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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan dalam 

penelitian ini, disertai dengan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah yang diteliti, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian bagi pihak-pihak 

tertentu dan diakhiri dengan sistematika penulisan dari tesis ini. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Berdasarkan data dari Human Development Report tahun 2018 mengenai 

indeks pembangunan manusia/HDI (human development index) yang disusun oleh 

United Nations Development Programme, Indonesia berada pada posisi ke-116 

dari negara di dunia dengan nilai 0.694 dengan rata-rata masa sekolah 8 tahun. 

Posisi Indonesia masih tertinggal di bawah negara-negara tetangga Asia 

Tenggara; posisi ke-9 Singapura (0.932), posisi ke-57 Malaysia (0.802), posisi ke-

83 Thailand (0.755), dan Filipina di posisi ke-113 (0.699). Tertinggalnya indeks 

pembangunan manusia (HDI) Indonesia menunjukkan beberapa hal dalam aspek 

kehidupan di Indonesia. Dari sisi sosial ekonomi terjadi kesenjangan sosial yang 

lebar dan tingginya kriminalitas. Kriminalitas sendiri disebabkan tingginya tingkat 

pengangguran. Masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan, 

diperburuk lagi kekurangan gizi pada anak-anak. Pelayanan sosial dari pemerintah 

untuk masyarakat yang kurang mampu juga belum memuaskan. Semua aspek 

tidak mendukung meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.   
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Menurut Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul Trust : The 

Social Virtues And The Creation Of Prosperity (1996), kualitas sumber daya 

manusia memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kualitas 

sumber daya manusia yang baik melebihi faktor kekayaan alam yang dimiliki 

dalam hal memajukan bangsa. Pernyataan ini sejalan dengan indeks pembangunan 

manusia oleh UNDP 2018, dimana banyak negara-negara di dunia dengan 

kekayaan alam yang tidak lebih melimpah daripada Indonesia mendapat nilai 

yang lebih tinggi dari Indonesia. Jadi, Indonesia harus meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kemajuan bangsa. Salah satu cara 

untuk meningkatkan kualitas manusia adalah dengan pembentukan karakter baik.  

Pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan. Pembentukan 

karakter memerlukan waktu, kebiasaan dalam pengasuhan dan pendidikan sejak 

anak di usia dini. Menurut teori ekologikal Broenfenbrenner dalam Santrock 

(2012, 71) terdapat lima lingkungan yang mempengaruhi perkembangan sosial 

anak, yaitu “microsystem”, “mesosystem”, “exosystem”, “macrosystem” dan 

“chronosystem”. Lingkungan pertama adalah “microsystem”, suatu lingkungan 

dimana anak paling banyak menghabiskan waktu bersama. Lingkungan 

“microsystem” ini terdiri dari keluarga, teman sebaya, sekolah dan tetangga. Di 

dalam lingkungan ini, anak berinteraksi langsung dengan orangtua, anggota 

keluarga yang tinggal serumah, guru di sekolah, dan teman sekolah maupun 

teman di lingkungan rumah. Keluarga dan orangtua menjadi lingkungan paling 

pertama yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, termasuk karakter anak. 

Orangtua dengan pola asuh yang berbeda akan menghasilkan karakter anak yang 

berbeda-beda pula. Orangtua yang menerapkan pola asuh demokratis akan 
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membangun anak yang mandiri dan berani berpendapat, sedangkan orangtua yang 

menerapkan pola asuh otoriter akan membangun karakter anak yang penakut, 

kurang berinisiatif dan ragu-ragu. Berbeda lagi halnya dengan anak yang tinggal 

bersama kakek atau nenek yang cenderung lebih permisif dalam pengasuhan, 

karakter anak yang terbentuk akan berbeda pula. Setiap jenis pengasuhan 

memberikan nilai tambah dan nilai kurang tersendiri.  

Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kemajuan orangtua 

dalam melakukan pengasuhan terhadap anak generasi alfa (anak yang lahir di 

antara tahun 2010 sampai tahun 2024) dapat berakibat fatal terhadap 

perkembangan sosial anak. Kekurangan orangtua dalam pengasuhan untuk 

menanamkan karakter baik anak ini dapat diperbaiki oleh sekolah sebagai salah 

satu bagian lain dari “mesosystem”. Sebagai lingkungan kedua bagi anak sekolah 

diharapkan dapat mengisi gap yang lalai diajarkan oleh orangtua kepada anak, 

dalam hal ini adalah penanaman karakter baik. Sekolah untuk anak usia dini 

mempunyai cara tersendiri dalam menanamkan karakter baik kepada anak. 

