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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul   

Sebagai langkah awal untuk memahami proposal ini, dan 

untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu 

untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul proposal 

ini. Adapun judul yang dimaksudkan adalah “Perkembangan 

Harga Diri Melalui Pembelajaran Model Sentra di PAUD 

Seruni Sukarame Kota Bandar lampung”. 

a. Perkembangan 

Menurut Wener dalam Monks, pengertian perkembangan 

menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna 

dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan 

menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak 

dapat diputar kembali.
1
 

b. Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang 

menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan 

fundamental bagi kehidupan selanjutnya dan berada pada 

rentang usia 0-8 tahun pada fase kehidupan ini merupakan 

fase yang unik, dan berada pada proses perubahan berupa 

pertumbuhan, pematangan, dan penyempurnaan, baik pada 

aspek jasmani dan rohaninya.
2
 

c. Harga Diri  

Menurut Johnson & Jonson (dalam jurnal Dwi 

Hastuti) berpendapat bahwa bicara tentang harga diri, berarti 

bicara mengenai suatu aspek dalam konsep diri yang 

menentukan akan berkembang menjadi individu terhadap 

hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh 

perilaku memenuhi ideal dirinya. Dapat diartikan bahwa 

harga diri menggambarkan sejauh mana individu tersebut 

                                                             
1
 Siti Rahayu Hadiyanto F.J. Monks A, A.M koners, Psikologi 

Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2006). 
2
 Yuliani Nuraini Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta: PT Indeks, 2009). 
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menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, 

keberatian, berharga, dan kompeten.
3
 

Harter dalam Papalia mengatakan bahwa seperti juga 

dengan konsep diri itu sendiri, harga diri pada masa kanak-

kanak awal cenderung bersifat semua atau tidak sama 

sekali:‖saya baik‖ atau ―saya jahat‖. Baru pada masa kanak-

kanak tengah evaluasi personal mengenai kemampuan dan 

kompetensi berdasarkan internalisasi standar orang tua atau 

sosial anak menjadi penting dalam membentuk atau 

mempertahankan perasaan keberhargaan diri anak.
4
 

d. Model Sentra 

Menurut Mulyasa pembelajaran berbasis sentra adalah 

model pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkaran 

(circle times) dan sentra bermain. Proses pembelajaran 

berpusat pada sentra main dan saat anak dalam lingkaran 

dengan menggunakan 4 jenis pijakan (Scaffolding) untuk 

mendukung perkembangan anak usia dini yaitu: 1)pijakan 

lingkungan main, 2) pijakan sebelum main, 3) pijakan 

selama main, dan 4)pijakan setelah main. Pijakan disini 

artinya dukungan yang berubah-ubah yang disesuaikan 

dengan perkembangan yang akan dicapai anak yang 

diberikan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan 

yang lebih tinggi.
5
 

  Jadi yang peneliti maksud dari judul tentang 

―Perkembangan harga diri melalui pembelajaran model 

sentra‖ ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangan harga diri anak usia dini yang berada di PAUD 

Seruni Sukarame Kota Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini mengalami tahap pertumbuhan dan 

perkembangan baik fisik maupun mental yang paling pesat. 

                                                             
3 Dwi Hastuti, ―Strategi Pengembangan Harga Diri Anak Usia Dini,‖ 

JURNAL JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar) 2, no. 2 (2016): 38, 
https://doi.org/10.26555/jpsd.v2i2.a5486. 

4 Papalia Olds Feldman, Human Development (Jakarta: Salemba, 2009). 
5 Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: Rosda Karya, 2012). 
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Pertumbuhan dan perkembangan pada anak dimulai sejak masa 

prenatal, yaitu sejak dalam kandungan. Penggunaan istilah anak 

usia dini dalam PAUD mengindikasikan kesadaran yang tinggi 

pada pihak pemerintah dan sebagai pemerhati pendidikan untuk 

menangani pendidikan anak-anak secara profesional dan serius. 

Pada masa usia dini, kualitas hidup seseorang memiliki makna 

dan pengaruh yang luar biasa untuk kehidupan selanjutnya. 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan 

kepribadian manusia. Pendidikan juga berperan dalm membentuk 

pribadi baik dan buruknya manusia. Dalam kehidupan manusia 

tidak akan terlepas dari yang namanya pendidikan. Pendidikan 

merupakan modal dasar dalam mencapai kehidupan yang 

sejahtera.  

Hal ini dapat dikaitkan oleh firman Allah SWT. Sebagaimana 

terdapat dalam Q.S An-Nahl ayat 78 yang berbunyi: 

 

                  

                 

Artinya :Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan dia 

memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar 

kamu bersyukur.6( Q.S An-Nahl ayat 78) 

 

Hal ini menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan pada 

dasarnya dalam keadaan suci tanpa mengetahui apapun akan 

tetapi anak sudah dibekali dengan pendengaran, penglihatan dan 

juga hati sehinggaa hal ini dapat dikatakan potensi yang dibawa 

oleh anak dari sejak lahir untuk dikembangkan setelah lahir ke 

dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur,an Allah SWT, 

telah menyeruhkan tentang anak dalam Q.S Luqman ayat 13-14 

yang berbunyi: 

                                                             
6 Kementerian agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Al 

Hakim, 2013). 
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Artinya :Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar. 

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa pentingnya peran 

orang tua dalam membimbing anak dan mengajarkan nilai-

nilai islam kepada anak sejak ia masih kecil hingga dewasa 

agar anak selalu bertaqwa kepada Allah SWT serta 

menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi 

segala larangannya. 

 

ْهدِ  ِمه   الِعْلم   اُْطلُبُىا اللَّحْ  إِلى الم   
          Artinya: 

                  ” Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat” 

 

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT telah 

memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu dari 

saat kita lahir agar menjadi pedoman kita semasa hidup 

hingga ke liang lahat.   

Dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 55 

tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini 

dalam pendidikan diniyah formal dengan menyelenggarakan 

ilmu-ilmunya bersumber dari nilai ajaran agama islam. 

Berdasarkan Undang-Undang no. 20 Tahun  2003 Tentang 

SISDIKNAS dan Hukum Islam, bertujuan mengembangkan 

potensi anak sejak usia dini, baik jasmani maupun rohani dan 

akal secara menyeluruh , agar anak menjadi manusia yang 
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beriman, takwa, cerdas, memiliki keterampilan, berakhlak 

baik, sehat, kreatif serta demokratis sebagai persiapan untuk 

melanjutkan pendidikan ketahap yang lebih tinggi.
7
 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan suatu 

lembaga yang memberi layanan atau pengasuhan pendidikan 

dan pengembangan potensi anak sejak lahir sampai enam 

tahun pendidikan anak usia dini bertujuan untuk 

mengembangkan potensi anak dari berbagai aspek dan 

membentuk watak anak agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
8
 

Menurut Nini Aryani Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini dapat di artikan sebagai bimbingan terhadap 

pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran islam dengan 

hikmah mengarahkan, mengajarkan melatih, mengasuh dan 

mengawasi berlakunya semua ajaran islam hal ini 

mengandung pengertian usaha mempengaruhi jiwa anak didik 

melalui proses setingkat demi setingkat menuju tujuan yang 

ditetapkan, yaitu ― menanamkan takwa dan akhlak serta 

menegakkan kebenaran sehingga terbentuklah manusia 

berpribadi dan berbudi luhur sesuai ajaran islam.
9
 

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa 

pendidikan anak usia dini merupakan awal yang lebih tinggi 

dan menjadi kunci utama untuk membekali kehidupan anak 

dan memberikan kesempatan pada anak untuk memperoleh 

pengalaman serta kesempatan agar anak dapat berkembang 

dengan baik. Selain itu juga pendidikan anak usia dini 

sangatlah penting untuk membentuk karakter anak sejak ia 

                                                             
7 Republik Indonesia, Undang-Undang N0 20 Tahun 2007 Tentang 

Pendiikan Nasional Pasal 28 Ayat 8, n.d. 
8 Nilawati Tadjuddin, ―Early Children Moral Education In View 

Psychology, Pegagogic And Religio‖ 1, no. 1 (2018): h 103. 
9 Nini Aryani, ―Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam,‖ POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam 1, no. 2 (2015): 213–27, 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/potensia/article/view/3187. 
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masih kecil, melalui pembelajaran: Moral dan Nilai-nilai 

agama, sosial, emosional, dan kemandirian, kemampuan 

berbahasa, kognitif, motorik, seni dan kreatifitas. Pendidikan 

yang baik tentunya akan menghasilkan anak yang baik juga. 

Keberhasilan pada masa kanak-kanak menjadi 

landasan dasar bagi keberhasilan pendidikan selanjutnya. 

Apabila anak mendapatkan pendidikan yang tepat, maka ia 

akan memiliki kesiapan belajar yang baik sebagai salah satu 

kunci utama keberhasilan pada jenjang berikutnya. 

Membangun  kepribadian seorang anak biasanya dimulai dari 

masa kanak-kanak di lingkungan sekolah atau rumah, 

sehingga orang-orang yang berada disekitar anak menjadi 

faktor utama dalam pembentukan harga diri  sang anak. 

Harga diri menggambarkan sejauh mana individu 

tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki 

kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. 

Meningkatkan self-esteem pada anak patut untuk dijadikan 

bahan perenungan sejak dini bagi para orang tua maupun 

pendidik, karena banyak hal yang bisa terjadi ketika anak 

merasa tidak berdaya atau rendah diri. Hal pertama yang bisa 

terjadi yakni anak mengalami kesulitan untuk berinteraksi 

dengan orang lain, dan itu dapat mempengaruhi cara anak 

bersosialisasi ke depannya. Tidak adanya penghargaan yang 

diberikan kepada anak itu sendiri maka akan berakibat anak-

anak menjadi tidak percaya diri untuk dapat masuk ke 

lingkungan sosialnya. Hal lain yang muncul ketika anak 

merasa rendah diri yakni anak akan kehilangan keberanian 

untuk mengambil resiko, hingga berakibat anak menjadi tidak 

dapat memaksimalkan kemampuan yang mereka miliki. 

Al-Qur’an mengajarkan bahwa harga diri dari kualitas 

terbaik seseorang mukmin adalah takwa kepada Allah SWT. 

