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ABSTRAK  

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBEDAKAN PERILAKU 
BAIK DAN BURUK MELALUI METODE BERCERITA DENGAN MEDIA 

PAPAN FLANEL PADA ANAK KELOMPOK B TK SATU ATAP 
GONDANGRAWE TAHUN PELAJARAN 2012/ 2013 

 

YULI WIDIHASTUTI A53C090022, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  

Tahun 2012,  halaman. 

 

Upaya meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk pada anak 
perlu ditingkatkan, oleh karena itu pembelajaran harus menarik perhatian anak dan 
bermakna bagi anak. Salah satu bentuk peningkatan kemampuan membedakan 
perilaku baik dan buruk adalah melalui bercerita dengan media papan flanel.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan membedakan 
perilaku baik dan buruk. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, 
sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B TK Satu Atap 
Gondangrawe semester I tahun ajaran 2012/ 2013. Adapun jumlah anak didiknya 
adalah 30 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dengan teman 
sejawatnya. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pelaksana tindakan dan 
observer, sedang teman sejawat membantu mengamati selama proses pembelajaran 
berlangsung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penugasan, 
dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dan dilakukan dengan teknik 
interaktif dan komparatif dari data kualitatif dan kuantitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam kemampuan 
membedakan perilaku baik dan buruk melalui metode bercerita dengan media papan 
flanel. Hal ini dibuktikan dengan prosentase keberhasilan dari prasiklus 30,14 %, 
siklus I diperoleh 40,92 %, siklus II 61,68 %, dan pada siklus III mencapai 82,97 %. 
Kesimpulan dan penelitian ini adalah penerapan metode bercerita dengan media 
papan flanel dapat meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk 
pada anak kelompok B TK Satu Atap Gondangrawe.  

 

Kata kunci : Membedakan baik buruk, bercerita papan flanel.  

 

 

 



 
 



PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

Menurut Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kerangka Besar 

Pembangunan PAUD 2011–2025 menyatakan :  

”bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut” (2011: 11). 
 

Hal ini sesuai dengan isi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1, butir 14. Adapun pendidikan anak usia dini mempunyai andil besar dalam 

pencapaian dan peningkatan kualitas dalam sumber daya manusia dikemudian hari. 

Karena pada masa usia dini ini adalah masa yang paling baik dan paling menentukan 

bagi anak dalam merespon seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhannya.  

Masa ini menurut para ahli psikologi dikatakan sebagai masa peka atau yang 

dikenal dengan sebutan (golden age), dimana pada usia emas ini yaitu usia 4–6 tahun 

merupakan usia yang paling baik bagi perkembangan seluruh potensinya. Selain itu 

pada masa ini terjadi pematangan fungsi–fungsi fisik dan psikis yang siap merespon 

atau menstimulasi lingkungan dan mengasimilasikan kedalam pribadinya (2009: 61) 

dalam buku Pedoman Pengembangan Silabus TK. Adapun aspek–aspek 

perkembangan yang dibutuhkan anak pada usia ini meliputi aspek perkembangan 

kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, 

kemandirian, moral dan nilai–nilai agama. Dan seluruh aspek ini akan sangat 

berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya.  

PAUD memiliki dua jalur dalam penyelenggaraanya yaitu jalur formal dan 

jalur non formal. Salah satu bentuk dan jenis layanan PAUD yang berada dijalur 

formal adalah TK (Taman Kanak–kanak). Dalam penyelenggaraanya TK 

diprogramkan pada anak yang berusia 4–6 tahun. Selain itu dalam sistem 

pembelajarannya mengacu pada kurikulum jenjang PAUD yang berdasar pada 

Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD, yang terdiri dari lima 

lingkup perkembangan yaitu : 1) nilai–nilai agama dan moral; 2) fisik motorik kasar, 

halus, dan kesehatan fisik; 3) kognitif; 4) bahasa; dan 5) sosial emosional. Kelima 



lingkup perkembangan ini direalisasikan dalam pembelajaran yang ada di TK melalui 

seperangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum PAUD yang dikembangkan 

dilingkungan masing–masing daerah (2009: 1).  

