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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Anak-anak adalah potensi utama bagi masa depan bangsa, mereka tidak 

hanya sebagai cikal bakal penerus bangsa, tetapi juga sebagai individu yang 

diharapkan memilki daya saing tinggi. Anak memegang peranan penting dan 

tanggung jawab yang besar bagi bangsa. Kepribadian dan kualitas individu pada 

masa dewasa sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pendidikan yang diperoleh 

pada masa anak (Solehuddin 1997:28). Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang 

khusus terhadap anak-anak tentang pendidikan dalam proses perkembangan 

mereka. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sedemikian penting, karena 

pendidikan manusia pada lima tahun pertama sangat menentukan kualitas hidup 

selanjutnya. Menurut Froebel (Syaodih E, 2005:10) masa anak merupakan suatu 

fase yang sangat penting dan berharga, dan merupakan masa pembentukan dalam 

periode kehidupan manusia (a noble and malleable phase of human life). Oleh 

karenanya masa anak sering dipandang sebagai masa emas (golden age) bagi 

penyelenggaraan pendidikan. Masa anak merupakan fase yang sangat fundamental 

bagi perkembangan individu karena pada fase inilah terjadinya peluang yang 

sangat besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seseorang. 

Pembentukan berbagai konsep, termasuk konsep diri, konsep hidup, dan konsep 

belajar dipengaruhi oleh bagaimana lingkungannya memperlakukan dirinya, 

pernyataan ini sejalan dengan  pasal 1 ayat 14 Undang-Undang RI No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan : 

 

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut”. 
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Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini memiliki 

peran yang sangat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan 

anak pada seluruh aspek kepribadiannya, namun kenyataan menunjukkan bahwa 

hingga saat ini masih banyak lembaga PAUD yang melaksanakan pendidikan dan 

pembelajaran dengan berorientasi akademik dimana lebih menekankan pada 

penguasaan baca, tulis, dan hitung serta menghafal sejumlah fakta dengan 

menggunakan kegiatan drill yang bersifat instan sebagai hasil belajar anak, yang 

berdampak negatif pada perkembangan anak. Hal ini selaras dengan apa yang 

diungkapkan Solehuddin (1997:77) bahwa:  

 

“Pembelajaran yang menitikberatkan  kepada penguasaan baca, tulis, dan 
hitung merupakan sesuatu yang tidak lengkap dan berdampak negatif 
terhadap perkembangan anak karena hanya akan mengembangkan sebagian 
aspek dari kecakapan individu sembari “mematikan” pengembangan 
kecakapan lainnya. Dengan demikian, yang lebih dikehendaki adalah suatu 
pendekatan dan strategi pendidikan bagi anak yang lebih integratif dan 
komprehensif serta sesuai dengan dunia dan kebutuhannya”. 

 

Menilik pendapat di atas, terlihat bahwa pendidikan anak usia dini 

seyogianya menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan seluruh 

aspek perkembangan anak. Salah satu aspek perkembangan anak yang tak kalah 

penting untuk dikembangkan pada anak usia dini adalah kemampuan Problem 

solving (pemecahan masalah). 

Problem solving merupakan salah satu aspek kemampuan berfikir kritis 

yang perlu dikembangkan pada setiap individu, karena pada prinsipnya masalah 

ada dalam kehidupan sehari-hari (Setiasih, 2010). Sedangkan Menurut 

Moeslichatoen (2004:140) Kemampuan Problem solving merupakan kemampuan 

intelektual yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan memahami konsep-konsep, 

kaidah-kaidah dan dapat menerapkan konsep-konsep dan kaidah-kaidah itu dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi. Lebih lanjut Wortham (2006:234 dalam 

Setiasih, 2010) mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan masalah anak 

usia dini adalah kemampuan untuk menggunakan pengalamannya dalam 

merumuskan hipotesis, megumpulkan data, membuat keputusan tentang hipotesis, 
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dan membuat kesimpulan tentang informasi yang mereka peroleh dalam proses 

ilmiah.  

