
i 

 

 

 

 

PENANAMAN NILAI-NILAI KEMANDIRIAN DAN 

KREATIVITAS ANAK USIA DINI PADA TEMPAT 

PENITIPAN ANAK (ONE DAYCARE) DI  PAUD 

TAMAN BELIA CANDI KOTA SEMARANG 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada Universitas Negeri Semarang 

 

Oleh 

Embun Melati Widiasih 

1201413002 

 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 

 



ii 

 

 

 

 
 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 



v 

 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

1. Setiap usaha pasti akan menemui hasil, dan ukuran  hasil akan didapatkan 

berdasarkan berapa banyak upaya yang telah diusahakan. 

2. Memang baik sampai pada akhir perjalanan, tapi proses perjalanan itu 

sendiri lah yang paling penting dibandingkan dengan akhir. (Ursula K. Le 

Guin) 

Persembahan: 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis 

persembahkan kepada: 

1. Bapak Soleman dan Ibu Nurhayati yang senantiasa memberikan semangat 

dukungan dan doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

2. Cempaka Sekar Ayu Lestari dan Azkia Citra Bening Larasati sebagai 

penyemangat dan pelipur hati 

3. Teman-teman PLS UNNES angkatan  2013 yang telah memberikan 

banyak  pengalaman berharga  

4. Saudara,  teman dan sahabat tersayang yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan dukungan 

semangat dan doa selama ini 

5. Almamater Jurusan Pendidikan Nonformal, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan 

pengalaman bermanfaat 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan kepada Allah 

SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, kesempatan, berkah NYA sehingga 

penulis dapat menyelesaikan dengan baik penyusunan skripsi yang berjudul 

“Penanaman Nilai-Nilai Kemandirian Dan Kreativitas Anak Usia Dini Pada 

Tempat Penitipan Anak (One Daycare)   di PAUD Taman Belia Candi”. Skripsi 

ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan pada 

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang. 

Penelitian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa banyak mendapatkan 

bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan 

segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Prof . Dr. Fakhruddin, M.Pd, Dekan Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan ijin penelitian.  

2. Dr. Utsman, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang 

3.  Dosen pembimbing Prof. Dr. Joko Sutarto M.Pd dan Dr. Tri Suminar, M.Pd, 

yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, kebaikan yang luar biasa dan 

selalu sabar membimbing peneliti  

4. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Nonformal yang telah memberikan bekal 

ilmu dan pengalaman selama menuntut ilmu di bangku kuliah 

5. Kepala sekolah PAUD Taman Belia Candi Ibu Wiwik Chitra Pratiwi S.Pd 

dan Koordinator TPA Ibu Lilis Asiana S.Pd yang telah memberikan izin dan 

bantuan serta ilmu dalam penyusunan skripsi ini 



vii 

 

 

 

6. Segenap pendidik dan pengasuh yang ada di Taman Belia candi, terutama 

kepada para informan yang telah bersedia memberikan informasi, sehingga 

pembuatan skripsi ini dapat berjalan lancar. 

7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini, yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. 

Penulis menyampaikan permohonan maaf jika tulisan ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan segala khilaf dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi 

peneliti mengucapkan syukur dan terimakasih atas selesainya skripsi ini dan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 

 



viii 

 

 

 

ABSTRAK 

Widiasih, Embun Melati. 2017. Penanaman Nilai-Nilai Kemandirian Dan 

Kreativitas Anak Usia Dini Pada Tempat Penitipan Anak (TPA) di PAUD Taman 

Belia Candi. Skripsi Jurusan Pendidikan Nonformal, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang.  

Pembimbing Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd dan Dr. Tri Suminar, M.Pd 

Kata Kunci: Kemandirian, Kreativitas, Anak Usia Dini, Tempat Penitipan Anak 

Nilai kemandirian dan kreativitas anak perlu ditanamkan sejak pendidikan 

anak usia dini merupakan tahapan awal anak mulai belajar banyak tentang 

kehidupannya. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah tentang 

bagaimana penanaman nilai kemandirian anak usia dini pada program TPA (one 

daycare) di PAUD Taman Belia Candi dan bagaimana penanaman nilai 

kreativitas anak usia dini pada program TPA (one daycare) di PAUD Taman 

Belia Candi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanaman nilai 

kemandirian anak usia dini pada program TPA (one daycare) yang ada di PAUD 

Taman Belia Candi dan mendeskripsikan penanaman nilai kreativitas anak usia 

dini pada program TPA (one daycare) yang ada di PAUD Taman Belia Candi  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah peserta didik ,pendidik, pengasuh, 

koordinator TPA dan Kepala Sekolah serta orangtua peserta didik. Teknik 

pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Tahapan analisis data yang digunakan ialah pengumpulan data, penyajian data, 

reduksi data dan pengambilan keputusan. 

Hasil penelitian menunjukkan 1) penanaman nilai kemandirian dilakukan 

dengan kegiatan pembiasaan yang dilakukan anak setiap hari dan keteladanan dari 

pendidik serta pembentukan lingkungan yang mendukung dengan muatan materi 

kemandirian setiap harinya sesuai RKH  anak dilatih untuk makan sendiri dan 

semua kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 2) 

Penanaman nilai kreativitas dilakukan dengan kegiatan bermain sambil belajar 

dengan tersedianya APE (alat permainan edukatif) dan berbagai ragam sentra 

dalam pembelajaran setiap hari yang mampu meningkatkan kreativitas anak.  

Simpulan dalam penelitian ini ialah penanaman nilai kemandirian anak usia 

dini dilakukan dengan dukungan dari kegiatan yang dilakukan setiap hari, media, 

materi, metode dan pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan tahapan usia 

perkembangan anak. penanaman nilai kreativitas anak usia dini dilakukan dalam 

semua proses pembelajaran dengan konsep creative play and playing by learning 

dan sarana yang mendukung anak dalam mengembangkan kemampuan dan bakat 

yang dimiliki. Bagi lembaga disarankan untuk meningkatkan lagi kualitas maupun 

kuantitas media atau sarana prasarana misal kelengkapan alat permainan edukatif 

(APE) dan bekerjasama dengan  masyarakat, terkait penanaman nilai kemandirian 

dan kreativitas anak usia dini terutama bagi orangtua yang memiliki anak usia dini 

untuk lebih memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak pada masa usia dini 

agar dapat mengembangkan kemampuan atau bakat anak secara optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup sebagai 

upaya untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki untuk membentuk pribadi 

yang tangguh dan berkarakter. Menurut Munib (2012: 26) Pendidikan dalam arti 

luas berarti suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian 

manusia, yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilannya. 

Pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian individu yang lebih baik. 

Sesuai dengan Undang- Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 ayat 1,  

“...pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara...” 

Pendidikan di Indonesia sendiri terdapat beberapa jalur sesuai dengan UU 

Nomor 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional) Pasal 13 menyebutkan 

bahwa “Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal, dan 

Informal”. Pendidikan itu penting agar bisa meningkatkan moral dan kecerdasan 

bagi generasi penerus bangsa. Pentingnya pendidikan harus disesuaikan dengan 

Tujuan Pendidikan Nasional sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 (Sistem 

Pendidikan Nasional)  Pasal 3 yaitu Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
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bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.  Sesuai 

dengan penjelasan undang-undang diatas maka pendidikan tidak hanya 

menekankan pada segi intelektual saja harus diimbangi dengan karakter dan 

akhlak, karena kecerdasan saja tidak cukup sebagai bekal dalam kehidupan sosial. 

Pendidikan yang baik ialah pendidikan yang didalamnya terdapat nilai-nilai. Nilai 

ialah istilah yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Nilai erat kaitannya 

dengan eksistensi dan kehidupan manusia yang diarahkan pada pembentukan 

pribadi manusia 

Perlunya penanaman pendidikan nilai-nilai karakter harus dilakukan sejak 

dini mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi baik dilakukan 

dalam jalur Pendidikan Formal, Nonformal maupun Informal. Salah satunya yaitu 

Pendidikan Nonformal yang bertujuan sebagai penambah, pelengkap dan 

pengganti Pendidikan Formal. Menurut  Sudjana dalam (Sutarto, 2007: 10) 

pendidikan nonformal merupakan pengejawantahan konsep pendidikan sepanjang 

hayat untuk melayani kebutuhan masyarakat. Implementasi konsep pendidikan 

nonformal dapat berupa aktivitas pendidikan yang terorganisir ataupun tidak, dan 

terlembagakan ataupun tidak. Peserta didik pendidikan nonformal mencakup anak 

usia dini (balita), anak-anak dan remaja, orang dewasa dan lanjut usia. Pendidikan 

nonformal memiliki berbagai layanan  program salah satunya yaitu Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD).   
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Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional) Pasal 1 

Ayat 14 Pendidikan Anak Usia Dini 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. Pendidikan anak usia dini juga disebut dengan istilah 

pendidikan prasekolah. Menurut Nurhalim (2011: 12) tujuan pokok dalam 

pendidikan prasekolah yaitu menyediakan stimulasi, memperkuat kesadaran 

identitas dan menyediakan pengalaman sosialisasi. Fungsi utama pendidikan 

prasekolah bukan persiapan untuk latihan akademik, melainkan merupakan fase 

pertama dari pendidikan seumur hidup. 

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini menurut UU Nomor 20 

Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional) VI Pasal 28 Ayat 3 - 5 menyatakan 

bahwa : (1) PAUD jalur Pendidikan Formal berbentuk TK, RA atau bentuk 

lainnya sederajat. (2) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal berbentuk KB, 

TPA atau bentuk lainnya sederajat. (3) PAUD pada jalur Pendidikan Informal 

berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan. Menurut UU Nomor 137 Tahun 2014 (SNPAUD) pelaksanaan 

Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, 

perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau 

program Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), 

Kelompok Bermain (KB), Tempat penitipan anak (TPA), dan Satuan PAUD  
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Sejenis (SPS). Adapun jenis layanan berdasarkan klasifikasi usia anak usia 

dini antara lain: (a) usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS; (b) usia 2 

- 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan (c) usia 4 - 6 tahun dapat 

melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.  

Keberadaan pentingnya Pendidikan anak usia dini mulai diakui di indonesia 

dengan tingginya angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini.  Angka 

partisipasi pendidikan anak usia dini di kota semarang menurut (Kemdikbud, 

2015) berjumlah  99,95%, dengan rincian jumlah pendidikan anak usia dini (3-6 

tahun) sebanyak 70.527 peserta didik dan jumlah siswa PAUD sebanyak 70.490 

peserta didik. Hal itu menunjukan adanya kesadaran warga indonesia khususnya 

wilayah kota semarang akan pentingnya pendidikan anak pada masa usia dini. 

Pentingnya PAUD dikemukakan (Asmani, 2009: 24) mengutip Feldman 

dikarenakan masa balita merupakan masa emas yang tidak akan berulang dan 

masa penting dalam pembentukan dasar-dasar kepribadian, kemampuan berpikir, 

kecerdasan, ketrampilan dan kemampuan bersosialisasi. Senada dengan pendapat 

Mutiah (2010: 5) pendidikan bagi anak usia dini sangat penting dilakukan, karena 

dalam pendidikan tersebut merupakan dasar bagi pembentukan kepribadian 

manusia, sebagai peletak dasar budi pekerti luhur, kepandaian dan keterampilan. 