Dalam islam tingginya keimanan menunjukkan tingginya 

derajat manusia, sebagaimana  kutipan Al-Qur’an berikut ini: 

ل   ل   ت ِهىُْىا و  وُْىا و  ا ْوتُمُ  ت ْحز  ْؤِمىِْيه   ُكْىتُمْ  اِنْ  اْل ْعل ْىن   و  مُّ  
Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah 

(pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-
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orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 

orang-orang yang beriman.” (Q.S Ali Imran:139).
10 

 

Dalam hal ini islam menganjurkan pada umatnya agar tidak 

merasa rendah diri dari orang lain, tetapi juga tidak boleh 

merasa lebih tinggi dari orang lain.  

Menurut Coopersmith (dalam Desmita) berpendapat 

bahwa harga diri merupakan evaluasi yang dibuat individu 

dan kebiasaan memandang dirinya, terutama sikap menerima, 

menolok, dan indikasi besarnya kepercayaan individu 

terhadap kemampuan, keberartian, kebajikan,dan kompetensi. 

Secara singkat harga diri adalah ―Personal Judgment‖ 

mengenai perasaan berharga atau berarti yang diekspresikan 

dalam sikap-sikap individu terhadap dirinya.
11

 

Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini 

memerlukan model yang tepat agar dapat mengoptimalkan 

seluruh potensi dan perkembangan anak. Ada beberapa model 

pembelajaran PAUD, diantaranya dengan menggunakan 

model Beyond Centres and Circle Time (BCCT) atau dalam 

bahasa indonesianya adalah Sentra dan lingkaran , BCCT 

mendasarkan pada asumsi bahwa anak belajar melalui 

bermain dengan benda-benda dan orang-orang disekitarnya 

atau lingkungan.
12

 

SELING (sentra dan lingkaran) Pembelajaran sentra 

dalam AUD merupakan pusat kegiatan pembelajaran dengan 

metode bermain sambil belajar. Integrasi pendidikan nilai-

nilai kehidupan dirancang untuk mengembangkan potensi 

                                                             
10 Kementrian Agama RI, Al’quran Dan Terjemahannya (Jakarta: Al Hakim, 

2013). 
11 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik Panduan Bagi Orang 

Tua Dan Guru Dalam Memehami Psikologi Anak Usia SD,SMP Dan SMA (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2012). 

12
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat, Pedoman Penlilaian 

Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan 

Anak Usia Dini, 2015). 
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anak.
13

 Menurut kak Rony (dalam jurnal  Siti Mahfudotin) 

beberapa waktu terakhir sedang dikembangkan pendekatan 

beyond Centerstand Circles Time (BCCT) atau pendekatan 

sentra dan lingkaran dalam proses mendidik anak usia dini 

yang dalam pendidikan TK dikenal dengan area. Lewat 

pendekatan ini anak diberi kesempaatn untuk bermain secara 

aktif dan kreatif di sentra-sentra pembelajaran yang tersedia 

guna menegmbangkan  dirinya seoptimal mungkin sesuai 

dengan potensi dan minat masing-masing.
14

 Dalam hal ini 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran model sentra dalam 

kegiatannya guru memberikan pembelajaran dengan 

memberikan kesempatan lebih leluasa pada anak saat 

dilakukannya pembelajaran dengan hal inilah harga diri anak 

dapat dikembangkan atau berkembang. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada saat pra 

penelitian  yang telah dilakukan peneliti di Paud Seruni 

Sukarame Bandar Kota Lampung, dapat disimpulkan bahwa 

pada saat kegiatan pembelajaran diawali: 

1. Guru mensetting lingkungan main dan mengajak anak 

untuk melakukan kegiatan sebelum belajar.  

2. Kegiatan pembelajaran diawali dengan sapaan, nyanyian, 

membahas tema, dan topik. 

3. Diakhiri dengan kegiatan recalling 

4. Memberikan kesempatan pada anak untuk menceritakan 

pengalaman belajar melalui tanya jawab atau cerita.  

Dengan kegiatan pembelajaran ini sebagian besar anak 

sudah memiliki harga diri, hal ini dapat dilihat dari pada saat 

mulainya pembelajaran sentra anak-anak duduk melingkar 

bersama teman-temannya, dengan hal ini anak dapat 

melakukan komunikasi dengan baik bersama teman-temannya, 

anak sudah tidak malu jika disuruh menyanyi di tengah-tengah 

                                                             
13

 Anonim, Pedoman Penerapan Pendekatan BCCT Dalam PAUD (Jakarta: 

Depdiknas Dirjen PAUD, 2006). 
14

 Siti Makhmudah Parti, ―Pembelajaran Calistung Menggunakan Metode 

Iqro’ Pada Anak Untuk Membangun Generasi Rabbani Di Era Globalisasi,‖ Jurnal 

Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman 9, no. 01 (2019): 19–24, 

https://doi.org/10.33367/ji.v9i01.830. 
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lingkaran saat kegiatan sentra berlangsung,. Namun demikian 

sebagian kecil masih ada anak yang suka menyendiri, tidak 

percaya terhadap dirinya sendiri,hal ini terlihat saat kegiatan 

sentra berlangsung anak lebih suka diam, padahal ada teman-

temannya yang sedang bertukar ceirta di sampingnya,a nak 

masih malu-malu saat guru bertanya, sebagian  anak kurang 

memiliki rasa percaya diri sehingga menimbulkan anak yang 

kesulitan dalam beradaptasi dan bersosialisasi dengan sesama 

temannya.
15

 Oleh karena itu peneliti ingin melihat 

perkembangan harga diri anak dalam pembelajaran model 

sentra. Dari beberapa pembelajaran model sentra peneliti kali 

ini akan mengunakan model pembelajaran sentra yaitu sentra 

seni untuk meningkatkan harga diri anak usia dini. 

 Berdasarkan pendapat Utami Munandar Sentra seni 

atau pusat kegiatan merupakan tempat untuk menumbuh 

kembangkan kreativitas,imajinasi,inisiatif, dan rasa keindahan 

anak. Sentra seni harus membawa suasana riang gembira agar 

anak dapat berkreasi dan mengekspresikan diri sebebas-

bebasnya. Agar hal ini terjadi anak harus diberi kesempatan 

dan kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut 

mereka lakukan. Peranpendidik dalam hal ini hanya 

mengarahkansaja agar apa yang dilakukan anak benar-benar 

terarah dan dapat mencapai perkembangannya. Sentra seni 

memiliki fokus memberikan kesempatan pada anak untuk 

mengembangkan berbagai keterampilannya.
16

 Dari pendapat 

tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dalam sentra seni 

guru memberikan pembelajaran dengan memberikan 

kesempatan lebih leluasa pada anak saat dilakukannya 

pembelajaran dengan hal inilah harga diri anak dapat 

dikembangkan atau berkembang. 

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian 

kualitatif deskriptif yang berfokus pada “Perkembangan 

Harga Diri Melalui Pembelajaran Model Sentra di PAUD 

                                                             
15

 Wawancara ibu Euis 1 Mei 2020 
16 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat (Jakarta: PT 

Indeks, 2009). 
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Seruni Sukarame Kota Bandar Lampung” dengan 

penelitian ini peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa 

menjadi bahan acuan atau pertimbangan untuk ke depannya 

dalam kegiatan meningkatkan harga diri pada anak agar 

dilakukan lebih baik lagi dan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih 

kreatif.  

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada 

perkembangan harga  diri anak usia dini yang meliputi: 

a. Keberartian diri 

b. Kekuatan individu 

c. Kompetensi 

d. Kebajikan 

Adapun sub fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perkembangan harga diri anak melalui pembelajaran model sentra 

di PAUD Seruni Sukarame Kota Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian diatas maka 

penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian yaitu: 

Bagaimana perkembangan harga diri anak usia dini melalui 

pembelajaran model sentra di PAUD Seruni Sukarame Kota 

Bandar Lampung? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan harga 

diri anak yang meliputi keberartian diri, kekuatan individu, 

kompetensi, serta kebajikan, pada anak usia dini yang berada di 

PAUD Seruni Sukarame Kota Bandar Lampung?  

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Manfaat teoritis 
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Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan evaluasi  untuk meningkatkan harga diri anak usia 

dini di PAUD Seruni Sukarame Kota Bandar Lampung. 

b. Manfaat praktis 

Setelah diadakan penelitian di PAUD Seruni,Sukarame 

Bandar Lampung 

1. Manfaat bagi peneliti 

Sebagai tambahan ilmu serta pengalaman untuk 

kedepannya agar belajar lebih baik lagi. 

2. Bagi anak 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan anak-anak dapat 

memiliki sifat-sifat yang mandiri, aktif, berani 

mengemukakan pendapat serta percaya diri terhadap diri 

sendiri dan mampu menghargai orang lain. 

3. Bagi guru & Sekolah 

Dapat membantu guru serta sekolah  dalam kegiatan 

belajar mengajar untuk melihat apakah model 

pembelajaran yang diterapkan selama ini berjalan dengan 

baik untuk menanamkan harga diri anak serta mendorong 

guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian yang relevan ini memberikan keterangan yang 

menarik untuk dipahami sebagai wawasan awal peneliti dalam 

melakukan penelitian. Penelitian tersebut antara lain: 

1. Dwi Hastuti dalam jurnal ―Strategi Pengembangan Harga 

Diri Anak Usia Dini‖ Menyimpulkan bahwa pembentukan 

harga diri merupakan sebuah proses yang 

berkesinambungan. Harga diri yang telah terbentuk pada 

usia dini akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan 

terhadap perilaku kehidupan anak di kemudian harilangkah 

nyata penggunaan strategi yang tepat perlu dilakukan dalam 

rangkan menuangkan pengembangan harga diri anak dalam 

proses pembelajaran. Harus disadari bahwa tumbuhnya 

penghargaan terhadap diri tidak terlepas dari bagaimana 

orang lain menghargai diri anak. Sedemikian pentingnya 
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pengembangan harga diri bagi setiap individu, maka perlu 

adanya kerjasama yang sinegris antara guru di sekolah dan 

orang tua.
17

 

2. Dwiyani Anggraeni, Sofia Hartati, Yuliani Nurani 

―Implementasi Metode Bercerita dan Harga Diri Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini’ 

