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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Dengan pendidikan manusia akan memperoleh ilmu 

yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Mereka akan belajar hidup 

secara sosial, mandiri dan proses kedewasaan. Dalam proses kedewasaan ini 

mereka belajar tentang hidup, tingkah laku yang baik dan buruk, dan 

kepribadian yang baik. Oleh karena itu, pendidikan sebaiknya diajarkan sejak 

usia dini, karena pada masa ini anak adalah sebagai masa keemasaan atau 

golden age. Dimana mereka dapat menyerap semua stimulasi karena memori 

otak yang masih kosong. Mereka akan menyerap semua informasi yang baik 

maupun buruk. Sebagai pendidik (guru atau orangtua) perlu memberikan 

rangsangan dalam mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak, yang 

mencakup penanaman nilai moral dan keagamaan, disiplin, mandiri, bahasa, 

kognitif, fisik dan sosial emosional.  

Menurut Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003: 23-24 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak 

yang berusia 0 bulan (sejak baru lahir) sampai dengan usia 6 tahun. 

Sedangkan pengertian pendidikan anak usia dini menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya 
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pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Anak usia dini memiliki pribadi yang unik, rasa ingin tahu yang tinggi 

dan karakter yang beragam. Mereka memiliki imajinasi yang sangat 

bervariasi atau abstrak (tidak nyata). Sehingga pendidikan yang dapat 

memberikan semua kebutuhannya sangatlah penting, supaya aspek 

perkembangannya dapat berkembang secara optimal. 

Kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah 

dapat diwujudkan dengan tingkah laku sesuai dengan apa yang diajarkan 

dilingkungannya. Kemampuan inilah yang disebut dengan kecerdasan moral, 

implementasinya adalah berupa sikap kepribadiannya. Peranan pendidik 

adalah dapat membiasakan anak memiliki sikap, budi pekerti yang baik, 

sopan santun dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dengan 

pembiasaan ucapan yang baik oleh pendidik contohnya ucapan tolong, maaf 

dan terimakasih, maka anak akan memiliki pribadi yang baik juga.  

Dalam kegiatan pembelajaran di PAUD Anak Sholeh penerapan 

pembiasaan – pembiasaan mengenai sikap atau budi pekerti dan disiplin pada 

peserta didik sebagian besar belum muncul. Dalam kegiatan pembelajaran 

guru hanya menyampaikan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang telah dibuat. Sedangkan penerapan pembiasaan ucapan tolong, maaf dan 

terimakasih dapat dilakukan ketika kegitatan pembelajaran berlangsung atau 
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ketika diluar kegiatan pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan sikap sopan 

santun yang seharusnya muncul pada peserta didikbelum muncul. Dari 

beberapa peserta didik yang mampu mengucapkan tolong dan terimakasih 

ketika meminta bantuan pada guru sekitar 3 peserta didik dari 20 peserta 

didik. 

Permasalahan diatas adalah kurangnya etika dan sopan santun serta 

tanggung jawab atau disiplin yang berkaitan dengan moral pada anak dapat 

dikenalkan dengan pembiasaan ucapan tolong, maaf dan terimakasih secara 

terus menerus. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul, “Upaya Meningkatkan Perkembangan Moral Anak Melalui 

Pembiasaan Ucapan „TOMAT‟ (Tolong, Maaf dan Terimakasih) Pada PAUD 

Anak Sholeh Kelompok B Semester Genap Kecamatan Purwokerto Timur 

Kabupaten Banyumas” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang peneliti 

ajukan sebagai berikut: 

“Apakah melalui pembiasaan ucapan „TOMAT‟ (tolong, maaf dan 

terimakasih) dapat meningkatkan perkembangan moral pada anak PAUD 

Anak Sholeh Kelompok B Semester Genap Kecamatan Purwokerto Timur 

Kabupaten Banyumas tahun ajaran 2012-2013?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan perkembangan moral dalam etika dan sopan 

santun serta tanggung jawab atau disiplin melalui pembiasaan ucapan tolong, 

maaf dan terimakasih di kelompok B PAUD Anak Sholeh. 

 

D. Manfaat Penlitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa 

pihak: 

1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana 

yang salah, mengerti dan memahami tentang pentingnya etika yang baik 

serta sikap disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupannya, dan peserta 

didik memiliki pribadi yang santun. 

2. Bagi Guru 

Dapat membuka wawasan guru tentang pentingnya peran guru dalam 

mengajarkan etika dan sikap tanggung jawab atau disiplin bagi peserta 

didik. Membantu guru dalam meningkatkan perkembangan moral melaui 

rangsangan pembiasaan ucapan yang baik. 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kepedulian walimurid terhadap sekolah tentang 

pentingnya pembiasaan ucapan yang baik. Sehingga peserta didik 

memilki pribadi yang berkualitas dan siap memasuki pendidikan 

selanjutnya.  
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