
 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan  perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1: 14). Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan salah satu penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan 

pada peletakkan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan kemampuan 

fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, 

moral dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi dan 

stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan 

perkembangan tercapai secara optimal. 

Taman kanak-kanak (TK) adalah peletak awal pempelajaran yang 

memberikan pondasi dasar persiapan tahap belajar selanjutnya. 

Perkembangan nilai agama dan moral dimasa anak usia dini sangat perlu 

peningkatan sehingga fokus pemberian materi di jenjang TK adalah pada 

peningkatan nilai agama dan moral. 
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Pendidikan anak Taman Kanak-kanak merupakan pendidikan yang 

memfasilitasi proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Upaya untuk 

memfasilitasi perkembangan anak tersebut dijabarkan dalam sebuah program. 

Dilihat dari fokus susunannya, program pendidikan anak Taman Kanak-

kanak diarahkan untuk membantu anak mengembangkan sikap, keterampilan, 

kreativitas dan kemampuan lain yang akan membantu mereka menjadi 

manusia yang dapat menyesuaikan diri dan mandiri (Solehudin, 2000). 

Dalam suatu pendidikan tidak hanya diajarkan pengetahuan semata 

kepada anak didik, tetapi juga diperhatikan pembinaan Nilai Agama dan 

Moral. Oleh karena itu, dalam setiap pendidikan pengetahuan harus ada 

pendidikan Nilai agama dan Moral. Dasar dan tujuan pendidikan Agama dan 

Moral biasanya ditentukan oleh pandangan hidup dari lembaga pendidikan itu 

sendiri. Dalam hal ini keluarga adalah tempat yang pertama dan utama bagi 

anak untuk memperoleh pembinaan Agama dan pembentukan moral, yang 

kemudian ditambah dan disempurnakan oleh sekolah. Pada masa ini anak 

usia dini masih banyak yang belum mengerti tentang akhlak-akhlak yang 

baik, seperti kejujuran, kesopanan, tolong menolong, hormat menghormati 

dan keadilan. Untuk merealisasikannya agar anak dapat meniru dengan 

perbuatan yang baik, orangtua dan guru  harus memberikan  contoh dan 

tauladan yang baik serta perlakuan yang adil dan dibiasakan pula untuk 

berbuat baik, berlaku jujur, sopan, tolong menolong, hormat dan adil 

sehingga rasa keadilan dapat tertanam dalam jiwanya, juga dengan nilai-nilai 
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kejujuran, nilai agama dan kaidah-kaidah lainnya yang menjadi dasar untuk 

pembinaan moral anak itu sendiri.  

Dalam pasal 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 disebutkan 

bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki 

ketrampilan, pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan, Maka merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan Nilai-

nilai Agama dan Moral anak sehingga dapat terwujud manusia yang 

mempunyai perilaku mulia dan  budi pekerti yang luhur. 

Berkaitan dengan hal itu perlu adanya usaha guru untuk 

meningkatkan Nilai-nilai agama dan moral anak dengan menggunakan 

metode yang bisa mendukung bagi anak di Taman kanak-kanak. Karena 

pendidikan di Taman Kanak-kanak akan berfungsi sebagai peletak dasar 

kearah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang 

diperlukan anak untuk hidup di lingkungan masyarakat, memberikan 

kemampuan dasar bagi perkembangan anak secara utuh serta memberikan 

bekal untuk mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan di Taman 

Kanak-kanak disediakan peluang bagi anak untuk belajar seraya bermain dan 

bermain sambil belajar. Untuk itu diperlukan metode dan berbagai jenis alat 

paraga yang sesuai dengan karakter dan perkembangan anak. 
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Kegiatan belajar merupakan aktivitas yang ditempuh anak dengan 

tujuan untuk sikap/perilaku dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu di dalam 

proses belajar mengajar seorang guru memiliki peran yang sangat penting. 

Seorang guru dituntut agar hasil dari proses belajar dapat maksimal sesuai 

dengan yang diharapkan. Untuk meraih harapan tersebut maka berbagai 

usaha guru selalu dicoba. Salah satu upaya penerapan tersebut adalah 

penggunaan metode dan media  yang tepat dalam pembelajaran terutama 

dalam hal peningkatan kemampuan  berperilaku mulia. 

