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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan manusia berlangsung secara berurutan melalui 

beberapa masa atau periode yang harus dilalui. Periode perkembangan terdiri 

dari periode anak (childhood), remaja (adolescence), dan dewasa (adulthood). 

Menurut Harlock dalam penelitian Halimah (2010) rentang masa kanak-

kanak dibagi lagi menjadi dua periode yang berbeda yaitu awal dan akhir. 

Awal masa kanak-kanak berlangsung dari umur dua sampai enam tahun dan 

akhir masa kanak-kanak bekisar antara umur enam sampai sebelas tahun. 

Awal masa kanak-kanak disebut kehidupan prasekolah dan akhir masa kanak-

kanak adalah kehidupan sekolah khususnya sekolah dasar (SD).   

Belajar adalah proses mencari informasi. Hakim (2011) mengatakan 

manusia telah belajar sejak lahir, bahkan ketika manusia masih di dalam 

kandungan. Keluarga adalah pendidikan yang paling pertama bagi anak. 

Pengaruh keluarga dalam pembentukan kepribadian sudah diakui secara 

universal, namun anak perlu dibimbing ke arah perkembangan yang optimal 

melalui jalur formal karena sebagian dari pendidikan didapatkan dari bangku 

sekolah. Saripah (2015) berpendapat bahwa saat anak mengalami peralihan 

dari kehidupan prasekolah ke kehidupan sekolah, anak dihadapkan pada 

berbagai keadaan yang cenderung berbeda dari sebelumnya. Anak 

memerlukan kesiapan dan kemampuan dasar untuk mengikuti pendidikan 
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sekolah di SD. Kemampuan dasar tersebut dapat diperoleh pada jenjang 

pendidikan anak usia dini.   

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dewasa ini menjadi isu 

hangat dalam dunia pendidikan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 

20 tahun 2003, maka sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan 

anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi 

( Trianto, 2013: 4). Pasal 28 butir 1-5 UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan 

pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 

Pendidikan anak usia dini menjadi sangat penting karena potensi kecerdasan 

dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. 

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, 

nonformal, dan/atau informal. Salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia 

dini yang terdapat pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-

kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. 

Anak yang telah melewati TK/RA diharapkan siap untuk mengikuti 

pendidikan di SD. Sarana pendidikan untuk anak prasekolah juga dapat 

mempersiapkan anak untuk ikut dalam tes seleksi masuk SD yang 

diselenggarakan di SD negeri atau swasta. Tes yang seharusnya dilakukan 

penyelenggara pendidikan dasar untuk menyeleksi calon siswa adalah tes 

kesiapan mengikuti pendidikan, bukan tes kemampuan membaca dan 

menulis. Namun, pada kenyataannya masih terdapat SD yang 

menyelenggarakan tes kemampuan membaca dan menulis.  
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Hasil wawancara dengan guru kelas 1 SD IT AHU mengatakan bahwa 

tes seleksi siswa baru di SD tersebut antara lain usia, psikologis, wawancara 

dan calistung. Menurut Hasan (2010) pendidikan usia dini yang mengajarkan 

calistung tidak sepenuhnya salah. Hal ini diperbolehkan ketika kegiatan 

belajar bersifat menyenangkan. Metode yang digunakan tidak membebani 

sehingga tidak membuat anak tampak murung dan bingung. Para pendidik 

dan orang tua hendaknya menjauhkan cara mengajar yang bersifat memaksa 

dan menggunakan cara mengajar yang bersifat belajar tanpa beban. 

Berdasarkan hal tersebut, adanya TK dapat membantu mempersiapkan anak 

untuk siap bersaing dalam tes seleksi masuk SD.  

Masyarakat telah menyadari arti pendidikan. Isa dalam penelitian  

Hakim (2011) mengatakan bahwa kemajuan masyarakat berpikir jauh ke 

depan tentang pendidikan, memotivasi untuk mempersiapkan anak sejak dini 

dengan memasukkannya ke lembaga pendidikan anak usia dini. Namun 

demikian hal itu bukanlah satu-satunya alasan, kecenderungan yang terjadi 

sekarang disebabkan karena kesibukan orang tua atau pun keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan orang tua dalam mendidik anak-anak. Ada pula 

sikap orang tua yang sekedar mengikuti trend yang sedang digandrungi walau 

dengan cara memaksakan diri dan sebagainya. Meskipun demikian, para 

orang tua berharap bahwa anak-anak dapat berkembang, baik kognitif, afektif 

maupun psikomotoriknya, sehingga dapat berprestasi pada jenjang 

pendidikan berikutnya. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki 

tingkat sosial dan taraf hidup yang berbeda-beda, tidak heran apabila 
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kebanyakan yang berpendapatan rendah beranggapan, bahwa pendidikan 

anak usia dini tidak terlalu penting. Tidak ada kewajiban yang mengharuskan 

anak untuk memasuki pendidikan pada usia dini dan ijazahnya tidak dijadikan 

syarat untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya, yaitu sekolah dasar 

dan atau sederajat. 

