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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memilik kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut UU No 20 

tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun 

melalui pemberian rangsangan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki 

jenjang pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini adalah suatu proses 

pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara 

menyeluruh yang menyangkut aspek fisik dan non fisik dengan memberikan 

rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik 

akan fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh 

dan berkembang secara optimal. 

Menurut Hasan (2009: 17) tujuan pendidikan anak usia dini yaitu        

1) Membentuk anak indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan 

berkemang sesuai dengan tingkat perkembanganya, sehingga anak memiliki 

kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi 
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kehidupan di masa dewasa. 2) Membantu menyiapkan anak mencapai 

kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Selain itu Pendidikan anak usia dini 

bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak (the Whole Child) agar 

kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai falsafah suatu bangsa. 

Pendidikan untuk anak usia dini terdiri dari beberapa ruang lingkup 

aspek perkembangan yaitu nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik (halus 

dan kasar), kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Dari beberapa aspek 

tersebut, perilaku baik dan buruk terdapat pada perkembangan nilai moral 

agama. Perilaku baik dan buruk sangat penting dikenalkan pada anak usia 

dini, karena perilaku tersebut mempunyai dampak yang sangat besar pada 

perkembangan anak selanjutnya. Perilaku merupakan segala perbuatan atau 

tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Perilaku dapat dibatasi sebagai 

keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang 

merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik. 

Dengan adanya perilaku tersebut maka  watak  pribadi  seseorang dapat 

terbentuk melalui pembiasaan yang dilakukan setiap hari. Banyak orang tua 

mengalami kesulitan dalam memahami perilaku anak-anaknya yang sering 

kali terlihat tidak logis dan tidak sesuai dengan perasaan sehat. Untuk 

memahami perilaku anak, membina kehidupan jasmaniah, kecerdasan, 

perkembangan nilai moral dan agamanya, orang tua dituntut untuk memiliki 

pengetahuan tentang perilaku mereka, selain itu orang tua juga harus dapat  

memberikan contoh kepada anak-anak yaitu mengenai perilaku yang baik dan 

perilaku yang tidak baik atau buruk. Dengan demikian anak dapat berfikir dan 
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dapat menyimpulkan perilaku mana yang dapat ditiru dan perilaku mana yang 

tidak dapat ditiru. 

Apabila anak-anak tidak diberikan contoh secara langsung tentang 

perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, maka anak-anak 

akan berperilaku yang tidak sesuai dengan norma yang  berlaku. Begitu pula  

dengan perilaku anak di Tk Karangmalang II Sragen, masih banyak anak didik 

yang belum mampu membedakan perilaku baik dan perilaku buruk terhadap 

sesama teman. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi di TK Karangmalang II 

Sragen, sebagian anak masih belum mampu untuk membedakan perilaku baik 

dan buruk. Ada sebagian anak yang sering melakukan perilaku buruk seperti 

berkelahi atau memukul, mendorong temannya, bersikap kasar, berbicara 

kasar atau mengucapkan kata-kata kotor, mengejek teman dan mengamuk. 

Sering sekali perilaku tersebut dilakukan anak sehingga menjadi kebiasaan 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena emosi anak yang tidak 

terkendali serta lingkungan sosial dan keluarga yang tidak mendukung. 

Berdasarkan informasi dari orang tua murid, sebagian dari anak-anak yang 

berperilaku buruk disebabkan karena anak tersebut sering melihat orang 

tuanya sering bertengkar dihadapan anak. Selain itu, ketika anak tersebut 

melakukan kesalahan selalu diberi hukuman dari orang tuanya baik hukuman 

fisik maupun verbal. Tindakan tersebut menjadikan emosi anak tidak 

terkendali, sehingga rasa emosi tersebut dilampiaskan anak terhadap teman-

temanya di sekolah. 
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Oleh karena itu, peneliti mencoba mengadakan penelitian di TK 

Karangmalang II Sragen dengan menggunakan Media Audio Visual. Media 

audio visual biasa disebut media pandang dengar. Dengan menggunakan 

media audio visual ini maka penyajian pesan-pesan sesuai dengan tema 

kegiatan kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Selain itu media ini 

dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru. 

Dalam hal ini guru tidak selalu berperan sebagai penyampai pesan atau materi. 

Karena penyajian materi bisa digantikan oleh media. Melalui audio visual 

peserta didik tidak hanya dapat melihat atau mengamati sesuatu, melainkan 

sekaligus dapat mendengar sesuatu yang dapat divisualisasaikan. Melalui 

media audio visual diharapkan perilaku buruk yang sering dilakukan anak 

tersebut dapat berkurang bahkan hilang sehingga anak dapat merubah 

kebiasaan berperilaku buruk itu menjadi perilaku yang baik. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengangkat judul “ Upaya 

Meningkatkan Kemampuan  Membedakan Perilaku Baik Dan Buruk Melalui 

Media Audio Visual” pada anak usia 5-6 tahun di TK Karangmlang II Sragen 

Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

 

B. Pembatasan Masalah 

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

lebih mendalam  maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 
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1. Media yang digunakan dalam pembelajaran Anak Usia Dini hanya terbatas 

pada penggunaan media Audio Visual yaitu video. 

2. Masalah yang diteliti hanya terbatas pada Kemampuan membedakan 

perilaku baik dan perilaku buruk. 

 

C. Perumusan Masalah 

Apakahpenggunaan media Audio Visual dapat meningkatkan  

kemampuan membedakan  perilaku baik dan buruk pada anak usia 5-6 tahun 

di Tk Karangmalang II  Sragen Tahun Ajaran 2012/2013 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  penelitian :  

Untuk meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan perilaku 

buruk pada anak di TK Karangmalang II Sragen 

2. Tujuan khusus penelitian : 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan anak dalam membedakan  

perilaku baik dan  buruk pada anak melalui media Audio Visual di TK 

Karangmalang II Sragen 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan baru tentang pembelajaran dalam membedakan 

perilaku baik dan buruk pada anak. 
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b. Bermanfaat  bagi perkembangan keilmuan pendidikan anak usia dini, 

khususnya terkait dengan peningkatan kemampuan membedakan 

perilaku baik dan buruk  anak usia dini melalui media Audio Visual. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi penulis  

1) Mendapatkan pengetahuan baru tentang  strategi membedakan 

perilaku baik dan buruk melalui media Audio Visual 

2) Meningkatkan profesionalitas guru 

b. Manfaat bagi siswa  

1) Dapat membedakan perilaku baik dan buruk 

2) Meningkatkan motivasi anak untuk belajar 

c. Manfaat  Bagi sekolah 

1) Meningkatkan kemampuan  prestasi  belajar anak 

2) Menambah media untuk menyampaikan kegiatan belajar 

3) Memberi  masukan lembaga PAUD dapat mengadakan perubahan 

dalam penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik 

pada anak usia dini. 


