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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah yaitu suatu pendidikan yang diharapkan bisa mewujudkan terciptanya 

masyarakat terdidik. Sebagai suatu bagian menurut tripusat pendidikan, sekolah 

sangat berperan dalam proses pendidikan. Pendidikan sudah berkembang seiring 

dengan perkembangan zaman. Kuantitas pendidikan semakin meningkat. Hal itu 

bisa ditinjau menurut jumlah sekolah yang semakin banyak. 

Bertambahnya kuantitas pendidikan itu bisa menjadi patokan menurut 

meningkatnya kualitas pendidikan. Banyak sekolah yang belum bisa 

memberitahukan menjadi taman pendidikan sebagaimana yang disuarakan Bapak 

Pendidikan Indonesia; Ki Hajar Dewantara. Ruangan kelas untuk proses 

pembelajaran yang sangat menjenuhkan bagi siswa. Berbagai upaya dilakukan 

praktisi pendidikan buat mengganti kerangka berpikir pendidikan diantaranya 

menggunakan melakukan aneka macam penemuan menurut teori-teori pendidikan 

yang sudah terdapat tetapi permanen saja kasus-kasus pembelajaran atau proses 

pendidikan belum bisa teratasi. 

 Pada dasarnya kesalahan pada pendidikan sebagian besar terletak dalam 

praktik. Pada waktu proses kegiatan pembelajaran harus jauh dari upaya 

menjejalkan pengetahuan kedalam otak anak. Pengetahuan yang diberikan secara 

berlebihan akan mengganggu pemahaman dan melelahkan otak anak. Menjejali 

otak anak dengan sejumlah besar informasi dan pengetahuan malah akan 

mematikan kecerdasan. Anak harus dipandang sebagai manusia yang sedang 

berkembang dan memiliki potensi, bukan menjajalkan materi pelajaran atau 

memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta. 

Guru harus melibatkan siswa untuk aktif mengembangkan potensi dirinya. 

Setiap siswa adalah anak yang aktif dan mempunyai potensi dasar untuk ditumbuh 

kembangkan. Tugas pendidik yaitu mengaktifkan siswa, baik secara fisik, mental, 

intelektual, emosional, maupun sosialnya, sehingga potensi dirinya dapat tumbuh 

dengan lebih baik. 
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Sasaran pendidikan merupakan upaya memajukan dan meningkatkan sumber 

daya manusia siap memperbaiki kehidupanya, baik dalam skala pribadi, 

masyarakat maupun bangsa. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 bab 1 

pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.  

Dalam setiap proses kegiatan belajar, selalu akan mencakup tiga komponen 

penting yang saling terkait satu sama lain. Tiga komponen itu sangat penting dan 

saling terkait itu adalah materi yang akan diajarkan, proses pembelajaran dan hasil 

proses pembelajaran tersebut. Ketiga aspek ini sama pentingnya karena 

merupakan satu kesatuan yang membentuk lingkungan pembelajaran. Satu hal 

yang selama ini dirasakan dan dialami adalah kurangnya pendekatan yang benar 

dan efektif dalam menjalankan proses pembelajaran. Namun, di sekolah para 

pendidik banyak yang terpaku pada materi dan hasil pembelajaran.  

Selama ini, proses pembelajaran di ruang kelas sering kali peserta didik hanya 

dianggap sebagai sebuah tempat kosong yang harus diisi dengan berbagai ilmu 

pengetahuan atau informasi apapun yang dikehendaki oleh guru. Tidak semua 

pendidik benar-benar memperhatikan aspek perasaan atau emosi siswa, serta 

kesiapan mereka untuk belajar, baik secara fisik maupun psikis.  

Praktik kegiatan pembelajaran sering terjadi apabila guru sudah masuk ke 

kelas kemudian siswa disuruh untuk duduk tenang dan diam, kemudian guru 

langsung mengajar tanpa melihat bagaimana kondisi siswa. Hal ini membuat 

suasana pembelajaran menjadi kaku dan membosankan. Pembelajaran yang 

berlangsung memaksa ini menciptakan suasana yang tidak nyaman, menimbulkan 

suasana yang menegangkan, dan bahkan bisa menjadikannya gagal.  

Belajar dalam suasana seperti ini sudah tidak efektif lagi jika dilihat dari hasil 

yang dicapai. Sebab, siswa yang dididik dengan metode dan strategi yang 
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demikian justru akan menjadi generasi yang penuh ketegangan, mudah stres, dan 

tidak mampu memecahkan masalah dalam kehidupannya.  

