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                                                 BAB I

                                        PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

NAEYC dalam Susanto  (  2017:1)  Anak usia  dini  ialah  anak merupakan

suatu proses terhadap perkembangan dan prtumbuhan yang begitu pesat di dalam

berbagai  aspek  perkembangan  yang  dimilikinya  di  dalam  rentang  kehidupan

manusia.  Proses  dalam pembelajaran  terhadap  anak  kita  harus  memperhatikan

berbagai  karakteristik  yang  di  miliki  oleh  setiap  individu  dalam  tahap

perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Sujiono dalam buku Konsep Dasar Pendidikan Anak Uisa Dini ( 2009 :6 )

Anak  usia  dini  adalah  sosok  individu  yang  sedang  menjalani  suatu  proses

perkembangan dengan cepat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.

Sofyan Hendra dalam buku Perkembangan anak usia dini dan cara praktis

peningkatannya  (2015:1)  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tentang  Sistem

Pendidikan  Nasional  Pasal  1  bahwa :  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  ialah  suatu

pembinaan yang di berikan kepada anak dari sejak lahir hingga berusia 8 tahun

melalui  pemberian  rangsangan  pendidikan  untuk  dapat  membantu

mengembangkan perkembangan dan juga pertumbuhan baik perkembangan rohani

maupun  jasmani  agar  anak  dapat  mempersiapkan  memasuki  pendidikan  yang

lebih lanjut untuk masa depannya.

Yamin dalam buku Panduan PAUD  (2013:1)  Pendidikan Anak Usia Dini

adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai

dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan
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yaitu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut.

Jasmani dan rohani merupakan  fase keseluruhan yang memberikan banyak

peran bagi tubuh  anak  terutama melalui pengalaman gerak, untuk pertumbuhan

dan perkembangan anak secara optimal. Jasmani dan rohani inipun juga sangat

berkaitan  dengan  rasa  percaya  diri  anak  untuk  dapat  memadai  dan  mengatasi

kegagalan yang sering terjadi pada anak yang diakibatkan kurangnya rasa percaya

diri pada anak tersebut. 

Peran seorang guru sangat diperlukan oleh anak dalam  meningkatkan raasa

percaya diri  anak,  percaya diri itu sendiri tidak hanya diberikan  dari guru saja

akan  tetapi anak juga memerlukan dukungan dari  peran  keluarga ,masyarakat,

teman sebaya ,dan lain sebagainya sehingga mampu meningkatkan rasa percaya

diri anak tersebut. 

Dariyo  (2007)  Berpendapat  bahwa  “Percaya  diri  (self-confident)  ialah

kemampuan individu untuk memahami dan meyakini seluruh potensi agar dapat

digunakan  dalam  menghadapi  penyesuaian  diri  dengan  lingkungan  hidup”.

Seseorang yang percaya diri mempunyai inisiatif,  kreatif,  dan optimis terhadap

masa depan,  mampu menyadari  kelemahan dan kelebihan diri  sendiri,  berpikir

positif,  menganggap semua permasalahan pasti  ada jalan keluarnya.  Seseorang

yang tidak percaya diri ditandai dengan sikap-sikap yang cenderung melemahkan

semangat hidupnya, seperti minder, pesimis, pasif, dan apatis

Berdasarkan  definisi  percaya  diri  yang  telah  diuraikan  dapat  disimpulkan

bahwa percaya diri  merupakan keyakinan untuk menunjukkan kemampuan diri

yang dimilikinya tanpa merasakan cemas dalam tindakan yang dilakukannya yang
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mempunyai inisiatif, kreatif dan optimis terhadap masa depan, mampu menyadari

kelemahan dan kelebihan sendiri, berpikir yang positif .

