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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Memasuki abad 21, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan kehidupan 

yang ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kompleksitas masalah kesejahteraan material dan spiritual, serta perubahan sosial 

yang semakin kompleks. Perubahan pesat terjadi hampir dalam semua bidang 

kehidupan sehingga menuntut manusia untuk selalu terus meningkatkan 

kemampuannya. Globalisasi terjadi bukan hanya dalam kehidupan ekonomi tetapi 

juga dalam kehidupan sosial budaya lainnya, karena itu agar mampu hidup sesuai 

dengan tuntutan tersebut serta memiliki daya saing yang tinggi dengan bangsa lain, 

maka bangsa Indonesia harus mampu menyiapkan generasi yang unggul sesuai 

dengan potensinya masing-masing.  

 Dalam upaya menyiapkan generasi unggul di masa depan, pendidikan nasional 

Indonesia memiliki peranan dan fungsi yang sangat strategis, karena melalui upaya 

inilah akan dihasilkan manusia Indonesia yang berkualitas dalam aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. Sejalan dengan pernyataan di atas, pendidikan nasional 

Indonesia memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-

Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: 

… mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 
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Untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai 

upaya pengembangan sumber daya manusia pada semua jalur, jenis dan jenjang 

pendidikan yang dimulai sejak usia dini, karena pendidikan usia dini adalah peletak 

dasar bagi pendidikan tahap selanjutnya, sesuai pasal 1 ayat 14 UU RI Nomor 20 

tahun 2003 yang menyatakan: 

 Pendidikan  anak usia dini adalah 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.  

 
Dimasukkannya pendidikan anak usia dini dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional, mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki kepedulian yang 

sungguh-sungguh terhadap pendidikan pada fase ini. Hal ini dapat dipahami karena 

pengalaman pendidikan pada masa usia dini memberikan pengaruh yang sangat 

mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Sekurang-

kurangnya ada tiga alasan pokok yang mendasari pentingnya pendidikan anak usia 

dini, yaitu alasan religius, ilmiah, dan tuntutan perubahan pola kehidupan 

(Solehuddin, 2005: 1). Secara religius, khususnya berdasarkan ajaran agama Islam, 

mencari ilmu diwajibkan bagi seluruh umat manusia sepanjang hayat. Ini berarti 

bahwa kewajiban belajar itu berlaku bagi setiap orang tanpa mengenal batasan usia 

dan waktu, termasuk anak usia dini. Akan tetapi, karena anak masih berada dalam 

tanggung jawab orang tuanya, maka yang berkewajiban untuk mendidik anak adalah 

orang tuanya yang mendapat amanah dari Yang Maha Kuasa. Keterangan ini 

menegaskan bahwa pendidikan usia dini memegang peranan yang sangat penting 

untuk pertumbuhan dan perkembangan anak pada tahap selanjutnya. 
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Dalam kaitannya dengan alasan ilmiah, telah banyak para ahli dan hasil 

penelitian yang membuktikan tentang pentingnya pengalaman pendidikan sejak usia 

dini. Froebel (Roopnarine dan Johnson, 1993), mengemukakan bahwa masa anak itu 

merupakan suatu fase yang sangat berharga dan dapat dibentuk dalam kehidupan 

manusia (anoble and malleable phase of human life). Masa anak adalah masa emas 

(golden age atau golden year) bagi penyelenggaraan pendidikan. Demikian pula 

Montessori menemukan bahwa dalam perkembangan anak terdapat masa sensitif yang 

ditandai dengan begitu tertariknya anak terhadap suatu objek atau karakteristik 

tertentu dan cenderung mengabaikan objek lainnya (Solehuddin, 2000: 34). Tokoh 

pendidikan nasional Indonesia Ki Hadjar Dewantara dengan gagasannya tentang 

pendidikan anak menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini melalui latihan 

pancaindera dan permainan anak yang berakar pada kebudayaan dan kodrat alam, 

karena hal ini sangat penting untuk mengembangkan aspek perkembangan psikis 

anak. Sekaitan dengan hal tersebut Dewantara (1962: 241-243) mengemukakan: 

Djalan perantaraan didikan lahir ke dalam batin jaitu pantja-indra. Maka dari 
itu latihan pantja-indra itu pekerdjaan lahir untuk mendidik batin. Di dalam 
hidup kanak-kanak permainan itu mempunjai kedudukan dan arti sangat 
penting. Permainan anak jang bersifat pantja-indra itu sangat  berguna untuk 
berkembangnja djiwa anak. 
 
Atas dasar pandangan itulah beliau mendirikan Taman Indria sebagai jenjang 

pendidikan anak usia dini di bawah naungan Pendidikan Taman Siswa. Pandangan 

para ahli di atas menegaskan tentang pentingnya upaya sungguh-sungguh melalui 

pendidikan mendasar yang harus dilakukan oleh orang tua, guru, atau pendidik 

lainnya untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin.  

