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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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.

Tokoh pendidikan anak usia dini, Montessori dalam Hildayani (2005:

12.1) mengatakan bahwa ketika mendidik anak-anak, kita hendaknya ingat

bahwa mereka adalah individu-individu yang unik dan akan berkembang

sesuai kemampuan mereka sendiri. Tugas kita sebagai orang dewasa dan
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pendidik adalah memberikan sarana dorongan belajar dan memfasilitasinya

ketika mereka telah siap untuk mempelajari sesuatu. Tahun-tahun pertama

kehidupan anak merupakan masa-masa yang sangat baik untuk suatu formasio

atau pembentukan. Masa ini juga masa yang paling penting dalam masa

perkembangan anak, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Masa

perkembangan yang penting bagi anak ini, perlunya penanaman pendidikan

perilaku sejak usia dini. Moral merupakan penting untuk mengembangkan

pemahaman akan agama atau kepercayaan terhadap anak.

Setiono (1994:75) menjelaskan bahwa perilaku mulia menekankan pada

alasan mengapa suatu tindakan dilakukan dari pada sekedar arti suatu

tindakan, sehingga dapat dinilai suatu tindakan tersebut baik atau buruk.

Selanjutnya Kohlberg dalam Pratidamastuti (1993:66) mengemukakan bahwa

perilaku mulia bukanlah pada apa yang baik atau yang buruk, tetapi pada

bagaimana seseorang berfikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah

baik dan buruk. .

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.
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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.

Selanjutnya Yusuf (2003:88) mengemukakan bahwa dalam rangka

membimbing perkembangan berakhlak mulia anak prasekolah dan anak

sekolah, sebaiknya orang tua atau guru melakukan upaya-upaya sebagai

berikut:

1. Memberikan contoh atau teladanan yang baik, dalam berperilaku /

bertutur kata

2. Menanamkan kedisplinan kepada anak, dalam berbagai aspek

kehidupan, seperti memelihara kebersihan atau kesehatan dan tata

krama atau berbudi pekerti luhur

3. Mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral kepada anak baik

melalui pemberian informasi atau melalui cerita atau dongeng. Seperti

cerita riwayat orang-orang baik (Para Nabi & Pahlawan), dunia
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4. binatang yang mengisahkan tentang nilai-nilai kejujuran,

kedermawanan atau kerajinan cerita pewayangan.

Telah dikemukakan diatas bahwa salah satu upaya dalam

membimbing perkembangan perilaku mulia anak adalah

mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral, melalui pemberian

informasi atau melalui cerita atau dongeng. Seperti cerita riwayat

orang-orang baik (Para Nabi dan Pahlawan), dunia binatang yang

mengisahkan tentang nilai-nilai kejujuran, kedermawanan,

kesetiakawanan atau kerajinan maupun cerita pewayangan seperti kisah

Ramayana dan Mahabrata.

Cerita merupakan sarana dalam membimbing dan

mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral anak pada anak.

Menurut Mulyadi (dalam Taufik, 2003:77) bercerita adalah cara paling

praktis untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak, karena nilai-nilai

yang terkandung dalam cerita tersebut dengan cepat akan diserap otak

anak yang membekas sampai mereka dewasa. Nilai-nilai yang mereka

bisa membedakan yang baik dan yang benar serta bagaimana mereka

bisa bersikap. Bercerita memberikan rangsangan terhadap otak anak

sehingga bisa mempengaruhi perkembangan anak baik secara kognitif,

afektif, maupun psikomotrik.

Cerita mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pertumbuhan

mental anak, lewat cerita selain bisa menimbulkan imajinasi anak,

merangsang anak bersikap aktif dan menjadikan anak suka membaca,
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juga bisa mendidik anak mengenal hal baik dan buruk apalagi cerita

tersebut disajikan dengan menggunakan media yang menarik bagi anak.

Menyadari hal itu penulis berinisiatif bercerita dengan menggunakan

media papan flanel dengan harapan dapat menarik perhatian anak

sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, penulis tertarik

dengan judul penggunaan media pembelajaran papan flanel sangat

penting dalam proses belajar mengajar agar dapat meningkatkan

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”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang muncul berdasarkan  latar belakang

dan pembatasan masalah yang telah ditentukan tersebut diatas dapat

dirumuskan masalah penelitian yaitu “Apakah dengan bercerita

menggunakan media papan flanel dapat meningkatkan kemampuan

memahami akhlak mulia anak kelompok B di TK MTA Jirapan tahun

2013/2014?”.
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan kemampuan memahami akhlak mulia di TK

MTA Jirapan Masaran, Sragen.

2. Tujuan Khusus

Mengetahui peningkatan kemampuan memahami akhlak mulia

anak kelompok B melalui metode bercerita menggunakan media

papan flanel di TK MTA Jirapan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan, khususnya

dalam hal pengembangan kemampuan memahami akhlak mulia pada

anak.

b. Untuk perbaikan proses belajar mengajar, khususnya bagi peneliti,

guru Taman Kanak-Kanak umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung

bagaimana mengembangkan kemampuan memahami akhlak mulia

anak.

b. Bagi guru
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Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran

tentang cara mengembangkan kemampuan memahami akhlak

mulia anak.

c. Bagi peserta didik

Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung

mengenai pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan

melalui kegiatan bercerita menggunakan papan flanel.

d. Bagi orang tua

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

orang tua tentang bagaimana  dan apa jenis kegiatan bermain yang

dapat meningkatkan kecerdasan naturalis anak.