Untuk dapat meningkatkan rasa percaya diri anak tentu kita harus tahu terlebih

dahulu  apa  saja  ciri-ciri  anak  yang  memiliki  rasa  percaya  diri  yang  tinggi.

dibawah  ini  terdapat  teori  yang  menyebutkan  ciri-ciri  yang  dimilki  oleh

anak,yaitu: 

Maslow dalam Hermayanti (2015: 392) Anak yang memiliki ciri-ciri percaya

diri  yaitu:  tidak mementingkan diri  sendiri,  cukup toleran,  tidak membutuhkan

dukungan orang lain secara berlebihan, bersikap optimis, gembira, yang bersifat

produktif,  menyukai  pengalaman  baru,  suka  menghadapi  tantangan,  pekerjaan

yang efektif dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 13 Maret 2019 pukul jam 10:00

WIB yang dilakukan di TK Islam Al-Falah Kota Jambi yang dilakukan pada anak

kelompok B1 yang berjumlah 15 orang anak yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan

10 anak perempuan. Ditemukan adanya permasalahan kurangnya  rasa percaya

diri  belum berkembang secara optimal yang ditandai anak terlihat masih malu,

kurang  aktif ,tidak percaya diri, takut , tidak berani tampil di depan kelas, tidak

mandiri, bahkan enggan untuk bergerak pada saat gurunya meminta anak untuk

mengikuti pembelajaran tersebut sehingga Percaya diri anak belum berkembang

secara optimal. Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas tidak hanya

pada saat anak melakukan kegiatan menari  tetapi terlihat  juga pada saat guru

meminta anak untuk bernyanyi, berdongeng, diminta untuk jadi pemimpin baca

do’a, memimpin senam mengikuti  gerakan yang diberikan guru, malu bertanya

dan menjawab pertanyaan pada guru, malu bermain bersama teman sebayanya.   
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Permasalahan kurangnya rasa percaya diri anak dikelas tersebut dan terdapat

pula beberapa faktor  penyebab kurangnya rasa percaya diri anak itu sendiri yaitu

dari   faktor  keluarga,  faktor  lingkungan  ,  faktor  masyarakat,  teman  sebaya,

kematangan usia,kurangnya dihargai  oleh orang tua terhadap hasil  kemampuan

yang dimiliki oleh anak. 

Berikut ini data hasil observasi awal di TK Islam Al-Falah Kota Jambi bahwa

rasa percaya diri anak perlu ditingkatkan   :

Kategori BB MB BSH BSB Jumlah
Jumlah Anak 12 3 - - 15 Anak 

Persentase 80% 20% - -   100%
       Tabel. 1.1. Nilai Pencapaian Data Presentase Observasi Awal

Dengan  ditemukan  permasalahan  datas  peneliti  berkolaborasi  dengan  guru

untuk dapat menyelesaikan  permasalahan yang terjadi di Taman Kanak-Kanak

terutama meningkatkan rasa percaya diri anak sesuai dengan usianya yaitu dengan

melakukan  pendekatan  pribadi  kepada  anak,  memberikan  rasa  nyaman,

memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan eksplorasi sesuai dengan

keinginannya, membebaskan anak untuk berekspresi.

Peneliti hanya Fokus pada rasa percaya diri  , percaya diri  menjadi hal amat

yang sangat penting bagi anak. khususnya di dalam seni tari,di dalam kegiatan tari

kreatif  anak  juga  akan  dapat  mengembangkan  5  aspek  lainnya  karena  pada

penerapannya  setiap  aspek  berkaitan  dengan  satu  sama  lain,misalnya  dengan

adanya  tari  kreatif  anak  dapat  melakukan  gerakan-gerakan  sehingga  motorik

kasarnya  dapat  berkembang,  aspek  kognitif  anak  dapat  mengingat  gerakan-

gerakan yang akan dia gerakan, aspek bahasa terjadinya interaksi antara anak dan

guru  bahkan  antara  sesama  teman  sebayanya,  aspek  emosi  anak  berkembang

karena anak dapat mengendalikan emosinya selama melakukan gerakan-gerakan



5

menari sedangkan dalam aspek sosial anak dapat belajar bersosialisasi antara guru

dan anak maupun sesama  temannya.

