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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Dalam Bab pertama ini, penulis akan menguraikan fokus masalah yang 

dijadikan sebagai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan, 

manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan tesis.  Uraian dalam bab ini 

antara lain sebagai berikut:   

A. Latar Belakang Penelitian 

Proses pendidikan dan pembelajaran pada Anak Usia Dini (AUD) 

hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep yang bermakna bagi  

anak melalui pengalaman nyata.  Hanya pengalaman nyatalah yang 

memungkinkan anak menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal 

dan menempatkan posisi pendidik sebagai pendamping, pembimbing serta 

fasilitator bagi anak.  Melalui proses pendidikan diharapkan dapat menghindari 

bentuk pembelajaran yang hanya berorientasi pada kehendak guru yang 

menempatkan anak secara pasif dan guru menjadi dominan, seperti yang 

diuraikan Wiyani dan Barnawi (2012, hlm. 88), untuk dapat mengembangkan 

pembelajaran yang bermakna guru hendaknya melihat anak dalam konteks 

keluarga, masyarakat dan faktor budaya yang melingkupinya. 

Pada masa usia dini anak mengalami masa keemasan (the golden years) 

yang merupakan masa pada saat anak mulai peka atau sensitif untuk menerima 

berbagai rangsangan.  Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring 

dengan laju pertumbuhan dan perkembangan anak secara individual.  Masa peka 

adalah masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon 

stimulasi yang diberikan oleh lingkungan.  Masa ini juga merupakan masa peletak 

dasar untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosial  

emosional, agama dan moral.  Urgensi pendidikan anak usia dini adalah untuk 

mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan 

kognitif, bahasa, fisik yaitu mencakup motorik kasar dan motorik halus, sosial, 

dan emosional (Wiyani dan Barnawi, 2012, hlm. 77-79).  Selain mengembangkan 

semua aspek perkembangan di atas, proses pembelajaran haruslah dilakukan 



2 
 

Hernawati, 2016 
Proses Pembelajaran Anak Usia Dini Berorientasi Perkembangan 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

secara utuh atau terintegrasi bersifat menyeluruh seperti yang dijelaskan Meier 

(2002, hlm. 40-42) bahwa keutuhan individu merupakan tujuan pembelajaran 

yang mesti dicapai agar pembelajaran itu berkualitas dan bermakna.  Keutuhan 

individu dalam proses pembelajaran berarti anak belajar melalui seluruh tubuh 

dan pikirannya secara verbal, nonverbal, rasional, emosional, fisik dan intuitif 

pada saat bersamaan. 

Pendidikan usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat 

fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya 

dasar-dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan pada anak.  Keberhasilan proses 

pendidikan pada masa dini tersebut menjadi dasar untuk proses pendidikan 

selanjutnya.  Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan 

anak usia dini, seperti Kelompok Bermain atau Taman Kanak-Kanak sangat 

tergantung pada sistem dan proses pembelajran yang dijalankan, namun dalam 

realitanya praktik pendidikan anak usia dini terlalu berorientasi pada pada 

penguasaan baca, tulis dan hitung seperti yang diungkapkan oleh Suyudi (2013, 

hlm. 15).  Hal ini karena kemampuan baca, tulis dan hitung tersebut dianggap 

sebagai bekal awal memasuki sekolah dasar dan diperparah oleh tuntutan orang 

tua juga Sekolah Dasar yang mensyaratkan siswanya harus mampu membaca, 

menulis dan berhitung sebelum memasuki jenjang sekolah dasar (Suyudi, 2013, 

hlm. 15). 

Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2014 yang dikeluarkan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengacu kepada 

kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan suatu upaya 

pembinaan yang diitujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (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.  Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia 

Dini mengacu pada standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang 

menggunakan  pendekatan “Developmentally Appropriate Practice” yakni 

berbasis pada kemampuan anak sesuai dengan usia perkembangannya.  