Salah satu bidang pengembangan yang mempunyai peran penting dalam 

pendidikan anak adalah pengembangan moral dan nilai–nilai agama, karena 

pendidikan dibidang ini merupakan pendidikan bagi anak yang nantinya dapat 

menjadikan anak menjadi generasi penerus bangsa yang kokoh dan kuat juga 

memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan kondisi dan 

stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangan 

tercapai secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Usia TK merupakan 

saat yang paling baik bagi pendidik TK dalam meletakkan dasar–dasar pendidikan 

itu, karena TK merupakan salah satu lembaga pendidikan pertama yang 

keberadaannya sangat strategis untuk menumbuhkan jiwa keagamaan dan moralitas 

anak. Agar mereka menjadi anak yang taat dan terbiasa juga peduli terhadap segala 

aturan agama yang diajarkan kepada mereka.  

Pendidikan anak harus dilakukan melalui tiga lingkungan yaitu keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan 

terpenting, sedangkan pendidikan sekolah merupakan pembantu kelanjutan 

pendidikan keluarga. Jadi antara keluarga dan sekolah perlu kerjasama dalam 

mendidik dan membimbing anak–anaknya (Hasan, 2010: 20). Sehubungan dengan 

hal tersebut salah satu bidang pengembangan moral dan nilai agama yang dapat 

menjadikan anak memiliki karakter dan kepribadian yang baik dalam berhubungan 

atau bersosialisasi dengan orang lain khususnya dengan lingkungan sekitar adalah 

terdapat pada kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk pada anak. Karena 

dalam kemampuan ini anak akan dapat membedakan dan memahami perilaku baik 

dan buruk terhadap dirinya sendiri, teman atau orang sekitar, ataupun juga terhadap 

makhluk lain misalkan bintang dan tanaman.  

Mendidik dan membimbing anak TK dengan pendidikan moral dan agama, 

bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan, karena pada masa ini juga merupakan 

masa kritis anak dimana akan muncul berbagai sikap dan tingkah laku anak dengan 

berbagai macam karakteristik yang berbeda. Sehingga guru maupun pendidik TK 



haruslah berhati–hati dalam memberikan stimulus dan teladan dalam berperilaku 

yang tepat untuk anak sehari–hari. 

Dengan melakukan pendekatan dan metode ajar yang baik dan tepat sesuai 

tingkat perkembangannya, akan memudahkan guru atau pendidik dalam membimbing 

dan mengarahkan perilaku anak, agar anak mampu menjadi pribadi yang mandiri, 

terkendali prilakunya, dapat memelihara rasa percaya diri anak dan mengembangkan 

bakat sosial anak di lingkungan tempat dia tinggal. Maka dari itu dukungan guru atau 

pendidik sangatlah penting bagi anak usia ini.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di TK Satu Atap 

Gondangrawe, Andong, Boyolali, masih banyak kekurangan pada anak dan guru 

dalam mengimplementasikan pencapaian tingkat perkembangan nilai–nilai moral 

agama pada anak didik dalam indikator kemampuan membedakan perilaku baik dan 

buruk. Terbukti dengan masih banyaknya anak yang kurang sopan dan kurang 

mampu membedakan perilaku dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain. 

Dari hasil observasi sementara, di dapat hasil sebesar 30,14% dari jumlah rata–rata 

anak dalam satu kelas. Yaitu dari 30 anak, ada 13 anak yang belum dapat mencapai 

hasil yang diharapkan peneliti dalam pencapaian indikator kemampuan membedakan 

perilaku baik dan buruk. Hal ini juga dibuktikan dengan masih banyaknya orang tua 

yang mengeluhkan kondisi perilaku anak yang kurang baik di lingkungan keluarga, 

sekolah, masyarakat. Selain itu kurang kreatifnya guru TK Satu Atap Gondangrawe 

dalam memberikan metode pembelajaran khususnya pada nilai moral dan agama pada 

indikator membedakan perilaku baik dan buruk sehingga anak kurang merespon dan 

sulit menerima teladan dari gurunya, karena selama ini guru terlalu sering 

menggunakan metode ceramah saja pada kegiatan bercerita sehingga anak lebih cepat 

bosan dan kurang merespon apa yang diharapkan guru. Sehingga pembelajaran 

berjalan kurang kreatif, efektif, dan efisien. Dan ini merupakan salah satu faktor 

penyebab kesulitan belajar anak dalam menerima pembelajaran khususnya 

pengembangan nilai moral dan agama pada indikator tersebut pada anak didik TK 

Satu Atap Gondangrawe di kelompok B.  

