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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Anak Usia Dini menurut Undang – Undang No.20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu upaya pembinaan 

yang ditunjukkan 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. Pada dasarnya tujuan Pendidikan Anak 

Usia Dini terbagi menjadi tiga yaitu: 1) dapat mengembangkan semua potensi 

anak baik fisik maupun mental: 2) menumbuhkan pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan agar mampu menolong diri sendiri: 3) meletakkan dasar-dasar 

tentang bagaimana seharusnya anak belajar. Pendidikan Anak Usia Dini yang 

efektif sangat bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik baik 

motorik halus dan kasar, kecerdasan, dan sosio-emosional yang meliputi sikap 

dan perilaku anak. 

Dalam kondisi awal sebelum penelitian di PAUD TPQ Daarul Furqon 

metode yang digunakan dalam pembelajaran kurang variatif, masih terdapat 

beberapa anak yang bermain sendiri saat guru menerangkan, guru hanya 

mengandalkan suara keras dalam pembelajaran, jadi suasana pembelajaran terasa 

membosankan dan kurang menarik, sikap moral anak terhadap guru kurang baik, 

maka dalam pembelajaran perlu strategi yang menarik yaitu dengan 
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menggunakan metode bermain peran untuk meningkatkan sikap sopan santun 

pada anak.   

Dalam pembelajaran  bagi anak usia dini harus mengajarkan sikap sopan 

santun karena penting dalam membangun tatakrama anak, hal yang harus 

ditanamkan sejak kecil dengan mengetahui cara menjaga perilaku, orang-orang di 

sekitar anak akan melihatnya sebagai pribadi yang baik. Hal ini dapat membuat 

anak merasa lebih percaya diri saat harus bersosialisasi dengan lingkungan 

sekitarnya. 

Di PAUD TPQ Daarul Furqon yang harus mengajarkan sikap sopan 

santun ini adalah guru, karena itu sebagai tanggung jawab seorang pendidik, hal 

ini bisa dilakukan guru dengan metode bermain peran misalnya bermain peran 

menjadi petugas rumah sakit, anak bisa memilih salah satu peran petugas rumah 

sakit sesuai minat anak, Peran guru adalah menuntun bahasa anak yang benar 

sesuai etika yang di perankan anak. Akan tetapi pada kenyataanya masih banyak  

yang jarang menggunakan metode bermain peran ini, guru hanya menggunakan 

metode ceramah, menggambar dan mewarnai sehingga pengetahuan dan 

imajinasi anak tidak berkembang secara maksimal, akibatnya  pembelajaran di 

kelas terasa begitu membosankan bagi anak. Dalam hal ini guru sangatlah perlu 

memikirkan proses pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan bagi anak, 

agar tercipta strategi yang baik sesuai dengan perkembangan anak. 

Seperti yang telah disebutkan di atas selain dibutuhkan metode dan 

strategi yang menarik ada hal yang tidak kalah penting dalam menciptakan 

suasana belajar yang tidak membosankan bagi anak yaitu guru menciptakan 
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suasana pembelajaran aktif di dalam kelas karena memang tidaklah mudah, di 

butuhkan strategi kusus agar anak dapat belajar sambil bermain sesuai dengan 

keinginanya. Dunia anak adalah dunia bermain yang bukan sekedar memberikan 

kesenangan, tetapi juga memilki manfaat sangat besar baginya, dengan aktiviatas 

bermain yang positif pula, kemampuan fisik anak semakin terlatih, begitu pula 

dengan kemampuannya dalam aspek bersosialisasi. 

Partisipasi aktif dari anak, salah satunya dengan bermain. Bermain 

dengan objek yang ada di lingkungannya merupakan cara belajar anak dan ketika 

bermain inilah anak berinteraksi dengan lingkungan. Pengalaman bermain yang 

tepat dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak, baik fisik, emosi, 

kognisi maupun sosial anak. 