Sekolah untuk anak usia dini merupakan pendidikan untuk mempersiapkan 

anak secara menyeluruh, untuk mengembangkan setiap potensi perkembangan 

yang dimiliki oleh seorang anak. Berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan 

anak usia dini adalah : 1. Memberikan pengasuhan dan pembimbingan yang 

memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan 

potensinya, 2. Mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga 

jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan intervensi dini, dan 3. Menyediakan 

pengalaman yang beranekaragam dan mengasyikan bagi anak usia dini yang 
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memungkinkan mereka mengembangkan potensi dalam berbagai bidang sehingga 

siap mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Sedangkan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang dapat ditanamkan pada anak usia dini menurut Pedoman 

Pendidikan Karakter Untuk Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Dirjen PAUD, 

Nonformal dan Informal pada tahun 2012, meliputi empat aspek, yaitu: 1. Aspek 

Spiritual, 2. Aspek Personal/kepribadian, 3. Aspek Sosial, dan 4. Aspek 

lingkungan. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang melibatkan 

penanaman pengetahuan, kecintaan dan penanaman perilaku kebaikan menjadi 

sebuah rutinitas/kebiasaan. Pada pendidikan anak usia dini nilai-nilai yang 

dipandang sangat penting untuk dikenalkan dan ditanamkan ke dalam perilaku 

anak meliputi: 1) Kecintaan terhadap Tuhan YME, 2) Kejujuran, 3) Disiplin, 4) 

Toleransi dan cinta damai, 5) Percaya diri, 6) Mandiri, 7) Tolong menolong, 

kerjasama, dan gotong royong 8) Hormat dan sopan santun, 9) Tanggung jawab, 

10) Kerja keras, 11) Kepemimpinan dan keadilan, 12) Kreatif, 13) Rendah hati, 

14) Peduli lingkungan, 15) Cinta bangsa dan tanah air.  

Dewasa ini, sekolah untuk anak usia dini menjamur di berbagai kota-kota 

besar Indonesia. Banyak orangtua berlomba mendaftarkan anaknya sedini 

mungkin untuk mengikuti sekolah. Dengan harapan semakin dini anak mulai 

belajar, semakin banyak keuntungan yang diperoleh anak. Keputusan ini 

seringkali diambil orangtua tanpa menyelidiki lebih lanjut visi misi, pendekatan 

dan fokus dari pra sekolah yang dipilih. Kecenderungan orangtua jaman sekarang 

adalah lebih memprioritaskan perkembangan akademik anak daripada 

perkembangan sosial emosional anak. Kegagalan orangtua dan sekolah dalam 

menanamkan kemandirian dan peduli lingkungan pada anak akan membuat anak 
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terasing dari lingkungannya dan membangun dinding individualistis dalam diri 

anak. Anak menjadi sulit untuk bekerja sama dan bersosialisasi bahkan sejak usia 

dini. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pendidikan anak usia dini dan nilai-

nilai karakter yang ingin ditanamkan pada anak usia dini. 

Menurut Jean Piaget dalam Upton (2012, 155), seorang ahli 

perkembangan anak paling berpengaruh di abad 20, anak usia dini berada pada 

masa pra operasional (2-7 tahun). Masa pra operasional adalah suatu masa dimana 

anak-anak belum bisa melakukan operasi-operasi mental (berpikir logis). Salah 

satu ciri pada masa pra operasional ini adalah anak masih bersifat egosentris. Pada 

tahap ini anak mengalami kesulitan untuk memahami sudut pandang orang lain. 

Anak belum mampu membedakan perspektif sendiri dengan perspektif orang lain. 

Pemahaman anak hanya berdasarkan apa yang anak lihat. Dengan keterbatasan 

pemahaman anak di usia ini memberikan tantangan dan tugas tersendiri bagi 

orangtua dan guru untuk menanamkan karakter baik pada anak seperti peduli 

lingkungan. Dimana pada masa pra operasisonal ini, anak belum mampu untuk 

menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memahami akibat dari perbuatannya 

terhadap orang lain maupun lingkungan. 

Dalam beberapa kesempatan, peneliti sering menemui anak pra sekolah 

dengan kemampuan akademik yang sangat baik dibandingkan anak lain seusianya. 

Namun dibalik kemajuan akademik di usia yang relatif muda pada anak pra 

sekolah ini, terdapat ketertinggalan dalam perkembangan sosial emosional anak. 

Salah satu yang paling tampak adalah belum berkembangnya karakter 

kemandirian dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar yang sesuai dengan usia 

anak. Ketidakmandirian dan ketidakpedulian anak terlihat dari: sulit berpisah 
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dengan orangtua karena ketergantungan, tidak adanya keinginan untuk makan dan 

berpakaian sendiri, tidak terdorong untuk menjaga barang miliknya sendiri, tidak 

peduli dengan orang lain, tidak dapat berinteraksi sesuai dengan usianya, tidak 

peduli dengan keadaan sekitar, membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak 

mematikan keran air. Disisi lain, karakter kemandirian dan peduli lingkungan 

merupakan indikator dari kematangan perkembangan sosial emosional anak pada 

usia 3-4 tahun.  