Banyak metode yang dapat digunakan dalam peningkatan 

kemampuan  berperilaku mulia anak yaitu metode bercerita, bermain peran, 

ceramah, tanya jawab dan metode-metode lain yang bisa menarik bagi anak. 

Banyak juga benda atau objek yang dapat dijadikan sarana yang dapat 

menunjang peningkatan kemampuan berperilaku mulia anak Taman Kanak-

kanak yaitu mulai dari diri sendiri, guru, alam sekitar yang terdapat di 

lingkungan anak, alat permainan, sampai dengan sarana belajar mengajar, 

sarana yang telah ada di sekolah Taman Kanak-kanak harus digunakan secara 

optimal. 

Pemilihan jenis sarana dapat ditentukan oleh guru sesuai dengan 

bidang-bidang yang hendak dikembangkan dan juga disesuaikan dengan 

kebutuhan, minat serta kemampuan anak dalam berperilaku mulia  

diusahakan agar penggunaan sarana tersebut dilakukan secara kreatif dan 

berfungsi ganda. Sedangkan sarana-sarana yang disajikan di Taman Kanak-

kanak hendaknya dapat membantu guru untuk melaksanakan berbagai 
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metode atau teknik mengajar dalam peningkatan kemampuan berperilaku 

mulia anak, serta membantu anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan 

minat, taraf perkembangan dan kemampuannya.  

Dalam peningkatan kemampuan berperilaku mulia anak Taman 

Kanak-kanak sering mengalami kendala adalah hal-hal yang dapat 

menghambat perilaku anak, secara garis besar hambatan dalam peningkatan 

kemampuan berperilaku mulia ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak iti sendiri, 

yaitu pada lingkungan makro (kebudayaan masyarakat) maupun lingkungan 

mikro (keluarga, teman sebaya). Hambatan atau kendala-kendala di atas dapat 

menghambat kemampuan anak dalam berperilaku mulia sehingga cara 

belajarnya kurang optimal. 

Penulis yang juga sebagai Guru Kelompok B Taman Kanak-kanak 

Aisyiyah Bustanul Athfal Parakan Kelurahan Bolong Kecamatan 

Karanganyar Kabupaten Karanganyar mengalami permasalahan dalam 

meningkatkan kemampuan berperilaku mulia, khususnya kemampuan 

berperilaku sopan santun dan hormat menghormati. Dilihat dari jumlah  anak 

di kelompok B yang berjumlah 26 anak hanya kurang lebih 8 anak saja yang  

berperilaku mulia. Pada awalnya anak hanya  mengetahui contoh berperilaku 

mulia melalui cerita dengan menggunakan simbol-simbol atau gambar saja, 

dan mereka kurang memahami dan tidak menunjukkkan sikap tertarik, namun 

dengan menggunakan metode dan media yang menarik dan sesuai dengan 



 

 

6 

perkembangan anak diharapkan anak dapat tertarik dan benar-benar bisa 

meningkatkan kemampuan berperilaku mulia. 

Upaya untuk memecahkan masalah tersebut agar dapat meningkatkan 

kemampuan berperilaku mulia di  kelompok B di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Parakan Bolong  karanganyar diantaranya adalah dengan menerapkan 

metode pembelajaran yang baru. Metode pembelajaran  adalah cara yang 

digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar dan berbagai variasi 

sehingga siswa terhindar dari rasa bosan  serta  tercipta suasana yang nyaman 

dan menyenangkan. Proses pengajaran yang baik  adalah terciptanya  proses 

belajar mengajar yang efektif melalui komunikasi dua arah antara guru 

dengan peserta didik yang tidak hanya menekankan pada apa yang dipelajari 

tetapi menekankan pada  bagaimana anak harus belajar berperilaku mulia 

sebagai kebutuhan anak, sehingga menjadi suatu yang menyenangkan bagi 

anak.  

Untuk mendukung metode pembelajaran diperlukan media yang tepat 

agar tujuan pembelajaran dapat terwujud secara optimal. Media adalah  

perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan 

(Sadiman, 2002:6). Ada tiga bentuk media pembelajaran yaitu media audio 

(media yang menggunakan indra pendengaran), media visual (media yang 

menggunakan indra pengelihatan), media audio visual (media yang 

menggunakan indra pendengaran dan pengelihatan).  