Oleh karena itu, Usia dini merupakan saat yang tepat untuk memberikan stimulus 

dalam membentuk karakter kemandirian dan kreatvitas anak usia dini. 

Menurut Mulyasa (2012: 61) PAUD tidak hanya dalam lingkungan 

pendidikan formal, tetapi juga dalam lingkungan nonformal, seperti tempat  
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penitipan anak dan taman bermain. Orangtua dapat lebih kreatif dalam melihat 

perkembangan anaknya melalui PAUD Nonformal, apalagi jika PAUD berbasis 

keluarga dapat terealisasi dengan baik, kesan situasional, adaptif dan fleksibel 

merupakan karakteristik khusus PAUD nonformal. Sebagian besar PAUD 

diselenggarakan melalui jalur Nonformal, dengan berbagai programnya yang 

dilakukan secara fleksibel, adaptif, dan situasional, sebagai langkah awal dalam 

pembinaan dan pengembangan pribadi anak. PAUD Nonformal dilaksanakan 

melalui Tempat penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan bentuk yang 

lain sederajat.  

Senada dengan PAUD Nonformal salah satu layanannya ialah Tempat 

penitipan anak (TPA). TPA atau biasa disebut daycare merupakan salah satu 

bentuk PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program 

pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam tahun. TPA merupakan bentuk layanan PAUD 

yang menggabungkan dua tujuan, yaitu tujuan pengasuhan karena orangtua anak 

bekerja serta tujuan pendidikan melalui program- program pendidikan anak usia 

dini. TPA sebagai solusi terbaik bagi orang tua anak yang keduanya sama-sama 

bekerja. anak-anak di TPA akan aman dan memperoleh pendidikan yang terbaik 

serta pengasuhan dari lembaga sehingga orangtua tidak perlu khawatir tentang 

keadaan anaknya. 

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pengasuhan anak ialah 

kemandirian. Kemandirian seseorang tidak ditandai dengan usia, tetapi oleh 

perilakunya, Kemungkinan saja terjadi anak yang berusia lebih muda dapat lebih 
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mandiri (untuk ukuran seusianya), sementara yang lebih tua belum tentu memiliki 

hal yang sama. Membentuk anak usia dini sebagai pribadi mandiri memerlukan 

proses secara bertahap. TPA merupakan tempat yang tepat dalam melatih 

kemandirian anak karena anak ditinggal oleh orangtuanya dan dititipkan untuk di 

asuh, dengan adanya pengasuhan TPA diharapkan anak bisa lebih mandiri karena 

tidak bergantung akan kehadiran orangtuanya, sehingga TPA dituntut mampu 

untuk menanamkan karakter kemandirian pada anak usia dini.  

Selain kemandirian, aspek lain yang selayaknya dikembangkan sejak dini 

ialah kreativitas. Anak yang mandiri akan cenderung menjadi kreatif sesuai 

pendapat Mahdi dalam penelitian Komala (2015: 37) Pendidikan kemandirian 

adalah pendidikan yang memberikan anak kebebasan penuh untuk kreativitas 

dengan mengetahui insting dan kecenderungan. Hal ini menunjukan erat 

kaitannya antara kemandirian akan memicu kreativitas anak. Kreativitas ini perlu 

dikembangkan sejak dini, karena hal tersebut dibutuhkan oleh setiap individu 

dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupan yang semakin berat 

di masa mendatang. Menurut Mulyasa dalam (2012: 46) bahwa daya imajinasi, 

kreativitas, inovatif dan proaktivitas lulusan PAUD berbeda dengan yang tidak 

melaluinya sehingga keberadaan PAUD turut menentukan keberhasilan tumbuh 

kembang  anak untuk dapat mengoptimalkan potensi dan bakat yang dimiliki 

anak. Pendidikan yang diikuti anak baik di sekolah maupun di tempat pengasuhan 

diharapkan akan lebih cepat berkembang dengan lingkungannya. Baiknya anak 

sejak kecil telah dilatih untuk berpikir kreatif dan bisa lebih mandiri. Hal ini 

dikarenakan pengenalan pendidikan sejak dini mampu menumbuhkan sikap 
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berfikir dan bergerak aktif anak untuk membantu mencapai keberhasilan tumbuh 

kembang anak secara optimal.  

Penelitian ini dilakukan di PAUD Taman Belia Candi di Kota Semarang, 

yang terletak di Jl. Singotoro No.10 A Semarang, Kelurahan Jomblang, 

Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang. PAUD Taman Belia Candi telah 

Terakreditasi oleh BAN-PNF No. 012/SKEP/STSAKR/BAN.PNF/XII/2009, 

dengan prestasi Juara I PAUD Inovatif Tingkat Nasional dan merupakan Pusat 

Unggulan PAUD Tingkat Nasional sekaligus sebagai PAUD Percontohan untuk 

Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak dan Taman Pengasuhan Anak. PAUD 

Taman Belia Candi memiliki dua program yaitu one day school/ one daycare dan 

half dayschool. Program one daycare atau biasa disebut Taman Pengasuhan Anak 

(TPA) ialah kegiatan pengasuhan anak bagi mereka yang ditinggal seharian penuh 

oleh orangtuanya untuk bekerja jadi anak-anak selain mengikuti kelas sesuai 

dengan penggolongan usianya tidak langsung pulang ke rumah melainkan tinggal 

di tempat pengasuhan anak dilanjutkan dengan kegiatan lain, sedangkan program 

half dayschool  ialah anak-anak yang hanya berangkat untuk kegiatan sekolah lalu 

setelah selesai langsung pulang dijemput orangtuanya beragam layanan 

pendidikan yang tersedia (dimulai dari Baby Class & Toddler, Play Group, 

Preschool, Full Dayschool, Pos PAUD dan BKB, serta Taman Bacaan).  

PAUD Taman Belia Candi memiliki konsep pembelajaran yang berbeda 

dengan mengembangkan model pembelajaran yang berpusat pada anak, dengan 

memasukan nilai-nilai karakter budaya bangsa yang menjadi pondasi awal dalam 

membentuk generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga 
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cerdas secara emosi, moral, agama, bahasa, motorik dan keterampilan hidup. 

Adapun beberapa prestasi lainnya yang dimiliki oleh PAUD Taman Belia Candi 

berdasarkan observasi pra penelitian antara lain sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data prestasi PAUD Taman Belia Candi tahun 2011-2016 

No Juara Tahun 

1 Juara I LKN Pengelola Paud Tingkat Kota Semarang  2011 

2 Juara III Lomba Karya Nyata Pengelola Paud Jateng 2011 

3 Juara II LKN Pengelola Paud Tingkat Kota Semarang  2012 

4 Juara II Lomba Karya Nyata Pengelola Paud Jateng 2012 

5 Juara I Lomba Menulis Gambar Kreatif Tingkat Kota Semarang 2013 

6 Juara I LKN Pendidik Paud Kota Semarang 2016 

Berdasarkan keterangan diatas, Alasan Peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian di lembaga pendidikan anak usia dini Taman Belia Candi karena 

Taman Belia Candi merupakan sekolah unggulan dan percontohan tingkat 

nasional di Jawa Tengah untuk mencetak generasi kreatif dan berkarakter dengan 

berbagai keunikan dan kelebihannya. Oleh karena itu, Penilitian ini perlu 

diadakan lebih lanjut untuk mengetahui Penanaman Nilai-nilai Kemandirian dan 

Kreativitas Anak usia Dini pada Program one Daycare di PAUD Taman Belia 

Candi Kota Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini antara lain: 

1.2.1 Bagaimana penanaman nilai kemandirian anak usia dini usia toddler pada 

program TPA (one Daycare) di PAUD Taman Belia Candi Kota Semarang? 
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1.2.2 Bagaimana penanaman nilai kreativitas anak usia dini usia toddler pada 

program TPA (one Daycare) di PAUD Taman Belia Candi Kota Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini antara lain 

1.3.1 Mendeskripsikan penanaman nilai kemandirian anak usia dini usia toddler 

pada program TPA (one Daycare) di PAUD Taman Belia Candi Kota Semarang 

1.3.2 Mendeskripsikan penanaman nilai kreativitas anak usia dini usia toddler 

pada program TPA (one Daycare) di PAUD Taman Belia Candi Kota Semarang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat dua manfaat 

untuk beberapa pihak terkait antara lain: 

1.4.1 Manfaat Penelitian secara Teori 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau sebagai 

referensi bagi para akademisi dan praktisi pendidikan serta menambah wawasan 

dan informasi ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Nonformal, khususnya 

kegiatan pendidikan anak usia dini nonformal terutama tentang penanaman 

karakter kemandirian dan kreativitas pada Anak usia Dini baik melalui proses 

pembelajaran maupun dukungan komponen pendidikan terkait yang di terapkan di 

TPA (One Daycare) Taman Belia Candi Kota Semarang. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis 

Bagi lembaga, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan bagi pihak lembaga untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah di 

dapat dan juga memberi motivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan TPA 

(One Daycare) Taman Belia Candi Kota Semarang agar lebih dikenal oleh 

masyarakat dan banyak mitra lembaga serta membuka kerjasama dalam rangka 

meningkatkan potensi peserta didik. 

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

bagi masyarakat dan dijadikan pengetahuan atau informasi terhadap kajian 

pendidikan anak usia dini nonformal. 

1.5 Penegasan Istilah 

Berkenaan dengan judul “Penanaman Nilai-nilai Kemandirian dan 

Kreativitas Anak usia Dini pada Program Tempat penitipan anak (one Daycare) di 

PAUD Taman Belia Candi Kota Semarang”, maka perlu dijelaskan maksud dari 

istilah-istilah yang dimaksud adalah: 

1.5.1 Nilai 

Menurut Meril dalam Subur (2015: 52) Nilai adalah patokan atau standar 

pola-pola pilihan yang dapat membimbing seseorang atau kelompok ke arah 

satisfaction, fulfilment and meaning. Patokan atau kriteria tersebut memberi dasar 

pertimbangan kritis tentang pengertian religius, estetika dan kewajiban moral. 

Nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan dan  menentukan kelakuan 

seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku. 
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1.5.2 Kemandirian 

Fadlillah dan Lilif (2013: 195) mendefinisikan mandiri adalah sikap dan 

perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas  senada dengan pendapat menurut Mulyasa (2012: 72) kemandirian 

ialah Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas sebagai suatu karakteristik individu yang 

mengaktualisasikan dirinya, menjadi dirinya seoptimal mungkin, dan 

ketergantungan pada tingkat yang relatif kecil, berdasarkan pengertian diatas 

kemandirian ialah kemampuan seseorang dalam kemampuan untuk 

mengaktualisasikan diri seoptimal tanpa bergantung dengan orang lain.  

1.5.3 Kreativitas 

Menurut Fadlilah dan Lilif (2013: 194) kreatif adalah berpikir dan melakukan 

sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

Menurut Clark Moutakis (Munandar, 2009: 18) bahwa kreativitas adalah 

pengalaman mengekspresikan dan mengakutalisasikan identitas individu dalam 

bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam dan dengan 

orang lain. Berdasarkan pernyataan diatas kreativitas ialah kemampuan untuk 

mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru  sesuai dengan ekspresi dan 

aktualisasi diri dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. 