Bermain peran merupakan kegiatan yang berfokus pada kegiatan 

dramatisasi, tempat anak-anak bermain untuk memerankan tugas-tugas anggota 

keluarga, tata cara dan kebiasaan dalam keluarga dengan berbagai perlengkapan 

rumah tangga serta kegiatan dilingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dapat 

dilakukan dengan cara bermain sambil memerankan pekerjaan/kegiatan di dalam 

rumah tangga (keluarga), bermain dramatisasi dengan alat-alat yang disediakan, 

bermain sambil memerankan pekerjaan sebagai kasir atau pegawai/pelayan 

(Yuliani dan Bambang, 2010 : 81). 

Bermain peran juga merupakan salah satu permainan favorit anak-anak, 

melalui bermain peran ini anak-anak dapat belajar banyak hal dan manfaat dari 

bermain peran, yaitu memacu imajinasi, mengembangkan bahasa dan intelektual, 
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menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan peran sosial dan emosi dan 

membantu perkembangan motorik (Yusep, 2012: 40-41). 

Bermain peran ini  adalah salah satu metode  permainan  yang favorit 

bagi anak-anak, maka dari itu guru harus bisa mengarahkan ke dalam hal yang 

positif bagi anak,  seperti bermain peran yang mengajarkan sikap sopan santun 

pada anak, karena pengajaran tata krama ini sebaiknya di mulai dari umur batita, 

agar anak lebih mudah bersosialisasi, peran orang tua juga dituntut untuk 

menularkan etika pada anak, namun mengajarkan pada anak tentang etika sopan 

santun ini tak bisa dilakukan dalam satu hari, perlu proses yang sangat panjang 

dan harus dilaksanakan secara konsisten serta berkesinambungan agar hasilnya 

dapat maksimal.   

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian 

yang berjudul: “Penerapan Metode Bermain Peran Untuk Meningkatkan Sikap 

Sopan Santun Pada Anak di PAUD TPQ Daarul Furqon Karanggeneng Boyolali, 

Tahun ajaran 2012/2013”. 

 

B. Identifikasi  Masalah 

Dari Latar  belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat di 

definisikan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru 

2. Penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang kurang bervariasi 

 

 

 



5 
 

C. Pembatasan  Masalah 

Agar  penelitian ini lebih terarah dan mencegah terjadi adanya perluasan, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi hal-hal 

berikut : 

1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode bermain peran  

b. Media dalam penelitian bermain peran ini adalah anak yang berperan. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B di PAUD TPQ 

Daarul Furqon Karanggeneng Boyolali Tahun ajaran 2012/2013. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan sikap sopan 

santun pada anak ? 

2. Apakah kendala metode bermain peran pada anak ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk 

Mengetahui Peningkatan Penerapkan Sikap Sopan Santun pada Anak dengan 

Metode Bermain Peran pada Anak kelompok B di PAUD TPQ Daarul Furqon 

Karanggeneng Boyolali. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu Pendidikan Anak Usia Dini 

utamanya memperkuat strategi dan teori yang sudah ada tentang metode 

bermain peran untuk meningkatkan sopan santun pada anak. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

1) Memberikan masukan bagi guru dalam hal pemilihan menggunakan 

metode strategi yang bervariasi agar proses dalam belajar anak 

menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 

2) Memberikan masukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

khususnya pendidikan di PAUD TPQ Daarul Furqon 

b. Bagi Penulis 
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Dapat menambah wawasan serta pengalaman langsung tentang 

meningkatkan  sikap sopan santun pada anak melalui metode bermain 

peran.  

c. Bagi Anak Didik 

Anak adalah sebagai subjek penelitian, sangat diharapakan dapat 

memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pembelajaran yang 

secara aktif, kreatif dan menyenangkan. 

d. Bagi PAUD TPQ Daarul Furqon 

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam menyusun program 

pembelajaran dengan menentukan metode dan media dalam suatu 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan sikap sopan santun anak 

dengan metode bermain peran. 

 


