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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak Usia Dini (AUD) menurut Association for The Education of 

Young Children  (NAEYC) adalah anak-anak yang berusia 0-8 tahun. Dimana 

pada usia ini anak sedang berada dalam masa golden ageataumasa keemasan. 

Pada  masa ini pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat, anak 

sangat berpotensi mempelajari banyak hal secara cepat.  

Anak belajar dari lingkungan dimana anak berada, ketika rasa ingin 

tahu  muncul dalam diri anak, ia akan bertanya kepada orang yang ada 

disekelilingnya seperti ayah dan ibu. Selain bertanya anak bahkan akan 

meniru suatu hal yang dianggap menarik bagi dirinya. Seperti halnya ketika 

anak dihadapkan pada acara-acara televisi yang menarik perhatiannya. Di 

tengah banyaknya acara-acara televisi pada saat ini, sangat jarang acara yang 

sifatnya mendidik. Bahkan film kartun yang menjadi konsumsi anak ketika 

menonton TV banyak mengandung pesan-pesan yang kurang baik seperti 

kekerasan, pornografi, yang berimbas pada perkembangan moral anak yang 

kurang baik.  

Perkembangan moral anak yang kurang baik dapat dilihat ketika anak 

bersosialisasi dengan teman-temannya disekolah, selalu memukul teman, 

mengganggu teman yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran, berkata 

kotor dengan teman atau orang lain yang berada disekitarnya, membantah apa 
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yang dikatakan guru dan orang tua, dan masih banyak lagi lainya perilaku-

perilaku moral anak yang kurang baik.  

Martin dan Briggs (dalam Crain, 2007) mengungkapkan bahwa moral 

dapat didekati dari aspek kognitif (penalaran moral) penalaran atau 

pemahaman moral kemampuan kognitif yang dimiliki oleh setiap orang untuk 

menilai dan memutuskan perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip moral baik 

atau buruk. Selanjutnya aspek afektif (perasaan moral) terwujud dalam salah 

satu kemampuan untuk mengambil sudut pandang orang lain  dan merupakan 

sumber kesadaran akan persamaan derajat dan timbal balik berdasarkan 

keadilan. Dan secara terintegrasi aspek-aspek tersebut akan mendorong 

terjadinya tindakan (perilaku moral) kemampuan untuk mengadakan interaksi 

sosial dengan nilai-nilai moral yang baik. Maka pendidikan moral untuk anak 

usia dini tidak dapat dianggap remeh karena moral merupakan suatu hal yang 

penting dan akan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat seseorang.  

Saat ini memang banyak film kartun yang mengandung pesan-pesan 

moral yang kurang baik, namun tidak semua film kartun mengandung pesan-

pesan yang kurang baik seperti diatas. Ada sebagian film kartun yang 

mendidik dan baik untuk ditonton oleh anak-anak. Salah satu film kartun 

yang mendidik adalah serial animasi Upin Ipin yang tayang setiap hari pukul 

17.00 di MNCTV. Film ini merupakan hasil karya dari negeri Jiran Malaysia 

yang diproduksi oleh Les’ Copaque. Les’ Copaque merupakan rumah 

produksi yang telah banyak mengeluarkan banyak film-film animasi yang 
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dipimpin oleh Burhanuddin Radzki beserta istri yang menjabat sebagai 

Manager Direktur.  

Film Upin Ipin sendiri menceritakan tentang kehidupan sehari-hari 

yang berlatar belakang di lingkungan pedesaan dan lingkungan sekolah. 

Dalam film ini banyak mencontohkan dan menanamkan niai-nilai moral di 

kehidupan sehari-haridan layak ditonton oleh Anak Usia Dini sebagai 

tontonan atau hiburan sekaligus pembelajaran. Beberapa tema atau judul pada 

setiap episodenya adalah sebagai berikut, ikhlas dari hati, pokok seribu guna, 

jambatan ilmu, bebas denggi dan masih banyak lagi lainnya.  

Film upin ipin dengan cerita sederhananya mampu memikat banyak 

anak-anak bahkan orang tua untuk menontonnya dan dapat dijadikan media  

anak untuk belajar mengembangkan moralnya. Film ini memiliki pesan-pesan 

yang baik untuk anak-anak, sikap yang dapat ditiru oleh anak yaitu, 

mempunyai rasa patuh kepada orang tua, jujur mau mengakui kesalahannya 

kepada orang yang lebih tua maupun kepada teman sebayanya ketika 

melakukan kesalahan. Tolong menolong  kepada sesama yang membutuhkan 

pertolongan. Menghargai ketika teman memiliki pendapat yang berbeda.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh film Upin Ipin terhadap perkembangan 

moral anak didik kelas B1 di TK Aisyiysh VX Teluk Kecamatan Purwokerto 

Selatan Kabupaten Banyumas. Maka penulis ingin meneliti PENGARUH 

FILM UPIN IPIN TERHADAP PERKEMBANGAN MORAL ANAK 

DIDIK KELAS B1DITK AISYIYSAH VX TELUK.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui apakah film 

Upin Ipin dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan moral 

anak didik kelas B1 di TK Aisyiyah XV Teluk Kecamatan Purwokerto 

Selatan Kabupaten Banyumas Semester Genap Tahun Ajaran 2015-2016? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

film Upin Ipin terhadap perkembangan moral anak didik kelas B1 di Tk 

Aisyiyah XV Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :  

1. Anak Didik  

 Memberikan suasana belajar yang menarik dan mengasikan 

melalui film sebagai media pembelajaran dan dapat meningkatkan 

perkembangan moral anak melalui film Upin Ipin yang ditonton anak pada 

saat penelitian maupun pada saat anak menontonnya dirumah.  

2. Guru  

Sebagai referensi bagi guru dalam memilih media pembelajaran 

yang menyenangkan dan menarik perhatian anak.  
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3. Masyarakat (Orang Tua) 

Sebagai referensi dan pertimbangan bagi orang tua dalam memilih 

film-film yang aman ditonton oleh putra-putrinya di rumah.  
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