Melihat permasalahan dan kendala yang dihadapi di kelompok B TK Satu 

Atap Gondangrawe, maka peneliti mencoba untuk melakukan perbaikan dan 



membantu meningkatkan pengembangan moral dan nilai agama pada anak TK Satu 

Atap Gondangrawe dalam kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk dengan 

menggunakan salah satu metode pembelajaran. Adapun metode yang digunakan 

adalah metode bercerita dengan media papan flanel. Yang dimaksud metode bercerita 

dengan media papan flanel adalah kegiatan bercerita dengan menggunakan media 

papan flanel, dan potongan gambar lepas. Potongan gambar lepas ini ditempel pada 

papan flanel (Dhieni, 2007: 6.43). Tetapi sebelum guru bercerita, guru memilih 

dahulu nilai atau ajaran atau teladan apa yang hendak disampaikan pada kegiatan 

berceritanya. Nilai ajaran itulah yang akan menjadi penekanan cerita.  

Bertolak dari tujuan ini kemudian guru akan menemukan ide dasar cerita yang 

akan banyak membantu menemukan alur cerita. Dengan begitu guru dapat mengemas 

cerita yang bernuansa islam dengan cerita menarik dan lebih leluasa dalam 

memasukkan gagasan–gagasan positif untuk anak. Selain itu guru bisa 

membandingkan secara jelas perbedaan antara tokoh perilaku baik dan tokoh perilaku 

buruk melalui alur cerita dan potongan gambar yang dibuat. Bercerita merupakan 

salah satu pemberian pengalaman di TK dengan membawakan cerita kepada anak 

secara lisan. Dalam hal ini cerita menempati posisi pertama untuk mengubah etika 

anak–anak, karena sebuah cerita mampu menarik anak–anak untuk menyukai dan 

memperhatikannya. Anak–anak akan merekam semua doktrin, imajinasi dan 

peristiwa yang ada dalam alur cerita. Dengan dasar pemikiran seperti ini, maka cerita 

merupakan bagian terpenting yang disukai anak–anak (Aziz, dalam Hidayat (2006: 

4.18).  

Melalui metode ini diharapkan anak mampu mengkomunikasikan nilai–nilai 

keagamaan, sosial, budaya dan membantu mengembangkan fantasi anak, juga 

mengembangkan kognitif dan kebahasaan. Sehingga akan muncul dampak positif 

yang berkembang pada dimensi kemanusiaan anak itu sendiri yang meliputi fisik, 

akal pikirannya, akhlak, perasaan kejiwaan estetika dan kemampuan bersosialisasi 

yang di dasari nilai moral keagamaan (Hidayat, 2006: 7.19). Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan mengambil judul ”Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Membedakan Perilaku Baik dan Buruk Melalui Metode 



Bercerita dengan Media Papan Flanel Pada Anak”, di kelompok B TK Satu Atap 

Gondangrawe tahun pelajaran     2012/ 2013. 
 

Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

membedakan perilaku baik dan buruk di Kelompok B TK Satu Atap 

Gondangrawe.  

2. Tujuan Khusus 

 Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk melalui metode bercerita 

dengan media papan flanel di Kelompok B TK Satu Atap Gondangrawe tahun 

pelajaran 2012/ 2013.  

 

LANDASAN TEORI  

Pengertian Kemampuan Membedakan Perilaku Baik dan Buruk 

Sebelum kita mengkaji arti dari kemampuan membedakan perilaku baik dan 

buruk terlebih dahulu kita akan mengupas arti dari kata ”perilaku”. Menurut pakar 

ilmu pendidikan islam perilaku adalah perbuatan yang dilakukan seseorang. Dilihat 

dari sudut bahasa (etimologi) dalam bahasa arab bisa diartikan sebagai ”akhlak”. 

Yang dikamus Al–Munjid berarti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat yang 

dilakukan seseorang. Dalam pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa akhlak 

ialah sifat–sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan 

selalu ada padanya. Sifat itu lahir berupa perbuatan baik (akhlak yang mulia)          

dan perbuatan buruk (akhlak yang tercela) sesuai dengan pembinaannya (Asmaran,   

2002: 1).  

