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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Anak usia 4-5 tahun merupakan bagian dari anak usia dini, usia ini 

secara umum merupakan anak dalam rentang masa prasekolah. 

Perkembangan kecerdasan anak usia dini ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat peningkatannya dari 50% menjadi 80%. Hal tersebut merupakan 

acuan yang menunjukkan betapa pentingnya untuk mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki pada anak usia prasekolah. 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar 

menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya 

manusia. Mengingat anak usia dini, yaitu anak yang berada pada rentang usia 

lahir sampai dengan enam tahun merupakan rentang usia kritis dan sekaligus 

strategis dalam proses pendidikan yang dapat mempengaruhi proses serta 

hasil pendidikan pada tahap selanjutnya. Itu artinya priode ini merupakan 

priode kondusif untuk menumbuh kembangkan berbagai kemampuan 

fisiologis, kognitif, bahasa, sosioemosional, dan spiritual (Sujiono, 2010:2). 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang  merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan dengan memberi rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut, yang diselenggarakan pada jalur 

formal, nonformal maupun informal. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperoleh semua 

anak karena pendidikan merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh 

setiap individu untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya. Pendidikan di TK 

merupakan lembaga pendidikan formal, dengan demikian tanggung jawab 

utama dalam membina kemampuan akademik maupun non akademik anak. 

Taman Kanak-kanak dalam proses belajar mengajar perlu lebih ditingkatkan 

lagi dalam menanamkan pendidikan karakter anak, sehingga pendidikan 
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karakter yang telah didapatkanya waktu di TK dapat menjadi bekal yang 

berguna bagi kehidupannya. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 yang berbunyi, “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha  Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung  jawab” (UU Nomer 20 tahun 2003 Pasal 3). 

Pada uraian diatas terdapat pendidikan karakter yang harus ditanamkan 

kepada peserta didik. 

Pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu 

keharusan karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi 

cerdas, tetapi juga harus mempunyai budi pekerti dan sopan santun sehingga 

keberadaannya dapat bermanfaat. Pada saat ini bangsa kita sedang 

dihadapkan pada persoalan dekadensi moral yang sangat serius. Pergeseran 

perilaku kepribadian yang mengarah pada berbagai perilaku yang kurang baik  

terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Rasa malu, berdosa dan 

bersalah dari perbuatan yang kurang baik serta pelanggaran terhadap norma-

norma agama, hukum, susila, tak lagi menjadi tuntunan yang seharusnya 

dipelihara sebagai nilai-nilai kemanusiaan. 

Tantangaan tersebutlah yang menjadi pekerjaan bagi kita sebagai 

pendidik untuk diselesaikan, terutama bagi dunia pendidikan agar ujian berat 

ini kedepannya dapat dilalui dan dipersiapkan oleh seluruh generasi bangsa 

Indonesia. Kata kunci dalam memecahkan persoalan tersebut terletak pada 

upaya penanaman dan pembinaan kepribadian dan karakter sejak dini, 

termasuk pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak. 

Dalam pedoman pendidikan karakter  bagi Anak Usia Dini yang 

dikeluarkan Kementrian Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan 

Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), menjelaskan pada 
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pendidikan anak usia dini nilai-nilai karakter yang dipandang sangat penting 

dikenalkan dan diinternalisasikan ke dalam perilaku mereka  mencakup : 

kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, disiplin, toleransi dan 

cinta damai, percaya diri, mandiri, tolong menolong, kerjasama, dan gotong-

royong, hormat dan sopan santun, tanggung jawab, kerja keras, 

kepemimpinan dan keadilan, kreatif, rendah hati, peduli lingkungan, cita 

bangsa dan Tanah Air (Direktorat PAUD, 2011:8). 

Berkenaan dengan pendidikan karakter tersebut sekolah harus berusaha 

menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak didik. Tentu saja masih ada 

anak yang kurang mengetahui tentang karakter yang seharusnya dimilikinya. 

