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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

        Tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung 

jawab.” Tujuan pendidikan nasional tersebut telah jelas bahwa pendidikan karakter 

sudah merupakan bagian dari proses pendidikan kita (Abdurrahman, 1999: 2).  

        Idealnya proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dapat menghasilkan 

anak didik yang tidak hanya memiliki kompetensi bidang kognitif semata atau pandai 

secara intelektual namun hendaknya juga memiliki akkhlak mulia. Dengan bekal 

akhlak mulia ini anak akan berkembang menjadi anak yang baik dan akan menjadi 

dewasa kelak memiliki karakter yang kuat bermanfaat bagi nusa dan bangsa. 

        Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. 

Banyak pakar pendidikan mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter 

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

Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter jika dapat tumbuh 
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pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan 

suci dapat berkembang secara optimal. 

        Salah satu pilar karakter menurut  Megawangi (2007: 25) adalah hormat dan 

santun.  Anak dibiasakan bersikap sopan dalam kehidupan sehari hari baik dalam 

bergaul dalam satu keluarga maupun dengan lingkungan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Kusuma (2009) dalam yaitu:  

Kelak, anak yang dibiasakan dari kecil untuk bersikap sopan santun akan 
lebih mudah bersosialisasi. Dia akan mudah memahami aturan-aturan yang 
ada di masyarakat dan mau mematuhi aturan umum tersebut. Anak pun relatif 
mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, supel, selalu menghargai 
orang lain, penuh percaya diri, dan memiliki kehidupan sosial yang baik. 
Pendek kata, dia tumbuh menjadi sosok yang beradab.  

 

       Fakta yang muncul di kelompok B Taman Kanak-Kanak (TK)  Pertiwi 01 

Jantiharjo adalah masih banyaknya anak didik yang tidak mendengarkan guru 

berbicara, suka berbicara dengan berteriak, tidak mengucapkan salam ketika berjumpa 

dengan guru atau teman, bersikap kasar kepada sesama temannya ketika sedang 

bermain bersama. Fakta tersebut tentu saja menyebabkan berbagai macam 

permasalahan dalam pembelajaran. Hal yang paling sering terjadi adalah kelas 

menjadi seperti tidak bisa diatur. Hasil penelitian dan percobaan yang telah 

dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa bermain peran merupakan salah satu 

model yang dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran (Hurlock, 2006: 

76). Dalam hal ini, bermain peran diarahkan pada pemecahan masalah yang 

menyangkut hubungan antar  manusia, terutama yang menyangkut kehidupan anak 

didik. 
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        Berdasarkan fakta tersebut, penulis segera mencari alternatif solusi untuk 

memecahhkan masalah tersebut. Alternatif solusi tersebut berupa penerapan kegiatan 

bermain peran dan dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Karakter Sopan Santun melalui Kegiatan Bermain Peran pada Anak Taman Kanak-

Kanak Pertiwi 01 Jantiharjo Kecamatan/Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 

2012-2013” 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang masalah di atas maka dapat diidentidikasi masalah sebagai 

berikut 

1. Penggunaan metode pembelajaran konvensional  (ceramah) oleh guru  

mengakibatkan anak kurang bisa memahami dan menerapkan konsep karakter 

sopan santun 

2. Rendahnya karakter sopan santun anak berdampak pada kelidaklancaran 

pembelajaran dan akhirnya akan membuat permasalahan serius hingga anak  

dewasa. 

 

C.  Pembatasan Masalah  

        Agar penelitian ini efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji mendalam maka 

diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah 
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1. Metode pembelajaran untuk anak usia dini yang diterapkan dalam penelitian 

ini adalah Metode bermain peran 

2. Masalah yang diteliti adalah penerapan kegiatan bermain peran (menggunakan 

konsep Beyond Centers and Circle Times atau BCCT)  terbatas pada anak 

didik taman kanak - kanak kelompok B di TK Pertiwi 01 Jantiharjo. 

 

D. Perumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: ”Apakah melalui kegiatan 

bermain peran dapat mengembangkan karakter sopan santun pada anak 

kelompok B TK Pertiwi 01 jantiharjo semester II tahun pelajaran 2012/2013?” 

 

E. Tujuan Penelitian. 

        Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini  bertujuan untuk mengembangkan karakter sopan santun melalui 

kegiatan bermain  peran pada anak kelompok B TK Pertiwi 01 Jantiharjo semester 

II tahun pelajaran 2012-2013   

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoretis dapat memberikan 

sumbangan mengenai pengembangan karakter sopan santun bagi anak TK. 
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Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi kepada pembelajaran 

moral TK berupa pergeseran dari pembelajaran yang mementingkan hasil ke 

pembelajaran yang juga mementingkan prosesnya untuk mencapai hasil dan 

pengalaman untuk menemukan sendiri konsep ilmu dan menerapkannya 

2. Manfaat Praktis  

Pada manfaat praktis, penelitian ini memberikan sumbangan bagi guru TK  dan 

anak didik. Bagi guru TK, untuk menyelenggarakan pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif, dapat memberikan masukan, tentang pentingnya 

penggunaan strategi pembelajaran. Bagi anak didik, proses pembelajaran 

melalui penerapan  kegiatan bermain peran  ini dapat mengembangkan 

karakter sopan santun anak, anak pun akan terbiasa untuk mengungkapkan ide 

atau pendapat dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, 

berusaha menemukan sendiri konsep ilmu yang sedang dipelajari melalui 

pengalaman anak dalam bereksplorasi dengan kegiatan bermain peran.   

 

. 

 

 

 

 

 

 