Menurut Eric Ericson (Santrock, 2010,74) dalam teori rentang 

kehidupan ”lifespan theory”, sebuah tahapan penting yang akan dilalui anak pada 

usia 2-3 tahun adalah membangun otonomi/kemandirian. Di usia ini anak 

mencapai perkembangan dimana muncul keinginan dari dalam dirinya untuk 

membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri. Kegagalan anak dalam 

mengatasai konflik pada tahap ini akan berdampak munculnya rasa ragu-ragu, 

malu, dan tidak percaya diri pada anak. Kegagalan pada tahap ini akan menjadi 

hambatan pada perkembangan tahap selanjutnya, yaitu 3-5 tahun tahap inisiatif vs 

rasa bersalah. Anak yang peragu dan malu akan kesulitan untuk berinisiatif dan 

membangun rasa bersalah dalam diri anak. Seiring dengan menumpuknya 

kegagalan anak dalam melakukan inisiatifnya, anak terbentuk menjadi sosok yang 

tidak peduli dan tidak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Dampak 

buruk ini akan terus memberi dampak negatif pada perkembangan anak di tahap-

tahap kehidupan selanjutnya. 

Dampak negatif ini dapat ditanggulangi sedini mungkin dengan 

membangun karakter kemandirian dan kepedulian anak sejak usia dini. Seorang 

ahli pendidikan, Maria Montessori berpendapat bahwa otak anak terutama dalam 
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masa 0-6 tahun adalah suatu “absorbent mind”, yaitu ibarat “sponge” kering, 

apabila dicelupkan ke dalam air akan menyerap air dengan cepat. Untuk 

membentuk karakter mulia pada diri anak, maka segala sesuatu di sekitar anak 

harus mulia dan positif. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai moral yang baik 

untuk membentuk karakter anak dikenalkan sejak usia dini dengan melibatkan 

lingkungan di sekitar anak.  

 Salah satu metode belajar yang melibatkan lingkungan dalam 

menanamkan karakter pada anak adalah metode Montessori. Berdasarkan 

penelitian dan observasi yang Montessori lakukan, ia menyusun sebuah metode 

yang diberi nama metode Montessori. Metode ini membagi aktivitas anak menjadi 

lima area; aktivitas praktik/practical life, aktivitas indrawi/sensory, aktivitas 

bahasa/languange, aktivitas matematika/math dan aktivitas budaya/culture. 

Semua aktivitas diatas akan memberikan pengalaman kepada anak yang 

mendukung anak kepada perkembangan yang lebih tinggi lagi. Aktivitas awal 

untuk seorang anak adalah aktivitas praktik (practical life) dimana anak berlatih 

untuk mengembangkan ketrampilan personal dan sosial dasarnya untuk digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan anak menguasasi ketrampilan personal dan 

sosial dalam kegiatan sehari-hari, anak dipercaya juga mengembangkan karakter 

kemandirian dan peduli lingkungan. Karakteristik dari aktivitas practical life 

adalah mengembangkan motorik halus (development of motor skills), merawat 

diri sendiri (care of self), merawat lingkungan (care of enviroment) dan berjiwa 

sosial dan sopan (social grace and courtesy). Aktivitas practical life yang 

dimaksud antara lain seperti: menggunakan sendok untuk makan, berpakaian 

sendiri, membersihkan barang, menjaga kebersihan diri, membuang sampah, 
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berbicara dengan sopan, dan kegiatan lainnya yang bagi orang dewasa merupakan 

kegiatan sehari-hari yang sangat mudah untuk dilakukan dan tidak bermakna. 

Namun bagi anak-anak, kegiatan tersebut merupakan suatu tantangan/kesulitan 

yang harus diatasi dengan penuh perjuangan dan merupakan sebuah pekerjaan 

yang serius dan bermakna. Mengatasi kesulitan ini merupakan sebuah pencapaian 

bagi anak yang hanya dapat diatasi dengan banyaknya kesempatan yang diberikan, 

latihan yang cukup serta dukungan dari orangtua dan guru. 

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan kurikulum Montessori sudah 

sangat banyak dilakukan. Berbagai penelitian menunjukkan kurikulum Montessori 

berhasil meningkatkan karakter kemandirian pada anak. Salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, Eka (2018) yang diterbitkan oleh 

Jurnal Obsesi Vol. 4, No. 1 (2020). Dalam penelitiannya, Damayanti 

menyimpulkan bahwa setelah melakukan pembelajaran metode Montessori setiap 

anak menunjukkan peningkatan karakter kemandirian dengan tingkatan yang 

berbeda-beda. Berangkat dari penelitian ini, peneliti mencoba meneliti 

pembelajaran dengan kurikulum Montessori di sekolah yang berbeda.  