Sekarang ini masih ada diantara anak-anak yang tampak jahat, bersikap 

kurang baik dan berbuat jahat kepada temannya, anak-anak yang menuruti 

dorongan nafsunya, banyak menuntut, egoisme. 

Karena pentingnya pendidikan karakter maka harus diberikan sejak usia 

dini. Apabila tidak anak dalam perkembangannya akan menghadapi 

permasalahan pelanggaran karakter yang menyimpang. Permasalahan yang 

dihadapi di TK Putra Bangsa Jatikuwung sebagian anak masih kurang 

mengerti tentang kejujuran. Dari 7 anak pada kelompok A 5 diantaranya suka 

mengambil barang milik temannya, apabila ditanya tidak mengakui 

berbuatannya dan ada yang menaruh barang sekolahan atau milik temannya 

kedalam tasnya padahal itu bukan barang miliknya. 

Selama ini, salah satu cara yang dilakukan untuk mengajari anak adalah 

melalui bercerita, tetapi pembelajarannya perlu dievaluasi. Berdasarkan 

observasi sementara ada beberapa alasan yang menjadikan penyebab 

permasalahan tersebut adalah selama ini ditemukan dalam pembelajaran yang 

diajarkan dengan bercerita penyampaiannya kurang menarik, gambar cerita 

yang ada sering digunakan sehingga anak merasa jenuh, sehingga kurang 

menarik perhatian anak. Selain itu dari segi penyampaiannya guru kurang 

menghayati dari cerita yang disampaikan, guru hanya sekedar menyampaikan 

cerita tanpa mendalami karakter dari masing-masing tokoh yang ada dalam 
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cerita tersebut sehingga guru terkesan kurang menyenangkan, kaku, dan 

kurang luwes. 

Faktor penyebab karena peralatan sebagai penunjang penyampaian 

cerita kurang menarik bagi anak atau gambar cerita yang sering digunakan 

karena kurangnya APE yang ada sehingga anak merasa jenuh dan kurang 

tertarik, selain itu dalam penyampaian cerita guru terkesan kurang 

menyenangkan, kaku, dan kurang luwes. 

Faktor lain dari TK Putra Bangsa adalah tekanan sebagian besar orang 

tua atau wali murit agar anaknya tamat dari TK bisa menulis dan membaca, 

Hal ini dapat dilihat dari kegiatan anak sehari-hari menitik beratkan pada 

membaca, menulis, berhitung guna memenuhi tuntutan orangtua. Mereka 

beranggapan anak yang pintar itu memiliki ketrampilan menulis, berhitung 

dan membaca. Berdasarkan kajian sementara yang dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah dapat dibuat lebih menarik lagi, salah satunya adalah 

dengan bercerita dengan papan flanel.  

Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan 

kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus 

disampaikan dalam bentuk pesan, informasi atau hanya sebuah dongeng yang 

untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan, oleh karena orang 

menyajikan cerita tersebut menyampaikan dengan menarik. Dengan demikian 

seorang anak dengan usianya yang masih balita dapat memperhatikan 

penyampaian cerita sederhana yang sesuai dengan karakternya (Nurbiana, 

2005:6.4). 

Bercerita menggunakan papan flanel membantu melepaskan kejenuhan 

dan permasalahan diri anak, dari isi cerita maupun potongan gambar yang 

dapat membantu anak berimajinasi tentang hal-hal yang berada di luar 

lingkunganya sehingga perkembangan pemikiran anak tidak terbatas pada 

lingkungannya saja, melainkan anak lebih luas dalam berimajinasi dan 

berfikir. Gambar-gambar cerita dan potongan gambar tokoh berbentuk 

gambar yang telah disesuaikan dengan tokoh yang ada dalam cerita membuat 

anak berimajinasi tentang karakter dari tokoh dalam cerita. 
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Bercerita dengan papan flanel memberikan stimulasi yang berdampak 

positif bagi perkembangan kreativitas anak. Anak menjadi terbiasa untuk 

berkonsentrasi pada suatu topik yang tentunya akan menambah wawasan, 

pengetahuan, serta pengalaman pada anak. Pengalaman yang dialami anak 

usia dini akan berpengaruh kuat pada kehidupan selanjutnya. Pengalaman 

tersebut akan bertahan lama bahkan atau tersimpan lama dimemori otaknya, 

suatu saat akan teringat kembali jika ada stimilus yang memancing 

pengalaman hidup yang pernah dialami dalam bentuk yang berbeda.    