Selain itu menurut Amin yang dikutib oleh Asmaran menerangkan bahwa 

ilmu akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, yang dilakukan oleh 

seseorang manusia pada orang lain. Dan dari pengertian ilmu akhlak tersebut dapat 

diketahui bahwa pokok bahasanya adalah tingkah laku manusia untuk menetapkan 

nilainya, baik atau buruk. Sedangkan tingkah laku atau perbuatan manusia tersebut 



dilahirkan perilaku atau perbuatan yang dilakukan manusia. Dan perilaku ini 

dikategorikan menjadi dua yaitu perilaku yang lahir dengan kehendak yang disengaja 

maupun perilaku yang lahir tanpa kehendak dan tidak disengaja (Asmaran, 2002: 11).  

Dalam hubungannya dengan perilaku anak usia pra sekolah/ TK maka 

pendidikan pada anak sebaiknya ditanamkan pendidikan moral sejak usia dini. 

Melalui pendidikan moral dan nilai agama, akhlak yang memadai yang berupa 

pembiasaan, pembinaan, pelatihan, pembimbingan yang baik dan tepat yang nantinya 

dapat mengembangkan perilaku moral agama pada anak usia dini ini. Dan semuanya 

ini dapat di implementasikan pada anak melalui pembelajaran baik di lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat (Azmi, 2006: 110–112). 

Jadi kesimpulan dari pengertian kemampuan membedakan perilaku baik dan 

buruk adalah suatu kemampuan yang dimiliki seorang anak dalam membedakan 

perilaku baik dan buruk yang diterapkan anak dalam kehidupan sehari–hari. Sehingga 

anak dapat mengerti dan paham akan perbedaan perilaku tersebut sehingga anak akan 

terbentuk karakter dan kepribadiannya. Dan untuk memampukan anak dalam 

membedakan perilaku baik dan buruk ini maka pendidik dapat menstimulasi melalui 

belajar anak dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran melalui 

pembiasaan, pembinaan, keteladanan, pembimbingan dan pelatihan yang didasari 

pendidikan akhlak dan nilai–nilai agama.  

 
Pengertian Metode Bercerita dengan Media Papan Flanel  

Metode bercerita adalah cara menyampaikan atau penyajian materi 

pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didiknya. Oleh 

karena itu materi yang disampaikan berbentuk cerita yang awal dan akhirnya 

berhubungan erat dalam kesatuan yang utuh. Maka cerita tersebut harus dipersiapkan 

terlebih dahulu (Dhieni, 2007: 6.6–6.7). Dalam hal ini cerita menempati posisi 

pertama untuk mengubah etika anak–anak, karena sebuah cerita mampu menarik 

anak–anak untuk menyukai dan memperhatikannya. Anak–anak akan merekam 

semua doktrin, imajinasi dan peristiwa yang ada dalam alur cerita. Dengan dasar 

pemikiran seperti ini, maka cerita merupakan bagian terpenting yang disukai anak–

anak bahkan orang dewasa (Aziz, (2003: 11) dalam Hidayat (2006: 4.18).  



Lebih lanjut Aziz mengatakan bahwa cerita yang baik adalah cerita yang 

mampu mendidik akal budi, imajinasi, dan etika seorang anak, serta bisa 

mengembangkan potensi pengetahuan yang ia miliki. Metode bercerita dengan media 

papan flanel adalah kegiatan bercerita dengan alat peraga yaitu papan flanel dan 

potongan gambar lepas, potongan gambar lepas ini dapat di tempel pada papan flanel. 

Sedangkan potongan gambar lepasnya melukiskan adegan/ hal–hal yang akan 

disajikan dalam sebuah cerita (Dhieni, 2007: 6.43).   

Jadi kesimpulan dari metode bercerita dengan media papan flanel adalah suatu 

metode yang disampaikan oleh guru kepada anak didiknya melalui salah satu 

kegiatan pembelajaran yaitu pada kegiatan bercerita dengan menggunakan media 

papan flanel dan potongan gambar lepas sebagai alat peraganya. Sehingga melalui 

metode tersebut diharapkan dapat membantu guru dan anak dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai.  

