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ABSTRAK 

UPAYA MEMGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPERILAKU 

MULIA MELALUI METODE BERCERITA DENGAN 

MEDIA BONEKA TANGAN PADA ANAK 

KELOMPOK A DI TKIT AZ ZAHRA 

SRAGEN TAHUN 2014/2015 

 

Nur Fitrianingsih,A 53H111119, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2014, 60 halaman. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berperilaku mulia  
anak   melalui metode bercerita dengan media boneka tangan. Jenis penelitian PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penelitian yaitu anak didik kelompok A TK 
Islam Terpadu Az-Zahra Sragen  tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan catatan lapangan. 
Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif 
kualitatif dengan dua siklus, yang setiap siklusnya dilakukan tiga kali 
pertemuan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan 
berperilaku mulia anak melalui metode bercerita dengan media boneka 
tangan, yakni sebelum tindakan mencapai 40%, siklusI mencapai 61%, dan 
siklus II m e n c a p a i  8 4 %. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 
Pengembangan kemampuan perilaku mulia dapat dilakukan melalui metode 
bercerita dengan media boneka tangan 

 
 

Kata kunci : kemampuan perilaku mulia, bercerita dengan media boneka tangan 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan anak usia dini memiliki peran sangat penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan anak 

usia dini memerlukan pendekatan yang tepat agar dapat mengoptimalkan 

seluruh potensi perkembangan anak, terutama untuk melejitkan potensi 

kecerdasan anak. 

Pendidikan anak usia dini mengemban tiga fungsi yaitu dalam rangka 

melejitkan potensi kecerdasan anak, penanaman nilai-nilai dasar, dan 

pengembangan kemampuan dasar. Anak dirangsang untuk secara aktif 

melakukan kegiatan bermain sambil belajar  disentra-sentra pembelajaran. 

Seluruh kegiatan pembelajaran berfokus pada anak sebagai  subyek 

pembelajar, sedangkan pendidik lebih banyak berperan sebagai motivator 

dan fasilitator. 

Program pendidikan anak usia dini sangat membantu perkembangan 

anak secara fisik, intelektual, social-emosional, meningkatkan kemampuan 

anak untuk berkomunikasi dan mengekspresikan kebutuhan dan 

keinginannya. Hakikat penting dari pendidikan anak usia dini adalah 

mengusahakan anak dapat tumbuh secara alamiah sesuai dengan usia dan 

mencampai perkembangan otak yang maksimal. Usia di bawah lima tahun 

adalah  usia yang paling menentukan dalam  pembentukan karakter 

seseorang. Pada masa ini anak memiliki intelegensi laten yang luar biasa. 

Mereka memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan untuk menyerap informasi 

yang sangat tinggi. 

Menurut Hurlock (1997) (ahli psikologi anak), bahwa masa dini usia 

merupakan periode keemasan (golden Age) dalam proses perkembangan 

anak. Di usia ini anak mengalami lompatan kemajuan luar biasa, baik dalam 

fisik, emosional maupun social sehingga sangat berpotensi untuk belajar  

apa saja. 
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Permasalahan  pendidikan yang sampai saat ini belum sepenuhnya 

terpecahkan secara tuntas, yang ditandai dengan masih rendahnya mutu 

hasil belajar  baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang 

merupakan permasalahan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan 

sekaligus menuntut peran kita semua untuk lebih serius memperhatikan 

pembinanan pendidikan. Dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan 

tersebut dibutuhkan langkah-langkah sistesmatis dan konstruktif yang 

dimulai pada anak usia  dini hingga tingkat yang lebih lanjut  sehingga 

pembentukan intelektualitas(intelligent Quotient), kematangan kepribadian  

(emosional Quotient), dan kekuatan moral dan keimanan (Spiritual 

Quotient) lebih optimal. 

Thomas Lickona (1992:10) mengungkapkan , bahwa kualitas karakter 

suatu masyarakat dicirikan dari kualitas karakter generasi mudanya, yang 

dapat menjadi indicator penting apakah sebuah bangsa bisa maju atau 

tidak. Lickona mengidentifikasikan 10 tanda dari karakter generasi muda 

yang patut dicemaskan karena akan membuat sebuah bangsa tenggelam 

dalam kehancuran. Kesepuluh tanda tersebut adalah, 1) meningkatnya 

kekerasan di kalangan remaja,2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang 

memburuk,3) pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan,4) 

meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, 

alcohol,seks bebas,5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk,6) 

menurunnya etos kerja,7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orangtua 

dan guru,8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga Negara,9) 

membudayanya ketidakjujuran,10) adanya ras saling curiga dan kebencian 

di antara sesama. 