Terlansir dalam berita online (JPNN News), tahun 2016 Kemendikbud 

sebenarnya telah mewajibkan anak untuk mengikuti pendidikan anak usia dini 

yakni TK dan kelompok bermain. Mantan Mendikbud Anis Baswedan (2015) 

mengatakan bahwa alasan mewajibkan PAUD yakni pembelajaran setahun 

sebelum SD juga diwajibkan oleh Badan urusan pendidikan di PBB; 

UNESCO. Anies Baswedan mengatakan sudah mengkaji kebijakan dari 

UNESCO, namun kewajiban mengikuti TK belum diterapkan secara nasional, 

sebagai permulaan kemendikbud baru menjalankan program rintisan wajib 

PAUD.  

Proses pendidikan di sekolah berlangsung melalui proses 

pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar. Kurangnya kesiapan memasuki SD dapat menimbulkan 

potensi masalah perkembangan anak dalam proses pembelajaran dan hal 

tersebut akan berdampak pada hasil belajar. Banyak guru kelas 1 mengalami 

kesulitan ketika dihadapkan pada siswa yang berbeda. Siswa yang berasal 

dari PAUD (TK) terdapat pula siswa yang langsung masuk terdaftar di 

sekolah dasar. Kondisi demikian menyebabkan keterampilan anak tidak 

merata, sehingga kemampuan menerima pelajaran di awal menjadi berbeda. 

Proses Pembelajaran Dan…, Rina Septiani, FKIP UMP, 2017



5 

 

Hasil wawancara awal dengan guru kelas satu juga mengatakan bahwa anak 

yang berlatarbelakang dari TK, dapat dengan mudah menangkap materi yang 

diajarkan dan lebih dapat beradaptasi. Berbeda dengan anak yang langsung 

masuk SD tanpa mengenyam pendidikan usia dini, bahwa anak lebih lamban 

menerima materi dan lamban untuk beradaptasi. 

Berdasarkan hasil penelitian/kajian yang dilakukan oleh Depdiknas 

tahun 2005 dalam Fattah (2013: 109) data angka mengulang kelas di SD/MI 

tahun 2004 rata-rata dari kelas 1-6 sebesar 3,82%, untuk kelas I sebesar 

7,92%, kelas II sebesar 4,68%, kelas III sebesar 4,07%, kelas IV sebesar 

2,96%, kelas V sebesar 1,93%, dan kelas IV sebesar 0,26%. Data tersebut 

menggambarkan bahwa angka mengulang kelas pada kelas I dan II lebih 

tinggi dari kelas lain. Diperkirakan bahwa anak-anak yang mengulang kelas 

adalah anak-anak yang tidak masuk pendidikan prasekolah sebelum masuk 

SD. Anak tersebut belum siap dan tidak dipersiapkan oleh orangtuanya 

memasuki SD. Anak yang tidak masuk pendidikan Taman Kanak-Kanak 

(prasekolah) mengalami kejutan sekolah dan mereka mogok sekolah atau 

tidak mampu menyesuaikan diri sehingga tahap perkembangannya tidak 

dapat berkembang secara optimal.  

Berdasarkan data observasi awal, terdapat anak kelas satu yang 

heterogen yaitu terdapat anak yang berasal dari PAUD (TK) dan non PAUD 

(TK). Hal ini menjadikan adanya perbedaan pula pada kesiapan anak dalam 

proses belajarnya. Pentingnya mengetahui proses pembelajaran anak yang 

tidak mengikuti pendidikan anak usia dini atau TK terlebih dahulu dengan 
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anak yang mengikuti, menjadikan perlunya dilakukan penelitian terhadap 

proses pembelajaran dan hasil belajar yang didapatkan oleh siswa kelas satu 

sekolah dasar. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran dan 

hasil belajar yang terjadi pada siswa kelas satu yang berasal dari PAUD dan 

non PAUD. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran siswa kelas 1 yang berasal dari 

PAUD dan non PAUD di SD IT Harum Purbalingga dan SD N 1 

Karanglewas ? 

2. Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas 1 yang berasal dari PAUD dan 

non PAUD di SD IT Harum Purbalingga dan SD N 1 Karanglewas ? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi siswa tidak mengikuti 

PAUD dan mengikuti PAUD ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui proses pembelajaran siswa kelas 1 yang berasal dari PAUD 

dan non PAUD di SD IT Harum Purbalingga dan SD N 1 Karanglewas 
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2. Mengetahui hasil belajar siswa kelas 1 yang berasal dari PAUD dan non 

PAUD di SD IT Harum Purbalingga dan SD N 1 Karanglewas 

3. Mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi siswa tidak mengikuti 

PAUD dan mengikuti PAUD 

 

E. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat: 

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai hal yang 

berkaitan dengan kesiapan anak dalam bersekolah 

2. Mengkaji dan mendalami tentang kesiapan anak memasuki usia sekolah 

3. Bagi guru untuk lebih memperhatikan perkembangan anak dalam proses 

pembelajaran 
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