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ABSTRAK 
  

PENINGKATAN SIKAP DAN PERILAKU ANAK  MELALUI METODE 
BERCERITA  KELOMPOK  B  SEMESTER I  DI  TAMAN  

KANAK-KANAK AL IRSYAD SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2011/2012 

 
Dyah Titik Suryanti, A520085021, Program studi Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 135 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan sikap dan perilaku anak melalui 
metode bercerita. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK).Subjek penelitian ini yaitu anak kelompok B semester I Taman Kanak-
kanak Al Irsyad Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data pada penelitian ini dilakukan secara analisis interaktif. Hasil 
penelitian mengenai sikap dan perilaku anak menunjukkan  adanya peningkatan   
dan   perubahan   terhadap   sikap dan perilaku anak yang sebelum tindakan 
sebesar 39%, pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 49%, kemudian pada 
siklus II sebesar 67%, sedangkan pada siklus II peningkatannya sebesar 82%. Hal 
ini menunjukkan bahwa melalui metode bercerita dapat meningkatkan sikap dan 
perilaku anak kelompok B semester I di Taman Kanak-kanak Al Irsyad 
Surakarta. 
 
 
Kata kunci:  sikap dan perilaku anak, metode bercerita 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu proses pendidikan yang berlangsung 

di Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal dan non formal. Di samping 

itu pendidikan merupakan masalah yang penting bagi manusia karena 

pendidikan menyangkut kelangsungan hidup manusia. Manusia tidak cukup 

hanya tumbuh dan berkembang dengan dorongan insting saja melainkan perlu 

bimbingan dan dorongan dari luar dirinya berupa pendidikan agar menjadikan 

manusia yang mandiri. 

Salah satu pendidikan yang menjadi pondasi suatu pendidikan adalah 

pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan anak usia dini adalah jenjang 

pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan bagi anak lahir sampai dengan usia enam tahun 

yang dilakukan dengan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam jalur  formal, nonformal, dan informal. Pendidikan 

anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitik beratkan pada peletakan dasar kebeberapa arah berikutnya yaitu 

pertumbuhan dan perkembangan fisi (koordinasi motorik halus dan kasar), 

kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), 

sosioemosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi yang 

disesuaikan dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang 

disesuaikan oleh anak usia dini. 

Menurut undang-undang perlindungan anak Bab III pasal 11 di 

sebutkan bahwa setiap anak berhak untuk ber istirahat dan memanfaatkan 

waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi 

sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan 

diri. Jadi belajar adalah hak anak, bukan kewajiban. Para orang tua dan 

pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk anak 

dalam rangka program belajar. Karena belajar adalah hak, maka belajar harus 

menyenangkan, kondusif, dan memungkinkan anak untuk semakin termotivasi 

dan semakin antusias. Jadi memaksa anak untuk belajar, sehingga anak akan 



merasa tertekan atau membiarkan anak tidak mendapat pendidikan yang layak 

adalah suatu tindakan kekerasan. Tujuan diselenggarakan pendidikan anak 

usia dini yaitu membentuk anak indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya, sehingga 

memiliki kesiapan yang optimal disaat memasuki pendidikan dasar serta 

kehidupan yang akan datang.   

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah ’’usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara’’ 

(pasal 1, butir 1). Sedangkan pendidikan anak usia dini adalah ’’suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut’’ (pasal 1, butir 

14).  

Usia TK merupakan usia yang turut menentukan tingkat ketercapaian 

perkembangan pada fase perkembangan selanjutnya. Anak TK adalah anak 

yang berusia rentang antara 4-6 tahun yang biasa disebut sebagai fase sense of 

initiatif (Erick H. Ericson dalam Saring Marsudi, 2006;4). Pada periode ini 

anak harus didorong untuk mengembangkan prakarsa, seperti kesenangan 

untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dilihat, di dengar dan di rasakan. 

