
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu proses pendidikan yang berlangsung 

di Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Di samping 

itu pendidikan merupakan masalah yang penting bagi manusia karena 

pendidikan menyangkut kelangsungan hidup manusia. Manusia tidak cukup 

hanya tumbuh dan berkembang dengan dorongan insting saja melainkan perlu 

bimbingan dan dorongan dari luar dirinya berupa pendidikan agar menjadikan 

manusia yang mandiri. 

Begitu pentingnya pendidikan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa 

dan negara sebagai wujud perhatian negara RI, sehingga pemerintah berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan sekarang ini. Peningkatan mutu pendidikan 

disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bangsa 

semakin maju dan berkembang. 

Salah satu pendidikan yang menjadi pondasi suatu pendidikan adalah 

pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan anak usia dini adalah jenjang 

pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan bagi anak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan dengan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam jalur  formal, nonformal, dan informal. Pendidikan 
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anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitik beratkan pada peletakan dasar kebeberapa arah berikutnya yaitu 

pertumbuhan dan perkembangan fisi (koordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), 

sosioemosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi yang 

disesuaikan dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang 

disesuaikan oleh anak usia dini. 

Menurut undang-undang perlindungan anak Bab III pasal 11 di 

sebutkan bahwa setiap anak berhak untuk ber istirahat dan memanfaatkan 

waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi 

sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan 

diri. Jadi belajar adalah hak anak, bukan kewajiban. Para orang tua dan 

pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk anak 

dalam rangka program belajar. Karena belajar adalah hak, maka belajar harus 

menyenangkan, kondusif, dan memungkinkan anak untuk semakin termotivasi 

dan semakin antusias. Jadi memaksa anak untuk belajar, sehingga anak akan 

merasa tertekan atau membiarkan anak tidak mendapat pendidikan yang layak 

adalah suatu tindakan kekerasan. Tujuan diselenggarakan pendidikan anak 

usia dini yaitu membentuk anak indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya, sehingga 

memiliki kesiapan yang optimal disaat memasuki pendidikan dasar serta 

kehidupan yang akan datang.   
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Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah ’’usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara’’ 

(pasal 1, butir 1). Sedangkan pendidikan anak usia dini adalah ’’suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut’’ (pasal 1, butir 

14).  

Usia TK merupakan usia yang turut menentukan tingkat ketercapaian 

perkembangan pada fase perkembangan selanjutnya. Anak TK adalah anak 

yang berusia rentang antara 4-6 tahun yang biasa disebut sebagai fase sense of 

initiatif (Erick H. Ericson dalam Saring Marsudi, 2006;4). Pada periode ini 

anak harus didorong untuk mengembangkan prakarsa, seperti kesenangan 

untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dilihat, di dengar dan di rasakan. 

Jika anak memperoleh pengasuhan yang benar dari orang tuanya maka, anak 

akan mampu mengembangkan prakarsa dan daya kreatifitasnya serta hal-hal 

yang produktif dalam bidang yang disenanginya. Orang tua selalu menolong 

memberi nasehat dan membantu mengerjakan sesuatu padahal anak mampu 

mengerjakan sendiri, menurut Ericsson hal tersebut dapat membuat anak tidak 

mendapatkan kesempatan untuk berbuat kesalahan atau belajar dari kesalahan. 
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Dunia anak-anak merupakan dunia yang khas yang diindera dan 

dipersepsikan oleh anak-anak sesuai dengan kemampuan pikiran, perasaan, 

imajinasi, dan pengalaman mereka. Kita perlu sekali memahami dunia ini 

apabila ingin memenuhi kebutuhan anak-anak dan mendukung perkembangan 

mereka. Salah satu cara untuk dapat memahami dunia anak adalah melalui 

bercerita. 

Bagi anak, aktifitas bercerita dapat memberikan nilai yang banyak bagi 

proses belajar dan perkembangan anak. Disamping dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan, bercerita dapat mengundang dan merangsang proses 

kognisi, khususnya aktifitas berimajinasi; dapat menjadi sarana untuk belajar 

serta dapat berfungsi untuk membangun hubungan yang akrab. 