1.5.4 Anak Usia Dini  

Menurut Mulyasa (2012: 20) Anak usia dini ialah individu yang sedang 

mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan 

dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini yang ada dalam 
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penelitian ini ialah anak usia toddler yakni usia mulai dari usia 1-3 tahun sehingga 

usia  ini saat yang tepat dalam menanamkan nilai kemandirian dan kreativitas 

pada anak sejak dini.  

1.5.5 Tempat penitipan anak (One Daycare) 

Tempat penitipan anak menurut Wiyani dan Barnawi (2016: 74) merupakan 

salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan 

anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun.  One daycare atau yang biasa 

dikenal dengan istilah Tempat penitipan anak di PAUD Taman Belia Candi ialah 

Program kegiatan belajar sekaligus pengasuhan anak bagi mereka yang ditinggal 

seharian penuh oleh orangtuanya untuk bekerja, jadi anak-anak setelah mengikuti 

kelas tidak langsung pulang ke rumah melainkan tinggal di tempat pengasuhan. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan memberikan gambaran tentang isi keseluruhan dalam 

skripsi ini, Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:  

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian ini terdiri atas halaman judul,  lembar persetujuan pembimbing, 

lembar pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, prakata, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, dan daftar lampiran 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu:  
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Bab 1 Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu dan teori-teori 

yang melandasi penelitian ini. Beberapa konsep teori yang ada di bab ini 

ialah  konsep dasar pendidikan nonformal, konsep dasar pendidikan anak 

usia dini,  unsur-unsur Tempat Penitipan anak (TPA), konsep dasar 

kemandirian dan konsep dasar kreativitas. 

Bab 3 Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, subyek penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian 

beserta uraian penjelasan tentang masalah yang dirumuskan pada bab 1. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini yaitu tentang daftar pustaka,  dan lampiran-lampiran 

yang mendukung penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pendidikan Nonformal 

Menurut Sutarto (2007: 9) Pendidikan nonformal merupakan pendidikan 

yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan persekolahan yang berorientasi 

pada pemberian layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang karena 

sesuatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan formal di sekolah. Pendidikan 

nonformal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nonformal, diselenggarakan 

bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi 

sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam 

rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Program yang diselenggarakan 

melalui pendidikan nonformal dimaksudkan untuk melayani berbagai kebutuhan 

belajar masyarakat yang karena sesuatu hal tidak memperoleh kesempatan belajar 

di sekolah formal (Coombs,1975). Sasaran program pendidikan nonformal 

mencakup bayi, anak usia dini, remaja, pemuda, orang dewasa dan orang tua.  

Menurut Fakhrudin (2011: 5) tujuan pendidikan nonformal adalah untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan belajar warga masyarakat 

dimana kebutuhan pendidikan sangat beragam, dengan memberikan pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas 

kepribadian, meningkatkan kesejahteraan hidup, membangun kehidupan sosial 

yang dinamis dan terwujudnya kehidupan berpolitik yang partisipatoris. 
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2.1.1 Komponen Sistem Pendidikan Nonformal 

Menurut Sudjana (2008: 88) pendidikan nonformal sebagai suatu program 

yang sistemik memiliki komponen masukan lingkungan (environmental input), 

masukan alat (instrumental input), masukan mentah (raw input) dan masukan lain 

(other input), proses (processes) yaitu interaksi edukasi antara masukan sarana, 

terutama pendidik dengan masukan mentah yaitu warga belajar untuk mencapai 

tujuan program. Kaitan fungsional antar unsur program pendidikan nonformal 

secara sistematik digambarkan sebagaimana gambar berikut: 

 
Gambar 2.1  Keterkaitan Fungsional Unsur Program Sistem PLS 

 

Secara rinci komponen, proses, dan tujuan program pendidikan nonformal 

yang sistematik dibicarakan dalam uraian dibawah ini: 

2.1.1 Masukan Lingkungan (Environmental Input) wujudnya bisa lingkungan fisik 

dan non fisik. Lingkungan dalam program pendidikan nonformal perlu di 

identifikasi dan dianalisis agar bisa menjadi kekuatan dan mampu memberikan 

penguatan kepada kelompok sasaran (peserta didik). 

2.1.2 Masukan Sarana (Instrumental Input), terdiri atas kurikulum atau program 

pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta biaya. 
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2.1.3 Masukan Mentah (Raw Input) ialah peserta didik yang terdiri atas warga 

belajar, peserta pelatihan, peserta penyuluhan, pemagang, jama’ah majlis taklim, 

santri dan sebagainya 

2.1.4 Proses pendidikan melalui pembelajaran adalah interaksi edukatif antara 

masukan sarana, terutama pendidik (tutor, pamong belajar, pelatih, penyuluh, dan 

sebagainya) dengan masukan mentah, yaitu peserta didik, melalui kegiatan 

pembelajaran, bimbingan, penyuluhan dan atau pelatihan. 

2.1.5 Keluaran (Output) adalah lulusan program pendidikan luar sekolah. 

Keluaran yang di evaluasi adalah kuantitas dan kualitas lulusan program setelah 

mengalami proses pembelajaran. Kuantitas adalah jumlah lulusan yang berhasil 

menyelesaikan proses pembelajaran dalam program pendidikan. Kualitas adalah 

perubahan tingkah laku peserta didik atau lulusan meliputi ranah afeksi, kognisi 

dan psikomotor 

2.1.6 Masukan Lain (Other Input) adalah sumber-sumber atau daya dukung yang 

memungkinkan lulusan dapat menerapkan hasil belajar (keluaran) dalam 

kehidupannya.  

2.1.7 Pengaruh (Outcome) adalah dampak yang dialami peserta didik atau lulusan 

setelah memperoleh dukungan dari masukan lain.  

Seluruh komponen unsur program fungsional pendidikan nonformal 

berkaitan satu sama lain dalam proses pelaksanaanya demi mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan. Selain itu dalam mencapai tujuan pembelajaran juga 

dipengaruhi oleh sebuah model pembelajaran seperti halnya pendapat Sutarto 

dalam Proceeding Advances In Social Science, Education And Humanities 
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Research (ASSEHR), Volume 88 yang berjudul Determinant Factors Of The 

Effectiveness Learning Process And Learning Output Of Equivalent Education  

“ .... Scheerens and creemers developed a model that links several levels of the 

education system that contributes to the effectiveness of learning. The model was 

demonstrated that factors in the educational unit level and grade level affect the 

effectiveness of the learning and achievement of learning outcomes. Models that 

have been tested show tgat ultimately focused on learning behavior and 

educational outcomes. The diagram below shows the multilevel contextual 

relationship to improve the quality of the learning process.” 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2 Multilevel Contextual Model for Learning Effectiveness 

Gambar diatas menggambarkan keefektifan model pembelajaran bertingkat 

mulai dari pengelolaan tingkat satuan pendidikan baik kepemimpinan, lingkungan 

kerja, budaya dan pekerjaan akan mempengaruhi pembelajaran sesuai dengan 

faktor latar belakang, pengetahuan, tanggung jawab keahlian, dan perilaku untuk 

mencapai hasil pendidikan. 

Berdasarkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 26 ayat 

(4), tercantum bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, 

lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis 

taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Program pendidikan nonformal 

meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

Education unit level- 

managerial processes of 

educational unit 

(leadership, working 

environment, culture, 

work) learning 

Variable background, 

knowledge, 

commitment to skills, 

attitudes 

Educational 

outcomes 

context 



18 

 

 

 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 

pendidikan lain yang ditujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Salah satunya ialah pendidikan anak usia dini. 

2.2 Anak Usia Dini 

2.2.4 Pengertian Anak Usia Dini 

Masa usia dini merupakan saat yang tepat untuk memberikan stimulus 

terhadap anak untuk membantu anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan 

sesuai dengan tahapan yang dilaluinya. Menurut Mulyasa (2012: 20) Anak usia 

dini ialah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan 

perkembangan. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik dan 

memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan tahapan usianya. Pada masa ini 

stimulasi seluruh aspek perkembangan memiliki peran penting untuk tugas 

perkembangan selanjutnya. Selain pertumbuhan dan perkembangan fisik dan 

motorik, perkembangan spiritual, moral, sosial, emosional, intelektual dan bahasa 

juga berlangsung amat pesat.  

Partini (2010: 2) usia dini juga biasa disebut dengan golden age karena fisik 

dan motorik anak berkembang dan bertumbuh dengan cepat, baik perkembangan 

emosional, intelektual, bahasa maupun moral (budi pekerti). Anak usia empat 

tahun telah mencapai kecerdasan sekitar 50% dan kecerdasan 80% tercapai pada 

usia delapan tahun. Oleh karena itu, banyak pihak begitu memperhatikan 

perkembangan anak usia emas karena tidak akan terulang lagi. 
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Menurut Wiyani dalam (2014: 29) masa usia dini merupakan masa paling 

tepat dalam mengembangkan aspek fisik-motorik, kognitif, sosial-emosi, bahasa, 

moral dan agama. Pengembangan berbagai aspek fisik-motorik, kognitif, sosial-

emosi, bahasa, moral dan agama yang optimal dapat membantu anak usia dini 

dalam menyelesaikan berbagai tugas perkembangannya. Pembelajaran dalam 

pendidikan anak usia dini harus berorientasi sesuai dengan tugas perkembangan 

yang dilewatinya. 

2.2.2 Tugas Perkembangan Anak Usia Dini 

 Tugas perkembangan merupakan tugas yang muncul pada periode tertentu 

dalam dalam rentang kehidupan individu yang berhubungan dengan perubahan 

kematangan, persekolahan, pekerjaan dan pengalaman beragamanya yang 

merupakan prasyarat untuk pemenuhan dan kebahagiaan hidupnya. Tugas-tugas 

perkembangan pada anak usia dini sebagai berikut: 

2.2.2.1 Belajar bermain, hal ini dilakukan saat anak berada 9-15 bulan karena usia 

tersebut tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk berjalan. 

2.2.2.2 Belajar makan-makanan padat, hal ini terjadi pada tahun kedua karena 

umur tersebut sistem alat pencernaan dan alat pengunyah sudah matang. 

2.2.2.3 Belajar berbicara, mengeluarkan suara bermakna serta menyampaikannya 

kepada orang lain. 

2.2.2.4 Belajar buang air kecil dan buang air besar, sebelum usia 4 tahun anak 

pada umumnya belum bisa menahan karena perkembangan syaraf yang mengatur 

belum sempurna 
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2.2.2.5 Belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, melalui pengamatan yang 

dilakukan oleh anak ia mulai dapat membedakan perbedaan jenis kelamin 

2.2.2.6 Mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis, keadaan jasmani anak sangat 

labil dibandingkan orang dewasa. Untuk mencapai kestabilan jasmaniah 

diperlukan waktu usia lima tahun. 

2.2.2.7 Pembentuk konsep sederhana mengenai realitas fisik dan sosial, anak usia 

dini mulai mengamati dan memahami suatu keadaan bahwa setiap benda dan 

orang memiliki ciri-ciri khusus. 

2.2.2.8 Belajar menciptakan hubungan dirinya secara emosi dengan orangtua, 

saudara dan orang lain. Anak mengadakan hubungan dengan orang di sekitarnya 

menggunakan berbagai cara, yaitudengan isyarat, meniru (imitasi) dan 

menggunakan bahasa. 

2.2.2.9 Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, yang berarti 

mengembangkan kata hati. Jika anak bertambah besar, anak harus belajar baik dan 

buruk, serta benar dan salah. 

