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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Untuk menjadi negara besar, kompetitif, bermartabat dan terhormat dimata 

dunia, membutuhkan dukungan serta komitmen. Salah satu komitmen yang 

dapat mengantarkan keberhasilan tersebut adalah dengan melaksanakan 

pendidikan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945  

pasal 31 (5) bahwa: “ Pemerintah memajukan ilmu dan teknologi dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban dan kesejahteraan umat manusia”. Pendidikan memiliki peranan 

penting dalam usaha memajukan bangsa, melalui pendidikan rasa cinta 

terhadap tanah air dapat ditanamkan, rasa nasionalisme ditanamkan dalam 

setiap pribadi individu sehingga mampu mempertahankan kesatuan dan 

persatuan tanah air yang dapat diwujudkan dalam upaya bela negara, serta 

tidak luput pendidikan nilai-nilai keagamaan yang bersangkutan dalam 

kehidupan perlu diberikan dalam dunia pendidikan, sehingga hasil dari 

pendidikan yang diperoleh tidak menyalahi aturan yang ada. 

        “Pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang 

diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya 

membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri”, 

(Longeveled dalam Malik, 2013:6). Anak adalah penerus bangsa yang 

merupakan pemilik pada masa kini  dan masa depan bangsa karena ditangan 

merekalah diteruskan sejarah kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya. 

Pendidikan diberikan kepada anak sejak usia dini untuk dijadikan bekal anak 

dalam menjalani kehidupan serta memiliki pedoman dan pondasi dalam usaha 

mempertahankan diri. “Anak yang baru lahir memiliki sekitar 100 milyar sel 

otak yang mana sebagian besar belum saling terhubung”, (Kerangka Besar 

Pembangunan PAUD Indonesia Periode 2011-2015, 2011:33), oleh sebab itu 
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diperlukan adanya rangsangan serta stimulasi untuk mengoptimalkan sel otak 

tersebut.  

                Orang tua memiliki peranan penting dalam kehidupan anak yaitu kaitannya 

dalam mengasuh, merawat, melindungi dan mendidik anak ketika dirumah, 

sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai usia dan 

tahapan perkembangan. “Anak sebagai makhluk individu dan sosial” (Suyadi, 

10:2010) berhak mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan dan 

kemampuannya, dengan pendidikan yang diberikan diharapkan anak dapat 

tumbuh cerdas sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga kelak menjadi 

anak bangsa yang berkualitas. 

                “Pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam Rahim hingga usia 

sekitar 6 tahun sangat menentukan derajat kesehatan, intelegensi, kematangan 

emosional dan produktivitas manusia pada tahap berikutnya” (Hidayat dalam 

Kerangka Besar Pembangunan PAUD Indonesia Periode 2011-2015, 2011:35). 

Membangun pendidikan anak usia dini tidaklah sama seperti membangun 

pendidikan anak pada usia sekolah dasar.  

                “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sebuah upaya dalam 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 

tahun yang dilakukan melalui pemberian sebuah rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani 

agar anak memiliki kesiapan ketika  memasuki pendidikan yang lebih 

lanjut” (Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2003) 

 

                Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan melalui pemberian 

kesempatan bagi anak untuk menikmati dunianya, yaitu dunia main. Bermain 

menjadi sarana untuk anak belajar sehingga dapat dikatakan bahwa anak usia 

dini melakukan kegiatan bermain sambil disisipkan pembelajaran. Melalui 

bermain pengalaman dan pengetahuan anak bertambah, anak dapat 

mengeksplorasi mengenai semua hal yang terdapat pada dirinya maupun yang 

terdapat pada lingkungan sekitarnya. 

        Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan 

tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, 
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pengasuhan dan pendidikan pada anak dengan menciptakan lingkungan dimana 

anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperoleh dari 

lingkungan, melalui cara mengamati dan  memahami secara berulang-ulang 

yang melibatkan segala potensi dan kecerdasan anak. “Dalam pendidikan anak 

usia terdapat standar kompetensi yang terdiri dari: nilai-nilai agama dan moral, 

sosial emosi dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisik-motorik, serta seni” 

(Suyadi, 2010:13). Keenam standar kompetensi tersebut dijadikan sebagai 

penilaian perkembangan dan pertumbuhan anak dalam bermain sambil belajar 

yang merupakan esensi pendidikan anak usia dini. 

        Dibutuhkan permainan yang bermakna bagi anak untuk dapat 

mengembangkan standar kompetensi yang ada dalam pendidikan anak usia 

dini, permainan yang diberikan kepada anak tidak hanya sekedar permainan 

yang hanya memberikan kesenangan kepada anak melainkan dari permainan 

tersebut anak juga memperoleh pengalaman serta pengetahuan baru, permainan 

yang diberikan berorientasi pada kebutuhan anak. Selain didasarkan pada 

kebutuhan anak, kondisi lingkungan yang kondusif tetap harus diperhatikan 

karena dari hal tersebut dapat menimbulkan kesenangan dan menarik perhatian 

anak.  

        Bermain seraya belajar bagi anak usia dini membutuhkan berbagai media 

atau alat peraga edukatif serta sumber belajar yang dapat berasal dari 

lingkungan sekitar anak, karena anak belajar dari sesuatu yang lebih dekat 

dengan anak serta anak mulai mengenal dari hal yang bersifat konkrit menuju 

abstrak. “Tahap sensori anak merupakan tahap dimana anak-anak memperoleh 

pengetahuan murni dari gerak dan indra secara konkrit” (Piaget dalam Suyadi, 

2010:82). Anak membutuhkan contoh yang  bersifat umum dalam kegiatan 

mainnya untuk dapat mengamati dan memahi serta membentuk pemikiran pada 

diri anak, setelah itu pemikiran anak akan tertuju pada hal yang bersifat khusus 

seiring perkembangan pengalaman belajar anak.  
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        Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kelas B TK Aisyiyah 

Pucangan 1, pengembangan standar kompetensi dasar dalam pendidikan anak 

usia dini telah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, permainan yang 

diberikan bermacam-macam untuk menstimulasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak seperti: memberikan contoh gambar pada kegiatan main, 

membaca buku AISM pagi hari, melakukan kegiatan fisik-motorik pagi hari 

sebelum masuk kelas, mewarnai gambar, sholat dhuha, dll.  TK Aisyiyah 

Pucangan 1 belum banyak menggunakan alat peraga edukatif dalam kegiatan 

main, terutama dalam pengembangan standar kompetensi nilai-nilai agama dan 

moral.     

                Pengenalan nilai–nilai agama pada anak TK Aisyiyah Pucangan 1 

dilakukan melalui sholat dhuha, nyanyian, kaligrafi serta hafalan do’a dan 

hadist. Kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang tiap minggunya, kurang 

adanya inovasi kegiatan yang diberikan kepada anak terlebih pada aspek moral 

yang tidak kalah penting ditanamkan pada diri anak, sehingga membuat anak 

merasa bosan dengan kegiatan yang ada. Selain itu, moral anak didik terlihat 

belum begitu berkembang terbukti dari masih adanya anak didik yang tidak 

mengikuti kegiatan do’a, berdo’a dengan berteriak, serta memilih-milih teman 

untuk duduk bersampingan. 

                Berdasar pada pengamatan yang dilakukan anak-anak tertarik pada 

kegiatan bercerita yang jarang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, 

komunikasi anak dengan guru terjadi lebih sering dibandingkan pada kegiatan 

main yang lainnya. Peneliti bermaksud memberikan inovasi baru terhadap 

pengembangan kegiatan main pada standar kompetensi nilai-nilai agama dan 

moral terutama pada aspek moral menggunakan alat peraga edukatif yaitu 

wayang.  