Perhatian dunia internasional terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini 

juga diperkuat oleh berbagai penelitian terbaru tentang otak. Djalal (2002: 3) 
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mengemukakan bahwa pada saat dilahirkan bayi sudah dibekali Tuhan dengan 

berbagai struktur otak yang lengkap, namun baru mencapai kematangannya setelah di 

luar kandungan. Bayi yang baru dilahirkan memiliki lebih dari 100 milyar neuron dan 

sekitar satu trilyun sel glia yang berfungsi sebagai perekat, serta synap (cabang 

neuron) yang akan membentuk bertrilyun-trilyun sambungan antar neuron yang 

jumlahnya melebihi kebutuhan. Synap ini akan bekerja hingga usia anak 5-6 tahun. 

Banyaknya jumlah sambungan tersebut mempengaruhi pembentukan kemampuan 

otak sepanjang hidupnya. Berbagai temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa 

aspek perkembangan kognitif anak berlangsung sangat pesat pada masa usia dini. 

Penelitian Bloom, White, dan Osborn (Djalal, 2003: 14) menemukan bahwa 

perkembangan kognitif pada anak usia dini telah mencapai 50% sampai 80%, dan 

mencapai puncaknya pada usia 18 tahun. Pertumbuhan jumlah jaringan otak 

dipengaruhi oleh pengalaman yang diperoleh anak pada awal tahun kehidupannya, 

terutama pengalaman yang menyenangkan. Temuan penelitian ini menunjukkan 

bahwa betapa besar pengaruh stimulasi yang diberikan oleh lingkungan terhadap anak 

usia dini.  

 Pada fase ini anak juga memiliki potensi yang luar biasa untuk 

mengembangkan aspek perkembangan fisik-motorik, sosial-emosi, bahasa, 

kreativitas, dan kognitif. Melalui studi longitudinalnya, Weikart dan Hohmann 

(1995:5) meneliti pengaruh jangka panjang Perry Preschool Program (sejenis 

program pendidikan anak usia dini) terhadap anak didiknya. Hasilnya menunjukkan 

bahwa dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami pendidikan anak usia dini, 

anak yang mengalami program pendidikan anak usia dini lebih mampu 

mempersiapkan kehidupan pekerjaan yang produktif; tingginya komitmen terhadap 
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sekolah dibuktikan oleh lebih tingginya motivasi anak yang mengalami pendidikan 

anak usia dini untuk memasuki sekolah dasar dibandingkan dengan anak kelompok 

kontrol; anak yang mengalami pendidikan anak usia dini lebih sedikit ditempatkan 

pada pendidikan khusus dibandingkan anak kelompok kontrol. Hasil penelitian ini 

mengimplikasikan tentang pentingnya lembaga pendidikan anak usia dini untuk 

memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mempersiapkan 

kematangan anak memasuki tahap pendidikan selanjutnya.  

Perubahan pola kehidupan sosial merupakan alasan ketiga yang mendukung 

pentingnya pendidikan anak usia dini khususnya yang dilembagakan. Salah satu 

fenomena yang tampak dewasa ini adalah semakin meningkatnya jumlah kaum wanita 

yang memasuki lapangan kerja khususnya di sektor formal. Akibatnya tidak sedikit 

dari mereka yang memilih alternatif untuk mempercayakan pendidikan anaknya 

kepada pihak lain atau lembaga pendidikan anak usia dini. Saat ini semakin banyak 

keluarga di kota besar terutama yang kedua orang tuanya berkarir terdorong untuk 

mempercayakan pendidikan anaknya kepada lembaga pendidikan anak usia dini untuk 

mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, baik yang ada pada jalur formal 

maupun jalur non formal. Sekaitan dengan hal tersebut, Eliason dan Jenkins (1994:12) 

menyatakan: 

The primary factor forcing early childhood education on the national agenda 
is the number of woman in the workforce”. … “Most of the children ages 3 to 
6 years whose mothers are employed are cared for in their own homes or in 
other homes by relatives, neighbors, or friend. Day care center provide for a 
limited but growing number of children. The trend in the 1980s was toward 
child care in organized facilities. There is a need not only for more places for 
child care, but also for upgrading the quality of the care given.  
 
Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 menyatakan 

bahwa “Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan 



6 
 

 

formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau 

bentuk lain yang sederajat”. TK merupakan bentuk pendidikan anak usia dini pada 

jalur  formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun 

atau sampai memasuki sekolah dasar. Meskipun saat ini pendidikan TK bukan 

merupakan prasyarat untuk memasuki jenjang pendidikan dasar, namun dalam upaya 

pengembangan sumber daya manusia sejak dini, lembaga ini memiliki peran dan 

fungsi yang sangat penting dalam rangka membantu anak mengembangkan berbagai 

potensinya seoptimal mungkin sesuai dengan tujuan pendidikan TK yang tertuang di 

dalam Kurikulum TK 2004: 

TK bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi   baik   
psikis   maupun  fisik  yang  meliputi  moral  dan nilai-nilai agama, sosial 
emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap 
memasuki pendidikan dasar. 
 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pendidikan TK memiliki peran yang 

sangat penting untuk memfasilitasi aspek perkembangan anak secara menyeluruh, 

namun kenyataan menunjukkan bahwa hingga saat ini masih banyak terjadi 

kekeliruan dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di TK. Salah satu 

permasalahan yang muncul di lembaga pendidikan TK adalah masih banyak terjadi 

praktik pembelajaran yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan proses pembelajaran 

yang lebih menekankan pada aspek keterampilan membaca, menulis, dan berhitung 

atau ”Three R” (reading, writing, and arithmetic)” yang sifatnya terstruktur dan 

artifisial, sementara di sisi lain masih banyak aspek perkembangan anak yang masih 

belum mendapat perhatian secara proporsional. Penyajian materi kurikulum, 

penggunaan strategi atau metode mengajar, serta alat evaluasi yang lebih menekankan 

pada pencapaian ketiga aspek keterampilan tersebut adalah contoh praktik 
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pembelajaran yang banyak terjadi di TK saat ini. Para guru berlomba memacu anak 

didiknya agar cepat mencapai target tersebut. Keterampilan membaca, menulis, dan 

berhitung yang hampir mendominasi implementasi kurikulum TK secara khusus 

dijabarkan ke dalam urutan keterampilan yang terpisah-pisah yang harus dikuasai 

anak. Anak secara formal diajari dalam kelompok kecil atau kelompok besar dan 

mempraktekkan keterampilan tersebut melalui tugas yang terpisah-pisah pada buku 

kerja atau lembar kerja yang sama dan harus diselesaikan dalam waktu yang relatif 

sama. Jika selama belajar di TK anak tidak menguasai ketiga jenis keterampilan 

tersebut, maka mereka dianggap tidak belajar. Fenomena yang muncul di lapangan 

tersebut dipertegas oleh Elkind (Bredekamp, 1997: 1) bahwa akhir-akhir ini 

kecenderungan terhadap meningkatnya penekanan pada pengajaran formal atau 

sistematis dalam aspek keterampilan membaca, menulis dan berhitung, muncul di 

lembaga pendidikan usia dini.  

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, Wien (2009: 1) mengemukakan bahwa 

secara umum kemampuan otak manusia yang berkaitan dengan pembelajaran terbagi 

menjadi tiga hal besar, yaitu kemampuan kreatif, kemampuan berpikir/nalar, dan 

kemampuan mengingat. Kemampuan kreatif dan berpikir/nalar merupakan 

kemampuan utama yang akan membantu anak untuk mencapai kesuksesan dalam 

kehidupannya di masa mendatang, sedangkan kemampuan mengingat merupakan 

kemampuan alami yang bersifat pelengkap. Jika kemampuan kreatif dan berpikir 

kritis yang terlebih dahulu dirangsang, maka anak akan menyimpan begitu banyak 

pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Semakin banyak kesempatan anak untuk 

berkreasi dan semakin banyak yang ingin diketahuinya, maka akan semakin besar 

motivasi anak untuk mencari jawaban atas keinginannya itu. Motivasi anak untuk 
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segera dapat membaca, menulis, dan berhitung akan semakin kuat karena begitu 

banyak pertanyaan yang harus segera dijawab melalui membaca, pengetahuan baru 

yang harus dituangkan melalui tulisan, serta masalah atau peristiwa yang harus 

dipecahkan melalui kemampuan berhitung. Sebaliknya, jika yang pertama kali 

dirangsang adalah keterampilan membaca, menulis dan berhitung, maka konsentrasi 

anak akan lebih terfokus untuk mempelajari keterampilan tersebut yang sama sekali 

tidak memiliki ketertarikan, dan tidak mengandung pertanyaan yang harus dijawab 

sehingga anak tidak menggunakan keterampilan tersebut untuk mengembangkan 

keterampilan lainnya. Sejalan dengan uraian ini, Subinarto (2009: 1) mengungkapkan 

bahwa “Pemberian pelajaran membaca, menulis, dan berhitung di tingkat TK 

merupakan bentuk kekerasan terhadap mental anak dengan mengatasnamakan 

pendidikan”, TK yang seharusnya menjadi tempat bermain yang menyenangkan, 

berubah menjadi tempat yang menegangkan bagi anak. Karena itu anak pada usia TK 

sebaiknya tidak diprioritaskan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung yang 

dikemas dalam bentuk keterampilan yang terpisah-pisah, karena cara seperti ini akan 

menghambat kesempatan anak untuk mengembangkan aspek keterampilan lainnya 

yang seharusnya bisa berkembang dengan optimal. 

