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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu kegiatan pasti memerlukan beberapa orang yang berperan penting di 

dalamnya, karena suatu kegiatan bisa dikatakan berjalan dengan baik apabila 

dijalankan oleh dua orang atau lebih, yang berperan aktif di dalam kegiatan 

tersebut. Di dalam melakukan aktivitas pasti melibatkan oknum-oknum di 

dalamnya, misalnya dalam proses pembelajaran pasti ada pengajar dan anak didik.  

Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah keluarga dan bersifat 

formal, karena sekolah mempunyai aturan yang jelas, dalam arti memiliki 

program yang telah direncanakan secara teratur dan ditetapkan dengan resmi, 

disekolah siswa melakukan pembelajaran untuk mengembangkan potensinya. 

Proses pembelajaran di sekolah diharapkan berlangsung secara interaktif, 

menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi serta memberikan 

ruang yang cukup untuk kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan 

pengembangan psikologis siswa.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 

suatu 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.  
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Guru sebagai pengajar harus pandai menciptakan suasana pembelajaran yang 

efektif dan kondusif, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara 

maksimal. Seiring dengan perkembangan masyarakat dalam era informasi dan 

global, tuntutan kebutuhan akan perbaikan kualitas pendidikanpun semakin besar. 

Perbaikan sistem pendidikan terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah dengan cara menyiapkan atau merencanakan 

berbagai pengalaman belajar yang akan diberikan pada peserta didik dan 

pengalaman belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Menurut Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak 

Usia Dini pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan 

perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. 

Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-

nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional.  sebagian 

psikolog meyakini bahwa perkembangan sosial anak dimulai sejak anak lahir di 

dunia. Dalam konteks ini, perkembangan sosial meliputi dua aspek penting, yaitu 

kompetensi sosial dan tanggung jawab sosial. Kompetensi sosial menggambarkan 

kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya secara efektif. 

Misalnya, mau bermain secara bergantian. Sedangkan tanggung jawab sosial 

antara lain ditujukan oleh komitmen anak terhadap tugas-tugasnya, menghargai 

perbedaan individual, dan memperhatikan lingkungannya (Insani 2015, 18).

 Apabila seorang anak dapat melaksanakan proses sosialisasi dengan baik, 

maka diharapkan dia memiliki keterampilan sosial yang lebih baik daripada anak 

yang sulit bersosialisasi dengan lingkungannya. Anak yang memiliki keterampilan 
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sosial yang baik akan memiliki interaksi yang baik dengan orang lain, mempu 

mengetahui dan menggunakan berbagai cara ketika menghadapi suatu masalah 

saat berinteraksi, dapat merasakan perasaan orang lain serta dapat bekerjasama 

dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada anak yang 

dengan mudah dapat berinteraksi dengan lingkungannya, namun disisi lain ada 

juga anak yang sulit bergaul bahkan berkomunikasi di lingkungannya.

 Kreativitas sangat penting untuk ditingkatkan dalam diri anak khususnya 

bagi anak usia Taman Kanak-Kanak. Dengan kreativitas anak mampu 

mengekspresikan ide dan gagasan dalam dirinya, sehingga mereka terlatih untuk 

menyelesaikan suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan mampu 

melahirkan banyak ide dan gagasan. Kreativitas dapat ditingkatkan melalui 

imajinasi. Asumsi belajar yang hanya melalui buku, bagi anak prasekolah 

khususnya taman kanak-kanak adalah sangat naif, sebaliknya anak seusia mereka 

akan lebih banyak belajar dari pada melalui simbol simbol tertulis. Untuk 

mendukung kreativitas mereka, perlu tercipta susasana yang menjamin 

terpeliharanya kebebasan psikologis yang dapat diciptakan dan dipelihara dengan 

membangun suasana bermain yang dapat melatih dan memberikan kesempatan 

pada anak untuk menampilkan ide dan gagasan baru secara lancar dan orisinil, 

untuk mendukung semua itu dibutuhkan media dan alat peraga yang lengkap, baik 

dari pabrik, buatan guru atau lingkungan. Anak yang diberikan waktu untuk 

berimajinasi dapat meningkatkan kreativitasnya dan mengembangkan kreativitas 

berpikir. Kurang maksimalnya kreativitas anak karena kurangnya media 

pembelajaran atau alat peraga yang masih rendah. 
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Hal di atas menunjukan bahwa kreativitas anak sangat penting untuk 

dikembangkan sejak dini karena dapat membantu anak menghadapi permasalahan 

yang dihadapinya dan mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Anak akan memiliki 

banyak cara dan ide untuk mendapatkan solusi dan menyelesaikan 

permasalahannya dengan baik. Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Skinner 

dalam Muharromi (2016, 5) bahwa kreativitas memberikan kesuksesan dan 

menghindari kegagalan dalam proses belajar siswa. 