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian menggunakan metode bercerita guna optimalisasi perkembangan 

nilai-nilai karakter anak, dari 15 nilai karakter di atas peneliti mengambil 

nilai kejujuran anak yang akan dikembangkan, sehingga anak memiliki 

kejujuran dalam kehidupannya sehingga dapat mempunyai pengalaman hidup 

yang baik untuk bekal di masa yang akan datang. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995:628) optimalisasi berasal dari kata 

optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses 

meninggikan atau meningkatkan. Bercerita yang jarang digunakan dan juga 

nilai kejujuran yang kurang dimiliki oleh anak. Karena melihat pentingnya 

nilai kejujuran pada Anak Usia Dini maka penulis mengadakan penelitian 

dengan judul “OPTIMALISASI NILAI KEJUJURAN ANAK USIA DINI 

MELALUI BERCERITA DENGAN PAPAN FLANEL PADA ANAK 

KELOMPOK A DI TK PUTRA BANGSA JATIKUWUNG, 

KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2014/2015” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas peneliti 

membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Nilai-nilai karakter dibatasi pada nilai kejujuran diantaranya tercemin 

anak mampu menunjukkan perilaku yang jujur, anak memahami 

perbuatan yang jujur, anak mampu menyebutkan perilaku yang jujur. 
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2. Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah bercerita 

dengan papan flanel. 

 

C. Perumusan Masalah 

Melihat dari segi positif berdasarkan latar belakang masalah yang 

dikemukakan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

Apakah nilai kejujuran dapat dioptimalkan melalui bercerita dengan 

papan flanel pada anak kelompok A di TK Putra Bangsa Jatikuwung, 

Gondangrejo, Karanganyar tahun ajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui optimalisasi nilai kejujuran  anak melalui bercerita dengan 

papan flanel pada anak kelompok A di TK Putra Bangsa Jatikuwung, 

Gondangrejo, Karanganyar tahun ajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai dampak pada pendidikan yang secara langsug 

maupun secara tidak langsung, sedangkan manfaat penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat yaitu dapat 

menambah pemahaman, wawasan serta masukan kepada pendidikan baik 

lembaga formal, maupun non formal, terutama kepada lembaga 

pendidikan anak usia dini tentang penanaman nilai kejujuran anak dan 

salah satu cara mengembangkan nilai kejujuran melalui bercerita dengan 

papan flanel. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan tentang penerapan pembelajaran melalui 

bercerita dengan papan flanel yang dapat meningkatkan nilai 

kejujuran anak. Peneliti juga mengetahui upaya yang bisa dilakukan 

untuk menanamkan nilai kejujuran anak yang diajarkan sejak dini.  

Manfaat lain hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian lain. 

b. Bagi Guru 

Untuk memberi masukan serta diharapkan mampu menerapkan 

kegiatan pembelajaran  metode bercerita dengan papan flanel guna 

meningkatkan nilai kejujuran pada anak. 

c. Bagi Orang Tua 

Memberikan pengertian serta menambah wawasan mengenai cara-

cara kegiatan belajar dengan metode bercerita dengan papan flanel 

dapat meningkatkan nilai kejujuran anak sehingga dapat 

memaksimalkan perkembangan anaknya. 

d. Bagi Anak 

Dapat membantu anak meningkatkan nilai kejujuran yang bermanfaat 

untuk mengembangkan karakter dan sosial anak dengan 

lingkungannya melalui metode yang diterapkan ini. 

e. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana sehingga dapat 

menunjang dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak dapat belajar 

serta bermain dengan senang. 

 

 