Jika anak memperoleh pengasuhan yang benar dari orang tuanya maka, anak 

akan mampu mengembangkan prakarsa dan daya kreatifitasnya serta hal-hal 

yang produktif dalam bidang yang disenanginya. Orang tua selalu menolong 

memberi nasehat dan membantu mengerjakan sesuatu padahal anak mampu 

mengerjakan sendiri, menurut Ericsson hal tersebut dapat membuat anak tidak 

mendapatkan kesempatan untuk berbuat kesalahan atau belajar dari kesalahan. 



Bagi anak, aktifitas bercerita dapat memberikan nilai yang banyak bagi 

proses belajar dan perkembangan anak. Disamping dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan, bercerita dapat mengundang dan merangsang proses 

kognisi, khususnya aktifitas berimajinasi; dapat menjadi sarana untuk belajar 

serta dapat berfungsi untuk membangun hubungan yang akrab. 

Dilihat dari segi dunia yang kaya dengan kehidupan fantasi, bercerita 

merupakan suatu konsumsi yang sangat relevan bagi anak. Dalam hal ini 

bercerita merupakan suatu stimulasi yang dapat mengundang anak terlibat 

secara mental. Melalui cerita, aktifitas mental anak dapat melambung jauh 

atau bahkan melebihi jalannya cerita yang dibacakan sehingga sangat berarti 

bagi pengembangan daya imajinasi dan kreatifitasnya. Lebih lanjut, jika 

kegiatan bercerita ini disajikan dalam suatu proses yang bersifat interaktif dan 

dialogis dengan anak, maka kontribusinya bisa semakin kaya yang tidak saja 

mengembangkan daya imajinatif, tetapi juga dapat memberdayakan potensi 

berfikir realistik anak. 

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dari hal tersebut adalah 

kemalasan orang tua atau pendidik untuk membacakan cerita kepada anak. 

Bercerita merupakan suatu kegiatan yang menjemukan dan menghabiskan 

waktu bagi pendidik yang kurang menyadari pentingnya bercerita bagi anak. 

Pendidik sekarang terlalu dibebani kurikulum dan tuntutan lingkungan agar 

anak didiknya dapat membaca, menulis dan berhitung sehingga kegiatan 

bercerita lama kelamaan mulai jarang dipergunakan oleh pendidik bahkan 

ditinggalkan. 

Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi di taman kanak-kanak 

tersebut dan setelah mengetahui banyaknya manfaat yang dapat diperoleh 

melalui bercerita maka penulis bermaksud untuk memanfaatkan metode 

tersebut guna menerapkan suatu sikap dan perilaku yang patut dicontoh 

melalui cerita yang dibacakan. Maka penulis mengambil judul 

”PENINGKATAN SIKAP DAN PERILAKU ANAK MELALUI 

METODE BERCERITA  KELOMPOK B SEMESTER I DI TAMAN 



KANAK-KANAK AL IRSYAD SURAKARTA  TAHUN AJARAN  

2011/2012”. 

 

B. LANDASAN TEORI 

Anak TK adalah anak yang berada pada rentang usia 4 – 6  tahun, 

yang mana pada usia ini disebut sebagai masa emas perkembangan dimana 

anak harus didorong untuk mengembangkan prakarsa, seperti kesenangan 

untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan 

serta anak siap menerima berbagai macam rangsangan dan stimulus dari 

lingkungan sekitar.  

Bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang 

perbuatan atau suatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan 

membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. Dengan 

demikian bercerita dalam kontek komunikasi dapat dikatakan sebagai upaya 

mempengaruhi orang lain melalui ucapan dan penuturan tentang sesuatu. 

Sementara dalam kontek pebelajaran AUD bercerita dapat dikatakan sebagai 

upaya untuk mengembangkan potensi kemampuan berbahasa anak melalui 

pendengaran dan kemudian menuturkannya kembali dengan tujuan melatih 

ketrampilan anak dalam bercakap-cakap untuk menyatakan ide dalam bentuk 

lisan. 

Sikap merupakan suatu keadaan internal atau keadaan yang masih ada 

dalam diri manusia. Keadaan  internal tersebut berupa keyakinan yang 

diperoleh dari proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan yang mereka 

dapatkan, sebagaimana pendapat piaget tentang proses perkembangan kognitif 

manusia. Sejalan dengan pengertian sikap diatas dapat dipahami bahwa: 

1. Sikap di tumbuhkan dan dipelajari sepanjang perkembangan orang yang 

bersangkutan dalam keterkaitannya dengan obyek tertentu. 