Menurut Erikson dalam Masnipal (2013: 97) perkembangan manusia 

bergerak melalui serangkaian tahapan. Erikson membagi delapan tahap pokok 

perkembangan manusia, dimana setiap tahap berisi tugas perkembangan unik, dari 

kedelapan tahap tersebut, tiga tahap awal ditujukan untuk anak usia dini yaitu 

tahap trust vs mintrust (lahir - 1,5 tahun) merupakan pandangan anak terhadap 

lingkungan dan pengasuh. Rasa percaya akan berkembang jika kebutuhan anak 

bertemu dengan sikap konsisten dan penuh kasih sayang dari lingkungan. Tahap 

autonomy vs shame and doubt ( usia 1,5-3 tahun) merupakan tahap kemerdekaan/ 
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kebebasan ketika anak ingin melakukan sesuatu untuk mereka sendiri. Tahap 

initiative vs guilt (usia 3-6 tahun) merupakan tahapan dimana anak membutuhkan 

kesempatan untuk merespon secara inisiatif terhadap kegiatan dan tugas-tugas. 

2.3 Pendidikan Anak Usia Dini 

2.3.4 Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini 

Pengertian PAUD sendiri Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini 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, Sedangkan pada 

pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa pendidikan anak 

usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan atau informal. 

Pendidikan anak usia dini memiliki peranan yang penting untuk kehidupan anak 

di masa mendatang. 

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik koordinasi motorik halus dan kasar (Asmani, 20109: 65). 

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan pendidikan anak usia dini ialah upaya 

pembinaan bagi anak usia dini dengan memberi rangsangan  untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan anak dalam memasuki pendidikan selanjutnya.  

http://pendidikananak2.blogspot.com/2012/04/paud-pendidikan-anak-usia-dini.html
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Sama halnya Menurut Partini (2010: 1) penyelenggaran pendidikan anak 

usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir 

sampai dengan usia delapan tahun yang dilakukan melalui upaya pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Usia dini juga biasa disebut dengan golden age karena fisik dan motorik anak 

berkembang dan bertumbuh dengan cepat, baik perkembangan emosional, 

intelektual, bahasa maupun moral (budi pekerti). Anak usia empat tahun telah 

mencapai kecerdasan sekitar 50% dan kecerdasan 80% tercapai pada usia delapan 

tahun. Oleh karena itu, banyak pihak begitu memperhatikan perkembangan anak 

usia emas karena tidak akan terulang lagi.  

PAUD merupakan landasan awal bagi pengembangan pendidikan 

selanjutnya. PAUD menjadi solusi pembentukan moral, agama, sosial, dan spirit 

kompetisi. Sama halnya dengan pendapat Mulyasa (2012: 46) PAUD juga 

menjadi cikal bakal pembentukan karakter bangsa (nation character building), 

sebagai titik awal dari pembentukan SDM yang berkualitas yang memiliki 

wawasan, intelektual, kepribadian, tanggungjawab, inovatif, kreatif, proaktif dan 

partisipatif serta semangat mandiri. Anak-anak yang mengikuti PAUD menjadi 

lebih mandiri, disiplin, dan mudah diarahkan untuk menyerap ilmu pengetahuan 

secara optimal. PAUD sebagai jalan menuju pendidikan dasar sehingga anak 

menjadi lebih mandiri, lebih disiplin dan lebih mudah mengembangkan 

kecerdasan majemuknya. 
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2.3.5 Tujuan dan Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini 

Menurut Mulyasa (2012: 45) PAUD merupakan fondasi bagi dasar 

keperibadian anak. Anak yang mendapatkan pembinaan yang tepat dan efektif 

sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan 

mental yang berdampak pada peningkatan prestasi belajar anak, etos kerja anak, 

dan produktivitasnya sehingga mampu mandiri dan mengoptimalkan potensi 

dirinya. Pendidikan anak usia dini sangat menetukan kesuksesan seseorang di 

masa depan bagaimana seorang merespons berbagai permasalahan yang dihadapi 

dalam setiap langkah kehidupan sangat ditentukan oleh pengalaman dan 

pendidikan yang diperoleh pada saat usia dini. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa pendidikan prasekolah bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik dalam bentuk pengenalan keimanan, ketakwaan, hidup sehat, 

pengenalan kegiatan mandiri, nilai keindahan, peran demokrasi, peran sosial, 

atribut bangsa, dan lingkungan alam melalui kegiatan bermain yang 

menyenangkan. Menurut El-khuluqo (2015: 37) tujuan pendidikan anak usia dini 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sehingga 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun tujuan secara 

khusus bisa berbeda antara satu lembaga dengan yang lain karena pengaruh 

perbedaan agama, ideologi, aliran, latar belakang budaya, kondisi lingkungan 

alam dan lain sebagainya.  

Sesuai dengan beberapa pernyataan diatas disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan anak usia dini ialah untuk membantu pertumbuhan perkembangan 
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jasmani dan rohani anak  mengembangkan kemampuan anak berdasarkan tahap 

perkembangan yang dilaluinya untuk  menyiapkan anak memasuki pendidikan 

selanjutnya dan sebagai dasar bekal anak untuk kehidupan di masa mendatang 

agar menjadi manusia yang memiliki karakter dan kepribadian yang baik dalam 

menghadapi tantangan kehidupan. 

Berdasarkan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan, fungsi dan tujuan PAUD diatur dalam Pasal 61 berikut bunyi 

lengkapnya Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk 

perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Fungsi PAUD 

berkaitan erat dengan tujuan PAUD, sehingga proses pembelajaran pendidikan 

anak usia dini akan mengarah sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 

2.3.6 Jenis – Jenis Layanan Pendidikan Anak Usia dini Nonformal 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 ditetapkan bahwa pendidikan 

anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal 

dan informal. Pendidikan anak usia dini melalui Jalur formal berbentuk Taman 

Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Anfal (RA), pendidikan anak usia dini dalam 

jalur nonformal dapat berbentuk Tempat penitipan anak (TPA), Kelompok 

Bermain (KB) dan bentuk lainnya yang sederajat. Sedangkan, pendidikan anak 

usia dini dalam jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau 

pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 
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Adapun jenis layanan pendidikan anak usia dini yang termasuk jalur 

nonformal antara lain ialah : 

2.3.3.1 Kelompok bermain (play group) 

Kelompok bermain merupakan tempat bermain dan belajar bagi anak-anak 

sebelum memasuki taman kanak-kanak. Kelompok bermain (play group) 

bertujuan untuk  mengembangkan seluruh aspek fisik, mental, emosi dan ssoial 

anak. 

2.3.3.2 Tempat Penitipan Anak (daycare) 

Tempat penitipan anak ialah lembaga kesejahteraan sosial yang 

memberikan layanan pengganti berupa asuhan, perawatan, dan pendidikan bagi 

anak balita selama anak tersebut ditinggal bekerja oleh orangtuanya. TPA 

bertujuan membantu orangtua agar dapat bekerja dengan tenang sehingga anak 

dapat mencapai prestasi optimal. Selain itu, TPA juga berfungsi untuk 

menghindarkan anak dari kemungkinan terlantar pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani rohani dan sosialnya. 

2.3.3.3 Satuan PAUD Sejenis (SPS) 

 Menurut Latif Dkk (2013: 42) Semua layanan PAUD Nonformal selain 

TPA dan KB diberi nama Satuan PAUD Sejenis atau SPS. SPS dapat 

dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini 

yang ada di masyarakat (seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita atau BKB, 

Taman Pendidikan Alquran atau TPQ, Taman Pendidikan Anak Saleh atau 

TAPAS, Sanggar Pendidikan Anak Sekolah atau SPAS, Bina Asa Prasa, Sekolah 

Minggu, Bina Iman, dan semua layanan anak usia dini yang berada di bawah 
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binaan lembaga agama lainnya, serta semua lembaga layanan anak yang berada di 

bwah binaan organisasi organisasi wanita/ organisasi sosial/ kemasyarakatan). 

2.4 Tempat penitipan anak (Daycare) 

2.4.1 Pengertian Tempat penitipan anak (Daycare) 

Tempat Penitipan Anak (TPA) terdapat pada Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 28 merupakan salah satu 

bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam jalur nonformal. TPA atau 

biasa disebut dengan istilah Daycare menurut Wiyani dan Baryani (2016: 74) 

ialah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi 

sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya 

berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya 

karena bekerja atau sebab lain. 

Menurut Kemdikbud (2013: 4)  Tempat penitipan anak (TPA) merupakan 

salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program 

kesejahteraan sosial yang mencakup perawatan, pengasuhan dan pendidikan bagi 

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun ( prioritas anak usia empat 

tahun ke bawah). 

Patmonodewo (2000: 77) menjelaskan bahwa day care merupakan upaya 

terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah mereka selama beberapa 

jam dalam satu hari bilamana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara 

lengkap. Pengasuhan anak masih menjadi tugas dan kewajiban terpenting orang 

tua pada anaknya saat dirumah. 
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  Pelayanan pada TPA ditujukan membantu anak untuk mencapai 

optimalisasi perkembangan pada masa yang dilalui anak, Menurut Mansur 

(2009: 122) pelayanan diberikan dalam bentuk peningkatan gizi, pengembangan 

intelektual, emosional dan sosial.  Sama halnya dalam Indonesian Journal Of 

Early Childhood Education Studies Maria Melita Raharjo Vol 5 No 1 

“...daycare are the most prominent services that can be expected to accomplish 

the task: bringing high quality play, specifically socio-dramatic play, ...” 

Maksudnya tempat penitipan anak disebut sebagai wadah yang tepat untuk 

membantu anak mengembangkan potensi melalui belajar sambil bermain serta 

bersosialisasi dengan teman-temannya. TPA bukan hanya sekedar tempat 

pengasuhan sekaligus sebagai media sosialisasi dan belajar serta bermain bagi 

anak usia dini yang orang tuanya tidak memiliki waktu yang cukup dalam 

mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain. 

2.4.2 Prinsip – Prinsip Pendidikan dalam Tempat Penitipan Anak (TPA) 

TPA merupakan salah satu bentuk layanan PAUD yang berusaha 

mengabungkan dua tujuan, yaitu tujuan pengasuhan karena orang tua anak bekerja 

serta tujuan pendidikan melalui program-program pendidikan anak usia dini. 

Dalam hal ini TPA merupakan solusi terbaik bagi orang tua yang keduanya 

bekerja yang diharapkan anak-anak mereka aman dan memperoleh pendidikan 

yang baik. Oleh karena itu, dasar filsafat pendidikan di TPA dapat dirumuskan 

menjadi: Tempa, Asah, Asih dan Asuh. 
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2.4.2.1 Tempa 

Tempa adalah upaya mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui 

upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga secara teratur dan 

terukur, serta aktivitas jasmani sehingga anak memiliki fisik yang kuat, lincah, 

daya tahan dan disiplin tinggi. 

2.4.2.2 Asah 

Asah berarti memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui 

bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh 

potensinya. Kegiatan bermain yang bermakna, menarik dan merangsang 

imajinasi, kreativitas anak untuk melakukan, mengekplorasi, memanipulasi, dan 

menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. 

2.4.2.3 Asih 

Asih merupakan pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan 

perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan 

perkembangan anak, misalnya dari perlakuan kasar, penganiayaan fisik dan 

mental dan eksploitasi. 