Metode bercerita menggunakanmedia boneka tangan dan big 

book memiliki peranan untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara pada anak usia 7-8 tahun, karena media boneka 

tangan dan big book dapat menarik minat anak dan dapat 

membantu untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan baik 

yang akan mengembangkan harga diri positif pada anak usia 

7-8 tahun.
18

 

3. Fitria Noviana ―Peran Keluarga Dalam Mengembangkan 

Harga Diri Anak  Berkebutuhan Khusus Studi Kasus Anak 

Penderita Syaraf Terjepit Di Desa Sampang Kabupaten 

Cilacap‖. Menyimpulkan bahwa setiap keluarga dalam 

mengembangkan harga diri anak berkebutuhan khusus 

berbeda-beda, keluarga yang memiliki tingkat yang positif 

maka akan memiliki dampak yang baik bagi pengembangan 

harga diri anak berkebutuhan khusus. Anak berkebuthan 

khusus sering tidak percaya diri terhadap diri mereka karena 

kekurangan fisiknya.
19

 

4. Novi Cahya Dewi dalam jurnal ―Pengembangan Harga Diri 

Anak Usia Dini‖. Menyimpulkan bahwa keberhasilan anak 

dalam memperoleh harga diri yang otpimal tidak terlepas 

dalam peran orang tua dalam meningkatkan harga diri anak, 

serta guru sangat berperan aktif dalam mengembangkan 

harga diri anak di sekolah dengan demikian hubungan antara 

                                                             
17 Hastuti, ―Strategi Pengembangan Harga Diri Anak Usia Dini.‖ 
18

 Dwiyani Anggraeni, Sofia Hartati, and Yuliani Nurani, ―Implementasi 

Metode Bercerita Dan Harga Diri Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak 

Usia Dini,‖ Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 3, no. 2 (2019): 404, 

https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.224. 
19

 Fitri Noviana, Peran Keluarga Dalam Mengembangkan Harga Diri Anak 

Berkebutuhan Khusus, 2019. 
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guru, dan orang tua sangat erat dalam mengembangkan 

harga diri anak usia dini.
20

 

  Dalam pembuatan skripsi ini terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya, kesamaannya 

adalah sama-sama membahas mengenai tentang harga diri 

anak. Adapun perbedaan dalam penelitian yang relevan 

yaitu, Dwi Hastuti membahas tentang strategi 

pengembangan harga diri anak,Dwiyani DKK membahas 

implementasi metode bercerita dan harga diri dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara anak usia dini,skripsi 

Fitria Noviana membahas tentang harga diri anak 

berkebuthan khusus, dan Novi Cahya Dewi membahas 

tentang pengembangan harga diri anak. Sedangkan pada 

penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang 

Perkembangan Harga Diri Melalui Pembelajaran Model 

Sentra di PAUD Seruni Sukarame Kota Bandar Lampung. 

 

H.   Metode Penelitian 

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode 

penelitian yang natural atau alamiah yang mengutamakan 

penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau 

diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data 

deskriptif.
21

  Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian 

yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif 

atau deskriptif. Jenis penelitian ini berkarakteristik alamiah 

atau bersetting apa adanya dari fenomena yang terjadi di 

lapangan yang menitik beratkan pada kualitasnya. 

Menurut Nana Syaodih (Dalam Irwan) penelitian 

kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

                                                             
20 Novi Cahya Dewi ―Pengembangan Harga Diri Anak Usia Dini‖ 

(Madinah: Jurnal Studi Islam 2015) vol 2. 
21 Albi Agianto & Johan Setiawan, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jawa 

Barat: CV Jejak, 2018). 



 

 

 
 

14 

persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. 

Menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. Menurut Purwandari penelitian 

kualitatif menghasilkan dan mengolah data secara deskriptif, 

seperti transkripsi wawancara dan observasi. Kirk dan Miller 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk 

melakukan pengamatan langsung pada individu dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan 

data yang digalinya.
22

 Menurut Denzin & Lincoln dalam Albi 

Anggito dan Setiawan  menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud mentafsirkan fenomena yang terjadi dengan 

jalan melibatkan berbagai metode dan data.
23

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mendeskripsikan fenomena yang diamati melalui wawancara 

dan observasi langsung pada individu yang bersangkutan 

dengan menggunakan berbagai metode yang ada untuk 

menghasilkan data yang perlu diamati. 

 

b. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan sumber-sumber yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan penelitian, 

informasi atau data. Untuk mencari informasi maka peneliti 

mengambil data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang cukup yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian. Objek penelitian adalah sesuatu yang 

menjadi perhatian dalam suatu penelitian. 

Menurut Meleong subjek penelitian adalah sebagai 

informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk 

                                                             
22 Irwan Suhantono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian 

Bidang Kesejahtraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2015). 

23 Setiawan, Metodelogi Penelitian Kualitatif . 
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memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat 

penelitian.
24

 Menurut Sugiono objek penelitian adalah sesuatu 

yang menjadi pemusatan pada kegiatan penelitian atau dengan 

kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran peneliti.
25

 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah guru 

yang mengajar di kelas B yang berjumlah 2 orang guru dan 

anak usia 5-6 tahun yang berada di PAUD Seruni Sukarame 

Kota Bandar Lampung. Sedangkan yang menjadi objek 

penelitian adalah tentang perkembangan harga diri anak. 

 

c. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat di PAUD Seruni yang 

berada di Jl. Pulau Seribu B No. 117 WayDadi 

Sukarame, Kota Bandar Lampung.  

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti setelah 

pelaksanaan seminar proposal dilakukan. Penelitian ini 

berlangsung selama 3 minggu. 

 

d. Sumber Data 

Dalam Penelitian ini jenis sumber yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data Primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. 

Data primer ini diperoleh dari sumber informan yaitu 

individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti. Data primer antara lain catatan 

hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data 

mengenai informan. 

2. Data skunder 

                                                             
24

 L.J Meleog, Metedologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013). 
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D, n.d. 
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Data skunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-

sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk 

mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu 

dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku dan lain 

sebagainya.
26

 

 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka 

peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik dalam 

pengumpulan data metode peneltian kualitatif. Menurut 

Syaodiah N dalam Aan Komariah mengatakan bahwa 

observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik 

atau cara mengumpulkan data dengan jalan pengamatan 

terhadap kegiatan yang berlangsung.
27

 Menurut Kristanto 

(dalam Uhar) obervasi adalah suatu proses yang 

didahului dengan pengamatan kemudian dengan 

pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan 

rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam 

situasi yang sebenarnya.
28

 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa observasi adalah metode 

pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

terhadap kejadian yang sedang berlangsung dengan 

pencatatan yang bersifat sistematis, logi, objektif, dan 

rasional sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. 

Adapun hal-hal yang di observasi adalah pengembangan 

harga diri anak, peneliti menggunakan pedoman 

observasi yang telah peneliti buat agar saat melakukan 

                                                             
26 M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodelogi Penelitian Dan 

Aplikasinya (Bogor: Refika Aditama, 2002). 
27 Aan Komarian & Djaman Santori, Metodelogi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Alfabeta, 2012). 
28 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualuttaif Dan 

Tindakan (Bandung: Refika Aditama, 2012). 
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observasi lebih terarah sehingga hasil data yang diperoleh 

mudah di olah. Dalam hal ini peneliti tidak ikut serta dan 

berpartisipasi terhadap kegiatan yang akan di observasi, 

peneliti hanya sebagai pengamat dalam kegiatan yang 

berlangsung.  

2. Wawancara 

Menurut Fathoni (dalam Sugiyono) wawancara adalah 

tekhnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan secara langsung satu arah, yang artinya pertanyaan 

datang dari yang mewawancarai dan jawaban diberikan 

oleh orang yang diwawancarai.
29

  

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui 

tanya jawab sehingga mendapatkan sutau tujuan 

khususnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

dalam penelitian. Melalui teknik wawancara ini peneliti 

akan melakukan wawancara terhadap  guru yang ada di 

PAUD Seruni Sukarame Bandar Lampung, untuk 

memperoleh data yang di inginkan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu docere, yang 

berarti mengajar. Dalam bahasa inggris disebut document 

yaitu ―something written or printed, to be us a record or 

evidence‖. Atau sesuatu tertulis atau dicetak untuk 

digunakan sebagai catatan atau bukti. Dokumentasi 

diambil dari kegiatan yang sedang berlangsung serta 

memiliki kaitan dan bersumber dari arsip baik gambar 

maupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di kelas.  Namun untuk 

mengurangi resiko kesalahan pada saat pelaksanaan 

penelitian maka digunakan instrumen pendukung berupa 

kamera untuk observasi dan recorder untuk wawancara. 

Baik terhadap siswa maupun guru yang ada di sekolah. 

 

                                                             
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2006). 
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f. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono instrumen penelitian adalah suatu 

alat yang digunakan untuk mengukur kejadian (variabel 

penelitian) yang akan diamati. Sedangkan Sanjaya 

berpendapat bahwa instrumen penelitian adalah alat yang 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi 

penelitian. Instrumen penelitian kualitatif menurut Sugiyono 

adalah peneliti itu sendiri yang artinya seorang peneliti 

menjadi alat untuk merekam selama berlangsungnya 

penelitian. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan guna 

mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian.
30

 

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini instrumen 

penelitian yang akan digunakan ialah lembar observasi dan 

wawancara. Lembar observasi yang berisikan item-item 

perkembangan harga diri anak. Lembar wawancara yang 

berisikan pertanyaan mengenai perkembangan harga diri 

anak. Pedoman observasi dan wawancara digunakan peneliti 

agar saat melakukan penelitian lebih terarah sehingga hasil 

data yang di dapatkan lebih mudah untuk diolah. 

 

g. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi 

arti yang berguna dalam memecahkan masalah peneilitian. 

Dalam penelitian kali ini peneliti akan menggunakan analisis 

kualitatif deskriptif, dimana peneliti selain mengolah data 

juga melakukakn analisis data kualitatifnya. 