2. Sikap merupakan hasil belajar manusia, sehingga sikap dapat 

ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar 

3. Sikap selalu berhubungan dengan obyek, sehingga tidak berdiri sendiri 



4. Sikap dapat berhubungan dengan satu obyek, tetapi dapat pula 

berhubungan dengan sederet obyek sejenis 

5. Sikap memiliki hubungan dengan aspek motivasi dan perasaan atau emosi 

Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu  dalam 

berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang tampak dari yang 

paling dirasakan sampai yang paling tidak dirasakan.  

Namun demikian, Pembiasaan   merupakan  proses pembentukan sikap 

dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses 

pembelajaran yang berulang-ulang. Sikap atau perilaku yang menjadi 

kebiasaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Perilaku tersebut relatif menetap 

2. Pembiasaan umumnya tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi 

3. Pembiasaan bukan sebagai hasil dari proses kematangan, tetapi sebagai 

akibat atau hasil pengalaman atau belajar 

4. Perilaku tersebut tampil secara berulang ulang sebagai respon terhadap 

stimulus yang sama 

 

C. METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian yang penulis gunakan adalah TK Al-Irsyad Al-

Islamiyyah Surakarta. Jl. Kapten Mulyadi No.117 Solo.  Alasan penulis 

memilih TK ini karena penulis sebagai salah satu staf pengajar dari TK 

tersebut.  Penelitian terdapat permasalahan yang telah dirumuskan akan 

dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2011/2012. 

Subyek dan Objek Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pembantu tindakan 

dikelas dan pengamatan kegiatan belajar mengajar. Subjek yang diamati 

adalah anak didik TK Al-Irsyad Surakarta. Kelompok B yang terdiri dari 20 

anak dengan komposisi 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Sedangkan 

objeknya adalah seluruh kegiatan belajar mengajar, media yang diguanakan 

serta lingkungan sekitar. 



Data dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini data yang penulis peroleh adalah dari TK  

Al-Irsyad Al-Islamiyyah Surakarta, dari para pendidik serta suasana 

lingkungan sekolah dan informan yang dapat menjadi mitra peneliti di TK 

tersebut. Data merupakan fakta yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data 

penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber. 

Teknik Pengumpulan Data 

Guna memecahkan masalah dalam suatu penelitian diperlukan suatu 

data yang relevan dengan permasalahan sedang untuk memperoleh data 

tersebut perlu dipergunakan data teknik pengumpulan data sehingga dapat 

diperoleh data yang benar-benar valid serta dipercaya. Adapun teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Observasi Penelitian 

Observasi dalam peneitian ini adalah observasi yang berperan pasif 

dan menggunakan jenis observasi terstruktur, karena penelitian hanya 

berperan sebagai pengaman pelaksanaan metode pembelajaran yang 

berpedoman pada lembar observasi yang disusun peneliti. 

Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar. 

Observasi merupakan proses perekaman dengan mengamati semua 

peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama penelitian berlangsung.  

2. Wawancara Mendalam  

Penelitian ini teknik petunjuk umum wawancara dengan cara 

membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok ditanyakan dalam proses 

wawancara. Sehingga diharapkan pokok-pokok yang direncakan dapat 

tercakup seluruhnya. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi atau teknik dokumetasi adalah cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang ditunjukkan untuk memperoleh 

penjelasan melalaui sumber-sumber dokumen. Menurut Suharsimi 



Arikunto (2002: 206) “Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, parasit, notulen rapat, agenda dan sebagainya.  

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian, serta paparan hasil penelitian. Berikut ini dijabarkan 

pembahasan hasil penelitian yang meliputi proses peningkatan sikap perilaku 

anak dengan menggunakan metode bercerita.  