Pada hakikatya setiap anak memiliki potensi dalam kemampuan Problem 

solving namun dalam tingkatan yang bervariasi, seperti halnya yang dialami oleh 

anak di Kelompok B RA Laa Tansa. Setelah dilakukan observasi, perkembangan 

kemampuan Problem solving  anak di kelompok B  RA Laa Tansa belum 

terstimulasi secara maksimal. Hal ini ditandai dengan belum terlihatnya 

kemampuan anak dalam aktivitas yang memerlukan kemampuan Problem solving 

seperti melakukan observasi, mengelompokkan, membandingkan, mengumpulkan 

data dan informasi, serta mengkomunikasikan informasi. 

Pentingnya kemampuan Problem solving bagi anak usia dini dikemukakan 

oleh Britz (1993) bahwa Problem solving adalah landasan belajar anak usia dini, 

kemampuan tersebut harus dihargai, didukung dan diberikan di kelas anak usia 

dini, karena sesungguhnya kegiatan pemecahan masalah terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari anak. Sedangkan Pearson dan Kordich (2008:32) mengatakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah memberdayakan anak-anak untuk berpikir 

tentang diri mereka sendiri dan orang lain, serta mendorong mereka untuk 

mengembangkan pemahaman diri dalam masyarakat yang lebih luas. 

Memperhatikan uraian diatas, tampak bahwa kemampuan Problem solving 

begitu penting untuk dikembangkan pada anak usia dini. Kemampuan Problem 

solving bagi anak usia dini sebaiknya dibelajarkan melalui pengalaman langsung, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Pearson dan Kordich  (2008: 34) bahwa 

“Anak-anak belajar melalui pengalaman langsung dari pemecahan masalah usaha 

mereka”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa anak-anak sebaiknya belajar 

dari pengalaman langsung. Melalui pengalaman langsung dalam memecahkan 

masalah menurut Chen (2009) anak-anak didorong untuk memikirkan solusi dan 

alternatif terhadap masalah, yang akan membantu mereka lebih percaya diri ketika 

mereka menghadapi situasi sulit. Anak-anak yang belajar pemecahan masalah 

akan mengembangkan dan menggunakan kemampuan mereka sepanjang 

hidupnya. 
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Setiasih (2010:13) mengatakan bahwa kemampuan Problem solving  pada 

anak TK tidak akan tercapai secara optimal jika dikembangkan melalui strategi 

pembelajaran yang berpusat pada guru dan pemberian tugas, akan tetapi harus 

dilakukan melalui pembelajaran yang mampu melibatkan pikiran anak secara aktif 

dalam proses belajar melalui kegiatan pengalaman langsung dengan obyek dan 

peristiwa rill. Melaui pengalaman langsung dalam Problem solving menurut 

NAEYC (2003) membantu anak mengembangkan rasa ingin tahu dan 

kesabarannya yang berkaitan dengan keterampilan berfikir seperti keluwesan dan 

pemahaman tentang hubungan sebab akibat. Mereka belajar tentang cara 

mencapai tujuan, dan dengan kemampuan Problem solving, anak memperoleh 

kepuasan dan kepercayaan diri.  

   Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa pembelajaran melalui 

pengalaman langsung sangat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan 

Problem solving anak. Oleh karena itu, pembelajaran bagi anak usia dini harus 

diintegrasikan dengan lingkungan kehidupan anak yang banyak menghadapkan 

anak dengan pengalaman langsung. Salah satu metode yang dapat memberikan 

pengalaman langsung adalah metode proyek, karena metode proyek memiliki 

karakteristik kegiatan yang dilakukan melalui pengalaman langsung, hal ini 

selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Dearden (Setiasih, 2010: 79) bahwa 

karakteristik utama metode proyek adalah dilakukan melalui kegiatan pengalaman 

langsung (hand’s on experience), belajar melalui bekerja (learning by doing), dan 

bermain spontan.  