2.4.2.4 Asuh 

Asuh merupakan proses pembiasaan yang dilakukan secara konsisten 

untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak dalam hal: 

(a) Integritas, iman dan taqwa, (b) Patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan, (c) 

Rasa tanggung jawab, jiwa ksatria, dan sportivitas, (d) Jiwa kebersamaan, 

demokratis, dan tahan uji, (e) Jiwa tanggap, daya kritis dan idealisme, (f) Optimis 
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dan keberanian mengambil resiko, (g) Jiwa kewirausahaan, kreatif dan 

profesional. 

2.4.3 Unsur-Unsur Tempat Penitipan Anak (TPA) 

Adapun unsur-unsur komponen pendidikan yang ada di dalam tempat 

penitipan anak (TPA) ini antara lain sebagai berikut: 

2.4.3.1 Peserta didik 

Hoy dan Miskel dalam Sutarto (2012: 47), masukan mentah adalah peserta 

didik yang memiliki bakat, minat, pribadi, kemampuan dan potensi lainnya yang 

akan ditingkatkan agar nanti dapat menghasilkan aktualisasi potensi yang optimal. 

Setiap peserta didik memiliki potensi yang nantinya akan dikembangkan melalui 

proses pembelajaran yang dilaluinya. Peserta didik dalam TPA memprioritaskan 

anak usia empat tahun ke bawah. Sesuai dengan permendikbud 146 tahun 2014 

sasaran dari layanan program tempat penitipan anak ialah anak usia lahir sampai 

dengan enam (0-6) tahun.  

2.4.3.2 Pendidik 

Menurut Latif dkk (2013: 246) pendidik PAUD bertugas di berbagai jenis 

layanan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal, seperti TK/RA, 

KB, TPA dan bentuk lain yang sederajat. Pendidik PAUD pada jalur pendidikan 

nonformal terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh. Undang-Undang No. 

20 tahun 2003 Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang memikul 

tanggung jawab untuk membimbing. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, serta 

melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. 
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Tugas/kewajiban guru adalah sebagai berikut: a) Menjadi teladan bagi 

pembentukan karakter peserta didik; b)Mengembangkan rencana pembelajaran 

sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik; c) Mengelola kegiatan 

bermain untuk peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan dan minat 

peserta didik; 

2.4.3.3 Pengasuh 

Menurut DIRJEN PAUDNI (2015: 42) Pengasuh dituntut untuk 

mempunyai pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab sebagai orang tua 

dalam mendidik dan merawat anak, untuk itu dibutuhkan tenaga penagasuh. 

Tenaga pengasuh adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan 

pelayanan pengasuhan dan perawatan kepada anak untuk menggantikan “peran 

orangtua” yang sedang bekerja/mencari nafkah. 

Pengasuh memegang peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. 

Hubungan kelekatan yang di harapkan terjalin antara pengasuh dan anak yang 

diasuhnya (anak didik) adalah kelekatan yang aman, nyaman dan penuh kasih 

sayang dengan kelekatan tersebut diharapkan anak akan mampu mencapai 

perkembangan yang optimal. Pengasuhan di lembaga dilakukan bersama oleh 

tenaga pendidik yang ada yang ada di TPA. 

2.4.3.4 Kurikulum 

Kurikulum menurut Suyadi (2011: 19) ialah seperangkat panduan yang 

mengatur isi program dan proses pendidikan sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan menurut 

Patmonodewo (2000: 54) kurikulum ialah suatu perencanaan pengalaman belajar 
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secara tertulis, kurikulum itu akan menghasilkan suatu proses yang akan terjadi 

seluruhnya di sekolah. Sesuai pernyataan diatas maka disimpulkan kurikulum 

ialah seperangkat perencanaan pembelajaran yang didalamnya mengatur seluruh 

proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum sebagai acuan dalam menentukan arah 

pembelajaran dan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Kurikulum harus 

dibuat sesuai dengan tujuan dari pendidikan tersebut. Acuan kurikulum yang 

digunakan mengacu standar perkembangan anak sesuai dengan Permendikbud 

Nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD 2013 dan Permendikbud Nomor 

137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. 

Menurut  Kemdikbud (2015: 20) Kurikulum 2013 pendidikan anak usia 

dini memiliki karakteristik tersendiri yaitu (a) Mengoptimalkan perkembangan 

anak, Perkembangan anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, 

kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni distimulasi secara seimbang agar 

seluruhnya mencapai perkembangan yang optimal, (b) Menggunakan 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan 

pendidikan, (c) Menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan 

anak, (d) Memberdayakan peran orangtua dalam proses pembelajaran, (e) 

Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. 

Keberhasilan pembelajaran yang ada tentunya dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang mendukung diantaranya peran tutor/ pendidik. Sesuai dengan 

pendapat Sutarto (2017) dalam Procedding Advances In Social Science, 

Education And Humanities Research (ASSEHR), Volume 88 yang berjudul 
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Determinant Factors Of The Effectiveness Learning Process And Learning Output 

Of Equivalent Education mengatakan bahwa 

 “sucessful implementation of an equal educational learning strategy will 

depend on tutor competence in using methods, techniques and tactics of learning. 

It is believed, each tutor will have the experience, knowledge, ability, skill, and 

even a different view in implementing the learning ..” 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan strategi 

program pembelajaran kesetaraan bergantung pada kemampuan tutor 

menggunakan metode, teknik dan pendekatan dalam pembelajaran. Setiap 

pendidik harus memiliki pengalaman, pengetahuan, kemampuan 

2.5 Kemandirian Anak Usia Dini  

2.5.1  Pengertian Kemandirian Anak Usia Dini  

Menurut Parker (2005: 226) kemandirian ialah kemampuan untuk 

mengelola semua milik kita tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan 

berpikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan untuk mengambil resiko dan 

memecahkan masalah. Kemandirian berkenaan dengan tugas dan keterampilan 

bagaimana mengerjakan sesuatu, bagaimana mencapai sesuatu atau bagaimana 

mengelola sesuatu. Kemandirian juga mencakup kemampuan untuk menyendiri 

dan memikirkan sesuatu dengan pikiran anda sendiri. Kemandirian berkenaan 

dengan kemampuan menyelesaikan sesuatu hal sampai tuntas. Kemandirian 

berkenaan dengan dimilikinya tingkat kompetensi fisik tertentu sehingga 

hilangnya kekuatan atau koordinasi tidak akan pernah terjadi di tengah upaya 
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mencapai sasaran, kemandirian berarti tidak adanya keraguan dalam menetapkan 

tujuan dan tidak dibatasi oleh ketakutan akan kegagalan. 

Anak membutuhkan proses untuk menjadi mandiri dengan cara latihan 

pembiasaan untuk selalu mandiri tanpa bergantung dengan orang lain melalui 

kegiatan-kegiatan sederhana di kelas. Anak yang belum mandiri biasanya rentan 

terhadap kecemasan, ketakutan saat sendirian, selalu ditunggu ibu saat sekolah, 

ingin selalu bersama orang lain, kecemasan melakukan sesuatu tanpa bantuan 

orang lain, serta kecemasan ketika diberi tugas atau pertanyaan yang belum 

dikuasai oleh anak (Kennedy,2004: 6).  

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa kemandirian ialah 

kemampuan ataupun sikap anak dalam melakukan suatu hal secara sadar tanpa 

bantuan orang lain dan siap menerima segala resiko yang terjadi. Anak yang 

mandiri dapat melakukan kegiatannya tanpa bantuan orang lain selagi ia mampu 

melakukannya sendiri. 

Menurut Hogg (2004: 150) hasil kemandirian anak berdasarkan dari 

kumpulan pengalaman, pandangan dan suara serta ketrampilan yang telah 

dimilikinya. Proses kemandirian  membawa intelektualitasnya berkembang 

akalnya, seperti komputer kecil, mengambil dan memilah semua informasi yang 

datang padanya. Kemandirian sangat erat kaitanya dengan kepercayaan diri, 

termasuk untuk membina anak menjadi anak yang mandiri diperlukan 

kepercayaan dari pengasuh bahwa anak memiliki kemampuan untuk melakukan 

suatu hal tanpa dibantu oleh orang lain. 
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2.5.2 Pentingnya Kemandirian Pada Anak Usia Dini 

Perkembangan kemandirian menurut Desmita (2012: 184) merupakan 

masalah penting sepanjang rentang kehidupan manusia. Perkembangan 

kemandirian sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik yang pada 

gilirannya dapat memicu terjadinya perubahan emosional, perubahan kognitif 

yang memberikan pemikiran logis tentang cara berpikir mendasari tingkah laku, 

serta perubahan nilai dalam peran sosial melalui pengasuhan orangtua dan 

aktivitas individu. Secara spesifik, masalah kemandirian menuntut suatu kesiapan 

individu baik kesiapan fisik maupun emosional untuk mengatur, mengurus dan 

melakukan aktivitas atas tanggungjawabnya sendiri tanpa banyak 

menggantungkan diri pada orang lain. 

Menurut Wiyani (2012: 86) mendidik kemandirian anak sejak dini sangat 

penting. Kemandirian akan mendukung anak dalam belajar dan meraih 

kesuksesan masa depan anak. Kemandirian bukan hanya tanggung jawab anak 

namun juga kebutuhan dan hak anak. Kemandirian sudah mulai muncul dan 

berkembang jauh sebelum mencapai tahap dewasa. Hal ini tampak pada kebiasaan 

anak kecil kerap mengatakan ”tidak”. Ini adalah bukti bahwa anak sesungguhnya 

sudah ingin membangun kemandirian dari dalam diri. Namun, seringkali 

lingkungan kurang mendukung perkembangan kemandirian anak. 

Menurut Tri Rahayu (2014)  dalam penelitian peningkatan kemandirian 

dalam menyelesaikan masalah sederhana melalui metode proyek pada anak TK A 

di TKIT Ibnu Khaldun menyatakan kemandirian harus mulai dikenalkan kepada 

anak sedini mungkin. Kemandirian akan menghindarkan anak dari sifat 
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ketergantungan pada orang lain, dan yang terpenting adalah menumbuhkan 

keberanian dan motivasi pada anak untuk mengeksploitasi pengetahuan-

pengetahuan baru. Anak yang mandiri adalah anak yang mampu mengurus dirinya 

sendiri tanpa bantuan orang lain atau dengan sedikit bantuan tetapi tidak 

dilakukan secara terus menerus. 

Kemandirian adalah bagian penting dan menarik dari pertumbuhan anak. 

Mengembangkan rasa bangga terhadap kompetensi anak; menghadapi tantangan 

dan kemampuan bertahan hidup; melakukan percobaan dengan berbagai resiko 

dan menemukan alternatif-alternatif baru dalam melakukan sesuatu; kemampuan 

mengendalikan apa yang terjadi dengan diri sendiri dan belajar menetapkan batas-

batas untuk diri sendiri; semua itu penting jika anak menjadi orang yang otonom 

dan bertanggungjawab kelak ketika dewasa. Penting bagi anak untuk 

mendapatkan kebebasan dan tanggung jawab baru ketika mereka telah siap 

menerimanya. (Parker, 2005: 239).  