Untuk  dapat  meningkatkan  rasa  percaya  diri  anak  peneliti  dan  guru

menerapkan  dengan  menggunakan  pembelajaran  metode  tari  kreatif  dimana

disana anak akan bergerak dengan bebas sesuai dengan keinginanya agar dapat

mengembangkan ekspresinya,imajinasi, dan eksplorasi anak,  dibawah ini terdapat

beberapa pengertian tari kreatif ,yaitu:

Tari  kreatif  ialah  bentuk  pendekatan  yang  menekankan  pada  kebebebasan

dalam  mengekspresikan  suatu  bentuk  gerakan-gerakan  dalam  melaksanakan

kegiatan tari kreatif.  Model ini dicetuskan pertama kali pada sekitar tahun 1938

oleh  seorang  koreografer  Inggris  keturunan  Hongaria  bernama  Rudolf  Laban

(1879-1958)  dengan  nama  Modern  Educational  Dance atau  lebih  dikenal

educational  dance. Laban (1976:12) pembelajaran tari  di  sekolah umum ( non

kejuruan)  pembelajaran  tari  kreatif  yang  mampu  menyumbangkan  kepada

perkembangan kepribadian anak. Pembelajaran tari kreatif tidak berorientasi pada

hasil  akhir  atau  menghasilkan  sebuah  pertunjukan  yang  bernilai  seni  tinggi

sebagaimana yang diciptakan oleh seorang koreografer. Pernyataan Rudolf Laban

(1976:12)  tersebut  cukup  beralasan,  karena  setiap  anak  memiliki  dorongan

alamiah  untuk  menampilkan  gerakan-gerakan  seperti  ’tarian’ dan  secara  tidak

disadari hal itu merupakan cara yang baik untuk memperkenalkan tari sejak dini

pada diri anak, serta memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan

kemampuan berekspresi secara spontan melalui gerakannya (free dance). dengan

menggunakan  metode  eksplorasi  menjadi  metode  utama  dengan  pendekatan

berpusat  pada  siswa  sebagai  individu  yang  secara  spontan  mampu  untuk
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menemukan  sendiri  (self  discovery).  Pemikiran  laban  tersebut  didukung  oleh

Smith (1994:4)  yang menjelaskan bahwa kontribusi  dalam pengalaman belajar

menari  kreatif  akan  menyumbang  kepada  perkembangan  kepribadian  anak.

Mengajar  dan  belajar  menari  menggunakan  metode  kreatif  tidak  menekankan

kepada  hasil,  namun  kepada  proses  belajar  siswa  dalam  menemukan  dan

menciptakan  gerak tarinya. Laban (1976: 12) Menekankan Bahwa Belajar Menari

Kreatif  Hendaknya  Dapat  Menyumbang  Sesuatu  Yang  Positif  Kepada

Perkembangan Kepribadian Siswa Melalui Proses Belajarnya.

Berdasarkan  uraian  laban  tari  kreatif  merupakan  lebih  menekankan  pada

kebebaan dalam mengeskpresikan suatu bentuk gerakan dalam melaksanakan tari

kreatif.  Pembelajaran  tari  kreatif  yang  mampu  menyumbangkan  kepada

perkembangan kepribadian siswa. Tari kreatif lebih menekankan pada kebebasan

dalam mengekspresikan suatu bentuk gerakan dalam melaksanakan tari kreatif,

pembelajaran tari kreatif tidak berorientasi pada hasil akhir namun kepada proses

belajar siswa dalam menemukan dan menciptakan gerak tarinya

Kusumastuti  (2009:104)  mengatakan  bahwa tari  kreatif  merupakan  bentuk

tarian bergembira  yang di dalamnya mengandung bentuk-bentuk gerakan yang

sesuai dengan kemampuan dan imajinasinya.  

