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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan manusia yang 

berkualitas. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

tahun 2003 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. 

Menurut UNESCO dalam buku Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah (2001:13) pendidikan hendaknya dibangun dengan empat pilar, yaitu 

learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. 

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka sistem 

pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya 

merupakan kesatuan yang sistemik. Pendidikan anak usia dini (PAUD) 

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Hal ini dejalaskan dalam 

Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 1 butir 14 adalah:  

”Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

Pentingnya pendidikan anak usia dini telah menjadi perhatian dunia. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya  pertemuan Forum Pendidikan Dunia 

Tahun 2000 di Dakar-Senegal, dihasilkan enam kesepakatan sebagai 

Kerangka Aksi Pendidikan untuk Semua (The Dakar Framework  for Action 

Education for All). Salah satu butir kesepakatan tersebut adalah untuk 

memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak 
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usia dini, terutama bagi mereka yang sangat rawan dan kurang beruntung 

(Unesco,2001). 

Hakikat belajar adalah berlangsung sepanjang hayat. Untuk 

menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak 

usia dini dalam hal ini melalui PAUD, yaitu pendidikan yang ditujukan bagi 

anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Hasil-hasil studi dibidang neurologi 

mendapat kesimpulan bahwa perkembangan kognitif anak telah mencapai 

50% ketika anak berusia 4 tahun, 80% ketika anak berusia 8 tahun, dan genap 

100% ketika anak berusia 18 tahun menurut Osborn, White, dan Bloom 

(Martini:2006). Studi tersebut makin menguatkan pendapat para ahli 

sebelumnya, tentang keberadaan masa peka atau masa emas (golden age) 

pada anak-anak usia dini. Masa emas perkembangan anak yang hanya datang 

sekali seumur hidup sebaiknya dimanfaatkan. Hal itu yang memicu makin 

mantapnya anggapan bahwa sesungguhnya pendidikan yang dimulai setelah 

usia SD tidaklah benar. Pendidikan harus sudah dimulai sejak usia dini 

supaya tidak terlambat. Sehingga penting bagi anak untuk mendapatkan 

Pendidikan Anak Usia Dini (Martini, 2006). 

Masa usia dini merupakan masa yang kritis dalam tahapan 

perkembangan anak. Hasil penelitian di Baylor College of  medicine (Jalal, 

2002:21) menemukan bahwa anak jarang memperoleh rangsangan 

pendidikan, maka perkembangan otaknya lebih kecil 20-30% dari ukuran 

normal anak seusianya. Hal ini dikarenakan sambungan antar neuronya 

mengalami penyusutan dan musnah karena jarang diberikan stimulasi untuk 

merangsang kecerdasan otaknya. 

Salah satu tempat pemberian stimulasi untuk merangsang 

perkembangan anak usia dini adalah di lembaga PAUD. Menurut 

Soetjiningsih (1998: 105) Stimulasi adalah  perangsangan yang datangnya 

dari lingkungan diluar individu anak. Anak yang banyak mendapatkan 

stimulasi akan lebih cepat berkembang dari pada anak yang kurang atau 

bahkan tidak mendapatkan stimulasi, stimulasi dapat juga berfungsi sebagai 

reinforcement (penguatan). Stimulasi kegiatan membina kemampuan dasar 

http://www.sarjanaku.com/2013/05/makalah-stimulasi-pengertian-tumbuh.html
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anak merupakan upaya untuk mencegah keterlambatan dan meningkatkan 

perkembangan anak. stimulasi pembinaan kemampuan dasar anak dilakukan 

sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai dengan umur anak (Depkes. 1997: 

92). 

Lembaga pendidikan anak usia dini perlu mengemas rangkaian 

stimulasi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Pendidikan yang 

diberikan oleh guru merupakan wujud sesungguhnya dari stimulasi. Sesuai 

dengan tujuan utama PAUD adalah membentuk anak Indonesia yang 

berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat 

perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam 

memasuki pendidikan dasar dan menghadapi kehidupan di masa mendatang.  

Memasuki dunia pendidikan, anak sangat memerlukan motivasi 

belajar. Sehingga motivasi tersebut perlu dimulai sejak masa prasekolah. 

Tidak hanya untuk persiapan pendidikan dasar, namun motivasi belajar 

berperan penting dalam menentukan hasil belajar anak yang sesuai dengan 

tujuan belajar yang telah ditentukan guru. Seperti yang dikatakan oleh 

Sardiman (2004) Dalam kegiatan belajar motivasi belajar dapat dikatakan 

sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Motivasi belajar anak yang baik dapat dimunculkan oleh suasana 

belajar yang diciptakan oleh lembaga PAUD terutama gurunya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Uno (2006), Keterampilan guru mengajar merupakan salah 

satu jenis keterampilan yang harus dikuasai guru. Dengan memiliki 

keterampilan mengajar, guru dapat mengelola proses pembelajaran dengan 

baik yang berimplikasi pada motivasi belajar dan peningkatan kualitas 

lulusan sekolah (Uno, 2006).  