Perkembangan kemandirian anak akan terus berkembang dimulai dari usia 

dini sampai ke tahapan selanjutnya hingga akhirnya menjadi sifat relatif tetap 

anak. Tentunya untuk menumbuhkan rasa kemandirian anak butuh dukungan dari 

lingkungan anak baik dari orangtua maupun pendidik dapat menstimulasi anak 

untuk berlatih mandiri sedini mungkin sehingga tidak mengandalkan orang lain 

dan memiliki inisiatif sendiri serta mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya 

di masa depan. 
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2.5.3 Ciri-Ciri Kemandirian Anak Usia Dini 

Menurut Steiberg dalam Desmita (2012: 186) membedakan karakteristik 

kemandirian atas tiga bentuk, yaitu  

2.5.3.1 Kemandirian emosional, yakni aspek kemandirian yang menyatakan 

perubahan kedekatan atau keterikatan hubungan emosi antar individu, terutama 

dengan orang tua atau orang dewasa lainnya yang banyak melakukan interaksi 

dengannya. Contoh kemandirian emosi diantaranya yaitu hubungan antara anak 

dengan orangtua berubah dengan sangat cepat, dengan semakin mandirinya anak 

dalam mengurus diri sendiri pada pertengahan masa kanak – kanak, maka 

perhatian orangtua dan orang dewasa lainnya terhadap anak semakin berkurang. 

2.5.3.2 Kemandirian tingkah laku, yakni suatu kemampuan untuk membuat 

keputusan-keputusan tanpa terlalu bergantung pada bimbingan orang lain dan 

melakukannya secara bertanggung jawab. Kemandirian bertindak dimulai sejak 

usia anak dan berkembang dengan sangat tajam sepanjang usianya.  

2.5.3.3 Kemandirian nilai, yakni kebebasan untuk memaknai seperangkat prinsip 

tentang benar dan salah, baik dan buruk apa yang penting dan tidak penting 

Adapun Anita Lie dan Sarah Prasasti (2004: 4-5) mengemukakan bahwa 

ciri-ciri kemandirian anak usia dini adalah (a) Mampu mengurus diri sendiri, 

artinya anak tidak bergantung pada pelayanan yang diberikan oleh orangtuanya 

untuk mengurus diri anak. Anak mampu mengurus diri sendiri dengan mandiri 

dan tidak selalu meminta bantuan. (b) Mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi, artinya anak ketika melakukan kesalahan dengan orang tuanya anak 

mampu meminta maaf dengan kesadaran anak sendiri tanpa diminta dan 
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diingatkan oleh orangtuanya untuk meminta maaf. (c)  Mampu bertanggung jawab 

atas barang-barang yang dimiliki, artinya anak dapat mandiri ketika 

mempersiapkan diri sebelum sekolah dengan mengambil tas sendiri dan memilih 

perlengkapan sendiri yang akan dibawa ke sekolah. 

Menurut Watkins dalam penelitian Komala (2015: 37) berpendapat bahwa 

seorang anak yang memiliki kemandirian yang tinggi cenderung memiliki gaya 

belajar yang independen dan kreatif, Sedangkan menurut Siswanto dalam 

penelitian Tias Saputri (2016: 8) kemandirian anak terlihat ketika memiliki 

kemampuan untuk memulai hidup mandiri seperti memakai sepatu dan baju 

sendiri, pergi ke kamar mandi sendiri, makan sendiri, anak sudah bermain dan 

bersosialisasi dengan teman, senang bermain dan mengerti bahwa permainan 

memiliki aturan yang mesti ditaati. 

2.5.4 Penanaman Nilai kemandirian anak usia dini 

Membangun dan mendidik kemandirian anak bukanlah pekerjaan yang 

mudah terutama melatih anak mandiri ketika masih di usia dini. Kemandirian 

berkaitan dengan kreativitas sesuai dengan pernyataan (Parker, 2005: 239) bahwa 

mandiri ialah mampu melakukan percobaan dengan berbagai resiko dan 

menemukan alternatif-alternatif baru dalam melakukan sesuatu. Anak yang 

mandiri cenderung bertindak kreatif karena ia percaya pada kemampuan yang 

dimiliki dirinya sendiri dan mampu melakukan tugas tanpa campur tangan orang 

lain. Mengembangkan kemandirian pada pendidikan anak usia dini tidak dapat 

terjadi jika dilakukan sendiri tetapi dilakukan secara holistik integratif dengan 

semua sistem komponen pendidikan yang ada. 
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Kemandirian dibentuk oleh lingkungan, dengan lingkungan yang 

mendukung dan orangtua yang menghargai keberadaan anak akan mampu 

meningkatkan tingkat kemandirian anak. Senada dengan hasil penilitian oleh 

Veny Iswantiningtyas (2015: 4) Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam judul 

Kemandirian Anak Usia Dini bahwa mengembangkan kemandirian tidak hanya 

dilakukan di lingkungan rumah melainkan juga lingkungan sekolah. Sekolah 

menggunakan kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, selain 

itu program kegiatan belajar menanamkan pentingnya pembinaan perilaku dan 

sikap pembiasaan yang baik agar anak menajdi pribadi mandiri dalam kehidupan 

sehari-hari. Sekolah perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian 

sebagaimana yang dikemukakan Desmita (2012: 190) diantaranya (a) 

Mengembangkan proses belajar yang demokratis, yang memungkinkan anak 

merasa dihargai, (b) Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah, (c) Memberi 

kebebasan kepada anak untuk mengekplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin 

tahu mereka, (d) Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, 

tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain, (d) Menjalin hubungan 

yang harmonis dan akrab dengan anak. 

Sikap mandiri juga terangkum dalam salah satu kompetensi sikap dalam 

kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dimana penanaman sikap ini menjadi 

prioritas utama dibandingkan dengan pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan. Sikap mandiri ditunjukan dengan perilaku anak tidak tergantung 

pada orang lain, terbiasa mengambil keputusan secara mandiri, merencanakan, 
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memilih, memiliki inisiatif untuk belajar atau melakukan sesuatu tanpa harus 

dibantu atau dengan bantuan seperlunya. 

Penanaman sikap harus di rencanakan terlebih dahulu dalam proses 

pembelajaran (Kemdikbud, 2015: 16) kompetensi sikap pada kurikulum 2013 

bersifat pembiasaan yang dilakukan guru bersama anak setiap kegiatan rutin 

ataupun kegiatan terstruktur. Kegiatan rutin misalnya kegiatan makan, toileting, 

penyambutan, penjemputan dan sebagainya. Sedangkan kegiatan terstruktur misal 

kegiatan yang dilakukan anak di sentra, area atau kelompok. Nilai atau sikap 

dimasukan ke dalam rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran di 

mingguan maupun harian. Pembiasaan juga dikuatkan dalam standar operasional 

prosedur (SOP) yang diterapkan sehari-hari untuk membangun pembiasaan. 

Penanaman sikap juga disesuaikan dengan tahapan usia dan perkembangan anak. 

Semakin muda usia anak maka modeling guru/ orangtua menjadi sangat dominan.  

2.5.5 Indikator Kemandirian Anak Usia Dini  

Indikator kemandirian anak didasarkan pada ciri-ciri yang menandai anak  

dikatakan mandiri. Adapun indikator kemandirian disini menurut Steiberg dalam 

Desmita (2012:186) yaitu: 

2.5.5.1 Kemandirian emosional 

Anak dapat ditinggal orangtua tanpa menangis, Anak tidak tergantung 

terhadap orang dewasa Anak tidak mementingkan egonya sendiri 

2.5.5.2 Kemandirian tingkah laku 

Anak dapat melakukan sesuatu sendiri, Anak bisa makan dan minum 

sendiri, Anak bisa melakukan kegiatan  kebersihan diri 
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2.5.5.3 Kemandirian nilai 

Anak dapat membedakan benar dan salah, Anak tahu perilaku yang baik 

dan buruk, Anak dapat memprioritaskan hal penting tidak penting. 

Sedangkan menurut Anita Lie dan Sarah Prasasti (2004: 4-5) indikator  

kemandirian anak usia dini adalah antara lain (a) Mampu mengurus diri sendiri, 

Anak dapat melakukan kegiatan sendiri, Anak dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, (b) Mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, Anak dapat 

meminta maaf ketika salah, Anak melaksanakan tugas dengan baik, (c) Mampu 

bertanggung jawab atas barang-barang, Anak membereskan peralatannya sendiri, 

Anak dapat membereskan mainannya  

2.6 Kreativitas Anak Usia Dini 

2.6.1 Pengertian Kreativitas Anak Usia Dini 

Kreativitas menurut Reynold Bean (1995: 4) adalah proses yang digunakan 

seseorang untuk mengekspresikan sifat dasarnya melalui suatu bentuk atau 

medium  sedemikian rupa sehingga menghasilkan rasa puas bagi dirinya; 

menghasilkan suatu produk yang mengkomunikasikan sesuatu tentang diri orang 

tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu kreativitas sangat pribadi sifatnya. 

Kreavitas sebagai wujud ekspresi diri sendiri dengan menjadi diri sendiri. 

Menurut guilford (Masnipal: 222) memandang kreativitas sebagai fungsi dari 

berbagai faktor dan ciri kemampuan intelektual individu. Sifat dan ciri dapat 

dipelajari dari operasi (proses) kognisi, berpikir divergen, konvergen, ingatan dan 

evaluasi melalui simbol, gambar, bahasa,dan perilaku. 
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Menurut Prameswari (2016: 172) anak kreatif ialah anak yang  dapat 

mengembangkan kemampuan berpikirnya dengan baik. Perkembangan  

kemampuan dan kecerdasan membuatnya bersikap dan berperilaku cukup aktif, 

banyak bergerak dan bersuara. Mutiah (2010: 42) mengemukakan bahwa aktivitas 

dan mobilitasnya yang berlebih merupakan wujud kemampuan berpikirnya yang 

serba ingin tahu dan dapat menjadi modal baginya untuk tumbuh menjadi anak 

kreatif. Ciri dan faktor kemampuan individu dapat diamati melalui proses berpikir 

secara divergen, konvergen, menghayati dan merasakan yang terungkap melalui 

bahasa, simbol, gambar atau perilaku motorik. Berdasarkan beberapa pernyataan 

diatas diambil kesimpulan bahwa kreativitas ialah kemampuan untuk 

menghasilkan ide sesuai dengan ekspresi diri sendiri untuk bersikap dan 

berperilaku sesuai keinginan diri sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan.  

Menurut Fadlillah dan Lilif (2013: 123) anak yang kreatif biasanya ingin 

tahu, memiliki minat yang luas dan menyukai kegemaran dan aktivitas yang 

kreatif. Anak kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa percaya diri. 

2.6.2 Pentingnya Kreativitas Pada Anak Usia Dini 

Menurut Masnipal (2013: 222) kreativitas sebagai proses belajar yang dapat 

dipelajari dan dikembangkan.  Kreativitas dimiliki semua individu walaupun 

dengan derajat yang berbeda-beda dapat dipelajari dimanipulasi dengan sengaja 

dan perlu dikembangkan. Usaha dan kerja keras atau determinasi lingkungan 

adalah faktor yang mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan dengan faktor 

bawaan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Pengembangan 

kreativitas juga berpengaruh kepada prestasi akademik individu. Sama halnya 
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dalam Indonesian Journal Of Early Childhood Education Studies Emy Budiartati 

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2016 

‘’Early childhood creativity is a natural inborn creativity. Their natural 

Creativity of  early childhood can be seen from their great curiosity. It is 

evident from the many questions posed to parents to something visible. 

