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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sopan santun merupakan suatu sikap atau tingkah laku baik yang 

menghormati orang lain. Sikap sopan santun terhadap orang lain sangatlah penting 

ditumbuhkan, karena sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan 

bersosialisasi sehari-hari. Dengan menunjukkan sikap santunlah, seseorang dapat 

dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun 

ia berada. Sopan santun merupakan sikap yang terpuji yang harus dimiliki oleh 

seseorang ataupun siswa. Menurut Djuwita (2017) “Sopan santun ialah suatu 

tingkah laku yang amat populer dan nilai yang natural. Sopan santun yang 

dimaksud adalah suatu sikap atau tingkah laku individu yang menghormati serta 

ramah terhadap orang yang sedang berinteraksi dengannya.” Sopan santun 

merupakan suatu penghormatan terhadap orang lain baik itu melalui sikap, 

perbuatan, atau tingkah laku.  

Menurut Suryani (2017) “Sopan santun merupakan istilah bahasa Jawa yang 

dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

menghormati, menghargai, dan berakhlak mulia. Sopan santun bisa dianggap 

sebagai norma tidak tertulis yang mengatur bagaimana seharusnya kita bersikap 

atau berperilaku”. Sikap sopan santun haruslah ditanamkan sejak dini kepada 

siswa agar mereka memiliki kepribadian yang baik. Disinilah peran seorang guru 

untuk menanamkan sikap tersebut. 
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Guru merupakan tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi siswa. Menurut Rochman 

(2016:25) “Secara umum dan dalam makna yang luas, guru adalah orang yang 

mengajari orang lain atau kelompok orang, baik di lembaga pendidikan formal 

maupun lembaga pendidikan non-formal, bahkan di lingkungan keluarga 

sekalipun”. Dengan begitu guru merupakan seorang yang sangat penting perannya 

di lingkungan sekolah, karena guru yang membimbing dan mengajarkan siswa 

menjadi lebih baik lagi. 

Peran guru sebagai seorang pendidik di sekolah sangatlah penting bagi 

siswa, karena siswa dapat berperilaku dan bersikap lebih baik dari sebelumnya 

dengan  bimbingan dan arahan guru. Salah satu peran guru yang tidak kalah 

pentingnya adalah sebagai pembimbing. Sejalan yang dikatakan Djamarah 

(2010:46) “Peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah 

adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. 

Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi 

perkembangan dirinya”. Guru harus mampu membimbing siswa agar memiliki 

sikap sopan santun yang baik dengan berbagai cara yang dilakukan guru, sikap 

sopan satun tersebut harus bisa tertanam dan tumbuh  pada diri siswa. 

Menurut Kurniasih dan Sani (2014:72) contoh indikator sopan dan santun 

adalah sebagai berikut: 

“1) Menghormati orang yang lebih tua, 2) tidak berkata kotor, kasar dan 

takabur, 3) tidak meludah di sembarang tempat, 4) tidak menyela pembicaraan 

pada waktu yang tidak tepat, 5) mengucapkan terima kasih setelah  menerima 

bantuan orang lain, 6) bersikap 3s (salam, senyum, sapa), 7) meminta izin ketika 

akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang orang lain, 8) 

memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan.” 
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Dari hasil studi pendahuluan dengan melakukan observasi di kelas pada SD 

Islam Al-Falah Jambi terhadap sikap sopan santun siswa, dimana diketahui bahwa 

siswanya  selalu menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kotor, kasar, 

dan takabur, tidak meludah disembarang tempat, mengucapkan terima kasih 

setelah menerima bantuan orang lain, meminta izin ketika akan memasuki 

ruangan atau menggunakan barang orang lain dan memperlakukan orang lain 

sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan. 

Semua sikap baik itu tak terlepas dari peran seorang guru dalam 

membimbing siswa. Maka untuk mengetahui peran seperti apa yang dilakukan 

guru terhadap sikap sopan santun siswa sekolah dasar, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap guru kelas di SD Islam Al-Falah Jambi mengenai 

perannya dalam menumbuhkan sikap sopan santun siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru kelas dalam menumbuhkan sikap sopan santun 

siswa di SD Islam Al-Falah Jambi? 

2. Bagaimana kendala dalam menumbuhkan sikap sopan santun siswa di SD 

Islam Al-Falah Jambi?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan guru kelas dalam 

menumbuhkan sikap sopan santun siswa. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam menumbuhkan sikap sopan 

santun siswa di SD Islam Al-Falah Jambi?  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat 

bagi pembaca maupun peneliti sendiri. Peneliti berharap dari penelitian ini dapat 

menambah khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan secara teoritis mengenai 

peran guru kelas dalam menumbuhkan sikap sopan santun siswa sekolah dasar. 

Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya 

dalam melakukan penelitiannya yang masih berkaitan dengan peran guru dalam 

menumbuhkan sikap sopan santun siswa sekolah dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

Melalui penelitian ini diharapkan guru akan lebih mengetahui peran 

seorang guru kelas dalam menumbuhkan sikap sopan santun kepada 

siswa sekolah dasar, sedangkan untuk guru di luar Al-Falah dapat 

mencontoh dan menambah pengetahuan mengenai peran yang dapat 

dilakukan oleh guru kelas dalam menumbuhkan sikap sopan santun 

kepada siswa sekolah dasar. 

2. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi sekolah 

untuk dijadikan bahan refleksi dan evaluasi mengenai peran guru dalam 

menumbuhkan sikap sopan santun siswa. Agar program yang sudah di 

tetapkan oleh sekolah dapat lebih maksimal lagi dan dapat memberikan 

dorongan kepada guru kelas agar lebih maksimal dalam menumbuhkan 
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sikap sopan santun siswa, sehingga siswa SD Islam Al-Falah Jambi 

semuanya memiliki sikap sopan santun yang baik. 

3. Bagi Mahasiswa 

Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mempelajari 

mengenai cara yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan sikap sopan 

santun kepada siswa sekolah dasar dan mengimplementasikannya di 

sekolah dasar yang diabdinya. 

4. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat 

bagi peneliti sendiri untuk kedepannya. Selain itu, diharapkan juga dapat 

memberikan pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui mengenai 

peran guru kelas dalam menumbuhkan sikap sopan santun siswa sekolah 

dasar dan dapat dijadikan bekal bagi peneliti sendiri saat menjadi seorang 

guru nantinya. 

 

 

 

  

 

 

 

  