Pentingnya kreativitas bagi kesuksesan hidup seseorang ternyata belum 

disertai dengan upaya pengembangan yang optimal. Hal ini terlihat dari beberapa 

gambaran yang menunjukan kurang berkembangnya kreativitas pada anak usia 

dini yaitu: masih banyaknya anak yang tidak mandiri dalam mengerjakan tugas, 

selalu meminta bantuan dari guru, mengeluh saat melakukan kegiatan, takut untuk 

mengungkapkan jawaban, kesulitan untuk mengungkapkan gagasan dan 

pendapatnya, kesulitan saat melakukan percobaan atau melakukan kegiatan, 

menyerah sebelum melakukan kegiatan, kesulitan dalam mencari ide atau 

membuat suatu hasil karya, tidak percaya diri dalam melakukan kegiatan. Padahal 

seharusnya perkembangan kreativitas pada anak usia dini sudah mulai dapat 

berkembang dan dapat ditunjukan melalui kemampuannya dalam berimajinasi, 

bereksplorasi serta berkreasi. Hal ini terlihat ketika anak senang mengajukan 

pertanyaan kepada teman, guru atau orang tua, anak mulai mencari tahu dan 

mencoba-coba banyak hal yang ingin diketahuinya, anak mulai 

memainkan/mengeksplorasi benda yang ada disekitarnya (Munandar 2012, 45). 

Selain dari keterampilan sosial dan kreativitas, kemampuan yang sama 

pentingnya untuk dikembangkan pada era globalisasi adalah kemampuan 
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berbicara. Suhartono (2005, 48) mengartikan kemampuan berbicara sebagai 

kemampuan dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa, dengan tujuan bunyi 

tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Senada dengan itu, Hurlock (2005, 176) 

memaparkan bahwa salah satu tujuan dari berbicara adalah untuk dapat 

berkomunikasi dengan lingkungan. Selanjutnya, Unicef (2011) menyampaikan 

beberapa alasan yang menjadikan kemampuan berbicara dan berkomunikasi 

penting untuk dikembangkan sejak dini yaitu: kemampuan berbicara yang baik 

mendukung harga diri yang positif (self esteem) dan percaya diri, ketahanan diri 

(resilience), untuk belajar membaca dan mencapai kesuksesan di sekolah serta 

memaksimalkan kemampuan pribadi dan sosial mereka, memiliki hubungan yang 

positif dengan teman sebaya dan mengembangkan kemandirian dan pembelaan 

diri, mendorong tingkat kepercayaan diri dan penerimaan sosial, membantu anak 

menjauhkan diri dari permasalahan.  

Pentingnya pengembangan kemampuan berbicara pada anak usia dini 

ternyata belum sesuai dengan perkembangan yang seharusnya. Dimana 

kemampuan berbicara anak masih rendah. Hal ini terlihat dari beberapa hal yaitu: 

anak yang kesulitan untuk mengungkapkan keinginannya kepada teman dan guru, 

kesulitan untuk bertanya atau menjawab pertanyaan, kesulitan untuk menceritakan 

pengalamannya, kesulitan untuk berbicara dengan kalimat yang lengkap. Padahal 

menurut Suhartono (2005, 12) seharusnya anak sudah memiliki dan 

mengembangkan kemampuan berbicaranya dengan baik. Anak usia dini 

khususnya anak TK sudah mulai mengembangkan kemampuan berbicara dengan 

kalimat yang lengkap dan kosa kata yang cukup untuk dapat berkomunikasi 
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dengan teman, guru serta lingkungan sekitar dalam rangka menjadi bagian dari 

lingkungan sosialnya. 

Apabila kemampuan berbicara tidak berkembang maka anak akan 

mengalami banyak permasalahan dalam kehidupannya serta menghambat aspek 

perkembangan lainnya. Dalam hal ini Buckley (2003, 6) mempertegas pentingnya 

kemampuan bahasa khususnya berbicara karena kemampuan ini memberikan 

pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak baik perkembangan personal, 

sosial dan emosional, perkembangan kognitif, perkembangan fisik, dan 

perkembangan kreativitas pada anak serta menjadi kunci untuk dapat belajar dan 

memahami suatu konsep. 

