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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk 

mengembangkan pribadi, pengetahuan, dan ketrampilan yang melandasi 

pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas 

pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup. Aspek perkembangan dalam 

pendidikan anak usia dini meliputi nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, 

bahasa, dan sosial-emosional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009. 

Perkembangan moral pada anak usia dini dapat diarahkan pada pengenalan 

kehidupan pribadi anak yang dikaitan dengan orang lain. Misalnya, mengenalkan 

dan menghargai perbedaan di lingkungan tempat anak hidup, mengenalkan peran 

jenis dan orang lain, serta mengembangkan kesadaran anak akan hak dan 

tanggung jawabnya. 

Puncak yang diharapkan dari tujuan pengembangan moral anak usia dini 

adalah adanya keterampilan afektif anak itu sendiri, yaitu keterampilan utama 

untuk merespon orang lain dan pengalaman-pengalaman barunya, serta 

memunculkan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan teman disekitarnya. Hal 

yang bersifat substansial tentang pengembangan moral anak usia Taman Kanak-

kanak di antaranya adalah pembentukan karakter, kepribadian, dan 

perkembangan sosialnya. 
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Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu 

yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat 

dari keputusan yang ia buat. 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional.  

Pasal I UU Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa diantara tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki 

kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Amanah UU nomor 20 tahun 2003 itu 

bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, 

namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir 

generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-

nilai luhur bangsa serta agama. 

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini 

merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar 

mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter pada seseorang sejak usia 

dini, akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. 

Menurut Indonesia Heritage Foundation, sikap tanggung jawab adalah salah satu 

karakter yang selayaknya diajarkan kepada anak.  

Mengajarkan sikap tanggung jawab sangat penting, karena dengan 

bertanggung jawab anak akan  belajar mengasihi dan menghormati orang lain, 

kejujuran, keberanian, mengontrol diri sendiri dan juga menghargai diri sendiri.  
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Dalam membantu mendidik anak bertanggung jawab, bisa dimulai dari hal-

hal yang kecil dengan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri terlebih dulu, 

seperti anak bisa membersihkan dirinya sendiri, meletakan tas pada tempatnya, 

kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab yang lebih tinggi, yaitu tanggung 

jawab terhadap keluarga, contohnya membantu membereskan tempat tidurnya 

setiap hari. Bahkan mengakui kesalahan yang telah lakukan juga merupakan 

bentuk dari tanggung jawab. jika pondasi lingkungan internalnya sudah kuat, 

maka anak akan dapat mengembangkan tanggung jawab di luar lingkungan 

keluarga, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat ataupun lingkungannya. 

Menurut Megawangi (2009), anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang 

berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter. Usaha 

mengembangkan anak-anak agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab 

merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah, dan seluruh komponen 

masyarakat. Usaha tersebut harus dilakukan secara terencana, terfokus, dan 

komprehensif. 

Namun fakta dilapangan menunjukkan masih banyak keterbatasan dalam 

mewujudkan anak yang bertanggung jawab. Orang tua dan guru masih 

memberikan pemakluman ketika anak tidak merapikan mainannya, menaruh tas 

sembarangan, tidak merawat barang miliknya maupun orang lain, tidak mau 

minta maaf dan bertanggung jawab ketika berbuat salah. Jika ini terus berlanjut 

akan berdampak tidak baik untuk perkembangan anak. 

Anak kelompok B TKIT Az Zahra Gondang yang berjumlah 12 anak 

mempunyai sikap tanggung jawab yang rendah, hal ini dapat diketahui melalui 
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pengamatan yang dilakukan selama bulan September 2012. Pada waktu  bermain, 

5 anak belum mau merapikan mainan yang telah digunakan atau 

meninggalkannya begitu saja dan harus dimotivasi oleh guru, 8 anak suka 

menaruh tas sembarangan pada saat datang maupun saat pembelajaran, 6 anak 

belum menyimpan kembali alat tulis yang dipakai serta 8 orang sering  

menyalahkan orang lain ketika melakukan kesalahan. Faktor lain adalah guru 

sangat jarang memberikan kegiatan untuk meningkatkan sikap tanggung jawab 

anak, terutama kegiatan bercerita. Untuk bisa menarik minat anak untuk 

mendengarkan, pemilihan cerita dan alat peraga yang tepat perlu dilakukan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

tentang “Peningkatan Sikap Tanggung Jawab melalui Bercerita dengan Celemek 

Cerita  pada Kelompok B TKIT Az Zahra Gondang Sragen Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pembatasan 

masalah penelitian sebagai berikut: metode yang digunakan pada penelitian ini 

hanya terbatas pada metode bercerita dengan celemek cerita.  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah bercerita dengan celemek cerita 

dapat meningkatkan sikap tanggung jawab pada anak kelompok B TKIT Az 

Zahra Gondang tahun pelajaran 2012/2013?” 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap tanggung jawab  

anak melalui bercerita dengan media celemek cerita.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Anak Didik 

Manfaat bagi anak didik, diharapkan dapat meningkatkan sikap tanggung 

jawab. 

2. Bagi Guru 

Bagi guru,  penelitian ini Mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:  

a. Untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelola guru, dalam rangka 

meningkatkan sikap tanggung jawab anak. 

b. Guru dapat berkembang secara profesional karena dapat menunjukkan 

kemampuannya dalam menilai dan memperbaiki pembelajaran yang 

dikelolanya 

c. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan sendiri dalam rangka meningkatkan sikap 

tanggung jawab anak. 

3. Bagi TK 

Bagi TK, penelitian ini Mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk para siswa. 

b. Memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan TK, yang 

tercermin dari peningkatan kemampuan profesional para guru, perbaikan 
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proses dan hasil belajar siswa, serta kondusifnya iklim pendidikan di 

sekolah. 

c. Memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