Memaknai fungsi pendidikan TK yang sesungguhnya, maka penyelenggaraan 

proses pendidikan di lembaga pendidikan TK semestinya mampu memfasilitasi anak 

agar memiliki berbagai keterampilan sehingga dapat mencapai tingkat perkembangan 

yang optimal. Pelaksanaan pendidikan TK antara lain harus menciptakan iklim belajar 

yang menyenangkan, memfasilitasi anak agar mampu mengembangkan kemandirian, 

serta mampu memecahkan masalah melalui kegiatan eksplorasi dan pengalaman 

langsung terhadap objek dan peristiwa yang ada di lingkungan sekitarnya. Untuk 
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mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan TK, Kurikulum TK 2004 dijabarkan ke 

dalam dua kelompok bidang pengembangan atau area kurikulum yaitu (1) bidang 

pengembangan pembiasaan yang meliputi pengembangan moral dan nilai-nilai 

agama, pengembangan sosial emosional dan kemandirian; dan (2) bidang 

pengembangan kemampuan dasar yang meliputi kemampuan berbahasa, kognitif, 

fisik/motorik, dan seni. Bidang pengembangan kognitif sebagaimana tertuang dalam 

Kurikulum TK 2004 bertujuan untuk:  

… mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah 
perolehan belajarnya, dapat menemukan bermacam-macam alternatif 
pemecahan  masalah,  membantu anak untuk mengembangkan kemampuan 
logika matematikanya dan pengetahuan akan ruang dan waktu, serta 
mempunyai kemampuan untuk memilah-milah, mengelompokkan serta 
mempersiapkan kemampuan berpikir teliti.  
 
Sejalan dengan pernyataan di atas, Eliason dan Jenkins (1994: 52) 

mengemukakan, “Experience should be developed to help young children improve 

their skills in problem solving, thinking, reasoning, and creating - not just their skill 

in memorizing what is taught by the teacher”. Demikian pula Britz (1993: 1) 

menegaskan bahwa pemecahan masalah adalah landasan belajar anak usia dini, 

keterampilan tersebut harus dihargai, didukung, dan diberikan di kelas anak usia dini, 

karena sesungguhnya kegiatan pemecahan masalah terjadi dalam kehidupan sehari-

hari anak. Sejalan dengan pernyataan Britz di atas, Carr dan Kamii (Eliason dan 

Jenkins, 1991: 425) mengemukakan:  

During early childhood, the focus of teaching should be on the thinking, 
analyzing, and reasoning behind math, rather than on producing the correct 
written answer. If the process of numerical reasoning is correct and if 
children are confident of their own ability to figure things out, they are bound 
to find for, our goal should understand the process.  
 
Pernyataan di atas memberikan arahan bahwa sejak usia dini anak harus diberi 

kesempatan dan pengalaman belajar untuk memecahkan masalah. Melalui 
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kesempatan ini, anak belajar merumuskan masalah atau pertanyaan, merumuskan 

hipotesis, mengamati, mengklasifikasikan, menghitung, memahami proses terjadinya 

sesuatu, meramalkan, menyimpulkan, serta mengkomunikasikan hasil pengamatan 

yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan 

sistematis. Semuanya itu adalah keterampilan pemecahan masalah yang sangat 

penting untuk dikembangkan pada masa usia dini.  

 Pentingnya keterampilan pemecahan masalah bagi anak usia dini juga 

dikemukakan oleh National Association for the Educational of Young Children 

(NAEYC, 2003), bahwa pengalaman dalam pemecahan masalah membantu anak 

mengembangkan rasa ingin tahu dan kesabarannya yang berkaitan dengan 

keterampilan berpikir seperti keluwesan dan pemahaman tentang hubungan sebab- 

akibat. Mereka belajar tentang cara mencapai tujuan, dan dengan kemampuan 

memecahkan masalah anak memperoleh kepuasan dan kepercayaan diri. Menurut 

McTighe dan Schollenberger (Costa, 1985: 1), sekurang-kurangnya ada tiga faktor 

penting yang memandang bahwa keterampilan pemecahan masalah perlu diajarkan 

kepada peserta didik, yaitu “…(1) characteristics of present and future societies, (2) 

student thinking capabilities, (3) today’s teaching methods”.  