Menurut Moelong (dalam Sugiyono) proses analisis data 

kualitatif dimulai dengan mengambil seluruh data yang 

tersedia sebagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang 

sudah dilakukan dalam catatan lapangan, gambar foto atau 

video dan sebagainya. Analisis dilakukan melalui tiga 

                                                             
30 Sugiyono, Meotode Penelitian Kuantitatif Dan Kombinasi (Mixed 

Methods) (Bandung: Alfabeta, 2016). 
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tahapan, redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan atau 

verifikasi yaitu: 

1. Reduksi Data 

 Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan 

membuang yang tidak perlu. Redukasi data bisa 

dilakukan dengan melakukan abstraksi. Abstraksi 

merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, 

proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga 

sehingga tetap berada dalam data penelitian. 

 Dengan ini, tujuan dari redukasi data adalah untuk 

menyederhanakan data yang diperoleh selama 

penggalian di lapangan. Data yang diperoleh dalam 

penggalian data sudah tentu merupakan data yang 

sangat rumit sering dijumpai data yang tidak ada 

kaitannya dengan tema penelitian. Maka dari itu, 

peneliti perlu menyederhanakan data tetapi juga untuk 

memastikan data yang diolah itu merupakan data yang 

tercakup dalam pembahsan penelitian. 

2. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Hubbermen (dalam Sugiyono) 

penyajian data dalam bentuk kalimat yang diringkas 

telah tersusun dengan baik akan memudahkan peneliti 

dalam meningkatkan pemahaman terhadap objek yang 

sedang diteliti. Pemahaman yang mendalam akan 

memudahkan peneliti dalam mengambil tindakan, 

apakah ia harus mengambil data lagi ataukah cukup 

karena informasi yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Hal 

ini dilakukan karena alasan data yang diperoleh melalui 

proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, 

sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa 

mengurangi isi.
31

 Dalam penelitian ini penyajian data 

dilakukan untuk menyusun teks naratif yang berisi 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D (Bandung: 

CV Alfabeta, 2014). 
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informasi mengenai perkembangan harga diri melalui 

pembelajaran model sentra. 

3. Kesimpulan atau verifikasi 

      Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis 

data. Pada bagian peneliti mengutarakan kesimpulan 

dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan 

atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan 

dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan 

dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung 

dengan konsep dalam penelitian tersebut.
32

 

 

h. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi. Keabsahan data 

dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan 

menguji data yang diperoleh. Triangulasi adalah 

pengujian data kreadibilitas diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat tiga cara pengecekan ulang 

yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis 

oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan 

(member chek) dengan tiga sumber data. 

2. Triangulasi teknik pengumpulan data 

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber wawancara, 

observasi, dokumentasi. Jika dengan teknik 

                                                             
32

 Sandu Siyoto & M.Ali Sidik, Dasar Metodelogi Penelitian (Bandung: CV 

Alfabeta, 2014). 
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pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan 

data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada data yang bersangkutan untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar. 

3. Triangulasi waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara 

di pagi hari pada saat narasumber sedang fresh, dan 

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda-bedaa. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.
33

 

Dalam penelitian yang akan dilakukan kali 

ini peneliti menggunakan triangulasi teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi 

dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang 

sama atau berbeda. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang 

memberikan petunjuk mengenai poko-pokok permasalahan yang 

akan di bahas. Untuk memudahkan pembaca memahami  isi dalam 

skripsi ini 

Dalam penelitian ini, penulis menyusun kedalam 5 (lima) bab yang 

rinciannya sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN pada bab pendahuluan terdiri dari 

penegasan judul, latar belakang masalah,fokus dan sub fokus 

penelitian,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang 

berisikan ―jenis penelitian, subyek dan objek penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

                                                             
33 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan 

R&D, Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2018). 
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instrumen penelitian, analisi data, uji keabsahan data‖, sitematika 

pembahasan.  

 

BAB II : LANDASAN TEORI yang terdiri dari dua sub 

pembahasan yaitu pembahasan mengenai hargai diri, yang kedua 

pembahasan pembelajaran model sentra. 

 

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN membahas gambaran 

umum objek serta penyajian Fakta dan data Penelitian, yang berisi 

gambaran umum objek penelitian. 

 

BAB IV ANALISIS PENELTIAN, analisi penelitian yang berisi 

tentang perkembangan harga diri anak dan temuan penelitian yaitu 

berisi hasil penelitian tentang perkembangan harga diri anak 

melalui pembelajaran model sentra di Paud Seruni Bandar 

Lampung. 

 

BAB V PENUTUP, penutup dalam bab ini berisi kesimpulan dan 

rekomendasi. 

 

Berikut bagian akhir skripsi meliputi dapftar rujukan dan lampiran 

lainnya
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perkembangan Harga Diri 

a. Pengertian Harga Diri Anak 

Harga diri anak terbentuk seiring dengan pengalaman 

dan perkembangan yang diperoleh anak dari interaksinya 

dengan lingkungan. Setiap peristiwa terjadi dalam kehidupan, 

akan mempengaruhi tingkat harga diri anak. Memiliki harga 

diri yang tinggi merupakan salah satu tugas perkembangan 

yang harus dicapai oleh anak, apabila anak mengalami 

kejadian yang tidak menyenangkan, maka dapat berdampak 

pada peningkatan harga diri, tetapi jika terjadi hal yang kurang 

menyenangkan atau anak mengalami masalah maka biasanya 

akan terjadi penurunan harga diri. Meskipun demikian, pada 

hakikatnya tingkat harga diri individu relatif menetap karena 

digunakan mekanisme majemuk untuk mempertahankan 

tingkat tersebut.
34

 

Menurut Coopersmith (dalam desmita) berpendapat 

bahwa harga diri merupakan evaluasi yang dibuat individu 

dan kebiasaan memandang dirinya, terutama sikap menerima, 

menolok, dan indikasi besarnya kepercayaan individu 

terhadap kemampuan, keberartian, kesuksean, keberhargaan. 

Secara singkat harga diri adalah ―Personal Judgment‖ 

mengenai perasaan berharga atau berarti yang diekspresikan 

dalam sikap-sikap individu terhadap dirinya.
35

 

Santrock (dalam Baron & Byrne) memberi penjelasan 

secara menyeluruh mengenai harga diri yang menggambarkan 

sebagai dimensi evaluatif diri yang bersifat luas, yang artinya 

sikap yang dibuat individu terhadap diri sendiri mulai dari 

rentang dimensi yang positif dan negatif.
36

 Santrock juga 

                                                             
34 Robert A Baron & Donn Bynrne, Psikologi Sosial (Jakarta: Erlangga, 

2004). 
35 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik Panduan Bagi Orang 

Tua Dan Guru Dalam Memehami Psikologi Anak Usia SD,SMP Dan SMA. 
36 Robert A Baron & Donn Bynrne, ―Psikologi Sosial‖ (Jakarta: Penerbil 

Erlangga, 2004) hlm 46. 
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menyebutkan bahwa harga diri juga sering disebut sebagai self 

image (gambaran diri) atau self worth (Percaya diri).
37

 

Guindon (dalam Setyarini & Atamimi) 

Mengemukakan bahwa harga diri adalah suatu sikap, 

komponen evaluatif terhadap diri sendiri dan juga penilaian 

afektif terhadap konsep diri yang didasari atas penerimaan diri 

dan perasaan berharga yang kemudian berkembang dan 

diproses sebagai konsekuensi kesadaran atas kemampuan dan 

timbal balik dari orang lain.
38

 

Menurut Gilmore dalam Papalia berpendapat bahwa, 

“...Self esteem is a personal judgment of wothiness that is a 

personal that is expressed in attitude the individual holds 

toward himself”. Pendapat ini menjelaskan, harga diri 

merupakan penilaian individu terhadap kehormatan dirinya, 

yang diekspresikan melalui sikap terhadap dirinya. Demikian 

juga, harga diri merupakan penilaian individu terhadap dirinya 

sendiri yang sifatnya implisit dan tidak diverbalisasikan.
39

 

Dengan kata lain harga diri merupakan  perpaduan  

antara  kepercayaan  diri  (self-confidance) dengan 

penghormatan diri (self-respect). Kemampuan 

mengembangkan  kepercayaan  diri  dan penghormatan  diri  

yang  sehat  melekat  dalam  hakikat  kita  sebagai  manusia,  

karena kemampuan  kita  dalam  berpikir  merupakan  sumber  

dasar  kompetensi  kita  dan  fakta bahwa kita hidup sebagai 

sumber dasar hak yang diperjuangkan dalam mencapai setiap 

kebahagiaan yang kita dambakan.
40

 

Harga  diri yang  sehat  tidak  didasarkan  pada  

prestise,  status  dan  keturunan. Dengan perkataan lain rasa 

harga diri individu yang sehat adalah hasil usaha individu itu 

sendiri merupakan bahaya patologis yang nyata apabila 

                                                             
37 John W Santrock, Perkembangan Remaja (Jakarta: Erlangga, 2003). 
38 Riris Setyarini and Nuryati Atamimi, ―Self-Esteem Dan Makna Hidup 

Pada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS),‖ Jurnal Psikologi 38, no. 2 (2015): 176 

– 184–184, https://doi.org/10.22146/jpsi.7651. 
39 Papalia Olds Feldman, Human Development (Jakarta: Salemba Humanika 

2009). 
40

 Brandon, D Psikologi off Self Esteem (New York Batam, 2001) h 85. 
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seseorang lebih mengandalkan rasa  harga  dirinya  pada  

orang  lain  ketimbang  kemampuan  dan  prestasi  nyata  

dirinya sendiri. 

Kebutuhan akan harga diri ini oleh Koswara dibagi 

menjadi dua bagian yaitu:
41

 

1. Penghormatan  atau  penghargaan  dari  diri  sendiri  yang  

mencakup  hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa 

percaya diri, kekuatan pribadi, adekuasi, kemandirian dan 

kebebasan. Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa 

dirinya berharga serta mempu mengatasi segala tantangan 

dalan hidupnya. 

2. Penghargaan  dari  orang  lain,  antara  lain prestasi.  

Dalam  hal  ini  individu  butuh penghargaan atas apa-apa 

yang dilakukannya. 