Banyak siswa yang cerdas secara intelektual, tetapi tidak bisa mengendalikan 

sisi emosionalitas, sehingga kehilangan kesempatan untuk hidup lebih bahagia 

dan menyenangkan. Oleh karena dari itu, unsur kebahagiaan dalam proses 

pembelajaran menjadi hal yang penting. Berangkat dari hal di atas, maka 

timbullah konsep pembelajaran yang berbasis menyenangkan yaitu disebut 

dengan pembelajaran berbasis edutainment. Konsep ini diharapkan mampu 

menjadi solusi permasalahan dalam proses pembelajaran yang sering terjadi. 

 Hamruni menjelaskan bahwa dalam edutainment  aktivitas pembelajaran tidak 

dalam wajah yang menakutkan tetapi dalam wujud yang humanis dan dalam 

interaksi edukatif terbuka dan menyenangkan. Interaksi edukatif seperti ini akan 

membuahkan aktivitas belajar yang efektif dan menjadi kunci utama suksesnya 

sebuah pembelajaran konsep dasar edutainment .  

Menurut Ratna Pangastuti, berusaha untuk mampu memecahkan persoalan 

tersebut, yaitu suatu konsep yang memadukan dua unsur, pendidikan (education) 

dan hiburan (entertainment). Perpaduan antara hiburan dan bermain ini mengacu 

pada sifat alamiah anak yang dunianya merupakan dunia bermain. Bagi anak, 

jarak antara belajar dengan bermain begitu tipis. Pendekatan edutainment  ini juga 

dilandaskan hasil riset cara kerja otak. Penemuan-penemuan terbaru ini 

menunjukkan bahwa anak didik akan belajar efektif bila dalam keadaan bahagia 

dan bebas dari tekanan atau revolution learning, dimana pelaksanaannya lebih 

mengedepankan kesenangan dan kebahagiaan dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Adapun kegiatan belajar mengajar yang diterapkan dengan menggunakan 

suasana bermain dan bereksperimen sehingga belajar tidak lagi membosankan dan 

kondisi tertekan, namun justru akan menjadi sarana bermain yang edukatif dan 

menyenangkan bagi anak didik. Pembelajaran dengan pendekatan edutainment  

yaitu pembelajaran yang memadukan muatan pendidikan dan hiburan secara 

harmonis. Sehingga proses pembelajaran akan berlangsung menyenangkan, 

sehingga siswa tidak mudah jenuh dan  bosan ketika didalam kelas. Konsep 
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edutainment  tentu sangat menarik bila dikembangkan dengan sistematis dan 

terstruktur. Jika berjalan dengan baik, tentu suasana pembelajaran di kelas akan 

berubah, dari sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang menyenangkan, dari 

sesuatu yang membosankan menjadi membahagiakan, atau dari sesuatu yang 

dibenci sebagai sesuatu yang dirindukan oleh anak didik. 

Pembelajaran berbasis alam yaitu pembelajaran yang dilakukan pada 

lingkungan  yang berbasis alam selain mengembangkan kemampuan problem 

solving juga dapat meningkatnya harga diri dan rasa diri pada anak (Taylor, Kuo, 

Spencer, & Blades, 2006:9).  

Pembelajaran berbasis alam juga memungkinkan anak untuk terhubung dan 

merasa lebih dekat kepada Tuhan untuk motivasi diri untuk melestarikan alam 

sebagai bentuk rasa hormat kepada ciptaan Tuhan (Kunchamboo, Lee, & Brace-

Govan, 2017:186).  

Kemudian, Pembelajaran berbasis alam juga memiliki pengaruh yang positif 

pada perilaku lingkungan (Collado, Corraliza, Staats, & Ruíz, 2015:9). Hal ini 

didukung oleh studi terdahulu bahwa kegiatan berbasis alam yang dilakukan 

melalui kegiatan memetik, menanam, merawat buah dan sayuran dapat 

meningkatkan sikap pro-lingkungan anak (Lohr & Pearson-Mims, 2005; Wells & 

Lekies, 2016:59).  