Pendidikan karakter dari ulasan di atas tentu dan pasti akan 

mempengaruhi dalam hal peningkatan mutu dari sumber daya manusia 

kita, terutama karena masa usia dini adalah masa emas maka penanaman 

pendidkan karakter sejak usia dini tentu akan mempengaruhi kualitas 

generasi masa depan kita. 
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Siswa TKIT Az-Zahra Sragen mempunyai perilaku mulia yang rendah. 

Hal ini dapat diketahui ketika anak berperilaku dalam kehidupan sehari – 

hari di sekolah yang masih belum terbiasa mengucapkan terima kasih, 

rendahnya dalam mengucap dan menjawab salam, rasa suka menolong 

yang masih rendah. Faktor lain adalah guru jarang menggunakan banyak 

metode yang melibatkan anak dalam kegiatan untuk meningkatkan 

perilaku mulia tersebut. Kegiatan untuk mengembangkan kemampuan 

berperilaku mulia pada anak TKIT Az-Zahra belum efektif. Metode 

penyampaian untuk meningkatkan kemampuan berperilaku mulia anak 

menggunakan metode bercakap-cakap, metode tanya jawab, serta metode 

bercerita tanpa alat peraga. 

Dalam penelitian ini, indikator perilaku mulia diambil dari 

Permendiknas No 58 tahun 2009 tentang Standar  Pendidikan Anak Usia 

Dini,yaitu : 

1) Meminta maaf dan memberi maaf dengan diingatkan 

2) Mengucap terimakasih dengan diingatkan 

3) Mengucap dan menjawab salam ketika berjumpa dengan motivasi 

4) Meminta dan memberi pertolongan dengan diingatkan 

5) Murah senyum dengan sedikit diingatkan 

 (Depdiknas, 2009). 

Berkaitan dengan hal itu, untuk membantu anak usia dini dalam 

mengembangkan kemampuan berperilaku mulia, pendidik harus memiliki 

kemampuan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan 

memberikan  rangsangan yang lebih. Dengan prinsip bermain sambil 

belajar, sehingga kegiatan ini sangat menyenangkan dan dapat menambah 

pemahaman anak tentang bahasa. Metode ini misalnya dengan kegiatan 

bercerita menggunakan boneka tangan. Agar anak terlibat dalam bercerita 

menggunakan boneka tangan tersebut, pemilihan cerita yang menarik dan 

alat peraga yang tepat sangat perlu dilakukan. Melalui bercerita 

menggunakan boneka tangan, cara berfikir anak akan lebih mudah 

berkembang serta perilaku mulia yang kita harapkan bisa muncul dalam 
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cerita tersebut. Hal ini penting bagi guru dalam melaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dengan harapan agar anak dapat mengembangkan 

kemampuan dalam berperilaku  mulia secara optimal. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang diharapkan mampu mengembangkan 

kecerdasan emosional anak kelompok A di TKIT Az Zahra Sagen Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa yang 

paling penting bukanlah  hasil akhir dari peningkatan kecerdasan 

berperilaku mulia anak, namun lebih kepada ‘proses’ kegiatan 

pembelajaran sebagai langkah pengembangan kecerdasan mereka. 

Prosedur dari penelitian ini dengan menggunakan dua (2) siklus.  

Penelitian ini merupakan hasil kolaboratif antara peneliti  dengan Pendidik 

kelompok A yang berupaya mendapatkan hasil yang optimal.melalui 

prosedur yang tepat.  

Langkah penelitian ini ada empat tahap: pertama langkah 

perencanaan penelitian, kedua pelaksanaan tindakan, ketiga observasi dan 

keempat adalah refleksi, dimana Pendidik kelompok A terlibat dalam 

penelitian ini sejak awal.  Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam dua 

siklus dimana dalam setiap siklus dilaksanakan empat kegiatan pokok 

yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.  

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sejak awal penelitian 

sampai berakhirnya penelitian. Langkah analisis data merupakan langkah 

mendasar sebagai analisis data kualitatif. Menganalisis data adalah suatu 

proses mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk 

mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga 

memiliki makna dan arti yang sesungguhnya dalm penelitian ini. ( Wina 

Sanjaya, 2009:106 ). 

Untuk  indikator yang digunakan sebagai acuan dalam keberhasilan  

penelitian ini adalah  mengembangkan kemampuan berperilaku mulia anak  
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didik setelah diberikan metode bercerita dengan media boneka tangan 

dapat mencapai 75% atau lebih dari jumlah keseluruhan anak didik di 

kelompok A TKIT Az Zahra Sragen. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian pada anak kelompok A untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung anak  melalui permainan ikan yang dilakukan 

dalam 2 siklus, tiap siklus dilakukan 2 pertemuan yang pelaksanaannya 

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada jam 07.30 – 

09.00 WIB. 

Pada tahap pra siklus peneliti melakukan observasi/pengamatan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan berperilaku mulia anak sebelum 

menerapkan kegiatan dengan metode bercerita dengan media boneka 

tangan. Kegiatan prasiklus ini menggunakan metode bercerita dengan 

boneka  sederhana, sehingga  ada beberapa anak  yang belum tertarik. 