 Perlunya kurikulum didasarkan pada kemampuan anak dan sesuai dengan 

usia juga perkembangannya adalah karena terjadinya ketidaksesuaian dalam 
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pembelajaran yang dapat mempengaruhi proses perkembangan anak di masa 

mendatang.  Proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan pada 

anak-anak usia dini telah menimbulkan berbagai macam kesulitan belajar 

(learning disabilities) di kemudian hari saat memasuki sekolah formal yaitu 

sekolah dasar.  Seperti yang dijelaskan Mulyono (Mulyono A., 1999, hlm. 65) 

bahwa untuk dapat menguasai keterampilan akademik maka keterampilan belajar 

anak merupakan keterampilan prasyarat atau keterampilan yang harus dikuasai 

terlebih dahulu.  Salah satu penyebab kesulitan belajar adalah disebabkan 

kurangnya pemahaman guru terhadap aspek keterampilan belajar perkembangan 

anak. 

Banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran 

berorientasi perkembangan/DAP memberikan efek yang positif bagi 

perkembangan anak dalam jangka panjang maupun jangka pendek seperti yang 

diungkapkan oleh Benet (1995) dan hal senada diungkapkan oleh Bryant (1994), 

Hamre & Pianta (2005), Early Child Care Research Network (2003) Stambaugh 

(2005), Birdwell (2009),  Kim (2011). 

Pembelajaran anak usia dini akhir-akhir ini, khususnya yang 

diselenggarakan di lembaga-lembaga PAUD cenderung dilakukan secara formal, 

dengan orientasi pada guru, serta penekanan pada kemampuan membaca, menulis, 

berhitung, pemberian lembar kerja ataupun pekerjaan rumah secara formal.  

Praktek-praktek pembelajaran seperti ini, bukan saja karena ada tuntutan orang tua 

terhadap pembelajaran yang lebih mengutamakan sisi akademik, tetapi karena 

banyaknya hasil penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa anak usia dini telah 

siap belajar secara akademik formal.  Banyak praktek-praktek pendidikan yang 

kurang memberikan ruang gerak yang leluasa kepada anak dalam 

mengembangkan pribadinya.  Mereka banyak melakukan kegiatan belajar yang 

membosankan, dengan banyak duduk di bangku, mendengar, mencatat, menghafal 

dan mengikuti keinginan guru.  Kondisi tersebut akan membahayakan 

perkembangan anak usia dini bahkan tidak menutup kemungkinan banyak yang 

mengalami stress atau tekanan jiwa karena apa yang mereka alami tidak sesuai 

dengan tahap perkembangannya.  Oleh karena itu, dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran anak usia dini perlu berorientasi pada perkembangannya 
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(Developmentally Appropriate Practice / DAP) (Mulyasa, 2012, hlm. 146).  Hal 

ini tergambar dari hasil penelitian Byrnes yang bertajuk “What’s Wrong with The 

Early Chilhood Education in Indonesia?” yang telah melakukan riset selama 7 

tahun mengenai proses pembelajaran PAUD di Indonesia.  Byrnes 

mengungkapkan di Indonesia masih sering terjadi tarik-ulur kekuatan (power 

struggle) antara anak dengan gurunya.  Keadaan ini mengindikasikan bahwa 

kurikulum atau cara guru mengajar membuat anak tidak merasa kerasan juga guru 

tidak mampu membujuk anak agar mau bekerja sama.  Seharusnya sumber daya 

pengajar memiliki pengetahuan bagaimana cara menghadapi anak-anak karena 

setiap anak unik dan tidak sama. 

Pelaksanaan proses pembelajaran khususnya kelompok bermain di kota 

Bandung banyak yang sudah menggunakan pendekatan sesuai perkembangan 

anak dalam kurikulumnya secara tertulis, namun tentunya dalam kenyataannya 

perlu diteliti mengingat begitu pentingnya proses pembelajaran pada anak usia 

dini dan sudah ada efek dari akibat pembelajaran yang tidak berorientasi pada 

perkembangan anak baik dari kurikulum, prosesnya, penilaian dan peralatan fisik 

yang mendukung. 