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan peneliti dalam tiga 

siklus. Tiap siklus dilaksanakan dalam empat tahap yang meliputi: (1) tahap 

perencanaan dan persiapan tindakan, (2) tahap pelaksanaan tindakan, (3) tahap 

observasi, (4) tahap analisis dan refleksi. Masing-masing siklus dilaksanakan 

dalam beberapa pertemuan. Adapun pada siklus I dilaksanakan dalam 3 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu 30 menit. Sikus II dilaksanakan 2 kali 

pertemuan, tiap pertemuan dengan alokasi waktu 45 menit. Siklus III 

dilaksanakan 2 kali pertemuan, tiap pertemuan dengan alokasi waktu 60 

menit. 

Sebelum dilaksanakan penelitian siklus I, peneliti melakukan survey 

awal untuk mengetahui kondisi yang ada dilapangan. Berdasarkan kegiatan 

survei awal ini, peneliti menemukan bahwa sikap perilaku anak di TK Al 

Irsyad Surakarta kelompok B masih kurang. Peneliti kemudian berkolaborasi 

dengan guru kelompok B di TK Al Irsyad Surakarta. Mengatasi masalah 

tersebut dengan menggunakan metode bercerita, peneliti bermaksud 

meningkatkan sikap perilaku anak. Pemilihan metode tersebut dengan 

pertimbangan sebagai berikut. Pertama, dunia anak adalah dunia yang penuh 

dengan fantasi dan imajinasi. Anak cenderung mencontoh sikap perilaku  yang 

ditunjukkan oleh para tokoh idola utamanya dalam cerita. Kedua, kegiatan 

bercerita melibatkan emosi anak dan daya imajinasinya melalui mata yang 

melihat gambar maupun dari pikiran mereka. Ketiga, untuk meningkatkan 

sikap perilaku anak melalui kegiatan bercerita, maka akan membuat perhatian 



anak lebih terfokus dan meningkatkan konsentrasinya, anak akan belajar 

dalam suasana yang menyenangkan sehingga melalui kegiatan tersebut dapat 

memotivasi anak untuk meningkatkan sikap dan perilakunya. 

Tahap pertama peneliti dan guru menyusun rencana untuk siklus I. 

Siklus ini mendeskripsikan peningkatan sikap perilaku anak dengan metode 

bercerita tanpa divariasikan dengan kegiatan atau metode lain. Berdasarkan 

hasil observasi dan analisis pada siklus I ini ternyata masih terdapat 

kelemahan atau kekurangan yang ada pada pelaksanaannya. Siklus II 

dilaksanakan untuk mengatasi kelemahan atau kekurangaan yang ada pada 

siklus I yaitu dengan memvariasikan kegiatan pembelajaran yaitu dengan 

mengatur posisi tempat duduk. Akan tetapi pada pembelajaran siklus II ini 

masih terdapat kelemahan dan perhatian anak juga masih kurang. Akhirnya 

peneliti dan guru melakukan tindakan pada siklus berikutnya yaitu siklus III 

untuk mengatasi permasalahan tersebut, adapun kegiatan bercerita 

divariasikan dengan tanpa alat peraga berupa buku cerita bergambar. Bercerita 

langsung dimaksudkan agar anak merasa hidup dalam cerita dan merasa 

terlibat dalam cerita yang dibawakan. 

Adapun peningkatan di setiap siklus tidak menunjukkan suatu 

kestabilan. Prosentase peningkatan sebelum tindakan sampai dengan siklus I 

peningkatannya mencapai 10%, dari siklus I sampai siklus II peningkatannya 

mencapai 18%, dan peningkatan dari siklus I sampai siklus III mencapai 33%. 

Disini diketahui bahwa sebelum tindakan sampai siklus I mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena pada awal-awal 

pertemuan ketertarikan anak masih sangat tinggi, mereka sangat semangat dan 

antusias. Teknik bercerita yang benar dapat membuat anak tertarik untuk 

mendengarkan dan pesan moral pun dapat tersampaikan dengan baik. Dengan 

melakukan kontrak belajar dan pemberian reward pada anak yang mau 

mengikuti aturan dapat membuat anak semakin bersemangat. 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa sikap perilaku anak didik 

sebelum tindakan sampai siklus III menunjukkan peningkatan. Hal ini tidak 

terlepas dari upaya peneliti untuk membuat rancangan pembelajaran yang 



menarik dan  melaksanakan seluruh rencana tersebut dengan sebaik-baiknya. 