Coompersmith dalam Novi mendefinisikan  harga  diri 

sebagai  penilaian  diri  yang dilakukan seorang  individu  dan  

biasanya  berkaitan  dengan  dirinya  sendiri,  penilaian  

tersebut mencerminkan sikap  penerimaan  atau  penolakan,  

dan  menunjukkan  seberapa  jauh individu percaya bahwa 

dirinya mampu, penting, berhasil serta berharga. Selanjutnya 

menurut  Burns harga  diri adalah  perasaan  bahwa  ―diri‖  itu  

penting  dan  efektif,  dan melibatkan pribadi yang sadar akan 

dirinya sendiri.
42

 

Kreitner dan Kinicki mengungkapkan bahwa: Harga diri 

adalah suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi 

diri secara keseluruhan. Orang dengan harga diri yang tinggi 

memandang diri mereka sendiri berharga, mampu dan dapat 

diterima oleh orang lain. Orang dengan harga diri yang rendah 

memandang diri mereka negatif. Mereka tidak merasa baik 

terhadap diri mereka sendiri dan dipenuhi sanksi akan dirinya 

sendiri.
43

 

                                                             
41 Koswara e, Teori-Teori Kepribadian (Bandung: PT. Eresco, 1991) h 125. 
42 Novi Cahya Dewi, ―Pengembangan Harga Diri Anak Usia Dini,‖ 

Madinah: Jurnal Studi Islam 2 (2015). 
43 Robert Kreitner & Angelo Anggelo Kinicki, Perilaku Organisasi, Terj 

Early Suandi (Jakarta: Salemba 4, 2000). 
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Berdasarkan  berbagai  pendapat  ahli  di  atas,  maka  

dapat  disimpulkan bahwa harga diri adalah penilaian individu 

tentang dirinya sendiri, penilaian yang menunjukkan sikap 

menerima  atau  menolak  dirinya  dan  sejauh  mana  individu  

percaya  bahwa dirinya mampu,  berarti, merasa bahagia 

terhadap dirinya, kesadaran terhadap kompetensinya, dapat  

berhasil  dan  berharga  yang  berkembang  dari  interaksi  

dengan lingkungan. 

b. Perkembangan Harga Diri Anak 

Harga diri anak terbentuk seiring dengan pengalaman 

dan perkembangan yang diperoleh anak dari interaksinya 

dengan lingkungan. Setiap peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan, akan mempengaruhi tingkat harga diri anak.
44

 

Memiliki harga diri yang tinggi merupakan salah satu tugas 

perkembangan yang harus dicapai oleh anak, apabila anak 

mengalami  kejadian  yang  menyenangkan,  maka  dapat 

berdampak  pada  peningkatan harga  diri,  tetapi  jika  terjadi  

hal  yang  kurang  menyenangkan  atau  anak  mengalami 

masalah  maka  biasanya  akan  terjadi penurunan  harga  diri.  

Meskipun  demikian,  pada hakikatnya  tingkat  harga  diri  

individu  relatif  menetap  karena  digunakan mekanisme 

majemuk untuk mempertahankan tingkat tersebut. 

Evaluasi  diri  pada  masa  anak  awal  biasanya  positif  

tapi  tidak  realistis dan menyajikan sifat-sifat pribadi yang 

overestimation. Seorang anak mungkin akan berkata 

mengetahui seluruh abjad padahal tidak bisa, atau mungkin 

anak berkata tidak pernah takut  padahal  tidak  seperti  itu.  

Penilaian  yang  positif  dan  tidak  realistis terhadap  diri 

muncul karena anak memiliki kesulitan untuk membedakan 

harapan dengan kompetensi aktual; anak belum mampu  

menggeneralisasi  diri  ideal  yang  berbeda  dari  diri  nyata; 

anak  jarang  terlibat  pada  perbandingan  sosial,  yaitu  

bagaimana  anak  membandingkan diri  dengan  orang  lain;  

dan ketidak mampuan  untuk  mengenali  sifat-sifat  yang 

                                                             
44 Novi Cahya Dewi, ―Pengembangan Harga Diri Anak Usia Dini." 
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berlawanan, maksudnya penilaian diri anak kecil juga 

merefleksikan ketidakmampuan untuk  mengenali  atau  

memahami  bahwa  mereka  dapat  memiliki  sifat-sifat  yang 

berlawanan, seperti baik dan buruk. Dalam hal ini pemberian 

bantuan kepada anak yang dilakukan  secara  

berkesinambungan, anak  dapat  memahami  dirinya  sehingga  

mampu mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara 

wajar.
45

 

Stinnett & Walters (dalam Yahya) menjelaskan bahwa 

perkembangan harga diri sudah mulai berlaku sejak dari masa 

kanak-kanak, proses perkembangan itu akan sangat 

bergantung pada perhatian, penerimaan, pengakuan, dan juga 

penghargaan yang di dapatkan dari orang lain yang berada di 

sekitar lingkungan anak. Saat harga diri anak tidak terpenuhi, 

anak akan cenderung merasa dirinya tidak baik, tidak berguna, 

rendah dan tidak berarti. Tetapi anak yang kebutuhan harga 

dirinya terpenuhi maka akan menjadi anak yang memiliki 

keyakinan yang baik, memiliki rasa harga diri, berarti 

berguna, sehingga dapat menghasilkan perkembangan anak 

yang positif.
46

 

Tugas-tugas  perkembangan  yang  berkaitan  dengan 

self-esteem yang  harus dimiliki oleh individu pada masa 

perkembangan anak-anak usia Early childhood: Ages 0-6 

sebagaimana  dikemukakan  oleh Coopersmith dalam 

(Desmita),  yang  didasarkan kepada  empat konsep inti harga 

diri yaitu, saya sebagai pribadi (I am a person), saya sebagai 

pemimpi (I am a dreamer), saya sebagai pemenang (I am a 

champion), dan saya sebagai teman (Iam a friend).
47

 

Tugas-tugas perkembangan tersebut diuraikan sebagai 

berikut. 

                                                             
45 Yusuf Syamsu & Nurikhsan, Landasan Bimbingan Konseling (Bandung: 

Rosdakarya, 2005). 
46 Suriyani & Fatahyah Yahyah, ―Hubugan Antara Perkembangan Dengan 

Self Esteem,‖ Jurnal Kemanusiaan 13 (2009): 32. 
47 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007). 
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1. Pribadi: mengenal  dimensi-dimensi  fisik  dari  diri  

yang  mampu  diamati  secara objektif. Perbedaan 

diri dengan orang lain. Dimulai dari opini tentang 

diri. Mengenal apakah diri penting atau berharga 

bagi orang tua. 

2. Pemimpi: bekerja  untuk  meraih  tujuan  sederhana  

(membangun  menara  dengan balok-balok,  

membuat  gambar  atau  lukisan).  Mengembangkan  

imajinasi  atau kemampuan  untuk  melihat  

kemungkinan-kemungkinan.  Mengembangkan  

sikap positif atau negatif terhadap sesuatu yang 

umum dan masa depan yang tidak spesifik misalnya  

mangatakan  pada  ibunya,  ―  kalau  nanti  aku  

besar  aku ingin  jadi  yang terbaik dimata allah dan 

bunda…..‖. 

3. Pemenang: merasa  bangga  membuat  sesuatu  

daripada  produk  yang  sudah  jadi (menyukai  

menggambar,  membangun  daripada  hasil  

akhirnya).  Mengungkap kemampuan  yang  dimiliki  

oleh  tubuh.  Menekuni  tugas  yang  cukup  sulit  

secara moderat. Bertahan melawan serangan fisik 

dari teman sebaya; melindungi apa yang dimiliki, 

seperti mainan. Terkadang melawan tuntutan orang 

tua. 

4. Teman: mempelajari  keterampilan  interaksi  sosial  

dengan  teman  sebaya. Memberikan dan menerima 

afeksi fisik dari orang tua. Mulai membentuk hati 

nurani. Memberikan  respon  dengan  sikap  yang  

positif  terhadap  kesedihan  orang  lain. 

Menunjukkan  kelembutan  terhadap  hewan  

peliharaan,  memperlihatkan  tanggung jawab  dan  

pemeliharaannya. Ini  terlihat  ketika  masa  peka  

terhadap  perkembangan yang lebih lanjut istilahnya 

sudah mengenal teman sebaya. 

Menurut  Branden (Dalam Dwi Hastuti)  terdapat  dua  aspek  

yang  dapat  menghambat perkembangan harga  diri,  yaitu  
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perasaan  takut  dan  perasaan  bersalah. Perasaan  takut  

muncul  ketika anak tidak mampu menghadapi fakta-fakta 

kehidupan dengan penuh keberanian. Fakta-fakta tersebut 

merupakan tanggapan negatif terhadap diri yang menjadikan 

anak hidup dalam  ketakutan. Aspek  kedua  yang  

menghambat  harga  diri  adalah  perasaan  bersalah yang  

mencakup  perasaaan  bersalah  karena  melanggar  nilai-

nilai moral.  Anak menghayati  kesalahan  sebagai  suatu  

pelanggaran  terhadap  nilai  kehidupan  yang  telah 

ditanamkan dalam diri oleh orang yang menguasainya, yaitu 

seseorang yang dianggap berharga atau ditakuti.
48

 

Perasaan  bersalah  dimiliki  oleh  anak  yang  

mempunyai  pegangan  hidup berdasarkan kesadaran dan 

keyakinan diri dimana anak telah menentukan kriteria yang 

baik  dan  yang  buruk.  Perasaan  bersalah  kedua  adalah  

merasa  bersalah  terhadap ketakutan,  seperti  terhadap  

orang  tua.  Jika  terus  menerus  akan  terjadi  akumulasi 

perasaan  bersalah  yang  muncul  dalam  bentuk  kecemasan 

sehingga menghambat perkembangan harga diri anak. 

 

c. Aspek Harga Diri 

Harga diri terdiri dari empat aspek yang 

dikemukakan oleh Coopersmith (dalam Desmita), yaitu:  

1) Kekuatan (Power) 

Kekuatan atau power menunjuk pada adanya 

kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dan 

mengontrol tingkah laku dan mendapat pengakuan 

atas tingkah laku tersebut dari orang lain. Kekuatan 

dinyatakan dengan pengakuan dan penghormatan 

yang diterima seseorang individu dari orang lain dan 

adanya kualitas atas pendapat yang diutarakan oleh 

seorang individu yang nantinya diakui oleh orang 

lain. 