Kinderworld Preschool adalah salah satu prasekolah dengan kurikulum 

nasional dan dipadu dengan konsep Montessori dalam melakukan pembelajaran 

kepada anak-anak usia dini di sekolahnya. Oleh karena itu, salah satu kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan di Kinderworld Preschool adalah aktivitas practical 

life untuk menanamkan karakter kemandirian dan peduli lingkungan pada anak.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

1. Masih banyak anak yang kurang peduli terhadap lingkungan dan belum 

mandiri dalam menguasai ketrampilan melakukan kegiatan sehari-hari. 

2. Masih banyak orangtua yang kurang peduli terhadap perlunya anak untuk 

menguasai ketrampilan sehari-hari agar anak menjadi mandiri. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka peneliti 

membatasi masalah penelitian hanya pada pelaksanaan aktivitas practical life dan 

keefektifannya dalam menanamkan karakter kemandirian dan peduli lingkungan 

pada anak usia 3-4 tahun di sekolah Kinderworld Preschool BSD. Penelitian ini 

juga membatasi subjek penelitian hanya pada anak di kelas Pre K-A, dimana anak 

sama sekali belum pernah mendapat aktivitas practical life sebelumnya. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini akan membahas 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan aktivitas practical life pada sekolah Kinderworld 

Preschool BSD? 

2. Bagaimana keefektifan aktivitas practical life dalam menanamkan karakter 

kemandirian pada anak? 

3. Bagaimana keefektifan aktivitas practical life dalam menanamkan karakter 

peduli lingkungan pada anak? 
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1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat 

dijabarkan menjadi: 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan practical life Montessori di sekolah 

Kinderworld BSD  

2. Untuk menilai keefektifan kegiatan practical life dalam menanamkan karakter 

kemandirian pada anak di sekolah Kinderworld BSD 

3. Untuk menilai keefektifan kegiatan practical life dalam menanamkan karakter 

kepedulian lingkungan pada anak di sekolah Kinderworld BSD 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan penanaman 

karakter baik melalui practical life Montessori, terutama pada anak usia dini.   

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi pihak sekolah, untuk memberikan masukan dalam evaluasi 

atas aktivitas ‘practical life’ pada siswa. 

b. Bagi guru, untuk memberikan pandangan kepada guru tentang 

aktivitas ‘practical life’ Montessori yang dapat menanamkan 

kemandirian dan peduli lingkungan pada anak. 

c. Bagi orangtua, untuk memberikan masukan dalam mendukung 

perkembangan kemandirian dan peduli lingkungan pada anak 

melalui aktivitas ‘practical life’. 
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d. Bagi peneliti, menjadi masukan dan pengalaman berharga untuk 

menanamkan karakter mandiri dan peduli lingkungan pada anak.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini dibagi dalam 5 bab yang terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini peneliti menjelaskan masalah yang 

menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini seperti tertinggalnya kualitas 

sumber daya manusia Indonesia dan upaya untuk meningkatkan kualitas dengan 

menanamkan karakter baik pada anak usia dini, terutama karakter kemandirian 

dan kepedulian lingkungan pada anak, identifikasi masalah kurangnya karakter 

kemandirian dan kepedulian lingkungan pada anak, batasan masalah serta 

rumusan masalah yang diteliti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian dan manfaat 

yang didapatkan dari penelitian ini, serta diakhiri dengan bagaimana penulisan 

laporan penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI Bab ini memuat perkembangan anak usia tiga 

sampai empat tahun yang ditinjau dalam beberapa aspek perkembangan, teori-

teori yang terkait dengan dengan variabel penelitian yaitu aktivitas practical life 

dalam metode Montessori, karakter kemandirian untuk anak usia 3-4 tahun dan 

karakter peduli lingkungan untuk anak usia 3-4 tahun beserta indikatornya. 

Dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini peneliti membahas jenis 

penelitian evaluatif di tengah program (formatif) dengan metode penelitian 

kombinasi (kualitatif kuantitatif). Pendekatan evalusi dilakukan dengan model 

CIPP(context input process product). Bab ini juga menjelaskan mengenai subjek, 
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waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data untuk 

mengetahui keefektifan aktivitas practical life dalam menanamkan karakter 

kemandirian dan peduli lingkungan pada anak. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN. Dalam bab ini peneliti 

membahas tentang data-data yang ditemukan dari penelitian, analisis rubrik dan 

analisis kuesioner yang disebar, analisis hasil wawancara dengan guru, orangtua, 

dan kepala sekolah. Hasil penelitian dijabarkan sesuai model CIPP yaitu konteks, 

input, proses dan produk. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan singkat yang 

diperoleh dari penelitian, kekurangan dalam penelitian, saran untuk guru dan 

sekolah, dan terakhir adalah saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


