
i

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI AKHLAK

MULIA ANAK MELALUI KEGIATAN BERCERITA

MENGGUNAKAN MEDIA PAPAN FLANEL

PADA ANAK KELOMPOK B

DI TK MTA JIRAPAN

TAHUN 2013/2014

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Guna mencapai derajat

Sarjana S-1

Diajukan Oleh:

MARSITI

NIM : A53H111075

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PG-PAUD

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

201

i

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI AKHLAK

MULIA ANAK MELALUI KEGIATAN BERCERITA

MENGGUNAKAN MEDIA PAPAN FLANEL

PADA ANAK KELOMPOK B

DI TK MTA JIRAPAN

TAHUN 2013/2014

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Guna mencapai derajat

Sarjana S-1

Diajukan Oleh:

MARSITI

NIM : A53H111075

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PG-PAUD

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

201

i

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI AKHLAK

MULIA ANAK MELALUI KEGIATAN BERCERITA

MENGGUNAKAN MEDIA PAPAN FLANEL

PADA ANAK KELOMPOK B

DI TK MTA JIRAPAN

TAHUN 2013/2014

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Guna mencapai derajat

Sarjana S-1

Diajukan Oleh:

MARSITI

NIM : A53H111075

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PG-PAUD

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

201







2

ABSTRAK

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMAHAMI AKHLAK

MULIA ANAK MELALUI KEGIATAN BERCERITA

MENGGUNAKAN MEDIA PAPAN FLANEL

PADA ANAK KELOMPOK B

DI TK MTA JIRAPAN

TAHUN 2013/2014

Marsiti, A53H111075, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

2014, 110 halaman.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memahami akhlak mulia
anak melalui kegiatan bercerita menggunakan media papan flanel di TK MTA
Jirapan,Masaran, Sragen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas,
subyek penelitian adalah anak kelompok B. sebagai penerima tindakan, peneliti
sebagai pemberi tindakan, sedangkan guru kelas bertindak sebagai kolaborator.
Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi untuk mengetahui
peningkatan kemampuan memahami akhlak mulia anak dan kegiatan
pembelajaran guru, wawancara untuk mendiskusikan perencanaan yang akan
dilakukan, dan catatan lapangan untuk mencatat hal-hal yang penting dalam
proses pembelajaran. Analisis data melalui data interaktif yang digunakan untuk
menganalisis data kegiatan bercerita dengan media papan flanel dan data
komparatif digunakan untuk menganalisis data kemampuan memahami akhlak
mulia anak, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan memahami akhlak mulia anak
secara berarti dalam proses pembelajaran melalui kegiatan bercerita menggunakan
media papan flanel. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan prosentase
kemampuan memahami akhlak mulia anak, yakni sebelum tindakan  dengan
prosentase 42%, peningkatan siklus I dengan prosentase 64 %, peningkatan pada
siklus II dengan prosentase menjadi 72%. Peningkatan pada siklus III dengan
prosentase 87%. Dengan demikian kesimpulan peneliti bahwa dengan kegiatan
bercerita dengan menggunakan media papan flanel dapat meningkatkan
kemampuan memahami akhlak mulia anak di TK MTA Jirapan, Masaran, Sragen
Tahun Ajaran 2013/2014.

Kata kunci: Akhlak Mulia, Bercerita, Papan Flanel
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PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu lembaga

pendidikan yang paling awal atau pra sekolah. Pendidikan anak usia dini

merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan untuk

mengembangkan pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan

dasar yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Menurut

Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan

Nasional yang menyatakan bahwa usia anak usia dini adalah sejak lahir

sampai umur 6 tahun, sesudah 6 tahun anak masuk ke Sekolah Dasar.