                Wayang merupakan salah satu kebudayaan asli jawa, hal ini sama halnya 

dengan lokasi TK Aisyiyah Pucangan 1 yang berada di wilayah Jawa Tengah. 

“Wayang adalah boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu 

dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam 
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pertunjukan drama tradisional” (KBBI, 2014:1559). “Wayang adalah seni 

dekoratif yang merupakan ekspresi kebudayaan nasional. Disamping 

merupakan ekspresi kebudayaan nasional juga merupakan media pendidikan, 

media informasi, dan media hiburan” (Soekatno, 1992:1), wayang dikenal oleh 

masyarakat dengan melakonkan baik-buruk kehidupan. Seni wayang 

merupakan perpaduan budaya Jawa dengan Hindu yang digunakan untuk 

menyebarkan agama islam pada masyarakat jawa yang memeluk agama hindu.  

                 “Seperti diketahui bahwa wayang memiliki berbagai ragam seni yaitu: 

seni widya ( filsafat dan pendidikan ), seni drama ( pentas dan karawitan ), seni 

gatra ( mengenai tatahan dan sunggungan ), seni ripta ( sanggit dan 

kesusastraan ), dan seni cipta ( konsepsi dan ciptaan baru )” (Ciptopawiro 

dalam Sunarta, 1997:12). Terdapat unsur pendidikan dalam seni wayang yang 

dapat dikenalkan pada anak, memperkenalkan anak pada kebudayaan asli 

daerah dapat memberikan pengaruh terhadap pemikiran anak dan rasa cinta 

terhadap daerah sendiri.  

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di TK Aisyiyah Pucangan 1 

mengenai kurangnya penggunaan alat peraga edukatif dalam kegiatan 

pembelajaran khususnya dalam aspek moral, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Upaya Pengembangan Moral 

Melalui Bercerita dengan Media Wayang di Kelas B TK Aisyiyah Pucangan 1 

Kartasura Tahun Ajaran 2016/2017”.  

   B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang di muka, dapat diidentifikasikan bahwa 

masalah pada penelitian ini berupa kurangnya implementasi penggunaan alat 

peraga edukatif dalam pembelajaran pengembangan aspek dasar dalam 

pendidikan anak usia dini terutama pada aspek moral. 

  C.  Pembatasan Masalah 

        Berdasarkan judul dari penelitian ini maka peneliti membatasi masalah 

pada anak didik kelas B2 dikarenakan terdapat 3 kelas pada kelompok B di TK 
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Aisyiyah Pucangan Kartasura, serta pembatasan masalah media  wayang yang 

digunakan peneliti adalah wayang kancil. 

   D.  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di muka, maka dapat disimpulkan, rumusan 

masalahnya adalah: “Apakah bercerita melalui media wayang dapat 

mengembangkan moral pada Kelompok B TK Aisyiyah Pucangan 1 Kartasura 

Tahun Ajaran 2016/2017? 

   E.  Tujuan Penelitian 

       Sasaran maupun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

mengetahui ada tidaknya Perkembangan Moral melalui Bercerita dengan 

Media Wayang pada Kelompok B TK Aisyiyah Pucangan 1 Kartasura Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

    F.  Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat digunakan serta bermanfaat bagi semua 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu serta 

menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik untuk meningkatkan 

pemahaman moral dan nilai-nilai agama anak. 

         2.   Manfaat Praktis 

a. Bagi pendidik 

Sebagai bahan referensi bagi guru untuk meningkatkan pemahaman 

moral dan nilai-nilai agama anak melalui media wayang serta 

memperkenalkan kebudayaan jawa pada anak. 

b. Bagi Anak 

Wayang diharapkan dapat menjadi sebuah alat peraga edukatif dan 

media yang dapat mengembangkan nilai-nilai agama dan moral. 
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c. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan Kepala Sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana 

untuk menujang pengembangan moral. 

 


