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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Anak merupakan anugerah dari Allah bagi semua orangtua.Mempunyai 

anak yang sopan merupakan kebanggaan tersendiri bagi setiap orangtua, karena 

sikap sopan seorang anak merupakan cerminan dari orangtuanya.Mengajarkan 

sopan santun sejak usia dini adalah merupakan salah satu kewajiban dari orangtua 

dalam mendidik anaknya. Sopan santun yang diajarkan sejak usia dini akan 

tertanam kuat dalam jiwa seorang anak sampai usia dewasa. Anak belajar sopan 

santun dari orangtua melalui keteladanan. Teladan yang baik dari orangtua akan 

menjadi pedoman hidup anak setelah dewasa.  Pendidikan sopan santun pada 

waktu anak masih kecil baik di rumah maupun di sekolah, sebenarnya hanyalah 

merupakan latihan.Anak berlatih untuk selalu berbuat seperti yang dituntut oleh 

masyarakat sekelilingnya, baik orangtua maupun guru. Mengajarkan sopan santun 

dimulai dari caraorangtua memperlakukan anak sejak lahir.
 

 Agama Islam menegaskan bahwa betapa besarnya peranan orangtua bagi 

pendidikan anak-anaknya.Anak saleh atau qurratu a’yun tidak dilahirkan, tetapi 

dibentuk dan dibina lewat pendidikan.Sebaik-baik pemberian orangtua pada anak 

adalah dengan memberikan pendidikan yang baik. “Dari Ayub bin Musa bin 

Amer bin Sa‟id bin Al-Ash dari bapaknya dari kakeknya, katanya Rasulullah 

SAW bersabda: “Orangtua tidak memberikan suatu pemberian yang lebih utama 

dari pada ( melebihi ) budi baik” ( HR. Tirmidzi ). Pemberian dalam hadits ini 
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adalahpemberian dan perbuatan baik.Akhlak yang mulia serta sopan santun yang 

baik merupakan pemberian yang terbaik untuk kini dan hari esok
1
.
 

 Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia 

ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan 

kepribadian anak. Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan 

mendasar dalam sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan 

manusia. Masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam 

kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu 

periode yang menjadi penciri masa usia dini adalah the golden ages atau periode 

keemasan
2
. Periode keemasan ini perkembangan jaringan otak mengalami 

peningkatan yang sangat pesat.Masa keemasan ini terjadi hanya sekali dalam 

proses perkembangan otak manusia sepanjang rentang kehidupannya. 

 Romlah dalam buku psikologi pendidikan mengatakan bahwa orangtua 

harus mengerti dan memahami saat usia intelegensi putra-putrinya mengalami 

perkembangan. Usia 0 s/d sebelum 5 tahun perkembangan taraf intelegensi anak 

sudah nampak sekitar 50 %, dan usia sebelum 8 tahun perkembangan taraf 

intelegensi anak semakin menonjol sekitar 80 %  dan hanya 20 % yang 

menunjukkan perkembangan taraf intelegensi remaja
3
. 

 Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu 

berpengaruh juga pada perilaku anak, ada yang berperilaku baik dan ada juga 

                                                             
1Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟diy, 99 Hadis Utama Bukhari-Muslm Mutafaq „alaih( Jakarta : 1995 ) hal.224-225.

 
2Novan Ardi Wiyani, Barnawi, Format Paud (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal 32.

 
3 Romlah, Psikologi Pendidikan (Malang:UMM, 2010), hal 148.  
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yang berperilaku tidak baik.Orangtua yang membiasakan  anaknya sejak kecil 

dengan berperilaku sopan , maka sampai anak usiadewasapun akan tetap 

berperilaku sopan.Salah satu contoh anak yang berperilaku tidak baik adalah anak 

tidak lagi sopan pada orangtuanya( anak sering marah-marah pada orangtua,  anak 

suka membentak orangtua dansebagainya, apabila keinginan anak tersebut  tidak 

dipenuhi oleh orang tuanya).  

 RA Daarul Fikri yang berada di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang initerdapat kesamaan antara Visi dan Misi. Salah satu  

diantaranyaadalah menargetkan siswanya untuk berakhlakul karimah. Guna 

membentuk akhlakul karimah diperlukan suatu sarana, dan salah satu bentuk 

sarana tersebut adalah dengan melalui pendidikan.Bentuk pendidikan dalam 

membentuk akhlakul karimah salah satunya adalah dengan memberikan 

pembinaan perilaku sopan. Sopan santun tidak datang dengan sendirinya 

melainkan perlu adanya bimbingan dari orang lain dalam hal ini adalah guru. 

Guru turut bertanggung jawab untuk membina perilaku sopan santun pada anak 

didik atau siswa di sekolah. Figur seorang guru sangat penting dalam membina 

perilaku sopan santun anak didik atau siswa di sekolah. Berbagai macam upaya 

telah dilakukan  gurudalam membina perilaku sopan pada anak didik atau siswa. 

Hal inilah yang mendasari penelitian ini, yaitu guna mengetahui Upaya Guru 

dalam Membina Perilaku Sopan Anak Usia Dini di RA Daarul Fikri Dau 

Kabupaten Malang. 

 



4 
 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya guru dalam membina perilaku sopan pada anak usia 

dini di RA Daarul Fikri Dau Kabupaten Malang ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi upaya guru dalam membina 

perilaku sopan pada anak usia dini di RA Daarul Fikri Dau Kabupaten 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan upaya guru dalam membina perilaku sopan pada anak 

usia dini di RA Daarul Fikri DauKabupaten Malang. 