Taman kanak-kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan yang

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak di

luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Disebutkan

dalam UU.No 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang Sisdiknas bahwa tujuan

pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan seluruh potensi anak

usia dini secara optimal agar terbentuk perilaku dan kemampuan dasar

sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Dalam meningkatkan kemampuan memahami akhlak mulia anak di

TK MTA dinilai masih kurang  walaupun prioritas utama adalah

pendidikan karakter. Guru cenderung mengejar sasaran kurikulum yang

ditentukan pembelajaran menitikberatkan pada hafalan surat-surat pendek,

doa, dan hadist serta kurangnya kreativitas guru dalam pembelajaran yang

mengarah pada penanaman sikap akhlak mulia yang lebih penting dan

utama. Sehingga dengan tekanan-tekanan tersebut anak kurang paham

terhadap perilaku mulia yang seharusnya diterapkan dalam pergaulannya

sehari-hari.



Dalam proses  peningkatkan kemampuan memahami akhlak mulia

anak, dalam pengamatan peneliti mendapati anak usia dini khususnya

pada TK MTA Jirapan masih belum tampak dan tidak terlalu menonjol

adanya pemahaman terhadap akhlak mulia anak dalam pergaulan sehari-

hari terlebih lagi dilihat cara bergaul mereka yang cenderung belum

dapat berbagi dan masih ingin menang sendiri. Anak masih suka

mengganggu teman dan ingin dimengerti orang lain tanpa harus mereka

peduli dengan orang lain. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk

meneliti peningkatan pemahaman akhlak mulia anak melalui metode

pembelajaran bercerita dengan menggunakan media papan flanel.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penggunaan media

pembelajaran papan flanel sangat penting dalam proses belajar

mengajar agar dapat mengembangkan kemampuan memahami akhlak

mulia pada anak TK MTA Jirapan. Sehingga dalam penelitian ini

penulis mengambil judul “Upaya meningkatkan kemampuan

memahami akhlak mulia anak melalui kegiatan bercerita menggunakan

media papan flanel pada anak kelompok B di TK MTA Jirapan”.

METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di TK MTA Jirapan, kecamatan

Masaran, kabupaten Sragen. karena lokasi tempat penelitian yang

strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kelas B semester 2 tahun

pelajaran 2013/2014.



Subyek dalam penelitian ini adalah anak-anak kelas B di TK

MTA Jirapan kecamatan Masaran, kabupaten Sragen dan sumber data

berasal dari guru wali kelas. Kelas B berjumlah 20 anak yang terdiri

dari. 8 laki-laki dan  12 perempuan.

Proses penelitian berbentuk siklus yang berlangsung beberapa

kali sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam setiap siklus

terdiri dari empat pokok yaitu:

1. Perencanaan (Planning)

2. Pelaksanaan (Action )

3. Pengamatan/Pengumpulan data (observing)

4. Refleksi (reflecting)

B. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

2. Wawancara dan Diskusi.

3. Catatan Lapangan

4. Metode Dokumentasi



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti kemampuan memahami

akhlak mulia anak dipengaruhi oleh pembelajaran yang menyenangkan bagi

anak terutama dalam kegiatan bercerita menggunakan media papan flanel,

dimana anak dapat mengetahui dan memahami akhlak mulia dari sebuah cerita

tanpa adanya paksaaan dari pihak manapun termasuk guru dan peneliti.

Pemberian motivasi dan reward yang diberikan oleh peneliti dan guru kelas

membuat anak lebih percaya diri dan peneliti  selalu memberikan pengertian

tentang konsekuensi dari setiap pelaku yang dilakukan anak , baik positif atau

negative.

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan  memahami akhlak mulia anak

disetiap siklusnya mengalami peningkatan dengan adanya kegiatan bercerita

yang disertai dengan kegiatan cerita, tanya jawab, motivasi, dan reward yang

diberikan pada anak. Ada anak yang mengalami peningkatan rendah, karena

anak tersebut pada saat kegiatan berlangsung sering tidak memperhatikan,

anak tersebut tidak dapat memahami apa yang dijelaskan oleh peneliti selain

itu anak tersebut suka bermain semaunya sendiri.