 
Fungsi/ Manfaat Bercerita dengan Media Papan Flanel  

Menurut Tampubolon, (1991: 50) dalam Dhieni (2007: 6.7) bercerita 

mempunyai fungsi yang mendasar dalam menumbuhkan minat dan kebiasaan 

membaca juga mengembangkan bahasa dan pikiran anak. Selain itu menurut Hidayat, 

(2006: 11.11) dalam bukunya metode pengembangan moral dan nilai agama, 

bercerita dapat berfungsi sebagai media penyampaian pesan/ nilai agama. Jelasnya 

melalui cerita seorang guru dapat menerapkan dengan menyisipkan nilai–nilai agama 

kepada anak–anak didiknya. 
 

Kajian Penelitian yang Relevan  

Sri Mulyani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul ”peningkatan 

kemampuan membedakan perbuatan benar dan salah melalui metode bercerita 

menggunakan wayang kardus pada kelompok B di TK Pertiwi 1 Puluhan, Jatinom, 

Klaten tahun 2011/ 2012”. Berdasarkan penelitian tindakan kelasnya disimpulkan 

bahwa adanya peningkatan membedakan perbuatan benar dan salah dari sebelum 

tindakan sampai siklus III dengan hasil sebesar 50% atau lima anak pada siklus I, 

pada siklus ke II sebesar 60% atau enam anak dan pada siklus III peningkatan 



mencapai 70% atau tujuh anak. Dan dari hasil peningkatan tersebut maka wayang 

kerdus merupakan media yang efektif untuk meningkatkan membedakan perbuatan 

benar dan salah karena dapat merangsang anak untuk berfikir kreatif, dan perhatian 

anak terhadap proses pembelajaran semakin panjang, anak mampu 

mengorganisasikan kemampuan diri atau melatih kepercayaan diri pada anak, 

menambah motifasi anak, menambah perbendaharaan kata sehingga menghasilkan 

cerita yang original.  

Dari simpulan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian Sri 

Mulyani (2012) sama–sama melakukan penelitian untuk meningkatkan kemampuan 

membedakan perilaku pada anak seperti yang dilakukan peneliti pada penelitian ini, 

hanya saja terdapat perbedaan dalam indikator pencapaian hasil belajarnya dimana 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada perluasan indikator yaitu 

menggunakan tujuh indikator, sedangkan pada penelitian Sri Mulyani hanya tiga 

indikator saja.  

 
METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode PTK menurut Hopskins 

(1993) dimana rancangannya adalah sebagai berikut : PTK Hopskins dilakukan 

membentuk spiral yang dimulai dari merasakan adanya masalah, menyusun 

perencanaan, melaksanakan tindakan, melakukan observasi, mengadakan refleksi, 

melakukan rencana ulang, melaksanakan tindakan dan seterusnya sampai benar-benar 

tercapai apa yang menjadi tujuan dari PTK ini (Sanjaya, 2011: 53-54).  

Peneliti melakukan pelaksanaan penelitian ini secara kolaboratif antara teman 

sejawat atau guru kelas/ pendamping dan peneliti itu sendiri. Hal ini dimaksudkan 

untuk menyamakan pemahaman dan memperoleh kesepakatan dalam mengambil 

keputusan sehingga melahirkan kesamaan tindakan. Penelitian dilakukan peneliti di 

TK Satu Atap Gondangrawe, Andong, Boyolali. Peneliti memilih tempat ini 

dikarenakan peneliti bekerja di tempat tersebut, sehingga akan memudahkan peneliti 

dalam memperbaiki pengajarannya. Dan peneliti mempunyai peluang waktu yang 

luas. Selain itu TK Satu Atap Gondangrawe belum pernah dilakukan penelitian yang 

serupa dengan penelitian ini. Letak dan kondisi TK Satu Atap Gondangrawe berada 



di lingkungan pedesaan dengan bangunan semi permanen dan pada tahun 2007 telah 

diakreditasi dengan hasil B dari Departemen Pendidikan Nasional. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelompok B TK Satu Atap 

Gondangrawe dengan jumlah 30 anak terdiri dari 16 siswa putra dan 14 siswa putri. 

Selain itu subjek dalam penelitian ini adalah salah satu guru TK Satu Atap 

Gondangrawe yang berperan sebagai peneliti dan bekerja sama atau berkolaborasi 

dengan teman sejawatnya sebagai pengamat dan membantu pada saat proses 

pembelajaran berlangsung.  
 