 Pertama, masyarakat saat ini dan masa depan ditandai dengan perkembangan 

arus informasi yang semakin cepat dan padat. Kondisi ini secara langsung maupun 

tidak langsung akan mempengaruhi tujuan dan praktik pendidikan saat ini yang 

sekaligus akan menuntut peserta didik untuk terus belajar menganalisis, berpikir, dan 

memecahkan masalah yang dihadapinya, karena perkembangan arus informasi 

tersebut dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Proses pendidikan dan 

pembelajaran yang tidak relevan dengan tuntutan di atas akan menimbulkan hasil 
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yang kurang menguntungkan bagi peserta didik. The National Science Board 

Commission on Pre-College Education in Mathematics, Science, and Technology 

(Costa, 1985: 1) dalam laporannya menyatakan:  

We  must return  to  basics,  but  the  basics of  21st century are not  only 
reading, writing, arithmetic. They include communication and higher 
problem-solving skills, and scientific and technological literacy - the thinking 
tools that allow us to understand the technological world around us”… 
Development of student’s capacities for problem-solving and critical thinking 
in all areas of learning is presented as a fundamental goal.  
 
Kedua, berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa, hasil penelitian secara 

konsisten menunjukkan bahwa persentase siswa yang mampu mencapai keterampilan 

berpikir tingkat tinggi sangat rendah. Hasil evaluasi pemahaman membaca yang 

dilakukan oleh National Assesment of Education Progress (Costa, 1985: 1), 

menyimpulkan temuan yang paling signifikan yaitu, apabila para siswa mempelajari 

bahan bacaan, mereka hanya mengembangkan keterampilan yang sangat rendah untuk 

menguji gagasan yang mereka ambil dari bacaan tersebut. Siswa tampak merasa puas 

dengan interpretasi yang dangkal tentang apa yang mereka baca, dan sangat sedikit 

siswa yang menunjukkan respon yang lebih baik dari strategi pemecahan masalah dan 

keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan. Data National Commission on 

Excellence in Education menunjukkan bahwa sebagian besar  siswa yang berusia 17 

tahun tidak memiliki keterampilan intelektual yang lebih tinggi. Hanya 1-5% yang 

dapat menulis esay persuasif, 1-3% yang dapat memecahkan soal matematika, dan 

hampir 40% tidak dapat membuat kesimpulan dari bahan-bahan tertulis (Costa, 

1985:2). 

Ketiga, metode mengajar yang digunakan guru saat ini cenderung kurang 

melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam belajar. Pembelajaran lebih 

berpusat pada guru sehingga kegiatannya cenderung lebih banyak duduk, mendengar, 
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mencatat dan menghapal atau mengingat materi yang diajarkan guru, sesuai dengan 

pendapat Villien (Yufiarti, 2002: 61) bahwa kegiatan pembelajaran TK di Indonesia 

lebih berpusat pada guru, yang ditandai dengan anak lebih banyak duduk di bangku 

seperti di sekolah dasar, dan jarang sekali mereka diberi kesempatan bereksplorasi 

dan melakukan sendiri apa yang diminati. Banyak guru yang kurang memberikan 

kesempatan kepada anak untuk berpikir dan mengekspresikan perasaan dan 

memecahkan masalahnya sendiri. Demikian pula Goodlad (Costa, 1985: 3) 

melaporkan studinya yang melibatkan 1000 kelas dari sekolah yang bervariasi. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dari keseluruhan waktunya, rata-rata 75% 

digunakan guru untuk kegiatan pembelajaran, 70% dari waktunya digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran melalui interaksi verbal antara guru dan siswa dengan rasio 

pembicaraan guru : siswa yaitu 3 : 1, dan kurang dari 1% pembicaraan guru yang 

mengundang anak untuk mengaitkan bahan pelajarannya melalui strategi 

keterampilan pemecahan masalah. Selain dari hasil-hasil penelitian sebagaimana 

dipaparkan di atas, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini 

masih banyak terjadi kekeliruan dalam pembelajaran di TK, yaitu: 

1. Penyusunan rancangan pembelajaran yang belum menggambarkan 

pengembangan aspek perkembangan kognitif, bahasa, fisik-motorik, sosial emosi 

secara terpadu, sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak mengembangkan 

potensi anak secara menyeluruh. 

2. Pelaksanaan pembelajaran cenderung lebih berpusat pada guru dengan 

menggunakan metode pemberian tugas, dan kurang melibatkan anak untuk 

berpartisipasi secara aktif melalui interaksi langsung dengan objek dan peristiwa 

yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Demikian pula nuansa belajar melalui 
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bermain yang merupakan prinsip pembelajaran di TK belum dilaksanakan secara 

optimal sehingga kegiatan pembelajaran kurang bermakna bagi anak. 

3. Keterampilan pemecahan masalah pada anak masih terbatas dikembangkan 

melalui bidang sains dan matematika, sedangkan pembelajaran di TK seharusnya 

dikembangkan secara terpadu dengan mengakomodasi bidang pengembangan 

kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial, emosi, kreativitas dan bidang 

pengembangan pembiasaan yang meliput bidang pengembangan moral, agama, 

sosial, emosi dan kemandirian. 