Pembelajaran ini menerangkan bahwa faktor lain juga menjadi pertimbangan 

pada pembelajaran perilaku ekologi anak dengan alam. Lingkungan alam 

dianggap sebagai sebuah lingkungan yang terbuka dan terus berubah dan 

dimungkinkan untuk anak memperoleh kebebasan, gerakan kasar dan kontak 

dengan unsur-unsur alam (Bento & Dias, 2017:15). Oleh karena itu, model ini 

dapat memunculkan keaktifan anak dalam mengeksplor lingkungan alam seperti 

mengamati, menyelidiki dan mempelajari lingkungan. Kegiatan itu untuk 

mengembangkan kemampuan problem solving anak yang menjadikan anak 

sebagai sarana pembelajaran aktif di mana anak harus melakukan sesuatu yang 

disengaja untuk belajar daripada secara pasif dalam informasi yang disediakan 

sebab pembelajaran aktif secara konsisten telah ditemukan menjadi pembelajaran 

yang lebih efektif dari pada pembelajaran pasif (Mannasis, 2012: 4).  
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Proses menyelidiki dan mengeksplorasi terhadap lingkungan alam pada model 

pembelajaran berbasis alam sejalan dengan proses problem solving yang lebih 

menekankan pada penggunaan proses ilmiah secara efektif pada anak  melakukan 

suatu penyelidikan terhadap suatu objek atau peristiwa tertentu yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya.  

Perkembangan bahasa anak meliputi empat aspek yaitu aspek 

mendengarkan/menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dari keempat aspek 

ini berkembang berkelanjutan dengan pengertian bahwa aspek membaca dan 

menulis terbentuk dari kemampuan aspek menyimak dan berbicara lebih dahulu 

atau bahasa oral (Jalongo, 2007:134). Kemampuan berbahasa pada anak usia 4-6 

tahun berdasarkan Permendiknas No.58 tahun 2009 tanggal 17 September 2009 

tentang standar tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak meliputi: 

menerima bahasa, mengungkapkan bahasa dan keaksaraan.   

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan sebagian besar Raudhatul Athfal 

di kudus masih menggunakan lembar kerja anak dan pembelajaran masih didalam 

kelas, maka perlu adanya suatu pembelajaran yang menarik yang dapat 

menyenangkan anak didik dan dapat menumbuhkan minat belajar anak didik. 

Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian Research and Development 

dengan judul “Pengembangan model pembelajaran edutainment  berbasis alam 

untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak Raudhatul Athfal di Kudus” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Kegiatan pembelajaran Sebagian besar masih dilakukan didalam kelas 

sehingga membuat anak didik mengalami kejenuhan dikarenakan proses 

belajar mengajar monoton didalam kelas; 

2. Proses pembelajaran yang dilakukan pendidik kurang menarik untuk 

meningkatkan kemampuan yang dapat mengembangkan model pembelajaran 

edutainment  berbasis alam yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa 

anak Raudhatul Athfal; 
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3. Di Raudhatul Athfal belum adanya pengembangan model pembelajaran 

edutainment  berbasis alam yang dapat mengembangkan kemampuan 

berbahasa anak; 

4. Pendidik belum mengembangkan model pembelajaran edutainment  berbasis 

alam yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak; 

5. Pendidik Sebagian besar masih menggunakan lembar kerja anak dalam proses 

pembelajaran sehingga anak kurang mendapatkan pengalaman Ketika proses 

pembelajaran. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, beberapa batasan masalah yang dikemukakan sebagai 

berikut : 

1. Pengembangan model pembelajaran yang dikembangkan berupa pedoman 

model pebelajaran edutainment  yang berisi sesuai tema dan pembelajaran 

dilakukan disekitar lingkungan sekolah; 

2. Pembelajaran yang dikembangkan menggunakan model pembelajaran 

edutainment  berbasis alam yang diharapkan dapat meningkatkan Bahasa anak 

usia dini; 

3. Desain pembelajaran edutainment  berbasis alam untuk meningkatkan 

kemampuan Bahasa. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah untuk penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebutuhan model pembelajaran edutainment  berbasis alam untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa  anak Raudhatul Athfal di Kudus.  

2. Bagaimana desain pengembangan model pembelajaran edutainment  berbasis 

alam untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini 

kelompok B Raudhatul Athfal di Kudus? 
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3.  Bagaimana kelayakan pengembangan model pembelajaran edutainment  

berbasis alam untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini 

kelompok B Raudhatul Athfal di Kudus? 

4. Bagaimana evektivitas pengembangan model pembelajaran edutainment  

berbasis alam untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini 

kelompok B Raudhatul Athfal di Kudus? 