Sudah banyak dilakukan penelitian yang mengkaji tentang pengaruh 

berbagai metode belajar terhadap perkembangan anak termasuk penelitian tentang 

pembelajaran yang berorientasi perkembangan (Developmentally Appropriate 

Practice) mulai dari jenjang sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar bahkan 

sampai pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat pertama dan Sekolah Menengah 

Atas. Pada tahun 2014 penelitian mengenai Program Pendidikan kelompok 

Bermain Berorientasi DAP pada sebuah sekolah anak usia dini di Bandung sudah 

pernah dilakukan.  Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dan memperkuat mengenai pembelajaran yang berorientasi perkembangan/DAP, 

peneliti melakukan penelitian tentang proses pembelajaran anak usia dini 

berorientasi perkembangan (DAP) yang berfokus pada guru, khususnya di kota 

Bandung.  Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana guru dan 

kepala sekolah mengimplementasikan proses pembelajaran anak usia dini yang 

beriorientasi perkembangan di kelompok bermain mengingat pentingnya 

penerapan proses pembelajaran anak usia dini yang berorientasi perkembangan.     
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Peneliti mengadakan penelitian di Kelompok Bermain Negeri Pembina 

Citarip dan Kelompok Bermain Al Biruni Cerdas Mulia dalam upaya untuk 

mengoptimalkan proses pembelajaran pada anak usia kelompok bermain yang 

berorientasi pada perkembangan.  Hal ini sangatlah penting karena proses 

pembelajaran pada anak usia dini yang berorientasi pada perkembangan akan 

menghasilkan efek positif secara jangka panjang maupun jangka pendek pada 

semua aspek  perkembangan anak.  Selain itu mengingat kurikulum 2013 

pendidikan anak usia dini yang tak lepas dari kurikulum berbasis perkembangan 

anak menunjukkan bahwa implementasinya dalam proses pembelajaran sangat 

diharapkan berorientasi pada perkembangan selain juga aspek-aspek lain yang ada 

pada kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membenahi proses pembelajaran di 

kelompok bermain agar berorientasi pada perkembangan agar pelaksaannya sesuai 

dengan teori-teori DAP yang telah diterima secara luas keabsahannya, mengingat 

pentingnya penerapan DAP pada proses pembelajaran.   

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Isu yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih 

banyaknya praktek pembelajaran yang belum berorientasi pada perkembangan 

anak dan masih terjadinya tarik ulur antara kekuatan (power struggle) antara anak 

dengan gurunya, dan mengutamakan sisi akademik formal.   

Hal lain yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya 

kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang seutuhnya 

berorientasi pada perkembangan sehingga dengan dilakukannya penelitian ini, 

dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan proses pembelajaran di kelompok 

bermain yang berorientasi pada perkembangan.  Hal ini dapat tergambarkan 

dengan memperhatikan secara seksama proses pembelajaran pada kelompok 

bermain dan hal-hal yang masih menjadi kendala kesulitan dalam 

mengimplementasikan proses pembelajaran yang berorientasi pada 

perkembangan.  Guru ataupun pihak sekolah harus memahami bahwa proses 

pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan itu mengacu pada rambu-
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rambu dan prinsip-prinsip yang dijadikan  pijakan dalam mengimplementasikan 

proses pemebelajaran berorientasi sesuai perkembangan. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas,  masalah penelitian secara umum 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Seperti apa cara pandang guru dan kepala sekolah tentang proses 

pembelajaran yang berorientasi perkembangan di sekolah lokasi penelitian? 

2. Bagaimana implementasi proses pembelajaran berorientasi perkembangan di 

sekolah lokasi penelitian? 