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat bagi upaya guru 

dalam membina perilaku sopan pada anak usia dini di RA Daarul Fikri 

Dau Kabupaten Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi : 

1. Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Fakultas Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah yang dapat dijadikan bahan kajian serta khasanah 

keilmuan yang berkaitan dengan sistem pembelajaran yang sudah ada. 

2. RA Daarul Fikri, sebagai bahan peningkatan kualitas pendidikan melalui 

pembinaan perilaku sopan pada anak usia dini. 
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3. Peneliti, guna menambah wawasan dan cakrawala keilmuan khususnya 

yang berkaitan dengan pembinaan perilaku sopan pada anak usia dini.  

4. Pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan informasi tentang 

proses pembinaan perilaku sopan pada anak usia dini. 

E. Batasan Istilah 

1. Upaya Guru 

Guna membatasi agar penulis tidak terlalu luas dalam pembahasannya, 

maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada : 

a. Upaya 

 Kata “Upaya” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha; 

ihtiar untuk mencapai sesuatu maksud, memecahkan persoalan, mencari 

jalan keluar, dansebagainya
4
.Kata “Upaya” yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah  suatu usaha yang dilakukan baik dalam bentuk 

verbal (omongan), pemikiran, tindakan / perilaku serta kebijakan atau 

himbauan. 

b. Guru 

Kata “Guru” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

orang yang kerjanya (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar
5
.Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 

membahas guru dan dosen, pada bab I, mengenai ketentuan umum, 

menjelaskan bahwa guru merupakan pendidik professional yang tugas 

                                                             
4Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke empat (Jakarta:2008), hal.1534.

 
5Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke empat (Jakarta:2008 ), hal.469.
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utamanya berat, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah
6
.  

Kata “Guru” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru tetap 

Yayasan RA Daarul Fikri Dau Kabupaten Malang yang mengajar 

pada kelompok A. 

 Upaya guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala usaha 

yang dilakukan oleh guru RA Daarul Fikri Dau Kabupaten Malang 

baik berupa tindakan, program-program yang dibuat serta 

implementasinya dalam membina perilaku sopan siswa kelompok A di 

sekolah RA Daarul Fikri Dau Kabupaten Malang. 

2. Membina 

    Kata “Membina” berasal dari kata “bina” yang artinya  bangun 

sesuatu (negara, orang, dan sebagainya) supaya lebih baik.Kata 

“Membina” artinyamengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna, dan 

sebagainya)
7
.Kata “Membina” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

berupa nasehat, motivasi, pemberian contoh, teguran, peringatan, reward 

(pemberian hadiah) dan punishmen (hukuman), ajakan serta sosialisasi. 

3. Perilaku sopan 

                                                             
6Barnawi & Mohammad Arifin, Etika dan Profesi Kepandidikan (Jogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), hal.36

. 
7Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke empat (Jakarta:2008), hal.193. 
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 Kata “Perilaku”berasal dari kata “laku” yang artinya perbuatan: 

gerak-gerik, tindakan; cara menjalankan atau berbuat
8
. Kata “Sopan”, 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hormat dan takzim 

(akan, kepada) tertib menurut adat yang baik
9
. Kata “Perilaku sopan” 

dalam penelitian ini adalah siswa memiliki sikap hormat pada orang 

dewasa terutama pada orangtua dan guru yang berada di lingkungan 

sekolah. Perilaku sopan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap 

kali siswa masuk dan keluar kelas mengucapkan salam,jika ingin 

meninggalkan kelas minta ijin terlebih dahulu, dan jika mendapat sesuatu 

mengucapkan terima kasih, jika diajak bicara mendengarkan dan 

memperhatikan, jika diberi nasehat mendengarkan, jika ditegur / 

dimarahi mendengarkan dan memperhatikan, jika berbicara tidak 

menggunakan kata-kata yang kotor, berpenampilan rapi, berseragam 

sesuai dengan ketentuan dan mentaati tata tertib sekolah. 

4. Anak usia dini 

   Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun
10

. 

Anak usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa yang 

berada pada kelompok A di RA Daarul Fikri Dau Kabupaten Malang 

dengan rentang usia 3.5tahun – 5tahun. Kelompok A di RA Daarul Fikri 

Dau Kabupaten Malang  ini merupakan syarat bagi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran pada kelompok berikutnya yaitu kelompok B. 

                                                             
8Ibid, hal.775.

 
9Ibid, hal.1330. 

10Novan Ardi Wiyani, Barnawi, Format Paud ,hal. 32 
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F. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menulis sesuai dengan sistematika penulisan 

skripsi sebagai berikut: 

1. BAB I: Pendahuluan 

Pada bab ini peneliti membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

istilah dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : Kajian Pustaka 

Pada bab ini peneliti membahas tentang konsep seputar guru,  

pembinaan perilaku sopan dan konsep seputar anak usia dini. 

3. BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini peneliti membahas tentang pendekatan penelitian, 

data/informan, lokasi, teknik  pengumpulandata, dan teknik 

analisa data. 

4. BAB IV : Hasil Penelitian 

Pada bab ini peneliti membahas tentang penyajian dan analisis 

data, serta kesimpulan.  

5. BAB V : Penutup 

Pada bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran-saran yang akan diberikan pada semua 

pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 

 