 

                                                             
48

 Hastuti, ―Strategi Pengembangan Harga Diri Anak Usia Dini.‖ 
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2) Keberartian (Significance) 

Keberartian atau significance menunjuk pada 

kepedulian, keperhatian, afeksi, dan ekspresi cinta 

yang diterima oleh seseorang dari orang lain yang 

menunjukkan adanya penerimaan atau popularitas 

individu dari lingkungan sosial. Penerimaan dari 

lingkungan ini ditandai dengan adanya kehangatan 

yang didapat, respon yang baik dari lingkungan 

masyarakat serta adanya ketertarikan lingkungan 

terhadap individu dan lingkungan menyukai individu 

sesuai dengan keadaan diri yang sebenarnya. 

3) Kebajikan (Virtue) 

Kebajikan atau Virtue menunjuk pada adanya suatu 

ketaatan untuk mengikuti standar moral dan etika 

serta agama dimana individu akan menjauhi tingkah 

laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah 

laku yang diizinkan oleh moral, etika dan agama. 

Seseorang  yang taat terhadap peraturan dan 

dianggap memiliki sikap yang positif dan akhirnya 

membuat penilaianpositif terhadap diri yang artinya 

seseorang telah mengembangkan harga diri positif 

pada diri sendiri. 

4) Kompetensi (Competence) 

Kemampuan atau competence diartikan sebagai 

memiliki usaha yang tinggi untuk mendapatkan 

prestasi yang baik, sesuai dengan tahapan usianya.
49

 

 

c. Strategi Mengembangkan Harga Diri Anak 

Pada masa sekarang dimana masa perkembangan 

teknologi, banyak sekali ditemui anak-anak yang lebih 

fokus pada gadget nya, sehingga sering tidak menghargai 

orang lain yang ada disekitarnya, selain itu banyak sekali 

anak-anak yang tumbuh hanya dengan pujian yang 

                                                             
49 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik Panduan Bagi Orang 

Tua Dan Guru Dalam Memehami Psikologi Anak Usia SD,SMP Dan SMA. (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2012) h 165. 
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kosong oleh sebab itu banyak anak yang memiliki harga 

diri semu, mereka sering sekali menerima pujian untuk 

prestasi yang biasa atau jelek, hal ini menyebabkan anak 

sulit untuk berkompetensi dan menerima kritik dari orang 

lain. Menurut  Santrock ada beberapa cara  yang baik 

untuk meningkatkan harga diri anak yaitu (1) identifikasi 

domain kompetensi yang dianggap penting bagi anak. (2) 

dukungan emosional dan persetujuan sosial, (3) prestasi, 

(4) coping.
50

 

Menurut Santrock harga diri anak akan meningkat 

ketika anak menghadapi masalah dan mencoba 

mengatasinya daripada menghindarinya. Jika anak tetap 

memilih menghadapi masalah daripada menghindarinya, 

anak akan bersikap realistis, jujur, dan tidak defensif. Hal 

ini akan menghasilkan evaluasi diri yang baik, yang akan 

menghasilkan persetujuan diri  dari anak yang pada 

akhirnya akan meningkatkan harga diri. Hal sebaliknya 

akan terjadi jika seorang anak memiliki harga diri yang 

rendah, harga diri yang rendah akan menyebabkan anak 

mempunyai emosi yang buruk, menipu diri, lari dari 

masalah, yang pada akhirnya akan menimbulkan 

ketidaksetujuan diri.
51

 

Dalam meningkatkan harga diri anak, yang perlu 

diusahakan adalah anak mengalami perasaan positif 

dalam empat kondisi mental berikut: (1) Rasa terikat; 

anak merasa adanya kepuasan batin dalam hubungannya 

dengan orang tua dan keluarga sehingga menimbulkan 

rasa keterikatan. (2) Rasa unik ; anak merasa dirinya 

spesial . ia akan mengahrgai sifat tertentu yang 

membuatnya istimewa ketika ia menerima penghargaan 

dan pengakuan dari orang lain. (3) Rasa berkuasa; 

perasaan yang bersumber dari memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi lingkunganya. (4) Model, contoh 

perilaku individu, falsafah, dan tindakan yang menjadi 

                                                             
50 Santrock, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga 2007) h 69. 
51 Santrock Jhon, Perkembangan Anak (Jakarta: Erlangga, 2007). 
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model untuk mewujudkan nilai-nilai, cita-cita dan tolak 

ukur pribadi. Untuk membuat harga diri anak menjadi 

tinggi , keempat kondisi tersebut haruslah hadir secara 

terus menerus. Jika salah satu kondisi tidak cukup, akan 

berakibat gangguan terhadap harga diri anak. 

Beberapa strategi untuk meningkatkan harga diri 

anak menurut dwi hastuti, adalah:
52

 

a. Hati-hati dengan ucapan. Anak sangat sensitif 

terhadap apa yang dikatakan orangtuanya, apalagi jika 

dikatakan berulang-ulang sampai diyakini oleh anak. 

Jadi hati-hati, apa yang orangtua katakan seolah 

seperti pesan yang akan terprogram dalam diri anak. 

Hindari kata-kata seperti ―Ah payah kamu‖. 

b. Hindari membicarakan hal yang kurang baik 

menyangkut diri anak di hadapan anak tersebut. Apa 

yang ia dengar akan mempengaruhi persepsi diri 

anak. 

c. Puji usahanya meskipun belum membawa hasil. 

Contoh katakan ―bunda bangga karena kamu sudah 

berusaha, kalau kamu lebih berusaha lebih keras pasti 

akan berhasil. 

d. Hindari memuji terlalu berlebihan karena akan 

mengaburkan penilaian anak tentang kesuksesan dan 

sulit baginya untuk melihat kelebihan serta 

kekurangan dirinya yang sebenarnya. Anak yang 

biasa mendengar pujian ―kamu paling hebat di kelas‖ 

akan membentuk harapan yang kurang realistis, serta 

membentuk rasa akan takut gagal gagal pada diri 

anak. 

e. Ketika anak berhasil mencapai sesuatu,buatlah dia 

merasa keberhasilan tersebut untuk dirinya sendiri 

bukan untuk menyenangkan hati orang lain. 

Misalnya,‖wawa bagus sekali gambarmu,pasti kamu 

bangga sekali bukan. 
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f. Lakukan hal-hal spontan yang membuat anakmerasa 

dicintai, misalnya berikan pelukan pada anak. 

g. Berikan tauladan yang baik. Sebagai orangtua juga 

perlu memberikan contoh yang mencerminkan harga 

diri yang sehat seperti bersikap optimis dan tidak 

mudah menyerah. 

h. Deteksi dan alihkan pemikiran negatif anak. Contoh 

saat anak berkata ― aku tidak bisa bermain congklak, 

guru dapat mengatakan wah kamu kan anak yang 

pintar, pasti bisa bermain congklak, congklak 

memang lama permainannya, tapi sangat seru, ayo 

kita bermain bersama. 

i. Buatlah suasana rumah seaman dan senyaman 

mungkin bagi anak. Hindari pertengkaran di depan 

anak atau memberikan hukuman fisik pada anak. Di 

rumah, anak sepatutnya juga merasa dihargai haknya 

selain dicintai. 

j. Berikan kesempatan memilih pada anak dan hargailah 

pilihannya. Contoh, anak diberi kesempatan untuk 

memilih baju yang akan dipakai bepergian. Jika 

orangtua cemas akan pilihannya nanti kurang sesuai, 

orangtua dapat membatasi item pilihannya terlebih 

dahulu. Jeli dan cepat atasi jika anak mengalami 

masalah di luar rumah, misalnya diejek teman di 

sekolah. Beri penguatan pada anak dan bicarakan 

masalah ini dengan pihak sekolah jika sudah sangat 

mempengaruhi anak. 

k. Tetapkan harapan realistis pada anak, sesuai dengan 

tahapan perkembangannya. Misalnya tidak menuntut 

anak untuk segera bisa baca tulis di usia 4 tahun. 

Dengan menyesuaikan harapan dengan kemampuan 

anak akan memperbesar kemungkinan anak untuk 

mengalami keberhasilan yang penting 

untukmeningkatkan harga dirinya. Namun di sisi lain, 

orangtua juga harus tahu kapan harapan bisa 

ditingkatkan seiring dengan bertambahnya usia anak. 
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Ini berguna untuk memacu anak meningkatkan 

kemampuannya tapi tetap harus berpedoman pada 

kesiapan anak. Misalnya anak mulai tertarik pada 

buku tidak ada salahnya orangtua mulai 

mengenalkannya pada huruf tapi dengan cara bermain 

dan tanpa paksaan. 

 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Diri Anak 

Evaluasi anak terhadap  diri sendiri merupakan 

hasil interpretasi subjektif anak terhadap feed  back yang  

berarti  dalam  kehidupan  (orang  tua,  guru,  dan  teman)  

dan perbandingan dengan nilai atau standar kelompok 

atau budaya. Perlakuan dan penilaianorang  tua  pada 

masa  sebelumnya  juga  akan mempengaruhi  harga  diri  

individu  pada masa akhir.
53

 Pendapat tersebut didukung 

oleh Cooley dalam konsep diri Burns  yang  menyatakan  

penilaian  individu tentang  diri  sendiri  juga  merupakan 

cerminan bagaimana orang lain terutama keluarga 

memperlakukan dan menilai anak. Pentingnya peran  

orang  tua  dalam  perkembangan harga  dirianak.  

Seorang  anak  dengan harga diri tinggi terbentuk karena 

sikap positif dari orang tua terhadap keberadaan anak, 

orang tua  memberikan  kebebasan  kepada anak, tidak  

terlalu  mengekang  tetapi  juga  tidak terlalu 

membiarkan.
54

 

Terdapat empat faktor utama yang memberi 

kontribusi terhadap perkembangan harga diri anak, yaitu 

sebagai berikut:
55

 

a) Adanya penerimaan dari significant other yang berada 

di lingkungan anak 

Significant  other adalah  orang  yang  dianggap  

penting  atau  signifikan  oleh anak.  Orang  tua  
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 Papalia Olds Feldman, Human Development. 

54 Editor Eddy (Burns), Konsep Diri, Teori, Pengukuran, Perkembangan 

Dan Perilaku (Edisi Bahasa Indonesia) (Jakarta: PT Archan, 1993). 