Media Pembelajaran merupakan bagian teknologi pengajaran, 

wujudnya dari yang sangat sederhana dan murah sampai yang rumit dan 
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mahal. Media Pembelajaran tidak ada manfaatnya tanpa adanya aktifitas guru 

dan murid itu sendiri. Media yang digunakan dalam pembelajaran dapat 

berfungsi untuk mengurangi verbalisme suatu pokok masalah dan dapat 

menvisualisasikan sesuatu yang abstrak menjadi konkrit, sehingga 

memperjelas dan mempermudah berkomunikasi dan mengetahui sesuatu. 

Dalam kemajuan teknologi zaman sekarang, tidak pada tempatnya 

lagi jika penyampaian pengajaran, penerangan dan penyuluhan masih 

dilakukan secara verbalitas atau dengan kata-kata saja, karena  pengetahuan 

anak usia dini didapat dari pengamatan dan pendengaran, sehingga indra 

pengelihatan dan pendengaran anak menjadi sumber masuknya informasi 

yang utama. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan berperilaku 

mulia anak dibutuhkan metode pembelajaran yang bervariasi dan penggunan 

media pembelajaran yang melibatkan indra pengelihatan dan pendengaran. 

Dengan melihat sekaligus mendengar,  anak yang menerima pengajaran, 

penerangan dan penyuluhan dapat lebih mudah dan lebih cepat mengerti 

tentang pengajaran yang dimaksud, sehingga salah pengertian dan keraguan 

dapat dihindarkan secara efektif.  

Berdasarkan uraian peneliti diatas  dalam penelitian ini  mengambil 

judul  “ Peningkatan Kemampuan Berperilaku Mulia Melalui Metode 

Bercerita Dengan Media Audio Visual di Kelompok B TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Parakan Bolong Karanganyar”. 
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B. Pembatasan Masalah 

  Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih  

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Fokus permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada, Perilaku 

Mulia pada  Anak Taman Kanak-kanak Kelompok B, TK    Aisyiyah 

Bustanul Athfal Parakan Bolong Karanganyar khususnya dalam hal sopan 

santun.  

2. Penggunaan Media Audio Visual pada Peningkatan Kemampuan 

Berperilaku Mulia pada  Anak Taman Kanak-kanak Kelompok B, TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Parakan Bolong Karanganyar. 

C.  Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah disampaikan di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Peningkatan Kemampuan Berperilaku Mulia Melalui 

Metode Bercerita Dengan Media Audio Visual di Kelompok B TK 

Aisyiyah Parakan, Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Karanganyar? 

2. Apakah Metode Bercerita dengan Media Audio Visual dapat 

Meningkatkan Kemampuan Berperilaku Mulia anak kelompok B TK 

Aisyiyah Parakan, Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, 

Kabupaten Karanganyar? 
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D. Tujuan Penelitian 

     1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan berperilaku mulia anak TK 

Aisyiyah Parakan Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar 

2.Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan berperilaku mulia 

anak melalui metode bercerita dengan media audio visual di TK 

Aisyiyah Parakan Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk masukan ilmu pengetahuan dalam 

pembelajaran di taman kanak-kanak khususnya dalam bercerita dengan 

Media audio Visual untuk Meningkatkan Kemampuan  Berperilaku Mulia 

Anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak 

1) Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada anak untuk belajar 

bersama sehingga Meningkatkan Kemampuan Berperilaku Mulia 

anak. 
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2) Mengefektifkan dan mendalami penggunaan Metode Bercerita 

dengan Media Audio Visual dalam Meningkatkan Kemampuan 

Berperilaku Mulia anak. 

b. Bagi guru 

1) Untuk memberi masukan kepada guru untuk meningkatkan 

kreatifitas  dan mendorong dalam meningkatkan kerja guru. 

2) Menambah kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran 

yang inovatif, efektif dan menyenangkan  

3) Mengatasi permasalahan pembelajaran di Taman Kanak-kanak 

c. Bagi sekolah  

 1) Hasil penelitian diharapkan dapat menumbuhkan suasana belajar 

yang efejtif, inovatif, kreatif dan menyenangkan  

2) Pengaplikasian teori yang telah diperoleh dimungkinkan semangat 

kerja warga sekolah semakin tinggi dan efisien . 

 

      