Another example, children curiosity about the incident is also can be seen 

when they are tinkering their toys. The childrens’ creativities that need 

appropriate attention to be developed are the creativity of  art that include: 

drawing, singing, and playing music using simple tool.” 

 

Maksudnya anak usia dini memiliki kreativitas bawaan sejak lahir. 

Kreativitas anak usia dini secara alami dapat dilihat dari rasa keinginan tahuan 

yang tinggi. Ditujukan secara jelas dengan banyaknya pertanyaan anak pada orang 

tuanya terhadap hal yang baru dilihatnya. Kreativitas anak butuh dukungan dan 

perhatian khusus untuk dikembangkan dengan berbagai macam kegiatan. 

Menurut Mulyasa (2012: 92) pendidikan anak usia dini merupakan saat 

yang paling tepat untuk mengembangkan kreativitas diperlukan adanya program-

program permainan dan pembelajaran yang dapat memelihara dan 

mengembangkan potensi kreatif anak. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan 

sebagai berikut 

2.6.2.1 Kreativitas merupakan manifestasi setiap individu. Orang dapat 

mengaktualisasi dirinya dengan berkreasi. Sesuai dengan pendapat Maslow 

tentang teori kebutuhan bahwa aktualisasi diri merupakan kebutuhan pokok pada 

tingkat tertinggi dalam hidup manusia. 

2.6.2.2 Kreativitas merupakan kemampuan untuk mencari berbagai macam 

kemungkinan dalam menyelesaikan suatu masalah. 
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2.6.2.3 Kegiatan kreatif tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan pribadi dan 

lingkungannya, tetapi dapat memberi kepuasan kepada anak. 

2.6.2.4 Kegiatan kreatif dapat menghasilkan para seniman dan ilmuan karena 

faktor kepuasan yang dikembangkan dari kegiatan kreatif ini akan mendorong 

mereka untuk menjadi seseorang yang lebih baik. 

2.6.2.5 Kreativitas memungkinkan setiap anak usia dini mengembangkan berbagai 

potensi dan kualitas pribadiannya. Kreativitas ini dapat menghasilkan ide-ide 

baru, penemuan baru, dan teknologi baru. 

Sesuai pernyataan diatas bahwa setiap anak memiliki daya kreativitas 

masing-masing yang merupakan faktor bawaan, dan kreativitas sendiri dapat 

dikembangkan melaui kegiatan bimbingan maupun pendekatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kreativitas anak karena kreativitas anak bermanfaat bagi 

pengembangan pribadi dan lingkungannya dalam menghadapi tantangan 

kehidupan selanjutnya. 

2.6.3 Ciri-Ciri Kreativitas Anak Usia Dini 

Menurut Munandar (2009: 71) ciri-ciri anak yang memiliki kreativitas  

ditandai antara lain: 

2.6.3.1 Rasa ingin tahu yang luas dan mendalam, Rasa ingin tahu mereka besar, 

karena itu mereka suka mengajukan pertanyaan, dan seakan-akan tidak pernah 

puas dengan jawaban yang diberikan 

2.6.3.2 Sering mengajukan pertanyaan yang baik, anak seringkali bertanya 

tentang suatu hal yang membuat ia penasaran. Semua pertanyaan yang ada 
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dipikirannya akan ditanya kepada orang dewasa ssekitar baik orangtua, saudara 

maupun lingkungan sosialnya. 

2.6.3.3 Memberikan banyak gagasan atau usul terhadap suatu masalah, anak 

akan cenderung mengemukakan pendapatnya jika ia memiliki ide atau gagasan 

terhadap suatu masalah tertentu. 

2.6.3.4 Bebas dalam menyatakan pendapat, anak tidak merasa takut saat 

menyatakan pendapatnya ke orang lain baik terhadap orangtua maupun orang 

dewasa di sekitarnya. bersifat spontan dan cenderung menyatakan pikiran dan 

perasaannya sebagai mana adanya, tanpa merasakan hambatan, seperti tampak 

pada orang dewasa. 

2.6.3.5 Mempunyai rasa keindahan yang mendalam, anak yang kreatif memiliki 

kekaguman terhadap hal-hal yang menurutnya indah dan mengagumkan. 

2.6.3.6 Menonjol dalam salah satu bidang seni, anak kreatif cenderung memiliki 

bakat atau potensi terhadap salah satu bidang seni, misal anak menyukai 

menggambar dan hasil karyanya lebih bagus daripada anak lainnya. 

2.6.3.7 Mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, anak mudah 

dan mengerti memahami suatu masalah dari sudut pandang yang lain, misal anak 

dibiasakan untuk sikat gigi sebelum tidur hal itu dilakukan bukan hanya karena 

perintah dari orangtua tapi karena anak tahu bahwa ia harus menjaga kesehatan 

giginya. 

2.6.3.8 Mempunyai rasa humor yang luas, anak yang kreatif cenderung memiliki 

rasa humor dan tidak monoton serta menyukai hal-hal yang menyenangkan. 
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2.6.3.9 Mempunyai daya imajinasi, Biasanya anak usia prasekolah mempunyai 

daya imajinasi tinggi, yang nyata jika orang dewasa menyempatkan untuk 

mendengar ungkapanungkapan dan mengamati perilakunya. 

2.6.3.10 Orisinal dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah, anak 

mengungkapkan ide dalam menyelesaikan masalah sesuai kehendaknya dan atas 

keinginanya sendiri tanpa perintah orang lain. 

2.6.4 Penanaman Nilai kreativitas anak usia dini 

Menurut Masnipal (2013: 237) Faktor penentu tumbuh dan kembangnya 

kreativitas anak terletak kepada guru, selain kelengkapan sarana, media, dan 

kekayaan sumber belajar anak yang disediakan oleh sekolah/ lembaga itu. Guru 

yang mendidik anak usia dini haruslah sosok kreatif. Guru harus belajar dan 

berusahamenjadikan dirinya sosok kreatif. Guru harus mapu mengembangkan 

pembelajaran berorientasi kreatif. Beberapa usaha guru dalam memancing 

kreativitas anak usia dini (a) Kembangkan tema lebih jauh, lebih luas, lebih dalam 

dan lebih variatif, (b) Gunakan ide-ide untuk meramu suatu yang menarik untuk 

disajikan kepada anak, (c) Suguhkan pembelajaran baru dan selalu diperbaharui, 

(d) Membagi kesempatan bagi anak untuk berpikir, berbuat mandiri sesuai 

kreasinya, (e) Kreativitas muncul melalui berbagai kegiatan yang disukai anak. 

Mulyasa (2012:97) mengemukakan Berikut beberapa cara untuk 

mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran, antara lain: 

2.6.4.1 Pembelajaran yang menyenangkan 

Proses pembelajaran harus menyenangkan agar anak mudah mencapai 

tujuan dan membentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD). 
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Pembelajaran yang menyenangkan bervariasi, memberi kebebasan kepada anak 

untuk berkreasi, menentang dan diminati anak, membuat anak antusias, dan 

banyak bertanya, menunjukan bahwa guru berhasil menciptakan kesan yang 

positif tentang belajar. 

2.6.4.2 Belajar sambil bermain 

Dunia bermain adalah dunia anak, melaui bermain anak dapat mempelajari 

berbagai banyak hal, tanpa disadari dan tanpa merasa terbebani. Unsur bermain 

selalu ada dalam setiap aktivitas anak usia dini. Bermain lebih efektif dan 

menyenangkan serta memudahkan mencapai tujuan pembelajaran dibandingkan 

dengan pembelajaran dikelas. Bermain merupakan cara yang paling baik untuk 

mengembangkan kemampuan anak usia dini, dan merupakan cara alami untuk 

memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Bermain sebagai 

pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan perkembangan usia anak, dan secara 

berangsur-angsur dikembangkan bermain sambil belajar, dan unsur bermainnya 

secara perlahan dikurangi dan unsur belajarnya ditingkatkan. 

2.6.4.3 Interaktif 

Cara belajar siswa aktif, pembelajaran berlangsung atas inisiatif bersama 

antara anak dan guru sehingga guru tidak mendominasi pembelajaran. Pendekatan 

ini sejalan dengan arahan program pengembangan kreativitas bagi anak usia dini, 

yang harus memberikan keleluasaan untuk mencari dan menemukan serta mampu 

menghasilkan sesuatu yang kreatif dengan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. 
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2.6.4.4 Memadukan pembelajaran dengan perkembangan 

Memadukan pembelajaran dengan perkembangan anak usia dini akan 

memberikan kemudahan kepada para pendidik untuk memberikan layanan yang 

tepat sehingga mereka bisa menyajikan pendidikan yang efektif, efisien, produktif 

dan akuntabel. 

2.6.4.5 Belajar dalam konteks nyata 

Belajar dalam konteks nyata menjadi sangat penting  bagi anak  usia dini, 

karena mereka amsih berada dalam tahap perkembangan kognitif pra-operasional 

dan operasional konkret. Eksplorasi terhadap objek langsung dapat membantu 

proses belajar, selain menyenangkan juga dapat mengaktifkan multisensoris anak, 

mulai dari mata, telinga, hidung, lidah dan kulit sehingga akan mudah diingat dan 

dimengerti. 

2.6.5 Indikator Kreativitas Anak Usia Dini  

Adapun Wujud indikator kreativitas pada anak usia dini sebagaimana yang 

dikemukakan Ihat Hatimah dalam (Susanto,  2012: 121) bentuk kreativitas anak 

usia dini, yaitu: 

2.6.5.1 Gagasan/ berpikir kreatif, Berpikir luwes, yaitu anak mampu 

mengungkapkan pengertian lain yang mempunyai sifat sama, Berpikir orisinal 

yaitu anak mampu mengungkapkan jawaban baru, Berpikir terperinci yaitu anak 

mampu mengembangkan ide yang bervariasi, Berpikir menghubungkan yaitu 

anak yang memiliki tingkat kemampuan mengingat masa lalu yang kuat 

2.6.5.2 Aspek sikap, Rasa ingin tahu, yaitu anak senang menanyakan sesuatu, 

Kesediaan untuk menjawab yaitu anak tertarik untuk menjawab pertanyaan-
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pertanyaan ysng dilontarkan pendidik, Keterbukaan yaitu anak yang senang 

berargumentasi, Percaya diri yaitu anak yang berani melontarkan berbagai 

gagasan; tidak mduah dipengaruhi orang lain; kuat pendirian, Berani mengambil 

resiko yaitu anak yang tidak ragu mencoba hal baru 

2.6.5.3 Aspek karya, Permainan yaitu anak yang berani memodifikasi berbagai 

mainan, mampu menyusun berbagai bentuk mainan, Karangan yaitu anak mampu 

menyusun karangan, tulisan atau cerita. 

