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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sikap menjadi hal penting dalam sistem kehidupan. Masyarakat Indonesia 

terbiasa santun dalam berperilaku, berbahasa, bersikap toleran, serta bergotong 

royong. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Sikap sopan 

santun atau hormat merupakan budaya leluhur bangsa Indonesia. Sikap sopan 

santun yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hormat-menghormati sesama, 

yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menghargai yang muda selalu 

tampak dalam kehidupan yang serba modern ini. Jika tidak terpeliharanya sikap 

sopan santun, dapat berdampak negatif terhadap budaya bangsa Indonesia yang 

dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang beradab. 

  Penting sekali pendidikan sikap diterapkan sedini mungkin,  karena dari 

sinilah pembentukan watak dan sikap anak untuk menjadi  pribadi yang berbudi 

baik di sekolah atau di masyarakat mulai terbentuk. Pembentukan sikap anak 

terjadi dan dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah.  

Keluarga menjadi hal pertama dan utama yang menentukan sikap anak, karena 

disinilah anak dilahirkan sampai tumbuh menjadi pribadi dewasa nantinya. 

Keluarga yang baik akan menjadikan anak dengan sikap yang baik pula, dan 

sebaliknya. Setelah anak sudah cukup umur untuk masuk ke jenjang sekolah, 

Sekolah merupakan lokasi yang strategis dalam pembentukan sikap siswa karena 

hampir setiap hari siswa berada di sekolah. Sekolah dasar merupakan lembaga 

pendidikan yang siswanya mayoritas berusia 6-13 tahun yang memiliki sikap 

ingin tahu dan membutuhkan seorang pembimbing yang akan membantunya 
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didalam mengayuh pendidikan maka disinilah penentu dalam membentuk sikap 

anak, karena pada usia inilah anak perlu mulai mendapatkan pembentukan sikap 

yang baik, karena erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat dimanapun 

individu itu  berada.  

Masyarakat merupakan lingkungan terdekat setelah keluarga, lingkungan 

dengan kondisi masyarakat yang harmonis menjadikan anak memiliki kepribadian 

dan sikap yang mantap. Yang akan terbawa nantinya di sekolah dimana anak itu 

menjalani proses pendidikan.  

Pendidikan di sekolah tidak terlepas dari peran guru, karena peran guru 

sebagai tenaga pendidik tidak hanya terfokus kepada hasil saja, tetapi juga harus 

menekankan kepada proses. Salah satunya yaitu strategi guru dalam mendidik, 

mengajar, dan melatih siswa dalam proses pembelajaran maupun diluar proses 

pembelajaran.  

Guru memiliki andil besar karena tugasnya sebagai tenaga pendidik yaitu 

memberikan pengajaran tentang sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan 

psikomtor (keterampilan) kepada siswa. Sesuai dengan tuntutan pemerintah dalam 

sistem pendidikan sekarang ini, lebih ditekankan kepada pembentukan sikap dan 

karakter anak. salah satunya yaitu sopan santun, karena sekarang ini sikap sopan 

santun sudah mulai luntur di kalangan anak atau peserta didik.  

Guru sebagai teladan harus memberi contoh bagaimana bersikap dan 

menjaga etika. Guru yang sebagai tenaga pendidik akan menjadi contoh yang 

berpengaruh pada pembentukan sikap anak didiknya. Seperti ketika bertutur kata, 

berbahasa dan bersikap, harus dengan sopan dan santun. Dalam berbahasa 

terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk menghidupkan kembali sopan 
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santun berbahasa itu sendiri. Salah satunya yaitu melalui kegiatan belajar 

mengajar, yang didalamnya terdapat interaksi, baik itu dari guru dengan siswa 

maupun siswa dengan siswa. Dalam interaksi tersebut tentu terjadi kegiatan 

berbahasa karena pada hakikatnya bahasa dikatakan sebagai alat untuk 

berinteraksi. 

Berbahasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

melakukan komunikasi. Komunikasi yang berjalan antara satu orang dengan yang 

lainnya. Bahasa guru yang santun akan dapat dijadikan sebagai model oleh siswa. 

Dengan demikian, secara tidak langsung, guru sekaligus menanamkan nilai 

karakter sopan santun kepada peserta didik. 

  Sopan santun itu sendiri merupakan perilaku saling menghormati, 

menghargai, dan berakhlak mulia. Pembentukan akhlak mulia identik dengan 

pembentukan watak atau sikap seseorang. Tanpa sikap yang baik seseorang akan 

dengan mudah melakukan sesuatu yang ia senangi walaupun terkadang menyakiti 

orang lain. Hal tersebut tentu berdampak  buruk bagi kelangsungan komunikasi 

dan interaksi sesama siswa. Seperti dalam sistem pendidikan sekarang ini tanpa 

masuknya pengajaran budi pekerti dan akhlak mulia, para lulusannya hanya 

mampu memiliki kompetensi akademik saja, tetapi bisa saja kurang memiliki 

kompetensi kemanusiaan dan kompetensi sosial. Oleh karenanya teramat 

pentinglah sikap sopan santun itu diajarkan dalam pendidikan guna menjadikan 

manusia berbudi dan berakhlak mulia. 