 

HASI PENELITIAN  

Dari hasil penelitian ini didapat hasil prosentase peningkatan secara signifikan 

yaitu sebelum tindakan didapat hasil 30,14 %, kemudian pada hasil tindakan pada 

siklus 1 meningkat menjadi 40,92 %, dan pada hasil tindakan siklus 2 meningkat lagi 

menjadi 61,68 %, sedangkan pada hasil tindakan siklus 3 mencapai 82,97 % dari 

jumlah rata–rata kemampuan anak dalam satu kelas. Berdasarkan hasil penelitian ini 

jelas terlihat peningkatan terjadi secara signifikan dari sebelum tindakan sampai 

dengan siklus 3. Dan hasil ini membuktikan bahwa target pencapaian hasil belajar 

yang diharapkan peneliti berhasil.  

Tetapi kemampuan anak dalam membedakan perilaku baik dan buruk tidaklah 

sama rata, ada yang di atas rata–rata anak dan ada juga yang di bawah rata–rata anak 

dalam satu kelas. Hal ini disebabkan karena kemampuan berfikir dan perilakunya 

yang berbeda setiap anak. Selain itu karakteristik mereka pun berbeda–beda, semua 

ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor bawaan (internal) dan faktor lingkungan 

(eksternal) yaitu tempat dimana anak itu tinggal (lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat). Hal ini menjadikan anak sudah terbiasa hidup dengan pola asuh mereka 

masing–masing dan dari latar belakang kondisi lingkungan yang berbeda–beda, 

sehingga dapat mempengaruhi kondisi anak baik fisik maupun psikisnya yang 

akhirnya berdampak pada tingkat kemampuan anak yang berbeda. 
 



KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan peneliti melalui 

beberapa tindakan dari siklus 1, 2, 3 serta dari hasil pembahasan dan analisis yang 

telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran bercerita melalui media 

papan flanel dapat meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk. 

Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kemampuan membedakan 

perilaku baik dan buruk dari sebelum tindakan sampai dengan siklus 3. Dengan hasil 

siklus 1 sebesar 40,92 % dan siklus 2 sebesar 61,68 % sedangkan pada siklus 3 

mencapai hasil 82,97 %. Hal ini membuktikan prosentase kemampuan anak dalam 

satu kelas meningkat secara signifikan. Kegiatan bercerita dengan media ini mampu 

memotivasi dan menarik perhatian anak juga mampu mengubah etika/ perilaku anak 

dalam memahami dan membedakan perilaku baik dan buruk.  

Dalam pelaksanaan tindakannya penelitian ini dimodivikasi atau dipadukan 

dengan berbagai variasi pembelajaran misal dengan demonstrasi, tanya jawab, 

permainan, juga penambahan dalam setting tempat bercerita yang berubah disetiap 

siklus sesuai dengan keinginan anak. Perpaduan gaya/ variasi pembelajaran inilah 

yang membuat kegiatan bercerita dengan media papan flanel ini mampu 

meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk pada anak TK Satu 

Atap Gondangrawe tahun pelajaran 2012/ 2013.  

 

Saran  

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diuraikan di atas, dalam usaha untuk 

meningkatkan kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk dan sebagai 

penunjang dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaran bercerita, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi Kepala Sekolah   

Agar terus mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan mutu dalam 

proses pembelajaran yang menyeluruh kepada anak didik demi peningkatan mutu 



dan kualitas sekolah yang dipimpin. Salah satunya dalam membedakan perilaku 

baik dan buruk.  

2. Bagi Guru Kelas  

a. Guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran ini dalam meningkatkan 

kemampuan membedakan perilaku baik dan buruk,  mengingat metode ini 

mampu meningkatkan kemampuan tersebut.  

b. Guru hendaknya menerapkan metode ini dan melakukan pendekatan terhadap 

anak dengan memberi peneladanan yang baik. 

c. Guru hendaknya memberikan motivasi dan variasi dalam setiap pembelajaran 

agar anak antusias untuk mengikuti kegiatan bercerita.  

3. Bagi Orang Tua  

Orang tua hendaknya berperan aktif untuk memberikan perhatian kepada 

anaknya agar dapat mengontrol perkembangan perilakunya sehari–hari dan 

memberi tauladan yang baik bagi anak–anaknya, juga memenuhi kebutuhan anak 

dalam peningkatan pendidikan anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal.  

4. Bagi Peneliti Berikutnya  

 Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang serupa tetapi dengan 

materi dan pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan temuan yang lebih baik 

lagi.  
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