55 Novi Cahya Dewi, ―Pengembangan Harga Diri Anak Usia Dini.‖ 
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merupakan significant  other yang  utama  bagi  anak  

yang memberikan  pengaruh  besar  terhadap  

pembentukan self-esteem anak  melalui pengasuhan 

yang diberikan kepada anak. Pandangan orang tua 

tentang kemampuan anak  dapat  mereduksi  perasaan  

tidak  aman  atau  bahkan  meningkatkan  atau 

menurunkan perasaan berharga anak. 

b) Memiliki pengalaman keberhasilan  

Pengalaman keberhasilan dalam kehidupan anak yang 

memberi arti tersendiri secara  pribadi.  Ukuran  

pengalaman  keberhasilan  memiliki  makna  yang 

berlainan untuk  tiap  individu,  kriteria-kriteria  dalam  

mengidentifikasi  pengalaman keberhasilan sebagai 

berikut: 

1. Individu  mampu  mempengaruhi  dan  

mengendalikan  orang  lain  sesuai  dengan hak-

hak dan tanggung jawab yang berlaku. 

2. Individu mampu untuk menerima dan memberi 

perhatian kepada orang lain dalam sebuah bentuk 

apresiasi dan dukungan sosial. 

3.  Individu  mampu  memperhitungkan  dan  

mengikuti  standar-standar  moral  dan etika,  

prinsip,  keagamaan,  mencakup  didalamnya  

pertimbangan  terhadap  aspekaspek tradisi dan 

falsafah hidup yang dianut dalam kebiasaan 

hidup sehari-hari. 

4. Individu  mampu  meraih  keberhasilan  sesuai  

dengan  tingkat  usia  dan  tugas perkembangan. 

c) Nilai dan aspirasi 

Pengalaman pada bidang tertentu dapat dirasakan sebagai 

keberhasilan  atau kegagalan  sesuai  nilai  yang  anak  

sertakan  pada  bidang  tersebut.  Anak  yang  gagal pada  

bidang  yang  dianggap  tidak  begitu  penting  oleh  anak,  

tidak  akan  begitu berpengaruh  terhadap  kondisi harga  

dirianak.  Apabila  anak  berhasil  pada  bidang yang  

dianggap  penting  oleh  anak,  maka  akan  berpengaruh  
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terhadap harga  diri anakdan menganggap keberhasilan 

pada bidang lain tidak begitu penting. Penilaian 

seseorang terhadap bidang yang diperkirakan 

berhubungan dengan kemampuan anak biasanya  lebih  

pada  bidang  tersebut,  atau  kepentingan  pada  bidang  

yang  individu internalisasi  dari  orang  tuanya.  

Penilaian  terhadap  diri  biasanya  melibatkan 

perbandingan  antara  tampilan  actual  dan  kapasitasnya  

dengan  aspirasi  dan  standar pribadinya. Jika standar 

telah dicapai, terutama pada bidang yang dianggap 

penting, maka individu akan merasa bahagia, sedangkan 

apabila apa yang dicapainya berada di bawah standar, 

individu akan merasa tidak puas. Individu dengan harga 

diri tinggi menetapkan  tujuan  pribadinya  lebih  tinggi  

daripada  individu  yang harga  dirinya rendah. Individu 

dengan harga diritinggi merasa apa yang diharapkan 

dapat dicapai meskipun tujuan lebih tinggi. 

d) Cara individu dalam merespon atau menghadapi 

hambatan  

Kesulitan  dan kegagalan  dalam  hal  ini  berkaitan  

dengan  sikap-sikap  yang ditampilkan  individu  ketika  

mengalami  kesulitan  atau kegagalan.  Individu akan 

berusaha untuk melakukan berbagai macam cara untuk 

mengatasi kegagalan dan untuk mengurangi kecemasan, 

sebab reaksi kegagalan biasanya akan menimbulkan 

perasaan ketidakberdayaan, ketidakmampuan, dan kurang 

bisa menerima kenyataan. 

 

B. Model Pembelajaran Sentra 

a. Model Pembelajaran 

1. Pengertian model pembelajaran 

Model pembelajaran merupakan seluruh rangkaian 

penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek 

sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran yang 

dilakukan guru serta fasilitas yang terkait dalam proses 

belajar mengajar 
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Model mengajar dapat diartikan sebagai suatu rencana 

atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, 

mengatur materi peserta didik, dan memberi petunjuk 

kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau 

setting lainnya. Menurut Mulyasa model pembelajaran 

adalah suatu pola atau rancangan yang menggambarkan 

proses perincian dan penciptaan suatu lingkungan yang 

memungkinkan anak untuk berinteraksi dalam 

pembelajaran sehingga dapat terjadi perubahan dan 

perkembangan. komponen pada model pembelajaran 

terdiri atas: konsep, tujuan, pembelajaran, standard 

kompetensi dan kompetensi dasar, materi, prosedur, 

metode, sumber belajar, dan tekhnik evaluasi.
56

 

2. Fungsi model pembelajaran 

Fungsi model pembelajaran merupakan sebagai 

pedoman bagi pengajar dan para guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. hal ini menunjukkan 

bahwa setiap model pembelajaran yang akan digunakan 

dalam menentukan perangkat yang dipakai dalam 

proses pembelajaran tersebut. 

3. Ciri-ciri model pembelajaran  

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang 

lebih luas daripada strategi metode, atau prosedur. 

model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus 

yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. 

ciri-ciri tersebut antara lain: 

a. Rasional teoritik logis yang disususn oleh para 

pencipta atau pengembangnya 

b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana 

siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai). 

c. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model 

tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. 
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d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.
57

 

 

b.  Pengertian Model Sentra 

   Menurut Asmawati Sentra berasal dari kata 

―centre‖ berarti pusat. Sentra adalah pembelajaran 

terpadu yang terbaik, karena dapat membantu anak-anak 

mengembangkan seluruh kemampuannya secara 

bersamaan, anak-anak belajar berpartisipasi aktif, 

mengamati, dan berinteraksi dengan anak lainnya.
58

 

  Istilah sentra dikenal lebih jauh dengan sebutan 

beyond centres and circle time (BCCT) yang merupakan 

konsep pembelajaran anak usia dini yang di adobsi oleh 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

sejak tahun 2004. Penemu dan pengembangnya adalah 

Dr. Pamela Phelps merupakan tokoh pendidikan anak 

usia dini di Amerika Serikat yang telah mengabisi lebih 

dari 40 tahun didunia pendidikan anak usia dini melalui 

sekolahnya yakni: Creative Preschool di Tallashse 

Florida, sekaligus sebagai konsultan berkenaan dengan 

konsep pembelajaran sentra di Indonesia.
59

 Sentra 

menurut Isbell (Dalam Novitawati) anak dapat 

menyentuh, merasakan, bereksperimen dan berkreasi. 

Diungkapkan oleh Loman dan Hall sentra merupakan 

sebuah lingkungan belajar di dalam kelas di mana anak 

dapat mengeksplorasi, mengembangkan, dan bermain 

dengan berbagai macam material. Di dalam sentra anak 

lebih terlibat aktif dalam belajar dan membuat pilihan. 

anak dapat menentukan materi apa yang akan dipelajari, 

anak tidak hanya belajar konsep, melainkan 
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mempraktikkan secara langsung.  Menurut Habibu 

Rahman sentra yaitu salah satu model pembelajaran yang 

dimana peserta didik dijadikan sebagai subjek, tugas 

pendidik hanya memfasilitas, memotivasi, mendampingi, 

dan memberi pijakan. ciri khas pijakan dalam pendekatan 

sentra adalah duduk melingkar.
60

 

Menurut Mutiah model pembelajaran sentra 

merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada 

anak dimana dalam proses pembelajarannya dilakukan 

dalam lingkaran (circle time) dan sentra bermain.
61

 

Pendekatan sentra dan lingkaran merupakan pendekatan 

penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang 

dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main 

dan saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 

empat jenis pijakan (scaffolding) untuk mendukung 

perkembangan anak, yaitu pijakan lingkungan main, 

pijakan sebelum main, pijakan selama main, pijakan 

setelah main. Pijakan adalah dukungan yang berubah-

ubah yang disesuaikan dengan perkembangan anak yang 

diberikan untuk mencapai perkembangan anak yang lebih 

tinggi.
62

 

Menurut Sujiono model pembelajaran BCCT yang 

dimaknai sebagai sentra merupakan suatu metode atau 

pendekatan dalam penyelengaraan PAUD dan merupakan 

perpaduan antara teori dan pengalaman praktik.
63

 

Menurut Farny dan Malpeni model pembelajaran sentra 

sendiri adalah model pembelajaran  yang menitik 

beratkan pada saat pembelajaran. sentra bermain 

merupakan area kegiatan yang dirancang di dalam atau 

                                                             
60 Habibu Rahman, Model-Model Pembelajaran Anak Usia Dini, Arzzy-Ruz 
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61 Mutiah D ―Psikologi Bermain Anak Usia Dini‖ (Jakarta: Kencana Prenada 
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diluar kelas, berisi berbagai kegiatan bermain dengan 

bahan-bahan yang dibutuhkan dan disusun berdasarkan 

kemampuan anak serta sesuai dengan tema yang 

dikembangkan dan dirancang terlebih dahulu oleh 

pendidik.
64

 

Craig dan Borba (dalam Nurul Qomariah) 

berpendapat bahwa konsep dari sentra adalah ―I hear 

forget (saya dengar saya lupa), I see I remember (saya liat 

saya ingat), I do I understand (saya lakukan dan saya 

paham)‖. Pendapat inilah salah satu yang mendukung 

pendekatan sentra dan lingkaran belajar dengan bekerja 

(leraning by doing) di semua sentra kegiatan belajar. 

Pendapat lain menjelaskan bahwa pendekatan 

pemnelajaran sentra memiliki ciri khas pembelajaran 

sebagai berikut: 

1) Learning by going yakni pembelajaran dilakukan 

secara langsung oleh anak, agar indera anak terlibat 

secara langsung, sehingga anak memperoleh 

pengetahuan dan interaksi dengan lingkungan. 

2) Learning by stimulating yakni pembelajran 

menitikberatkan pada stimulus perkembangan anak 

secara bertahap. 