Siswa sekolah dasar biasanya berusia antara 6-12 tahun, dimana pada usia 

itulah anak masih bisa dibentuk sikap, watak, dan kepribadiannya menjadi pribadi 

yang baik. Karena pada usia ini anak cenderung masih menerima dan menirukan 
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apa yang diberikan oleh orang dewasa baik itu dilingkungan sosialnya maupun 

sekolah seperti guru. Guru-guru disekolahpun harus mampu menjadi pribadi yang 

disenangi para siswanya, karena siswa akan lebih responsif terhadap orang yang 

mereka senangi. Untuk itu guru harus benar-benar menguasai iklim kelas dan 

mengenali siswanya. 

Sekolah Dasar Negeri 55/Sridadi, merupakan sekolah dasar inti memiliki 

akreditasi A, yang membawahi beberapa sekolah dasar imbas di kabupaten batang 

hari. Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran berpengaruh terhadap 

kualitas sekolah tersebut. Kepala sekolah dan tenaga pendidik merupakan faktor 

yang mendukung keberhasilan sekolah dengan turut berkontribusi kepada sekolah. 

Tentu saja hal ini menjadikan sekolah mendapatkan berbagai prestasi baik itu 

prestasi akademik maupun non akademik. Sekolah tersebut sering mengikuti 

perlombaan/kompetisi dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional. 

Seperti prestasi tingkat provinsi yang belum lama ini diraih oleh Sekolah yaitu 

mendapatkan penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata, sekolah dasar terbaik yang 

memiliki lingkungan hijau di Provinsi jambi. Keberhasilan sekolah merupakan 

buah dari pengajaran tenaga pendidik yang memiliki berbagai pengalaman dalam 

bidang yang bermacam-macam. Para tenaga pendidik di sekolah tersebut aktif 

mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan seperti penataran dan 

pelatihan yang menunjang kinerjanya sebagai seorang pendidik. 

 Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SDN 55/I Sridadi, peneliti 

menemukan bahwa terdapat suasana yang belajar yang kondusif dan iklim belajar 

yang positif. Hubungan terjalin baik antara guru dengan guru, guru dengan siswa, 

dan siswa dengan siswa. Mereka saling berinteraksi positif sehingga masyarakat 



5 
 

 
 

belajar berjalan harmonis. Dan ketika memasuki kelas VB, ditemukan harmoni 

dalam masyarakat belajar. Guru kelas VB memiliki keterampilan yang baik dalam 

berkomunikasi dengan siswa, memberikan arahan kepada siswa didalam proses 

pembelajaran, memberi motivasi kepada siswa yang sudah bersemangat maupun 

yang belum bersemangat dalam belajar, pandai mengelola kelas, mengatur kelas 

dan memiliki sikap yang patut diteladani, selain guru, para siswa-siswi kelas VB 

juga memiliki sikap yang baik, seperti santun dalam berperilaku dan berbicara 

atau berbahasa. Dan hal tersebut tentu tidak terlepas dari keberhasilan guru 

terutama guru kelas dalam memberikan pendidikan sikap atau karakter kepada 

siswa-siswinya. 

  Bedasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Strategi Guru Kelas dalam Pembentukan Sikap Sopan Santun Siswa 

Kelas VB SDN 55/I Sridadi”. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang serta dari 

pengamatan awal (grand tour) ditemukan fenomena-fenomena yang dipilih 

sebagai objek perhatian yang dikaji secara ilmiah. Penelitian ini difokuskan pada: 

Strategi guru kelas dalam pembentukan sikap sopan santun siswa kelas VB SDN 

55/I Sridadi. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas akan dapat dikemukakan rumusan 

masalah, sebagai berikut: 

Bagaimana strategi guru kelas dalam pembentukan sikap sopan santun 

siswa kelas  VB SDN 55/I Sridadi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi guru kelas dalam 

pembentukan sikap sopan santun siswa kelas VB SDN 55/I Sridadi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan memberi konstribusi ilmu pengetahuan di 

bidang pendidikan dasar khususnya keterampilan dasar memberi 

penguatan (reinforcement) dan dapat menjadi referensi atau acuan 

bagi penelitian relevan yang lain. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan bagi pembaca, serta dapat digunakan sebagai literatur 

dalam pelaksanaan penelitian dimasa yang akan datang.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran 

serta peningkatkan kemampuan guru dan pendidikan di sekolah. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

usaha peningkatan keterampilan guru dalam memberi penguatan 

pada siswa selama kegiatan pembelajaran. Bagi siswa Diharapkan 

dengan adanya keterampilan guru dalam memberi penguatan dapat 

menjadi pengaruh yang positif dan memotivasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran.  

c. Bagi peneliti  

Penelitian ini memberikan masukan sekaligus pengetahuan bagi 

peneliti sebagai bahan acuan atau referensi untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

didalam mengayuh pendidikan maka disinilah penentu dalam membentuk 

sikap anak, karena pada usia inilah anak perlu mulai mendapatkan pembentukan 

sikap yang baik, karena erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat 

dimanapun individu itu  berada.  

 

 