3. Apa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan proses 

pembelajaran yang berorientasi  perkembangan di sekolah lokasi penelitian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai proses pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan.  Secara 

khusus tujuannya adalah untuk mengetahui : 

1. Cara pandang guru dan kepala sekolah terhadap proses pembelajaran yang 

berorientasi perkembangan di sekolah lokasi penelitian. 

2. Implementasi dari proses pembelajaran berorientasi perkembangan di sekolah 

lokasi penelitian.    

3. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan proses pembelajaran 

yang berorientasi  perkembangan di sekolah lokasi penelitian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi 

khususnya bagi guru anak usia dini, bagi lembaga sekolah anak usia dini, bagi 

peneliti sendiri dan bagi peneliti selanjutnya, serta bagi orangtua dan semua pihak 

yang memerlukan  hasil penelitian ini.  Lebih rinci manfaat ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Bahan acuan bagi peneliti lain yang tertarik pada proses pembelajaran dan  

pendidikan anak usia dini yang berorientasi pada perkembangan. 

2. Memberikan informasi kepada lembaga pendidikan yang tertarik 

menggunakan pendekatan perkembangan (Developmentally Appropriate 
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Practice/DAP) dalam mengembangkan pembelajaran anak didiknya di 

sekolah. 

3. Memberikan informasi bagi tenaga profesional, seperti guru kelompok 

bermain, guru anak usia dini mengenai pentingnya proses pembelajaran yang 

berorientasi pada perkembangan anak. 

4. Memberikan informasi kepada orang tua tentang pembelajaran yang sesuai 

dengan usia dan tahapan perkembangan anak usia dini. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Dalam bagian ini akan diungkapkan secara berurutan keseluruhan isi tesis, 

sebagai berikut: 

Penulisan tesis terdiri dari lima bagian utama yaitu pendahuluan, kajian teori, 

metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta kesimpulan. Setiap bagian 

terdiri dari sub bagian penting yang akan memperjelas konsep, adapun penjelasan 

tentang setiap bagian akan dipaparkan selanjutnya. 

Bab satu terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian serta struktur 

organisasi penulisan tesis. Pada sub bagian latar belakang penelitian berisikan 

penjelasan mengenai permasalahan penelitian, pentingnya masalah untuk diteliti 

serta penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk mengatasi 

permasalahan baik dari sisi teoretis maupun praktis. 

Pada Bab dua berisikan kajian pustaka yang menunjukan teori-teori yang 

sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. 

Kajian pustaka tersebut terdiri dari konsep,teori, dan penelitian terdahulu tentang 

proses pembelajaran anak usia dini berorientasi perkembangan (Developmentally 

Appropriate Practice). 

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang digunakan dan didalamnya 

dijabarkan secara rinci terkait dengan beberapa komponen, yaitu: lokasi dan 

subjek penelitian, desain penelitian yang disertai dengan justifikasi dari pemilihan 

desain penelitian yang digunakan, metode penelitian, penjelasan, instrumen 

penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data serta teknik 

analisis data. 
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Bab keempat memaparkan tentang temuan yang diperoleh, pengolahan dan 

analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, 

pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Selain itu, bab ini berisikan 

pembahasan atau analisis temuan di lapangan. 

Bab kelima menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

analisis temuan penelitian. Adapun kesimpulan, rekomendasi dan implikasi 

dijelaskan secara deskriptif. 

 

  

1. Bab I Pendahuluan 

Mengemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Berisi landasan teori yang melandasi permasalahan dalam tesis yang meliputi 

konsep perkembangan dan belajar anak usia dini,  pembelajaran berorientasi 

pada perkembangan. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Berisi mengenai lokasi dan subjek penelitian, pendekatan penelitian, desain 

penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data, langkah-langkah penelitian dan analisis data. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Mencakup deskripsi lokasi peneltian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan 

hasil penelitian. 

5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan 

kesimpulan.  Bab ini juga mengemukakan rekomendasi dari peneliti atas 

penemuan penelitiannya. 

 