3) Learning by modelling yakni orang dewasa dan teman 

dapat menjadi model pembelajaran yang saling 

mempengaruhi.
65

 

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pembelajaran sentra adalah kegiatan 

yang dilakukan secara melingkar yang dilengkapi dengan 

seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai pijakan 
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yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi 

yang dimiliki oleh anak dengan memberi pengalaman 

secara langsung, serta pada pembelajaran sentra guru 

memberikan pembelajaran dengan memberikan 

kesempatan lebih leluasa pada anak saat dilakukannya 

pembelajaran dengan hal inilah harga diri anak dapat 

berkembang. 

 

c. Pijakan Dalam Model Pembelajaran sentra 

Model sentra adalah model pembelajaran PAUD 

yang berfokus pada anak yang dalam proses 

pembelajarannya berpusat pada di sentra main anak dalam 

lingakaran dengan menggunakan empat jenis pijakan 

(Scaffolding). Secara lebih detail penjelasan sempat 

pijakan menurut Asmawati sebagai berikut:
66

 

1. Pijakan lingkungan main  

Pijakan lingkungan main dapat dipersiapkan guru dengan 

cara mengelola lingkungan main sentra dengan bahan 

dan jumlah jenis yang cukup, merencanakan intensitas 

permainan, memiliki dan menyediakan bahan 

pendukung 3 jenis main, memiliki bahan pendukung 

pengalaman keaksaraan, menata kesempatan main 

untuk mendukung hubungan sosial anak. 

2. Pijakan sebelum main 

Pijakan pengalaman sebelum main selama 15 menit 

dengan cara bersama anak duduk melingkar, memberi 

salam dan menanyakan kabar kepada anak-anak, 

meminta anak-anak untuk memperhatikan temannya 

yang tidak hadir, dan kegiatan  pembukaan lainnya. 

3. Pijakan selama main 

Pijakan ini dilakukan selama 60 menit dengan cara 

memberikan anak waktu untuk mengelola dan 

memperluas pengalaman main mereka, berkeliling 

antara anak-anak yang sedang bermain, mencontohkan 
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komunikasi yang tepat, memberi bantuan kepada anak 

yang membutuhkan, mendorong anak mencoba 

permainan lain, memberitahukan kepada anak bahwa 

kurang 5 menit sentra akan selsai. 

4. Pijakan setelah bermain 

   Pijakan setelah bermain ini dilakukan dengan cara 

mendukung anak untuk mengingat kembali pengalaman 

mainnya dan menceritakan pengalaman tersbut, anak 

diajak untuk merapikan kembali mainan yang telah 

digunakan. 

 

d. Macam-Macam Model Pembelajaran Sentra 

Sentra dibuat berdasarkan kebutuhan anak dengan 

melihat perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak. 

jadi ada banyak kemungkinan ada perbedaan pada 

kebutuhan sentra lembaga pendidikan anak usia dini yang 

satu dengan yang lainnya. Selain melihat perkembangan 

anak, kebutuhan akan sentra tergantung pada kesiapan 

perangkat dan tenaga pendidik yang ada. Berikut ada 

beberapa macam sentra bermain anak menurut Muthiar 

Latif yaitu:
67

 

1. Sentra Persiapan 

Sentra persiapan merupakan tempat bekerja dan 

memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan intelektual, motorik halus, dan 

keaksaraannya yang diorganisasikan oleh guru dan 

berfokus pada kegiatan-kegiatan berhitung permulaan,  

membaca permulaan, dan menulis permulaan. Adapun 

bahan yang dibutuhkan pada sentra ini adalah buku-buku, 

kartu kata, kartu huruf, kartu angka, dan bahan-bahan 

persiapan sentra menulis dan berhitung. 

2. Sentra Balok 

  Sentra balok adalah sentra yang memberikan kesempatan 

pada anak untuk mengembangkan kemampuan 
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sistematika berpikir dengan menggunakan media 

bangunan terstruktur. Bahan yang diperlukan adalah 

berbagai macam balok dengan berbagai bentuk, warna, 

ukuran, dan tekstur. 

3. Sentra Bermain Peran 

Sentra bermain peran merupakan tempat untuk 

memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan pengertian mereka tentang dunia di 

sekitarnya, kemampuan bahasa,keterampilan mengambil 

sudut pandang dan empati melaluii bermain peran yang 

disesuaikan dengan tema. Sentra bermain peran dibagi 

menjadi dua yaitu sentra peran besar dan sentra peran 

kecil. 

4. Sentra Bahan Alam 

Sentra ini memberikan kesempatan pada anak untuk 

berinteraksi langsung dengan berbagai macam bahan 

alam untuk mendukung perkembangan senormotor yang 

diperlukan dalam proses kematangan motorik halus dan 

mensitimulus kerja otak anak. Selain itu juga dapat 

mendukung self control dan ilmu sains. Perlngkapannya 

yaitu daun, ranting, pasir, biji-bijian, air, batu, catlukis 

dll.
68

 

5. Sentra Seni  

Sentra seni merupakan sentra yang dapat mendukung 

anak untuk mengembangkan kemampuan dalam 

mewujudkan gagasan dan ide serta interaksi dengan 

berbagai alat dan bahan yang hubungannya dengan seni 

melalui karya nyata. Bahan yang digunakan diperlukan 

seperti lem,kertas lipat, gunting, krayon dan cat. 

6. Sentra Agama (Imtaq) 

Pada sentra agama anak akan diberikan pembelajaran 

yang berkenaan dengan nilai-nilai, aturan agama, 

sehingga anak dapat mengembangkan keimanan dan 

ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini 
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mendukung anak untuk mengenal konsep agama yang 

abstrak melalui aktivitas yang kongkret bagi anak.
69

 

7. Sentra Olah Tubuh 

Merupakan sentra bermain yang memberikan kesempatan 

dan pengalaman kepada anak untuk menegmbangkan 

kecerdasan badan-kinestik melalui gerakan-gerakan 

motorik kasar. dengan mengajak anak utuk bermain 

dengan berbagai rintangan seperti berjalan dengan 

terompa, bermain bola basket, melewati papan titian, 

balap karung dan masih banyak permainan lain. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan secara 

tuntas kecerdasan anak. Jadi pembelajaran berbasis sentra 

adalah pembelajaran yang berpusat pada area/zona 

bermain melalui empat pijakan yang berfokus pada ank 

untuk mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki anak. 

Jumlah dan nama sentra dalam perkembangan pendidikan 

saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan 

sekolah. 

e. Tujuan Model Pembelajaran Sentra   

Menurut Nurani dan Sujiono  adapun tujuan 

pengembangan sentra itu adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menstimulasi dan mengembangkan berbagai 

potensi dan perkembangan anak secara alamiah. 

2. Merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan 

tahap perkembangan anak. 

3. Memfasilitasi kebutuhan anak untuk bereksplorasi. 

4. Mengajarkan anak untuk belajar berdemokrasi dan 

mengambil keputusan berdasarkan kepentingan 

individu,kelompok dan anggota kelas yang lebih 

besar.
70

 

Adapun tujuan dari pembelajaran sentra yaitu: 
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a. Meningkatkan pengalaman belajar kepada anak 

secara lebih mendalam dengan memberikan 

kebebasan bereksplorasi dalam setiap sentranya. 

b. Dengan adanya sentra melatih anak-anak untuk lebih 

mandiri karena tidak bergantung pada guru kelasnya 

saja. Tetapi akan diarahkan untuk melakukan 

kegiatan dengan guru-guru yang lain. 

c. Dengan adanya guru sentra, maka guru sentra akan 

lebih fokus dalam mengembangkan sentra yang 

menjadi tanggung jawabnya dengan menuangkan 

segala pengembangan ide kreatifnya.
71

 

 

f.  Prinsip-Prinsip Model Pembelajaran Sentra 

Pelaksanaan model pembelajran sentra didasarkan 

atas prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:
72

 

1. Keseluruhan proses pembelajrannya berlandaskan 

pada teori dan pengalaman empirik. 

2. Setiap proses pembelajrannya harus ditunjukkan 

untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak 

melalui bermain terencana dan terarah serta 

dukungan guru dalam 4 jenis pijakan. 

3. Menempatkan penataan lingkungan main sebagai 

pijakan awal yang merangsang anak untuk aktif, 

kreatif,dan terus berpikir dengan menggali 

pengalamannya sendiri. 

4. Menggunakan standar operasional yang baku dalam 

proses pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

                                                             
71 Putri Ismawati et al., ―Penerapan Pembelajaran Sentra Bahan Alam/Sains 

Terhadap Perkembangan Kreativitas Anak Kelompok B Di RA Salafiyah Syafi’iyah 

Klinterejo Sooko Mojokerto,‖ Al-Hikmah : Indonesian Journal of Early Childhood 
Islamic Education 2, no. 1 (2018): 91–112, 
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Pendidikan Luar Sekolah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pedoman 

Penerapan Pendekatan Dalam :Beyond Center and Circless Time (BCCT) Dalam 

Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta, 2006). 
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a) Guru/pamong menata lingkungan main sebagai 

pijakan lingkungan yang mendukung 

perkembangan anak. 

b) Ada guru yang bertugas menyambut kedatangan 

anak dan mempersilahkan untuk bermain bebas 

terlebih dahulu. 

c) Semua anak mengikuti main pembukaan dengan 

bimbingan guru. 

d) Guru memberikan waktu pada anak untuk ke 

kamar kecil dan minum secara bergiliran. 

e) Anak-anak masuk ke kelompok masing-masing 

dengan dibimbing oleh guru. 

f) Guru duduk bersama anak didik dengan 

membentuk lingkaran untuk memberikan pijakan 

pengalaman sebelum main, 

g) Guru memberi waktu yang cukup kepada anak 

untuk melakukan kegiatan sentra main. 

h) Selama anak berada di sentra, secara bergilir guru 

memberi pijakan kepada setiap anak. 

i) Guru bersama anak-anak membereskan peralatan 

bermain 

j) Guru memberi waktu pada anak untuk ke kamar 

kecil dan kinum secara bergiliran 

k) Guru duduk melingkar untuk memberikan 

pijakan pengalaman setelah main 

l) Guru bersama anak-anak makan bekal yang 

dibawanya. 

m) Kegiatan penutup. 

n) Anak-anak pulang secara bergiliran 

o) Guru membereskan tempat dan merapikan 

catatan-catatan serta kelengkapan adm. 

p) Guru melakukan diskusi evaluasi hari ini dan 

rencana esok. 

q) Guru pulang. 
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