4. Guru belum mampu memanfaatkan media dan sumber belajar secara optimal bagi 

anak, baik yang ada di kelas maupun di lingkungan sekitar yang sesungguhnya 

memiliki peranan penting untuk mengembangkan keterampilan anak dalam 

memecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa keterampilan pemecahan masalah 

begitu penting untuk dikembangkan pada anak TK, karena itu perlu diupayakan 

model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan dan cara belajar 

anak untuk memfasilitasi mereka mengembangkan keterampilan tersebut secara 

optimal. Keterampilan pemecahan masalah pada anak TK tidak akan tercapai secara 

optimal jika dikembangkan melalui strategi pembelajaran yang berpusat pada guru 

seperti ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas, akan tetapi harus dilakukan 

melalui model pembelajaran yang mampu melibatkan pikiran anak secara aktif dalam 

proses belajar namun tetap dalam nuansa yang menyenangkan. Model pembelajaran 

yang berorientasi pada perkembangan anak, terkait dengan kehidupan sehari-hari, 

dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung dengan objek dan peristiwa riil, 

lebih mengutamakan proses dari pada hasil belajar, serta diselenggarakan dalam 
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lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, perlu diupayakan di lembaga 

pendidikan TK.  

Model pembelajaran yang dipandang dapat mengakomodasi tuntutan tersebut 

adalah “Proyek” (Project) Approach) yang pertama kali diusulkan oleh John Dewey 

dan Killpatrik di Amerika pada tahun 1920 dengan bertolak dari asumsi bahwa anak 

belajar paling baik jika yang dipelajarinya sesuai dengan minatnya. Dalam 

perkembangan selanjutnya, proyek yang digagas oleh Dewey dan Killpatrik 

diterapkan di sekolah sebagai model pembelajaran. Proyek adalah model 

pembelajaran yang melibatkan aspek fisik dan mental anak secara aktif baik secara 

perorangan maupun kelompok melalui penyelidikan secara mendalam tentang topik 

khusus yang sesuai dengan minat mereka. Model pembelajaran proyek dapat menjadi 

wahana belajar bagi anak untuk mengarahkan keterampilan bekerja sama serta 

menumbuhkan minat memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-

hari secara efektif dan kreatif. Katz dan Chard (2000: 2) mengemukakan bahwa 

memasukkan model pembelajaran proyek ke dalam kurikulum dapat meningkatkan 

perkembangan intelektual anak dengan melibatkan pikiran mereka dalam kegiatan 

observasi dan penyelidikan tentang topik terpilih dari lingkungan dan pengalaman 

belajar mereka. Demikian pula Kogan (2003: 1) menyatakan bahwa melalui 

pelaksanaan model pembelajaran proyek, anak taman kanak-kanak mampu 

menggunakan keterampilan dasar untuk memecahkan masalah riil yang sering mereka 

temui dalam kehidupan sehari-hari. 

Memperhatikan uraian di atas, maka proyek adalah model pembelajaran yang 

dipandang relevan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah bagi anak. 

Pentingnya model pembelajaran proyek untuk meningkatkan keterampilan pemecahan 
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masalah di berbagai jenjang pendidikan dibuktikan oleh beberapa hasil penelitian. Fry 

dan Addington (1984) meneliti anak yang mengikuti program pendidikan TK terbuka 

dengan menggunakan model pembelajaran proyek sebagai kelompok eksperimen, dan 

anak yang mengikuti program pendidikan TK tradisional sebagai kelompok kontrol. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak pada program pendidikan TK terbuka 

yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran proyek memperoleh 

keterampilan pemecahan masalah sosial dalam aspek keterampilan observasi dan 

keterampilan mengumpulkan informasi yang lebih baik dari pada anak TK yang 

menggunakan kurikulum tradisional selama dua tahun mengikuti pendidikan.   

Penelitian Bartelmay, et al. (2008) tentang model pembelajaran proyek 

berbasis riset, menghasilkan temuan bahwa model pembelajaran proyek mampu 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dalam aspek keterampilan 

merumuskan pertanyaan, keterampilan membandingkan, dan keterampilan 

menyampaikan informasi pada topik North Carolina Folklive yang dilakukan oleh 

anak kelas 4 SD Laboratorium Universitas Duke. Mereka melakukan penyelidikan 

tentang aspek terkait topik di atas yang meliputi sejarah lokal, adat istiadat, seni, 

ekonomi, dan geografi daerah North Carolina.  

Penelitian Fern (1998) tentang The Research Process through the Project 

Approach menghasilkan temuan bahwa model pembelajaran proyek memotivasi anak 

TK meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dalam aspek keterampilan 

berbagi informasi dan keterampilan menggunakan sumber informasi dalam situasi riil 

melalui penyelidikan secara mendalam tentang topik “Kertas”. Dalam penelitiannya, 

Fern mengembangkan model pembelajaran proyek berbasis inkuiri (inquiry based 

project). Perlu dijelaskan pula bahwa Fry & Addington, Bartelmay, et al. dan Fern 
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hanya mengkaji pengaruh dari model pembelajaran proyek terhadap keterampilan 

pemecahan masalah, mereka tidak mengkaji variabel lain dalam penelitiannya.  