Saat ini banyak masalah dalam proses pembelajaran di sekolah, lebih tepatnya 

di kelas, dimana siswa ditempatkan sebagai pendengar setia saat guru 

menerangkan konsep materi pembelajaran. Siswa merasa bosan dengan hanya 

duduk, diam, dan mendengarkan. Pemahaman siswa akan konsep materi yang 

diajarkan akan dirasa kurang dimengerti karena siswa tidah merasakan betul apa 

yang disampaikan guru di kelas dan hal ini dirasa tidak efektif dalam proses 

pembelajaran.          

 Di kelas peneliti mengajar yaitu kelas K2 (setara TK B) terdiri dari siswa 

umur 5 hingga 6 tahun berjumlah 10 orang siswa (6 siswa WNA dan 4 siswa 

WNI) terlihat jelas adanya siswa yang masih sulit bermain dengan teman-

temannya karena kurang menguasai Bahasa Inggris, dimana Bahasa Inggris 

merupakan bahasa utama yang digunakan di sekolah tempat peneliti mengajar. 

Selain itu terdapat suatu permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan 

sosial siswa yaitu kurang adanya rasa kebersamaan, saling memiliki, saling 
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menyayangi antar teman, serta kurangnya rasa gotong royong diantara siswa satu 

dengan lainnya. Peneliti memiliki kerisauan dan berupaya memperbaiki 

perkembangan siswa di kelas. Maka dari itu peneliti ingin mencari metode atau 

model pembelajaran lain yang dapat digunakan untuk memperbaiki masalah-

masalah yang ada di kelas peneliti dengan mencoba memasukan model 

pembelajaran Waldorf ke dalam kegiatan belajar mengajar sebagai alternatif 

solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Seiring berjalannya waktu, 

semakin banyak pula pengetahuan mengenai ilmu atau model pembelajaran yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan dasar individual. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat diterapkan pada anak usia dini adalah model 

pembelajaran Waldorf atau dikenal juga dengan metode pendidikan Steiner, 

dimana model pendidikan berfokus pada pengembangan kreatifitas. Kegiatan 

pada model pembelajaran Waldorf diantaranya adalah permainan imajinasi, 

dogeng, fabel, cerita rakyat, kegiatan bermain peran(role play), alat musik, tari, 

dan drama. Pada penelitian ini, fokus peneliti adalah pada kegiatan bermain peran. 

Bermain peran (role play) adalah metode pembelajaran sebagai bagian simulasi 

yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-

peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa 

mendatang (Sanjaya  2010, 161).        

  Sebagai sebuah metode pembelajaran, bermain peran berakar pada 

dimensi pribadi dan sosial. Dari dimensi pribadi, metode ini berusaha membantu 

siswa menemukan makna dari lingkungan sosial yang bermanfaat bagi dirinya. 

Melalui metode ini, para siswa diajak untuk memecahkan masalah pribadi yang 

sedang dihadapi dengan bantuan kelompok sosial yang beranggotakan teman-
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teman sekelas. Dari dimensi sosial, metode ini memberikan kesempatan pada 

siswa untuk bekerjasama dalam menganalisis situasi-situasi sosial, terutama 

masalah yang menyangkut hubungan antar pribadi siswa. Bermain peran 

diarahkan pada pemecahan masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar 

manusia, terutama yang menyangkut kehidupan siswa. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, masalah dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Beberapa siswa masih belum merasa nyaman untuk berbicara dengan 

teman-teman di kelas dan saat mengemukakan pendapatnya. 

2. Beberapa siswa masih perlu dimotivasi agar lebih kreatif dalam 

kegiatan-kegiatan di kelas. 

3. Beberapa siswa belum memiliki rasa berbagi dengan teman-temannya 

di kelas. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalah yang telah diidentifikasi, maka 

rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penerapan model pembelajaran Waldorf pada 

siswa K2 XYZ Preschool, Jakarta? 
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2. Bagaimana perkembangan keterampilan sosial siswa K2 di XYZ 

Preschool, Jakarta selama pembelajaran di kelas dengan penerapan 

model pembelajaran Waldorf? 

3. Bagaimana perkembangan kreativitas siswa K2 di XYZ Preschool, 

Jakarta selama pembelajaran di kelas dengan penerapan model 

pembelajaran Waldorf? 

4. Bagaimana perkembangan kemampuan berbicara siswa K2 di XYZ 

Preschool, Jakarta selama pembelajaran di kelas dengan penerapan 

model pembelajaran Waldorf? 