 

1.5 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah untuk penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Analisis kebutuhan model pembelajaran edutainment  berbasis alam untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak Raudhatul Athfal di Kudus. 

b. Menyusun desain pengembangan model pembelajaran edutainment  berbasis 

alam untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini 

Raudhatul Athfal di Kudus? 

c.  Menganalisis kelayakan pengembangan model pembelajaran edutainment  

berbasis alam untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini 

Raudhatul Athfal di Kudus? 

d. Menganalisis kelayakan evektivitas pengembangan model pembelajaran 

edutainment  berbasis alam untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada 

anak usia dini Raudhatul Athfal di Kudus 

 

1.6 Manfaat Penelitian Pengembangan 

Penelitian ini berguna buat membuatkan proses pembelajaran menurut segi 

teoritis juga segi praktis.  

1. Secara teoritis, penelitian ini dibutuhkan bisa dipakai menjadi referensi atau 

bahan kajian pada pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya pada 

pengembangan dilembaga pendidikan.  

2.  Secara praktis, output penelitian ini dibutuhkan bisa berguna buat: 
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a. Bagi Kepala Madrasah 

Dapat dijadikan acuan buat merumuskan kebijakan pendidikan yang 

berkaitan menggunakan proses pembelajaran. Serta menjadi bahan 

pertimbangan pada memperbaiki sistem pembelajaran yang akan datang.  

b. Bagi pendidik  

Memberikan semangat kepada pendidik-pendidik lain untuk 

mengembangkan bahan ajar dalam rangka memperbaiki proses 

pembelajaran.  

c. Bagi peserta didik 

Dapat sebagai satu tolak ukur buat mengikuti aktivitas pembelajran 

yang lebih konseptual pada menciptakan pemikiran yang matematis. Serta 

menaruh pengalaman baru pada proses pembelajaran. 

d. Bagi sekolah  

Khususnya penyelenggara pendidikan, bisa menaruh model terhadap 

kebijakan sekolah pada pengembangan sekolah menggunakan menerapkan 

metode edutainment . 

e. Bagi peneliti  

Menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan tentang 

penelitian pengembangan (research and development) dan pengembangan 

bahan ajar. 

 

1.7 Spesifikasi Produk  

Model pembelajaran dan pedoman pembelajaran yang dimaksut dalam 

penelitian ini menggunakan bahan alam yang ada dilingkungan sekitar.  

Untuk spesifikasi produk yang diharapkan dihasilkan dalam penelitian berupa 

pedoman model pembelajaran edutainment  ini adalah: 

1. Desain  

a. Ukuran Buku 

 Ukuran buku yang digunakan dalam pembuatan model pembelajaran dan 

pedoman pembelajaran adalah A5 yaitu 20 cm x 14,5 cm.  
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b. Ukuran huruf 

 Ukuran huruf yang digunakan dalam buku ajar ini adalah 12 point.  

c. Bentuk Huruf 

1)  Menggunakan bentuk dan ukuran yang dan sesuai dengan karakteristik 

pembaca. Buku ajar ini menggunakan jenis huruf times new roman, ukuran 

12. 

2) Menggunakan perbandingan huruf yang yang berbeda antara judul dan isi 

naskah. 

2. Deskripsi Bahasa 

 Dari segi bahasa model pembelajaran ini (1) menggunakan kata-kata yang 

sederhana, (2) tidak memakai kata-kata yang susah dipahami, (3) tidak 

memakai kata-kata yang negatif, dan (4) memilih kata-kata yang komunikatif. 

3. Deskripsi Isi 

a. Pedoman model pembelajaran edutainment  berbasis alam sebagai media 

b. Pedoman model dikembangkan mengacu : 

1) Kurikulum 2013 

2) Kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai tema  

c. Pedoman model pembelajaran dilakukan di lingkungan sekitar dan sesuai 

tema serta menggunakan media berbasis alam.  

d. Deskripsi pedoman model pembelajaran edutainment : 

1) Kegiatan awal anak diajak untuk berdoa awal pembelajaran 

didalam kelas kemudian diajak berbaris diluar kelas dan berdoa mau pergi. 

2) Kegiatan inti anak sampai lokasi dan dikenalkan apa yang ada 

dilokasi dan melakukan pembelajaran berbasis alam yang ada 

dilingkungan tersebut. 

3) Kegiatan akhir anak ditanya evaluasi hasil pembelajaran yang 

dilakukan anak pada hari tersebut. 

 

 

 

 