Hasil penelitian yang dipaparkan di atas, berkaitan dengan dampak positif dari 

model pembelajaran proyek terhadap keterampilan pemecahan masalah anak TK dan 

SD. Hasil penelitian terdahulu dan pendapat para ahli pembelajaran di atas 

memberikan dasar pemikiran yang cukup kuat untuk menerapkan model pembelajaran 

proyek dalam rangka meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada anak TK.   

Berbeda dengan model pembelajaran proyek yang dikembangkan oleh para 

peneliti di atas, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian terhadap penerapan 

model pembelajaran proyek berbasis lingkungan perkembangan dalam rangka 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada anak TK dalam aspek 

keterampilan observasi, keterampilan mengumpulkan informasi, keterampilan 

mengolah informasi, dan keterampilan mengkomunikasikan informasi. Hal ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa faktor lingkungan perkembangan yang meliputi 

lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial budaya memiliki 

peranan yang sangat penting untuk memfasilitasi proses pembelajaran anak dalam 

rangka meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Pemikiran ini sesuai dengan 

pandangan para ahli pembelajaran yang menempatkan faktor lingkungan sebagai 

variabel yang harus menjadi pijakan dalam memilih dan menggunakan model 

pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Sekaitan dengan hal tersebut, 

Santrock (Kostelnik, 1999: 59) mengemukakan bahwa ‘Environment plays a critical 

role in the learning process. The environment runs the gamut from the biological 

environment, the physical environment, the sosial environment, and culture’. 

Sementara itu Robson (2006: 39) menyatakan bahwa “Children’s thinking and 
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understanding occurs in, and is conditioned by, the sosial and cultural context in 

which it take place”. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, lingkungan biologis, lingkungan fisik, dan 

lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar anak. 

Lingkungan lain yang tidak dapat diabaikan adalah lingkungan psikologis, karena itu 

faktor lingkungan perkembangan anak adalah salah satu faktor yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

Keterampilan observasi, keterampilan mengumpulkan informasi, keterampilan 

mengolah informasi, dan keterampilan mengkomunikasikan informasi adalah aspek 

keterampilan pemecahan masalah yang sangat penting untuk dikembangkan bagi anak 

TK sehingga empat aspek keterampilan ini menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. 

Keterampilan observasi memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat 

menggunakan inderanya secara optimal dalam menyelidiki objek atau benda dan 

peristiwa yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga anak memperoleh konsep, 

mengetahui nama-nama benda, memahami prinsip tentang objek dan peristiwa yang 

mereka amati dari lingkungannya. Keterampilan mengumpulkan informasi membantu 

anak mengembangkan kemampuan menalar seperti menghitung, mengklasifikasikan, 

mengukur,  dan membandingkan berbagai objek dan peristiwa yang sering mereka 

temukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula keterampilan mengolah 

informasi seperti mengajukan pertanyaan, memprediksi suatu peristiwa, menentukan 

alternatif pemecahan masalah adalah dasar keterampilan berpikir kritis yang penting 

bagi perkembangan anak selanjutnya. Aspek keterampilan pemecahan masalah 

lainnya adalah keterampilan mengkomunikasikan informasi. Melalui keterampilan ini, 

anak belajar berkomunikasi secara verbal maupun non verbal, berbagi ide, bekerja 
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sama, dan  merefleksikan temuannya kepada orang lain. Keempat aspek keterampilan 

tersebut akan senantiasa digunakan dalam memecahkan masalah yang dijumpai anak 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberhasilan pembelajaran juga tidak terlepas dari faktor guru yang 

memegang peranan penting dalam pembelajaran karena belajar adalah bentuk 

curriculum in action atau “Kurikulum sebagai suatu kegiatan atau sering pula disebut 

dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum” (Hasan, 

1988).  Hal ini sesuai dengan pernyataan Pilot dan Keesen (2008: 1) bahwa “The 

teacher as a crucial factor in curriculum innovation” . Pembelajaran proyek berbasis 

lingkungan perkembangan sebagai suatu model pembelajaran di TK menuntut guru 

untuk mengubah paradigma dan pelaksanaan pembelajaran yang semula berpusat 

pada guru ke paradigma dan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada anak 

dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 

Upaya ini secara langsung atau tidak langsung tentu akan menimbulkan kesulitan bagi 

guru untuk menerapkannya yang pada gilirannya akan berdampak terhadap proses dan 

hasil belajar anak. Dengan mengkaji kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran 

proyek, diharapkan ditemukan solusinya sehingga dapat memberikan kemudahan 

kepada guru lain yang bermaksud menerapkan model pembelajaran yang sama. Atas 

dasar itu, maka kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran proyek adalah 

