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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah 

membawa manusia kepada era globalisasi yang penuh dengan tantangan. 

Menghadapi era globalisasi ini, bangsa Indonesia menapaki rentang yang sangat 

menentukan yaitu membangun masyarakat yang maju mandiri. Hal ini terbentuk dari 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas. 

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya dapat 

ditempuh melalui jalur pendidikan yaitu sekolah. Dalam hal ini sekolah memegang 

peranan yang sangat penting dalam memberikan pengalaman belajar bagi anak. 

Pendidikan diharapkan mampu membentuk warga negara yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan terampil, demokratis, 

berkepribadian, berbudi pekerti luhur dan mampu mengaktualisasikan dirinya 

dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 

20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dalam proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian dirinya, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya”. 
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Pendidikan dilakukan seumur hidup sejak usia dini sampai akhir hayat, 

pentingnya pendidikan diberikan pada anak usia dini terdapat dalam Undang-undang 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Anak 

Usia Dini pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa: 

Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD, adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai berusia 
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. 

Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, mendukung 

pernyataan itu, Anderson (1993, dlm Masitoh et.al, 2003:2) mengemukakan,”Early 

Childhood Education is based on a number of methodological didactic consideration 

the aim of which is provide opportunities for development of children personality”. 

Pendidikan Anak Usia Dini didasarkan pada sejumlah pertimbangan didaktik 

metodik yang bertujuan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kepribadian 

anak. 

Pendidikan TK merupakan salah satu bentuk pendidikan formal anak usia 

dini, di dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah tentang 

Pendidikan Anak Usia Dini pasal 1 ayat 7 dijelaskan: 

Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan bagi anak berusia empat tahun sampai enam tahun. 
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Pembelajaran pendidikan di TK bertujuan membantu meletakkan dasar ke 

arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta dan menyiapkan 

anak untuk memasuki pendidikan dasar dengan mengembangkan nilai-nilai agama 

(moral), fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosi dan seni. 

Motivasi menempati posisi yang sangat penting dalam proses belajar dalam 

upaya merealisasikan tujuan pembelajaran tersebut. Motivational is an essential 

condition of learning, (Sardiman, 2000:85). Hasil belajar akan menjadi optimal, 

kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula 

pembelajaran. Motivasi berfungsi sebagai pendorong pencapaian prestasi. Seseorang 

melakukan suatu usaha karena adanya motivasi, dengan adanya usaha yang tekun 

dan terutama didasari adanya motivasi, maka akan melahirkan prestasi yang baik.  

Motivasi sebagai faktor dari dalam diri, mempengaruhi keberhasilan belajar 

anak, menurut Prasetya (1994: 42) motivasi dijelaskan sebagai berikut: 

“Dalam proses belajar memotivasi anak tercermin melalui ketekunan yang 
tidak mudah patah untuk mencapai sukses, meskipun dihadang banyak 
kesulitan. Motivasi juga ditunjukkan melalui intensitas unjuk kerja dalam 
melakukan suatu tugas” 

Motivasi memiliki peran penting terhadap keberhasilan belajar, namun pada 

kenyataannya masih terdapat banyak hambatan. Hal tersebut ditunjukkan 

berdasarkan hasil observasi peneliti di TK Islam Al-lathif bahwa sebagian besar anak 

menunjukkan rendahnya motivasi belajar, misalnya banyaknya anak yang bersikap 

acuh terhadap pembelajaran, kurang antusias, tidak mau menyelesaikan tugas, fokus 

perhatiannya sering beralih, mengobrol, bahkan sampai ada anak yang sama sekali 

tidak mau mengikuti proses pembelajaran. 
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Kesan tersebut timbul bukan tanpa alasan jika dipandang dalam proses 

pembelajaran bahwa media yang selama ini digunakan guru masih bersifat sederhana 

dan apa adanya sehingga tidak membangkitkan motivasi belajar anak.  

Kondisi tersebut memunculkan sikap anak yang terlihat bosan, mengalihkan 

perhatian kepada teman di sampingnya, gelisah, kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran serta belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Hal tersebut 

mengindikasikan rendahnya motivasi belajar anak dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Beberapa ciri anak yang menunjukkan motivasi belajar rendah menurut 

Sardiman, (2000:102) diantaranya adalah anak tidak tekun menghadapi tugas, kurang 

ulet menghadapi kesulitan, cepat putus asa, menunjukkan minat yang rendah 

terhadap macam-macam masalah, memiliki ketergantungan yang tinggi (tidak 

mandiri), cepat bosan pada tugas yang diberikan, bersikap acuh tak acuh, suka 

menyendiri dan tidak tertarik kepada pembelajaran yang disampaikan. 

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, guru dituntut untuk mampu 

mengubah pembelajaran yang terkesan monoton, membosankan dan verbalistik 

seperti yang diuraikan di atas. Salah satu alternatifnya dengan memperbaiki media 

pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 

Menurut Sudono (2001:44)”agar tujuan pembelajaran tercapai dan 

terciptanya proses belajar mengajar yang tidak membosankan, guru dapat 

menggunakan media pembelajaran secara tepat.” Digunakannya media dalam 

pembelajaran yaitu agar dapat menjembatani antara konsep-konsep materi yang 
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abstrak menjadi lebih kongkrit, sehingga anak dapat memahami materi yang 

disajikan guru.  

Penggunaan media dalam proses pembelajaran sangat diperlukan guna 

tercapainya tujuan pembelajaran. Media digunakan sebagai sarana penyampai pesan 

antara guru dan siswa agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Dalam suatu proses 

pembelajaran peran media pendidikan amatlah penting terutama untuk 

mengaplikasikan metode belajar yang diterapkan oleh guru, dan memperjelas pesan-

pesan yang disampaikan sehingga siswa mudah memahami materi yang diberikan 

dalam proses belajar mengajar. 

Penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan media pengajaran dalam 

proses belajar mengajar, menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pengajaran 

tanpa media dengan menggunakan media. Oleh sebab itu penggunaan media 

pengajaran dalam proses pembelajaran sangat dianjurkan untuk mempertinggi 

kualitas pengajaran. ( Sudjana, Nana, dkk,2007:3) 

Seiring dengan perkembangan zaman di mana ilmu pengetahuan dan 

teknologi terus berkembang, perkembangan media dalam pembelajaran juga turut 

meramaikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai jenis dan variasi 

media pembelajaran bermunculan digunakan untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. Media pembelajaran saat ini sudah semakin beragam, mulai dari 

media konvensional maupun alat modern lainnya. Dengan beragamnya media 

tersebut maka suatu sistem pembelajaran yang dapat menghadirkan suasana 
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menyenangkan yang sesuai dengan dunia anak serta dapat membangkitkan motivasi 

belajar mutlak diperlukan.  

Menurut Solehudin (1997), anak usia TK memiliki rasa ingin tahu dan sikap 

antusias yang tinggi terhadap sesuatu. Ia memiliki sikap berpetualang 

(adventurousness) yang begitu kuat. Ia akan banyak memperhatikan, atau bertanya 

tentang berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya. Oleh karena itu menurut 

peneliti, CD Interaktif dapat dijadikan salah satu alternatif media yang dapat 

menjawab kebutuhan tersebut. 

CD Interaktif memiliki kelebihan dibandingkan dengan media yang lainnya, 

sehingga diharapkan melalui media ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 

Media ini memiliki tampilan yang menarik untuk anak, penuh dengan gambar-

gambar yang dapat merangsang imajinasi. Selain itu anak dapat berinteraksi dengan 

komputer sehingga anak bersifat aktif serta dapat memilih menu sesuai dengan 

minatnya. Dari berbagai keunggulan CD Interaktif diketahui bahwa CD Interaktif 

dapat membantu mempertajam pesan yang disampaikan dengan kelebihannya 

menarik indera dan minat anak karena merupakan gabungan antara pendengaran, 

suara, dan gerakan (Suyanto, 2003:78) 

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti 

permasalahan ini lebih lanjut dengan cara melakukan sebuah penelitian yang 

nantinya akan dituangkan pada sebuah skripsi yang berjudul, “Pengaruh 

Penggunaan CD Interaktif Terhadap Motivasi Belajar Anak Taman Kanak-

kanak.”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah dapat dikemukakan 

permasalahan pokok yang menjadi perumusan masalah penelitian yaitu: Bagaimana 

pengaruh penggunaan CD Interaktif terhadap motivasi belajar anak. Secara spesifik 

dapat dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi belajar anak pada kelompok kontrol yang tidak 

menggunakan media CD Interaktif ? 

2. Bagaimana motivasi belajar anak pada kelompok eksperimen yang 

menggunakan media CD Interaktif ? 

3. Bagaimana perbedaan motivasi belajar anak pada kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

tentang pengaruh penggunaan CD Interaktif terhadap motivasi belajar anak. 
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2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Mengetahui motivasi anak di kelompok kontrol yang tidak menggunakan 

media CD Interaktif. . 

b. Mengetahui motivasi anak di kelompok eksperimen yang menggunakan 

media CD Interaktif. 

c. Mengetahui perbedaan motivasi belajar anak di kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan tentang pengaruh penggunaan CD Interaktif terhadap motivasi belajar 

anak TK. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Dapat menjadi inovasi dalam pembelajaran sehingga dapat membangkitkan 

motivasi belajar anak. 

2) Dapat memperbaiki atau menyempurnakan proses pembelajaran  
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3) Lebih memperhatikan kebutuhan anak dalam menyampaikan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan. 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan motivasi belajar anak sehingga ia dapat mengembangkan 

potensinya dengan maksimal. 

2) Meningkatkan kemampuan belajar dan berpikir kritis serta melatih 

keterampilan belajar. 

3) Memudahkan anak untuk menerima isi pembelajaran yang disampaikan 

4) Bagi pihak lain sebagai bahan kajian terutama sekolah untuk 

meningkatkan hasil proses pembelajaran yang lebih baik. 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan peneliti 

dan masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan masalah dan rumusan masalah, 

maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :  

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Ho = Motivasi belajar siswa yang menggunakan CD Interaktif lebih rendah dari 

motivasi belajar siswa yang tidak menggunakan CD Interaktif 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ha = Motivasi belajar siswa yang menggunakan CD Akal Interaktif lebih tinggi 

daripada motivasi belajar siswa yang tidak menggunakan CD Interaktif. 
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G. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimen 

dengan desain Intact Group comparison. Pada desain Intact Group comparison 

terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu 

setengah kelompok untuk eksperimen (yang diberi perlakuan) dan setengah untuk 

kelompok kontrol (yang tidak diberi perlakuan). Paradigma penelitiannya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

A = Kelompok Eksperimen 

B = Kelompok Kontrol 

X = Treatment 

O1 = Hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan 

O2 = Hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan  

 

Sugiyono (2010:111) 

 

A X O1 

 
B  O2 
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Desain penelitian ini akan dipakai untuk meneliti sejauh mana pengaruh penggunaan 

media CD Interaktif terhadap motivasi belajar anak TK kelas A1 di TK Islam Al-

lathif Bandung Tahun Ajaran 2010-2011. 

 

H. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian adalah peserta didik TK Islam Al-lathif Bandung tahun 

ajaran 2010-2011 Jl. Cipedes Selatan No. 85 Bandung. Subjek dalam penelitian 

adalah anak kelas A1 dengan jumlah 14 siswa. 

 

 