Dilihat dari segi dunia yang kaya dengan kehidupan fantasi, bercerita 

merupakan suatu konsumsi yang sangat relevan bagi anak. Dalam hal ini 

bercerita merupakan suatu stimulasi yang dapat mengundang anak terlibat 

secara mental. Melalui cerita, aktifitas mental anak dapat melambung jauh 

atau bahkan melebihi jalannya cerita yang dibacakan sehingga sangat berarti 

bagi pengembangan daya imajinasi dan kreatifitasnya. Lebih lanjut, jika 

kegiatan bercerita ini disajikan dalam suatu proses yang bersifat interaktif dan 

dialogis dengan anak, maka kontribusinya bisa semakin kaya yang tidak saja 

mengembangkan daya imajinatif, tetapi juga dapat memberdayakan potensi 

berfikir realistik anak. 
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Akan tetapi yang menjadi permasalahan dari hal tersebut adalah 

kemalasan orang tua atau pendidik untuk membacakan cerita kepada anak. 

Bercerita merupakan suatu kegiatan yang menjemukan dan menghabiskan 

waktu bagi pendidik yang kurang menyadari pentingnya bercerita bagi anak. 

Pendidik sekarang terlalu dibebani kurikulum dan tuntutan lingkungan agar 

anak didiknya dapat membaca, menulis dan berhitung sehingga kegiatan 

bercerita lama kelamaan mulai jarang dipergunakan oleh pendidik bahkan 

ditinggalkan. 

Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi di taman kanak-kanak 

tersebut dan setelah mengetahui banyaknya manfaat yang dapat diperoleh 

melalui bercerita maka penulis bermaksud untuk memanfaatkan metode 

tersebut guna menerapkan suatu sikap dan perilaku yang patut dicontoh 

melalui cerita yang dibacakan. Maka penulis mengambil judul 

”PENINGKATAN SIKAP DAN PERILAKU ANAK MELALUI 

METODE BERCERITA  KELOMPOK B SEMESTER I DI TAMAN 

KANAK-KANAK AL IRSYAD SURAKARTA  TAHUN AJARAN  

2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Kurangnya kreatifitas dalam media bercerita. 

2. Kurangnya pembiasaan sikap dan perilaku anak dalam keseharian. 
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C. Pembatasan Masalah 

Sesungguhnya dengan luasnya permasalahan yang timbul dari topik 

kajian maka pembatasan masalah perlu dilakukan guna memperoleh 

kedalaman kajian untuk menghindari perluasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah dalam hal ini adalah: 

1. Subyek Penelitian  

Anak didik TK kelompok B semester I tahun pelajaran 2011 – 2012 di TK 

Al Irsyad Surakarta 

2. Obyek Penelitian  

a. Kegiatan bercerita untuk anak usia dini. 

b. Pengaruh kegiatan bercerita terhadap sikap dan perilaku anak. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah diatas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu; 

1. Apakah metode bercerita dapat meningkatkan pembentukan sikap dan 

perilaku anak di Taman Kanak-Kanak Al Irsyad? 

2. Seberapa besar peningkatan yang terjadi dengan metode bercerita tersebut 

terhadap pembentukan  sikap dan perilaku anak di Taman Kanak-Kanak 

Al Irsyad? 

 

 

6 



7 
 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah 

1. Untuk meningkatkan pembentukan sikap dan perilaku anak di Taman 

Kanak-kanak Al Irsyad. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar  peningkatan yang terjadi terhadap 

pembentukan sikap dan perilaku anak melalui metode bercerita yang 

digunakan. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

orang tua maupun masyarakat bahwa kegiatan bercerita dapat 

menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik bagi anak usia dini. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi anak 

1)  Memberikan kesenangan. 

2)  Mengembangkan imajinasi. 

3)  Memberikan pengalaman yang benar-benar dapat dihayati. 

4)  Menjadikan anak untuk lebih bersemangat dalam belajar. 

b. Bagi guru  

1) Mempermudah menanamkan nilai-nilai moral dan melaksanakan 

pembelajaran yang menyenangkan. 

2) Menambah pengetahuan dan pengalaman guru dalam mengajar. 
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3) Guru menjadi cinta belajar dan cinta baca. 

4) Memotivasi guru agar lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam 

mengajar. 

5) Guru menjadi lebih menjiwai profesionalnya sebagai seorang 

pendidik. 

c. Bagi TK 

1) Meningkatkan mutu TK melalui peningkatan prestasi anak dan 

kinerja guru. 

2) Menjadikan suasana di TK lebih menyenangkan dan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