Senada dengan pendapat Uno, guru sebaiknya menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang menarik melalui berbagai model pembelajaran, metode 

pembelajaran, atau media pembelajaran yang menarik untuk anak. Sebaiknya 
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bukan model atau metode yang konvensional dan proses belajar yang 

orientasinya akademik akan tetapi yang membuat anak belajar dengan aktif. 

seperti yang diungkapkan solehudin (1997) bahwa: 

“Secara umum pendidikan prasekolah dimaksudkan untuk 

menfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

menyeluruh sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. 

Pendidikan prasekolah hendaknya tidak berorientasi akademik, tetapi 

hendaknya dapat menyediakan pengalaman-pengalaman belajar bagi 

anak. Disamping itu program pendidikan prasekolah harus 

disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan perkembangan anak.”  

 

Ungkapan Solehudin (1997) tentang anak perlu memiliki pengalaman 

belajar memiliki arti bahwa pendidikan yang diberikan pada anak sebaiknya 

hands on experience atau anak memiliki pengalaman belajar langsung, 

tentunya pengalaman belajar yang berharga yang dapat merangsang seluruh 

aspek perkembangan anak. Maka dari itu, diperlukan pendidikan yang 

aktivitas belajarnya kaya dan menyeluruh. Pestalozzi (Masitoh:2003) 

mengungkapkan bahwa pendidikan taman kanak-kanak hendaknya 

menyediakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, bermakna, dan 

hangat seperti yang diberikan oleh orang tua di lingkungan rumah. Bila 

layanan pendidikan diberikan secara demikian maka niscaya anak akan 

tumbuh motivasi belajarnya sehingga potensinya dapat dikembangkan secara 

optimal. 

Killen dalam Sanjaya (2007:125) mencatat ada dua pendekatan dalam 

pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centered 

approaches) dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student-centered approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru 

menurunkan strategi pembelajaran langsung (direct instruction). Hal ini 

menyebabkan anak tidak akan mendapatkan pengalaman belajar langsung 

dan bermakna. 

Pembelajaran teacher centered atau berpusat pada guru tidak 

mengembangkan potensi anak secara optimal.  Karena aktivitas anak akan 

sebatas duduk dan mendengarkan. Hal ini dapat  membuat minat belajar anak 

semakin kecil atau dengan kata lain pembelajaran dengan pendekatan 
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berpusat pada guru tidak memotivasi anak untuk belajar aktif. Lalu 

pembelajaran yang seperti apa yang memunculkan minat anak, memotivasi 

anak untuk belajar, dan mengembangkan potensi anak secara optimal? 

Tentunya pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pendidikan anak usia dini 

yang dijelaskan oleh Depdiknas (2004),  bahwa prinsip belajar anak usia dini 

diantaranya adalah  pembelajaran yang berpusat pada anak dan kegiatan 

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM). 

Piaget (Santrock,2007) menekankan bahwa anak belajar dengan baik 

ketika mereka aktif dan mencari solusi secara mandiri. Piaget tidak setuju 

dengan metode-metode pengajaran yang memperlakukan anak sebagai 

penerima pasif. Implikasi edukasional dari pandangan Piaget adalah bahwa, 

dalam semua kegiatan belajar, semua anak didik akan belajar baik dengan 

melakukan eksperimen, dan berdiskusi, dibandingkan hanya meniru guru 

atau melakukan sesuatu secara hafalan. 

Kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak belum sepenuhnya 

diterapkan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Salah satunya di TK 

Rembulan Bandung yang peneliti anggap kurang maksimal dalam 

menerapkan pembelajaran berpusat pada anak. Hal ini dibuktikan melalui 

observasi sementara yang mendapati hasil yaitu: (1) peran guru masih sangat 

dominan, hal ini dibuktikan dengan kegiatan utama di kelas hanya 

menyampaikan informasi yang bersifat satu arah sehingga anak cenderung 

menjadi pasif, (2) sebagian besar guru menyandarkan pemilihan bahan ajar 

pada lembar kerja anak (LKA) yang telah baku dan kurang realistik, (3) 

kegiatan pembelajarannya cenderung mengisolasi anak untuk berkerja secara 

individual sehingga komunikasi dan kerjasama antar anak tidak tersalurkan. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti membuat kesimpulan 

bahwa kegiatan pembelajaran di TK Rembulan mengadopsi pendekatan 

berpusat pada guru (teacher centered) hal ini dibuktikan melalui aktivitas 

belajar anak terbatas pada duduk, mendengarkan, dan menulis. Sedangkan 

aktivitas belajar yang sesungguhnya tidak terbatas pada hal tersebut. 