5. Apa saja kendala yang dihadapi selama penerapan model 

pembelajaran Waldorf di kelas siswa K2 XYZ Preschool, Jakarta? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab setiap 

perumusan masalah yang telah dibuat. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan proses penerapan model pembelajaran Waldorf pada 

siswa K2  XYZ Preschool. 

2. Menganalisis perkembangan keterampilan sosial anak di XYZ 

Preschool selama pembelajaran di kelas dengan penerapan model 

pembelajaran Waldorf. 

3. Menganalisis perkembangan kreativitas anak di XYZ Preschool 

selama pembelajaran di kelas dengan penerapan model pembelajaran 

Waldorf 
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4. Menganalisis perkembangan kemampuan berbicara anak di XYZ 

Preschool selama pembelajaran di kelas dengan penerapan model 

pembelajaran Waldorf 

5. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama penerapan model 

pembelajaran Waldorf di kelas K2 XYZ Preschool, Jakarta 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

a.  Penelitian ini secara teoristis diharapkan dapat memperkaya ilmu 

penelitian pendidikan yang berkenaan dengan PAUD. 

b.  Sebagai bukti empiris bahwa penerapan model pembelajaran 

Waldorf telah dicoba untuk diajarkan pada anak usia dini. 

2. Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi guru diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

menerapkan metode pembelajaran Waldorf sehingga dapat 

membantu mengatasi permasalahan proses pembelajaran yang 

dihadapi, terutama untuk meningkatkan keterampilan sosial, 

kreativitas, dan kemampuan berbicara. 

2. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sosial, 

kreativitas, dan kemampuan berbicara sehingga siswa merasa 

belajar lebih bermakna, lebih menyenangkan, dan dapat 

meningkatkan pengalaman belajar siswa. 
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3. Bagi sekolah, diharapkan dapat memberikan alternative model 

pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah dan menambah 

referensi yang berhubungan dengan penelitian pendidikan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

dikelompokan menjadi beberapa bagian dengan sistematika penyampaian sebagai 

berikut: 

• Bab I: Pendahuluan 

Pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum, meliputi 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode 

penulisan, dan sistematika penulisan. Latar belakang dari penelitian 

ini adalah peneliti ingin mencari metode atau model pembelajaran lain 

yang dapat digunakan untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada 

di kelas peneliti dengan mencoba memasukan model pembelajaran 

Waldorf ke dalam kegiatan belajar mengajar sebagai alternatif solusi 

untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.  

Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Waldorf, 

keterampilan sosial, kreativitas, dan kemampuan berbicara siswa 

setelah model pembelajaran tersebut diterapkan, serta apa saja kendala 

yang dihadapi selama penelitian. Salah satu manfaat dari penelitian ini 

adalah guru diharapkan dapat menambah wawasan dalam menerapkan 

metode pembelajaran Waldorf sehingga dapat membantu mengatasi 
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permasalahan proses pembelajaran yang dihadapi, terutama untuk 

meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan kemampuan 

berbicara. 

• Bab II: Landasan Teori 

Berisi mengenai landasan teori yang digunakan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah bermain 

peran (role play). Saat bermain, seorang anak dapat membangun 

pengetahuan mereka sendiri, lewat interaksi sosial yang terjadi dan 

pengalaman mereka dalam bermain. 

• Bab III: Metode Penelitian 

Berisi tentang penjelasan mengenai desain penelitian dan 

metodologi yang digunakan dalam penelitian, yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Teknik dan instrumen pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi yang dilakukan oleh pengamat. Terdapat 

juga jadwal penelitian, prosedur penelitian, analisis data yang 

dilakukan dengan mencari nilai yang didapat oleh pengamat, 

kemudian diklasifikasikan ke dalam nilai kelompok. 

• Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Peneliti memaparkan dengan jelas pada bab ini mengenai profil 

sekolah dan kondisi kelas yang menjadi subyek penelitian yang 

berguna untuk mempermudah memahami hasil penelitian yang 

dijabarkan peneliti. Penjelasan data penelitian dan hasil penelitian 

yang dianalisis kemudian mengaitkan dengan tujuan dari penelitian 

serta pembahasan dari setiap siklus penelitian. Hasil penelitian 
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menunjukkan adanya peningkatan keterampilan sosial, kretaivitas, dan 

kemampuan berbicara. 

• Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang didapat. Terdiri dari saran implementasi dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. Saran bagi penelitian selanjutnya yang 

dapat peneliti berikan yaitu meneliti tentang indikator-indikator lain 

yang berhubungan dengan perkembangan anak usia dini 

menggunakan model pembelajaran Waldorf atau bermain peran (role 

play) 

	  