Teknik bercerita yang benar dengan memperhatiakan tempat penyampaian, 

posisi tempat duduk, bahasa yang mudah dimengerti anak, intonasi suara, 

tokoh cerita, ekspresi, penuh kejutan serta kedekatan pencerita dengan 

pendengar juga harus diperhatikan,dan tidak lupa dengan happy ending cerita 

yang dinanti-nantikan anak. Selain itu, pemanfaatan alat peraga baik berupa 

buku cerita, boneka, wayang maupun alat peraga lain harus dimanfaatkan 

semaksimal mungkin sehingga kegiatan tidak membosankan. Dengan 

pembentukan sikap perilaku sejak dini, dapat membantu anak nantinya dalam 

memecahkan setiap permasalahan yang akan dihadapinya kelak. Anak akan 

memiliki pribadi yang mandiri, mantap dan siap menghadapi tantangan masa 

depan. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan bercerita dapat meningkatkan sikap perilaku anak di TK  

Al Irsyad Surakarta. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 

prosentase dari sebelum tindakan sampai dengan siklus III yakni pra 

siklus mencapai 39%, siklus I mencapai 49%, siklus II 67%, siklus III 

mencapai 82%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

bercerita dapat meningkatkan sikap perilaku pada anak usia dini. 

2. Metode pendukung yaitu berupa teknik bercerita sangat penting dalam 

peningkatan konsentrasi, pendalaman atau penghayataan karena ini dapat 

mempengaruhi dan meningkatkan sikap perilaku.  Metode pendukung 

tersebut dapat membantu meminimalkan permasalahan yang dihadapi 

selama kegiatan bercerita berlangsung dan pesan moral pun tersampaikan 

sehingga anak meniru sikap perilaku tersebut. 

  



Saran  

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan 

diatas, maka dalam usaha untuk meningkatkan sikap perilaku anak melalui 

metode bercerita diajukan sejumlah saran kepada kepala sekolah, guru kelas 

maupun pada peneliti berikutnya. 

1. Kepada Kepala Sekolah 

a. Kepala sekolah dapat menjadi motor penggerak dalam perbaikan 

proses pembelajaran. 

b. Mendengarkan setiap masukan berupa kritik dan saran dari guru yang 

menyangkut kebijaksanaan dalam pembelajaran. 

c. Pihak sekolah harus dapat menciptakan kondisi sekolah yang memadai 

dengan memperhatikan fasilitas dan sarana prasarana sekolah yang 

menunjang dalam kegiatan pembelajaran khususnya kegiatan cerita 

seperti penyediaan alat peraga, buku cerita yang sesuai dengan anak 

usia dini dan alat pembelajaran yang lain. 

d. Kepala sekolah perlu dan dapat melakukan pemantauan proses 

pembelajaran dikelas selain melakukan supervisi administrasi kelas. 

2. Kepada Guru Kelas 

a. Guru kelas hendaknya menggunakan metode dan media pembelajaran 

cerita yang tepat, menarik, menyenangkan, dan bervariasi agar dapat 

membuat anak nyaman dan berantusias mengikuti setiap kegiatan. 

b. Guru kelas hendaknya melakukan pendekatan kepada anak secara 

emosional agar anak merasa keberadaannya diakui dan merasa terlibat 

dalam setiap kegiatan. 

c. Guru kelas memberikan hak yang sama kepada setiap anak dan tidak 

membeda-bedakan mereka. 

d. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kemampuan anak 

sehingga mereka dapat mempraktekkannya dalam keseharian. 

e. Guru kelas hendaknya dalam menyampaikan materi juga 

memperhatikan situasi dan kondisi kelas. 

  



3. Kepada Peneliti Berikutnya 

Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini, akan tetapi dalam materi dan pendekataan yang berbeda. 
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