Aktivitas belajar yang sesungguhnya adalah anak belajar melibatkan mental 
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dan fisiknya. Seperti yang diungkapkan oleh Sardiman (2004) bahwa pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi 

melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Bila anak 

memiliki motivasi belajar yang baik, maka anak akan berbuat, melakukan 

kegiatan sehingga tujuan belajar akan tersampaikan dengan baik.  

Dengan demikian, untuk meningkatkan motivasi belajar anak di TK 

Rembulan, guru dapat memilih strategi, metode, media, dan model 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana yang memotivasi anak untuk 

belajar. Mills (1989:4) menyatakan bahwa model bentuk representasi akurat, 

sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok 

mencoba bertindak berdasarkan model itu. Dengan kata lain model 

merupakan landasan praktik dalam implementasi kurikulum. Dengan 

demikian pendekatan dan model yang dianggap oleh peneliti dapat 

memotivasi anak untuk belajar adalah pendekatan berpusat pada anak melalui 

Model Pembelajaran High/Scope (Plan Do Review). 

Morrison (2008) mengungkapkan bahwa program High/Scope 

berdasarkan teori Piaget, Konstruktivisme, Dewey, dan Vygotsky. Intinya 

adalah  model High/Scope merupakan pendekatan pembelajaran berpusat 

pada anak dan memprioritaskan anak terlibat secara aktif baik dalam 

perencanaan hingga proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang 

sesuai dengan minat anak sehingga penentuan kegiatan pembelajaran oleh 

guru dan anak dilakukan dengan cara yang seimbang.  

Plan Do Review merupakan siklus pengajaran dan pembelajaran. Plan 

Do Review merupakan salah satu pendekatan pembelajaran berpusat pada 

anak. Dalam pendekatan ini, anak diberi kesempatan untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran sesuai minat dan keinginannya, mulai dari membuat 

perencanaan (Plan), pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada anak 

untuk merencanakan kegiatannya, lalu (Do), anak 

melaksanakannya/mengerjakannya sesuai rencana secara berkelompok, dan 
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yang terakhir adalah (Review), anak melaporkan kembali/mengkaji atas apa 

yang telah dia kerjakan (Wiyani & Barnawi,2012). 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Model High/Scope (Plan Do 

Review) Terhadap Motivasi Belajar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimana Motivasi belajar anak Kelompok A di TK Rembulan Bandung 

Tahun Ajaran 2013/2014 sebelum diterapkan Model Pembelajaran 

High/scope (Plan Do Review)? 

2. Bagaimana Motivasi belajar anak Kelompok A di TK Rembulan Bandung 

Tahun Ajaran 2013/2014 saat diterapkan Model Pembelajaran High/scope 

(Plan do review)? 

3. Apakah Model Pembelajaran High/scope (Plan Do Review) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Motivasi belajar anak Kelompok A di TK 

Rembulan Bandung Tahun Ajaran 2013/2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh 

gambaran mengenai pengaruh Model Pembelajaran High/Scope (Plan Do 

Review) terhadap motivasi belajar anak kelompok A di TK Rembulan tahun 

ajaran 2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tentang Pengaruh Model Pembelajarn High/Scope 

Terhadap Motivasi Belajar Anak adalah sebagai berikut : 

1. Untuk anak 

a. Dengan Model Pembelajaran High/scope (Plan do review) anak akan 

terlibat belajar secara aktif 
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b. Dengan Model Pembelajaran High/scope (Plan do review)  anak akan 

meningkat motivasi belajarnya. 

c. Dengan motivasi belajar yang tinggi anak akan mengembangkan 

potensinya lebih optimal. 

2. Untuk guru  

a. Guru mendapatkan alternatif kegiatan pembelajaran untuk 

meningkatkan motivasi belajar anak 

b. Guru akan memiliki metode yang variatif dalam mengajar 

c. Guru akan dengan mudah melihat potensi anak karena anak akan 

berperan aktif dalam pembelajaran. 

3. Untuk lembaga taman kanak-kanak 

a. Lembaga memiliki pendekatan yang baru yaitu pembelajaran aktif 

b. Membantu lembaga mencapai tujuan pendidikan yang telah 

diprogramkan 

c. Membantu lembaga dalam memfasilitasi belajar anak usia dini 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima 

BAB rangkuman bahasannya sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah 

yang diangkat pada penelitian ini, tujuan penelitian, metode penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Kajian Teori 

Bab ini membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari konsep Model 

Pembelajaran (Plan Do Review) dan konsep motivasi belajar. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu 

metode penelitian kuasi eksperimen one-group design pre-test post-test 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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Bab ini membahas mengenai pembahasan dan penjabaran tentang tentang 

pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah yang didapatkan dari 

penelitian yang dilakukan peneliti selama berada di tempat penelitian. 

5. Bab V kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti dan rekomendasi sebagai sumbangan pemikiransebagai 

referensi penelitian lebih lanjut. 

 