Katz (1996) mengatakan bahwa pembelajaran proyek melibatkan anak-

anak secara aktif dalam melakukan penyelidikan pada fenomena dan peristiwa 

yang terjadi di lingkungan mereka sendiri. Dalam proses penyelidikan ini 

melibatkan pengalaman langsung seorang anak melalui interaksinya dengan orang 

lain dan lingkungan seperti dalam mengajukan pertanyaan, merumuskan teori-

teori dan memprediksi tentang kemungkinan jawaban, mencari jawaban atas 

pertanyaan mereka, mewawancarai para ahli untuk mendapatkan informasi yang 

relevan, serta mengumpulkan informasi.  
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Metode proyek adalah salah satu cara pemberian pengalaman belajar 

dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan 

secara berkelompok (Moeslichatoen 2004:137). Setiasih (2010:14) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran proyek dapat menjadi wahana belajar bagi 

anak untuk mengarahkan kemampuan bekerjasama serta menumbuhkan minat 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari secara efektif 

dan kreatif. 

Memperhatikan pendapat di atas, terlihat bahwa secara teori metode 

proyek dapat memberikan kesempatan bagi anak dalam memecahkan masalah. 

Metode proyek merupakan suatu cara pemberian pengalaman belajar yang 

melibatkan pengalaman langsung anak melalui interaksinya dengan orang lain dan 

lingkungan serta dapat menjadi wahana belajar bagi anak untuk mengarahkan 

kemampuan bekerjasama serta menumbuhkan minat memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari secara efektif dan kreatif  

Berdasarkan latar belakang di atas,  maka peneliti merasa tertarik untuk 

menelitinya secara empirik apakah benar metode proyek efektif untuk 

meningkatkan kemampuan problem solving anak usia dini, dengan judul 

penelitian “Pengaruh Metode Proyek terhadap Kemampuan Problem Solving 

Anak Usia Dini”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah profil kondisi kemampuan Problem Solving anak di RA 

Laa Tansa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum 

pembelajaran? 

2. Bagaimanakah  profil kondisi kemampuan Problem Solving anak di RA 

Laa Tansa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah 

pembelajaran? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari metode proyek terhadap 

peningkatan kemampuan problem solving anak di RA Laa Tansa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui profil kondisi kemampuan Problem Solving anak di RA 

Laa Tansa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum 

pembelajaran. 

2. Untuk mengetahui profil kondisi kemampuan Problem Solving anak di RA 

Laa Tansa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah 

pembelajaran. 

3. Untuk mengetahui adakah terdapat pengaruh yang signifikan dari metode 

proyek terhadap peningkatan kemampuan problem solving anak di RA Laa 

Tansa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi anak 

a. Diharapkan dapat mengembangkan kemampuan Problem solving anak 

sehingga dapat membantu anak mengembangkan rasa ingin tahu dan 

kesabarannya yang berkaitan dengan ketrampilan berfikir seperti 

keluwesan dan pemahaman tentang hugungan sebab akibat, untuk 

keberhasilan hidupnya. 

b. Memberikan pengalaman baru dalam memecahkan masalah. 

c. Meningkatkan kemampuan berfikir yang lebih tinggi 

 

2. Bagi guru 

a. Menambah wawasan serta memberikan pengalaman langsung dalam 

proses pembelajaran kemampuan memecahkan masalah dengan 

menggunakan metode proyek, sehingga guru dapat merancang dan 

menggembangkan pelajaran tersebut. 

b. Mengembangkan kemampuan guru dalam menggunakan metode 

proyek. 
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3. Bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  

Dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan untuk melakukan 

inovasi pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. 

 

E. Struktur Organisasi Penulisan Skripsi 

Adapun struktur organisasi penulisan skripsi dalam penelitian ini di 

uraikan seperti dibawah ini, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN     

A. Latar Belakang   

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Struktur Organisasi Penulisan  

BAB II : LANDASAN TEORI  

A. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini 

B. Konsep Kemampuan Problem solving 

C. Konsep Metode Proyek 

D. Penelitian Terdahulu 

BAB III : METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian 

B. Desain Penelitian 

C. Definisi Operasional 

D. Instrumen Penelitian 

E. Pengembangan Instrumen 

F. Teknik Pengumpulan Data 

G. Teknik Pengolahan Data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

B. Rekomendasi 

DAFTAR  PUSTAKA  

LAMPIRAN- LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