variabel lain yang dikaji dalam penelitian ini. Kesulitan guru yang akan diteliti 

meliputi kesulitan dalam kegiatan merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran.  
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B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Model pembelajaran proyek berbasis lingkungan perkembangan ini bertujuan 

untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada anak TK. Atas dasar itu, 

maka secara umum masalah dalam penelitian ini adalah, “Apakah pembelajaran 

proyek berbasis lingkungan perkembangan dapat meningkatkan keterampilan 

pemecahan masalah pada anak TK? Rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Seperti apa profil lingkungan perkembangan yang diciptakan guru TK dalam 

menerapkan pembelajaran proyek? 

2. Apakah model pembelajaran proyek berbasis lingkungan perkembangan dapat  

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada anak TK dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional? 

3. Kesulitan apa yang dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran proyek 

berbasis lingkungan perkembangan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah anak TK? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan memperoleh pembuktian empirik tentang model 

pembelajaran proyek berbasis lingkungan perkembangan untuk meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah pada anak TK dalam suatu konteks yang belum 

pernah dikaji di Taman Kanak-Kanak di Kota Cimahi.  
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2. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada penerapan model pembelajaran proyek berbasis 

lingkungan perkembangan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah 

anak TK, serta kesulitan yang ditemui guru dalam mempraktikkan model 

pembelajaran proyek berbasis lingkungan perkembangan tersebut sehingga 

diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis.  

 
a. Manfaat Teoretis 

 Model pembelajaran proyek berbasis lingkungan perkembangan yang diteliti 

ini dilandasi oleh teori konstruktivisme sosial, sesuai dengan pernyataan Project 

Construct National Center (2007: 1) bahwa “Project is derived from constructivism - 

the theoretical view that learners construct knowledge through interaction with the 

physical and social environments”, dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memperkuat konsep dan prinsip-prinsip belajar teori konstruktivisme sosial 

sebagai landasan model pembelajaran proyek. 

 
b. Manfaat Praktis 

 Dengan ditemukannya bukti bahwa penerapan model pembelajaran proyek 

berbasis lingkungan perkembangan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah 

pada anak TK, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi para guru untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah anak TK 

dengan mengakomodasi dan menerapkan model pembelajaran proyek berbasis 

lingkungan perkembangan ini sebagai model pembelajaran yang tepat digunakan di 

TK. 
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 Bagi anak TK, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kegemaran  

belajar, mengaktualisaikan dan mengoptimalkan potensi keterampilan pemecahan 

masalah dalam suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan 

prinsip pembelajaran anak usia dini.  

 Bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara 

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD), hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan ajar bagi pembinaan para 

mahasiswa calon guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga mereka 

memiliki wawasan yang lebih luas serta keterampilan yang memadai dalam 

mempraktikkan berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan di TK atau 

lembaga PAUD lainnya. 

 Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

informasi awal dan telaah kepustakaan untuk melakukan penelitian lanjutan yang 

bertujuan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada anak TK dengan 

menggunakan model pembelajaran proyek berbasis lainnya misalnya berbasis budaya 

lokal, berbasis riset, serta meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dalam 

aspek lainnya misalnya keterampilan merumuskan hipotesis, menarik kesimpulan  dan 

menggunakan informasi yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 
D. Asumsi  

 Asumsi yang mendasari hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Beberapa faktor tentang karakteristik guru yang meliputi usia, pengalaman 

mengajar, kualifikasi pendidikan dan jenjang pendidikan yang tidak ikut dikaji  

dalam penelitian ini diasumsikan memiliki pengaruh yang relatif sama terhadap 

keterampilan pemecahan masalah pada anak TK. 
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2. Beberapa faktor tentang karakteristik anak yang meliputi usia dan jenis kelamin 

yang tidak ikut dikaji dalam penelitian ini diasumsikan memiliki pengaruh yang 

relatif sama terhadap keterampilan pemecahan masalah pada anak TK. 

3. Kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol diajar oleh guru yang memiliki 

latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar yang relatif sama. 

4. Kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol memiliki kondisi kelas, sarana 

dan prasarana belajar, yang relatif sama. 

 

E. Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan asumsi di tasa, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: Model pembelajaran proyek berbasis lingkungan perkembangan 

dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada anak TK dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional. 

Untuk keperluan pengujian hipotesis di atas, maka dirumuskan hipotesis 

statistik sebagai berikut: 

H0 : µA1 = µA2 

Ha : µA1 > µA2 

Keterangan: 

µ  : rata-rata hasil belajar anak dalam aspek keterampilan pemecahan  

      masalah 

A1: model pembelajaran proyek berbasis lingkungan perkembangan  

A2: model pembelajaran konvensional  

 