Joyce  dalam  Kusumawardani  (2000:  182  )  mengatakan  bahwa  tari  kreatif

adalah bahwa anak dapat mengungkapkan isi hatinya ke dalam bentuk pernyataan

yang  jelas  dengan  gerak  tubuh  yang  ritmis  dan  indah  sebagai  bahasa

pengungkapanya

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tari kreatif ialah bentuk

gerakan  tari  yang  bergembira  yang  sesuai  dengan  kemampuannya,  dan  dapat



7

mengungkapkan isi hatinya kedalam gerak tubuh yang ritmis dan indah sebagai

bahasa pengungkapannya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti ini mengangkat sebuah judul

yaitu “ Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Metode

Tari Kreatif Di  TK Islam Al-Falah Kota Jambi”

1.2.    Identifikasi Masalah 

         Pada saat observasi awal peneliti melihat beberapa anak yang tidak telihat

tidak bersemangat saat melakukan pembelajaran gerak tari kreatif , banyak peserta

didik masih terlihat malu-malu dalam pembelajaran gerak tari  ,  terlihat kurang

percaya diri , takut bahkan enggan untuk mengikuti gerakan tari sederhana yang

diajarkan oleh guru ataupun peneliti. Maka dari itu peneliti akan melaksanakan

penelitian percaya diri anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan gerak tari kreatif agar

mampu menarik minat siswa  dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang

sedang berlangsung

1.3.   Batasan Masalah

Peneliti ini hanya akan memfokuskan pada  rasa  percaya diri anak usia dini

Peneliti ini dilaksanakan pada anak usia 5-6 tahun. Kegiatan pembelajaran yang

akan diterapkan disekolah adalah kegiatan tari kreatif akan tetapi yang dimaksud

pembelajaran tarian kreatif  yang digunakan oleh peneliti  adalah sesuai  dengan

tema yang ada di sekolah selain itu gerakan tari kreatif ini juga tentu disesuaikan

dengan kemampuan pada diri anak. 
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1.4.      Rumusan Masalah 

 berdasarkan latar belakang   diatas yang telah di uraikan ,maka rumusan

masalah dalam penelitian ini ialah :  

1. Bagaimana  Tingkat  Percaya  Diri  Anak  Sebelum  Diberi  Tindakan

Metode Tari  Kreatif ?

2. Bagaimana Tingkat Percaya Diri Anak Setelah Diberi Tindakan Metode

Tari Kreatif. ?

3. Apakah Dengan   Metode   Tari  Kreatif   Dapat  Meningkatkan  Rasa

Percaya Diri Anak ?

1.5.       Tujuan Masalah 

1. Untuk  Mengetahui  Tingkat  Percaya  Diri  Anak  Sebelum  Diberi

Tindakan Metode Tari Kreatif

2. Untuk  Mengetahui  Tingkat  Percaya  Diri  Anak  Setelah   Diberi

Tindakan Metode Tari Kreatif 

3. Untuk Mengetahui Apakah Tindakan Metode Gerak Tari Kreatif Dapat

Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak

   1.6.   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

 Dapat  membantu  dalam meningkatkan percaya diri pada anak melalui

tari kreatif 

2. Bagi Siswa 

a. Percaya diri anak dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode tari

kreatif 
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b. Anak mendapatkan pengalaman langsung melalui tari kreatif 

c. Anak mampu mengembangkan imajinasi,epslorasinya..

  1.7.  Definisi Operasional 

1. Rasa Percaya Diri 

Rasa  percaya  diri  merupakan  suatu  keyakinan  kuat  atas  kemampuan

segala aspek yang dimilikinya untuk mencapai tujuan hidupnya setiap

mengambil sebuah keputusan dalam melakukan suatu kegiatan.

2. Tari Kreatif 

Tari kreatif adalah suatu metode pembelajaran menari yang menekankan

pada  kebebasan  berekspresi  gerak  kreatif  pribadi  siswa.  Kegiatan  ini

dapat  mendorong imajinasi  individu melalui  kegiatan eksplorasi  yang

diarahkan.sehingga anak memiliki  keberanian dalam mengekspresikan

gerak-gerak tari
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