Pada setiap siklusnya kemampuan memahami akhlak mulia anak ada

peningkatan namun pada butir amatan 6, yaitu mampu mengucapkan bahasa

yang lebih sopan dan butir amatan 7,  tidak mengganggu teman. Pada kedua

butir amatan tersebut peningkatannya sangat rendah, hal ini dikarenakan rata-

rata kemampuan anak untuk memahami akhlak mulia untuk tidak

mengganggu teman sangat sulit mereka cenderung suka menggoda temannya.

Dan dikarenakan usia anak yang masih kecil sehingga mereka menganggap

hal ini biasa saja..



Pada siklus I terdapat 3 anak yang mengalami peningkatan

kemampuan memahami akhlak mulia yaitu sebesar 70% dan 14 anak

mengalami peningkatan kreativitas sebesar 64% akan tetapi ada 3 anak

yang hanya mengalami peningkatan sebesar 60% saja. Hal ini dikarenakan

anak tersebut kurang memperhatikan penjelasan peneliti, kurang aktif

dalam proses pembelajaran, dan tidak mau menjawab pertanyaan yang

diajukan oleh peneliti serta masih suka mengganggu teman yang lain.

Pada siklus II ini terdapat 4 anak yang mengalami peningkatan

sebesar 78 %, 2 anak mengalami peningkatan sebesar 75% , 14 anak

mengalami peningkatan 71 %. Pada siklus II ini peningkatan kemampuan

memahami akhlak mulia anak merata hal ini didukung oleh metode

pembelajaran yang diberikan oleh peneliti ditambah dengan drama

sehingga dapat mencapai peningkatan yang merata.

Pada Siklus III ini peningkatan kemampuan memahami akhlak

mulia anak sesuai dengan pencapaian yang diinginkan. Terlihat pada target

pencapaian anak sudah mencapai target yang diinginkan yaitu rata-rata

87,15 %. Dalam siklus III ini terdapat satu anak mengalami peningkatan

sebesar 96% , karena anak tersebut di dalam kelas sangat aktif mengikuti

kegiatan, kritis dalam pembelajaran, rasa keingintahuannya tinggi, tertarik

pada tugas yang diberikan, mampu mengerjakan tugas sendiri, tidak

mengganggu teman dan suka berkata sopan. Ada 7 anak mengalami

peningkatan sebesar 89% dan 12 anak mengalami peningkatan 85%



SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa di TK MTA Jirapan, Masaran, Sragen kemampuan memahami

akhlak mulia anak dapat meningkat melalui kegiatan bercerita menggunakan

media papan flanel. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan prosentase pada

setiap siklus, yang dimulai dari sebelum tindakan sampai dengan tindakan siklus

III, yakni sebelum tindakan sebesar 42,65 % peningkatan pada siklus I menjadi

64,05 % dan peningkatan pada siklus II sebesar 72 %, dan peningkatan pada

siklus III sebesar 87,15 %.

Berdasarkan hasil dan kesimpualn penelitian yang telah diuraikan di atas,

maka dalam usaha meningkatkan kemampuan memahami akhlak mulia anak,

peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Guru

a. Khususnya bagi guru TK MTA Jirapan dan umumnya bagi guru Taman

Kanak-kanak, hendaknya dalam pembelajaran dalam meningkatkan

kemampuan memahami akhlak mulia anak perlu adanya peningkatan

dengan menggunakan media dan metode yang sesuai.

b. Materi yang diberikan kepada anak hendaklah sesuai dengan konteks

kehidupan anak, mudah diingat dan dapat menjadi penyemangat dalam

kehidupannya.

2. Bagi Orang Tua

Lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak, peran

orang tua dalam meningkatkan kemampuan memahami akhlak mulia anak



yaitu dengan memberi teladan yang baik, fasilitas serta selalu memberi

motivasi maupun dukungannya kepada anak untuk meningkatkan potensi

kemampuan memahami akhlak mulia anak.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti disarankan agar melakukan penelitian lanjutan dengan

metode dan media yang baru untuk menambah wawasan Ilmu Pendidikan

Anak Usia Dini.
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