Berdasarkan pengukuran awal kemampuan perilaku mulia  anak 

diperoleh prosentase rata-rata  anak dalam satu kelas sebesar 40%.  

Pada perencanaan tindakan siklus I peneliti berdiskusi dengan 

guru kelas kelompok A terutama tentang hal-hal yang akan di lakukan 

pada kegiatan pelaksanaan tindakan pada siklus I. Proses pembelajaran 

siklus I pertemuan pertama dan kedua mengacu pada rencana kegiatan 

harian (RKH). Siklus I pada pertemuan ini peneliti dibantu kolaborator 

yaitu guru kelas untuk menyamakan persepsi tentang observasi kegiatan 

yang telah dilaksanakan. Pemberian nilai mencakup empat indikator 

kemampuan berperilaku mulia yang telah ditentukan diawal, dan 

difokuskan pada 7 butir amatan, semua itu dicatat pada pedoman 

observasi yang berbentuk checklist 

Sehingga prosentase ketuntasan  kemampuan berperilaku mulia 

anak belum mencapai target yang diharapkan walaupun sudah 

mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi siklus I 
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Kemampuan perilaku mulia anak melalui bercerita dengan media 

boneka tangan sudah mulai berkembang dengan prosentase menjadi 

61% dibanding waktu belum dilakukan tindakan yaitu pada siklus 

pertama ini anak sudah mulai berperilaku mulia. Hal ini berarti sudah 

ada peningkatan kemampuan berhitung anak yaitu pada pra siklus 40% 

yang berarti rata-rata kemampuan berhitung anak mulai berkembang 

meningkat menjadi 61% yang berarti rata-rata kemampuan berhitung 

anak berkembang sesuai harapan dimana ada peningkatan sebesar 21% 

pada siklus I. Maka peneliti melakukan perbaikan pada siklus II. 

Rencana tindakan pada siklus II disusun berdasarkan refleksi 

pada siklus I. Pada tahap ini peneliti dan guru kelas kembali berdiskusi 

untuk melaksanakan tindakan selanjutnya agar hasil yang di capai 

sesuai dengan apa yang diharapkan . Dengan adanya tindakan pada 

siklus II yang berdasar pada refleksi siklus I maka anak cenderung lebih 

baik dan bersemangat di ketahui dari hasil rata-rata prosentase 

kemampuan berperilaku mulia anak mengalami peningkatan 84% yang 

berarti rata-rata kemampuan berperilaku mulia anak berkembang sangat 

baik dari sebelumnya 61% yang berarti rata-rata kemampuan 

berperilaku mulia anak berkembang sesuai harapan. Sehingga di 

simpulkan bahwa penerapan metode bercerita dengan media boneka 

tangan dapat mengembangkan kemampuan berhitung anak di nilai 

berhasil. 

 

B. Pembahasan 

  Prosentase yang di peroleh pada kondisi awal  pada pra siklus 

40% yang berarti rata-rata kemampuan berperilaku mulia anak mulai 

berkembang kemudian di beri tindakan dengan metode bercerita dengan 

media boneka tangan  pada siklus I  mencapai 61%  yang berarti rata-

rata kemampuan berperilaku mulia anak berkembang sesuai harapan. 

Kemudian setelah di beri tindakan pada  siklus II prosentase  

kemampuan berperilaku mulia anak meningkat mencapai 84%  yang 
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berarti rata-rata kemampuan berperilaku mulia anak berkembang sangat 

pesat hal ini menunjukkan bahwa dari prasiklus ke siklus I meningkat 

21% dan dari siklus I ke siklus II meningkat 23% sehingga penelitian 

dinyatakan berhasil.  

KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil penelitian  yang sudah dilakukan dari  tahap  pra 

siklus, siklus I dan siklus II dapat di tarik kesimpulan bahwa penerapan 

Pengembangan kemampuan berperilaku mulia dapat dilakukan melalui 

metode bercerita dengan media boneka tangan  pada anak kelompok A di 

TK IT Az Zahra Sragen. Pengembangan  tersebut dapat diperhatikan 

adanya perkembangan prosentase kemampuan kreatifitas anak dari 

sebelum tindakan sampai dengan siklus II. Sebelum tindakan 40%, siklus I 

61% dan siklus II 84%.. Di mana prosentase kemampuan berhitung anak 

dari siklus I ke siklus II meningkat 23%.  Dengan demikian maka 

penelitian ini berhasil dalam mengembangkan kemampuan berhitung anak 

terbukti dari hasil pelaksanaan tindakan pada siklus II rata-rata 

kemampuan berhitung anak mencapai 84% kondisi ini telah melebihi 

target yang ingin dicapai pada indikator kinerja yaitu rata-rata kemampuan 

berhitung anak mencapai 75%. 
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