Sedangkan Menurut Munandar (2009: 71) indikator kreativitas anak 

ditandai antara lain (a) Rasa ingin tahu luas mendalam, Rasa ingin tahu mereka 

besar, mereka suka mengajukan pertanyaan, (b) Memberikan gagasan atau usul 

terhadap suatu masalah, anak cenderung mengemukakan pendapatnya, (c) Bebas 

dalam menyatakan pendapat, anak berani menyatakan pendapatnya ke orang lain, 

bersifat spontan dan cenderung menyatakan pikiran dan perasaannya, (d) 

Mempunyai rasa keindahan yang mendalam, memiliki kekaguman terhadap hal-

hal yang indah dan mengagumkan, (e) Menonjol dalam salah satu bidang seni, 

anak memiliki bakat atau potensi, anak minat pada bidang seni, (f) Mampu 

melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, anak mudah dan memahami 

suatu masalah dari sudut pandang yang lain, (g) Mempunyai rasa humor yang 

luas, anak memiliki rasa humor tidak monoton, menyukai hal-hal yang 

menyenangkan, (h) Mempunyai daya imajinasi, Anak dapat bercerita suatu 

peristiwa, Anak dapat menceritakan kembali, (i) Orisinal dalam ungkapan 

gagasan dan dalam pemecahan masalah, anak mengungkapkan ide dalam 
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menyelesaikan masalah sesuai kehendaknya dan atas keinginanya sendiri tanpa 

perintah orang lain. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan, penulis dapat melihat dan 

menelaah beberapa literatur yang terdapat kesamaan dan perbedaan dengan yang  

penulis lakukan. Dalam tinjauan pustaka ini, merujuk pada beberapa penelitian 

yang pernah dilakukan, antara lain: 

Pertama, Arining Tias Saputri Fakultas Tarbiyah  IAIN Purwokerto yang 

berjudul penanaman nilai keemandirian dan kedisiplinan bagi anak usia dini 

siswa TK B di Kelompok Bermain Mutiara Hati Purwokerto yang merumuskan 

bagaimana konsep pendidikan pra sekolah dalam menanamkan nilai kemandirian 

dan kedisiplinan dengan sasaran anak usia dini siswa B yang berada di Kelompok 

Bermain Mutiara Hati Purwokerto. Penelitian ini lebih menekankan pada  proses 

penanaman nilai kemandirian dan kedisiplinan pada pendidikan prasekolah. 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah terletak 

pada jenis nilai yang ditanamkan  dan subjek yang akan diteliti  yaitu kemandirian 

dan kreativitas dengan subjek anak usia dini TPA PAUD Taman Belia Candi Kota 

Semarang. 

Kedua, Artikel Jurnal Veny Iswantiningtyas Program Studi PG-PAUD FKIP 

Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berjudul Kemandirian Anak Usia Dini 

(Studi Di Taman Kanak-Kanak Tauladan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri) 

yang mendeskripsikan kemandirian anak usia dini di Tk Tauladan Kecamatan 

Pare Kabupaten Kediri. Penelitian ini lebih menekankan pada proses penanaman 
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kemandirian dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, sedangkan 

perbedaannya terletak pada jenis nilai  dan subjek yang diteliti dimana dalam 

penelitian ini hanya nilai kemandirian yang diteliti sedangkan penulis meneliti 

penanaman nilai kemandirian dan nilai kreativitas pada anak usia dini di TPA 

PAUD Taman Belia Candi Kota Semarang. 

Ketiga, Artikel Jurnal Miftakhul Jannah Program Studi Psikologi 

Universitas Negeri Surabaya yang berjudul Perkembangan Kemandirian Anak 

Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) Di Taman Kanak-Kanak Assalam Surabaya 

menjelaskan tentang  perkembangan kemandirian sesuai dengan tahap usia yang 

dilaluinya dengan subjek anak usia dini (usia 4-6 tahun) TK Assalam Surabaya. 

Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus dalam penanaman nilai 

kemandirian dan kreativitas anak usia dini di TPA PAUD Taman Belia Candi 

Kota Semarang. 

Keempat, skripsi Tri Rahayu Program Studi PAUD FIP Universitas Negeri 

Yogyakarta yang berjudul Peningkatan Kemandirian Dalam Menyelesaikan 

Masalah Sederhana Melalui Metode Proyek Pada Anak TK A di TKIT Ibnu 

Khaldun yang menjelaskan tentang cara meningkatkan kemandirian anak TK A di 

TKIT Ibnu Khaldun dalam menyelesaikan masalah melalui metode proyek. 

Adapun perbedaannya penelitian ini lebih fokus dalam penanaman nilai 

kemandirian dan kreativitas anak usia dini di TPA PAUD Taman Belia Candi 

Kota Semarang. 

Kelima, Artikel Jurnal Komala Program Studi PG PAUD STKIP Siliwangi 

Bandung yang berjudul Mengenal Dan Mengembangkan Kemandirian Anak Usia 



51 

 

 

 

Dini Melalui Pola Asuh Orang Tua Dan Guru yang menjelaskan tentang 

kemandirian anak usia dini dan upaya mengembangkan kemandirian anak usia 

dini melalui pola asuh baik dari orang tua maupun dari guru di sekolah. Adapun 

perbedaannya ialah jika dalam artikel penelitian kemandirian dikembangkan 

melalui pola asuh dari orang tua dan guru sedangkan dalam penelitian ini ialah 

upaya menanamkan nilai-nilai kemandirian dan kreativitas anak usia dini pada 

program Tempat Penitipan Anak di PAUD Taman Belia Candi Kota Semarang. 

2.8 Kerangka Berpikir 

Pendidikan dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu pendidikan formal, 

informal dan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal dapat dijadikan 

pengganti, penambah, dan pelengkap. Pendidikan nonformal merupakan salah 

satu paket lengkap mencakup pendidikan anak usia dini sampai pendidikan orang 

dewasa. Pendidikan merupakan proses penanaman nilai- nilai dan ilmu 

pengetahuan untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang berkarakter dan 

berakhlak mulia. Pendidikan anak baiknya dimulai sejak dini, karena usia dini 

merupakan usia emas dimana anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan 

yang sangat pesat dimana kemampuan otak anak hampir mencapai 80%, sehingga 

anak bisa mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki sejak dini. Pendidikan 

anak usia dini memiliki tujuan untuk membantu anak dan merangsang anak untuk 

mencapai tumbuh kembangnya secara optimal sesuai dengan tahapan yang 

dilaluinya. Menurut Latif Dkk (2013: 81)  Kegiatan pembelajaran berorientasi 

pada pengembangan kecakapan hidup anak, yaitu membantu anak menjadi 
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mandiri, disiplin, mampu bersosialisasi dan memiliki keterampilan dasar yang 

berguna bagi kehidupannya kelak. 

 Pendidikan anak usia dini melalui jalur nonformal antara lain ialah, KB, 

TPA dan SPS (satuan PAUD sejenis). TPA ialah tempat penitipan anak dimana 

biasanya anak yang biasa dititipkan TPA ialah anak yang kedua orangtuanya 

bekerja dengan tujuan agar anak mendapat pengasuhan yang layak dan 

mendapatkan pendidikan serta bersosialisasi dengan teman-temannya. Anak TPA 

mulai belajar mandiri saat ditinggal orangtuanya karena anak ditinggal tanpa 

pendampingan orangtua melalui pendidikan TPA akan mulai belajar mandiri dan 

dengan kemandirian yang ia lakukan akan memunculkan sikap kreativitas anak. 

Anak yang mandiri mampu melakukan kegiatan sendiri sehingga ia bisa 

menemukan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri. Kemandirian yang 

dimiliki sang anak memicu kreativitas anak, karena ia melakukan kegiatan 

sendiri tanpa bantuan orang lain menstimulasi ia untuk berpikir kreatif sehingga 

menghasilkan suatu karya/ produk dari dirinya sendiri. Pendidikan nilai 

kemandirian dan kreativitas penting untuk dipupuk sejak dini agar anak 

memiliki bekal untuk menghadapi masa depannya. Kemandirian dan kreativitas 

anak akan terbentuk dengan dukungan seluruh sistem komponen pendidikan 

TPA yang saling mempengaruhi. Berikut merupakan kerangka berpikir, 

penanaman nilai kemandirian dan kreativitas anak usia dini ialah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

Pendidikan Nonformal 

Penanaman Nilai Pada Anak  usia dini 

Indikator Anak Kreatif 

a. Anak Memiliki rasa ingin tahu  

b. Anak mampu menyatakan 

pendapatnya  

c. Anak memiliki daya imajinasi 

d. Anak memiliki ketertarikan 

dalam salah satu bidang seni 

e. Anak mampu melihat suatu 

masalah dengan berbagai sudut 

pandang 

Indikator Anak Mandiri 

a. Anak memiliki rasa percaya diri 

b. Anak dapat melakukan kegiatan 

sehari-hari tanpa bantuan  

c. Anak mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya 

d. Anak mampu  menyelesaikan 

masalahnya sendiri 

e. Anak mampu melakukan 

kegiatan sesuai dengan 

pilihannya 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

5.1.1 Penanaman Nilai Kemandirian Anak Usia Dini di PAUD Taman Belia 

Candi dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui pembiasaan kegiatan 

atau aktivitas rutin setiap hari, keteladanan yang dicontohkan oleh pendidik/ 

pengasuh, membangun lingkungan yang mendukung dalam melatih kemandirian 

anak dan semua kegiatan disesuaikan dengan tahapan pencapaian usia 

perkembangan anak. Selain itu proses pembelajaran juga turut mempengaruhi 

proses penanaman nilai kemandirian anak antara lain meliputi pendekatan 

saintifik yang digunakan, media baik bahan dan materi dalam RKH maupun 

media audio dan visual, metode yang digunakan seperti metode bercerita, metode 

demonstrasi, metode bermain, metoder karya wisata dan metode sentra lingkaran 

dan materi pembelajaran yang mencakup nilai mandiri dalam muatan materi yang 

tercantum di RKH/RPPH juga turut mendukung mewujudkan kemandirian pada 

anak usia dini di Taman Belia Candi.  

5.1.2 Penanaman Nilai Kreativitas Anak Usia Dini di PAUD Taman Belia Candi 

dikembangkan melalui pembelajaran yang digunakan dengan mengangkat konsep 

creative play and playing by learning dengan mengembangkan permainan yang 

kreatif dan bermain sambil belajar sebagai upaya mengembangkan kreativitas 

anak. Keseluruhan proses pembelajaran juga turut mempengaruhi proses 



112 

 

 

 

penanaman nilai kreativitas anak antara lain meliputi pendekatan saintifik yang 

digunakan, media baik bahan dan materi dalam RKH maupun media audio dan 

visual, metode yang digunakan seperti metode bercerita, metode demonstrasi, 

metode bermain, metode karya wisata dan metode sentra lingkaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran membuat anak memiliki banyak 

pengalaman dan informasi tentang hal-hal baru melalui cara bermain dan 

kelengkapan sarana alat permainan edukatif (APE) yang menjadi salah satu media 

dalam mengembangkan kreativitas yang dimiliki anak usia dini di Taman Belia 

Candi.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, ada 

beberapa saran yang diharapkan yang dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-

pihak yang terlibat antara lain sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi lembaga disarankan untuk meningkatkan lagi kualitas maupun 

kuantitas media atau sarana prasarana misal kelengkapan alat permainan edukatif 

(APE) agar anak bisa bermain sambil belajar dan mendapatkan pengalaman yang 

lebih banyak lagi dan dapat mengembangkan kemampuan anak agar lebih 

optimal.  

5.2.2 Bagi masyarakat, terkait penanaman nilai kemandirian dan kreativitas anak 

usia dini terutama bagi orangtua yang memiliki anak usia dini untuk lebih 

memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak pada masa usia dini agar dapat 

mengembangkan kemampuan atau bakat anak secara optimal. 
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