Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Supriadi (dalam disertasinya, 

1989), yang melibatkan kreativitas dari orang-orang kreatif sebagai respondennya, 

memperlihatkan: 

1) Perkembangan kreativitas keilmuan diuntungkan oleh latar belakang 

pendidikan dan tingkat penghasilan orangtua, serta tempat tinggal yang 

memungkinkan akses informasi (dukungan media dan lainnya) 

2) Prestasi kreatif yang istimewa dalam lapangan keilmuan dimungkinkan oleh 

pengalaman hidup (bidang pendidikan dan keterlibatan dalam berbagai 

kegiatan ekstra kurikuler) 

3) Studi mengungkapkan bahwa orang-orang berprestasi kreatif istimewa dalam 

lapangan keilmuan memiliki komitmen khusus terhadap nilai-nilai yang 

diyakini dalam hidup (nilai memberi corak pada pemikiran dan makna pada 

ikhtiar kreatif) 

4)  Orang-orang kreatif memiliki ciri yang secara signifikan berbeda dengan 

orang-orang yang rendah kreativitasnya (baik potensi kreatif ataupun prestasi 

aktual). 

Berdasarkan berbagai hal yang telah terjadi, dan didukung dengan adanya 

hasil penelitian terlebih dahulu yang telah memperlihatkan adanya hubungan erat 

antara penggunaan media yang ada dalam lingkungan anak dengan kreativitas dan 

perkembangan motorik anak usia dini. Maka muncul pertanyaan yang 

berhubungan dengan penggunaan media realia dalam pembelajaran terhadap 

peningkatan kreativitas dan keterampilan motorik pada anak usia dini. Apakah 

dengan digunakannya media realia dalam pembelajaran dapat meningkatkan 
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kreativitas dan keterampilan motorik anak? Atau justru sebaliknya. Oleh sebab 

itu, beranjak dari pertanyaan tersebut peneliti memberi judul penelitian ini 

“Dampak  Pembelajaran dengan Media Realia terhadap Peningkatan 

Kreativitas dan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini (Studi Eksperimen Kuasi 

di TK PGRI Purwawinaya Kabupaten Sumedang).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas menunjukan perlu adanya 

upaya dalam memperbaiki proses belajar mengajar dalam meningkatkan 

kreativitas dan perkembangan motorik pada anak usia dini. Adapun permasalah 

penelitian ini adalah: “Apakah pembelajaran dengan media realia memiliki  

pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kreativitas dan 

keterampilan motorik anak usia dini?” 

Rumusan masalah tersebut secara rinci dapat dijabarkan ke dalam 

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat perbedaan peningkatan kreativitas yang signifikan antara 

anak yang memperoleh pembelajaran dengan media realia dengan anak 

yang memperoleh pembelajaran tanpa media realia? 

2) Apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan motorik yang 

signifikan antara anak yang memperoleh pembelajaran dengan media realia 

dengan anak yang tidak memperoleh pembelajaran tanpa media realia? 
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3) Apakah terdapat perbedaan efektivitas yang signifkan dari penggunaan 

media  realia dalam meningkatan kreativitas dan keterampilan motorik anak 

usia dini? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui perbedaan peningkatan yang signifikan dalam kreativitas 

anak yang memperoleh pembelajaran dengan media realia dengan anak 

yang tidak memperoleh pembelajaran dengan menggunakan media realia. 

2) Untuk mengetahui perbedaan peningkatan yang signifikan dalam 

keterampilan motorik anak yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan media realia dengan anak yang tidak memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan media realia. 

3) Untuk mengetahui tentang efektivitas yang siginifikan dari peggunaan 

media realia dalam peningkatan kreativitas dan keterampilan motorik anak 

usia dini. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Selain tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti di atas, berikut 

adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, di antaranya 

adalah sebagai berikut: 
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1) Manfaat Teoritis  

a) Bagi lingkungan akademik, mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu literatur yang membahas tentang salah satu 

permasalahan pendidikan anak usia dini. 

b) Bagi penulis, penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan 

tentang belajar dengan penggunaan media realia dalam meningkatkan 

kreativitas dan keterampilan motorik anak usia dini. 

c) Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang 

bersifat progresif dan inovatif, khususnya berkaitan dengan peningkatan 

mutu pendidikan bagi anak usia dini. 

2.  Manfaat praktis 

a) Sebagai bahan masukan bagi praktisi dan orang tua terhadap pelaksanaan 

pembelajaran pada anak usia dini. 

b) Sebagai masukan bagi guru taman kanak-kanak untuk lebih 

memperhatikan atau memilih pendekatan/metode pembelajaran bagi anak 

usia dini. 

c) Bagi orang tua, dapat dijadikan sebagai masukan dalam melaksanakan 

perannya masing-masing sehingga dapat mencapai hasil yang optimal 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada pendidikan anak usia dini. 

d) Bagi pengembang, perencana, penyelenggara, dan pelaksana lembaga 

pendidikan, tulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam 
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pengembangan, perencanaan, dan penyelenggara program pendidikan anak 

usia dini khususnya di Taman Kanak-Kanak. 

 

E. Asumsi 

Asumsi yang mendasari hipotesis penelitian ini adalah: 

1) Pembelajaran dengan media realia di Taman Kanak-Kanak diasumsikan 

dapat meningkatkan kreativitas anak usia dini. 

2) Pembelajaran dengan media realia di Taman Kanak-Kanak diasumsikan 

dapat meningkatkan keterampilan motorik anak usia dini. 

3) Kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diasumsikan memiliki 

kondisi kelas dengan sarana dan prasarana belajar yang relatif sama. 

4) Kelompok kontrol dan kelompok eksperimen diasumsikan diajar oleh guru 

yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar yang 

relatif sama. 

 

F. Hipotesis 

Menurut Riduwan (2008:35), “hipotesis adalah jawaban atau dugaan 

sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah.” Oleh 

sebab itu, untuk mengetahui dampak pembelajaran dengan menggunakan media 

realia terhadap kreativitas dan motorik anak usia dini, maka hipotesis penelitian 

yang digunakan adalah hipotesis kerja sebagai berikut: 
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1) Terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan dalam kreativitas anak 

yang memperoleh pembelajaran dengan media realia dengan anak yang 

tidak memperoleh pembelajaran dengan media realia. 

2) Terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan 

motorik anak yang memperoleh pembelajaran dengan media realia dengan 

anak yang tidak memperoleh pembelajaran dengan media realia. 

3) Terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan dari penggunaan media 

realia dalam kreativitan dan keterampilan motorik anak usia dini. 

 

G. Lokasi dan Sampel Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di TK PGRI Purwawinaya Kabupaten Sumedang. 

Dalam penggunaan populasi ini dilakukan dengan melalui total sampling 

berjumlah 40 orang. Adapun kriteria pemilihan populasi didasarkan pada: 

1) Usia anak yaitu umur 5-6 tahun (Usia Taman Kanak-Kanak pada kelompok 

B)  

2) Pembagian populasi pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

adalah dengan perbandingan 20:20. 

 

 

 

 


