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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini harus diorientasikan 

pada pemenuhan kebutuhan anak yang berdasarkan pada minat, kebutuhan 

dan kemampuan anak. Oleh karena itu, peran pendidikan sangatlah 

penting. Pendidikan harus mampu memfasilitasi aktivitas anak dengan 

material yang beragam. Pengertian pendidikan dalam hal ini tidak terbatas 

pada guru saja tetapi juga orang tua dan lingkungan. Seorang anak 

membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang 

dengan baik (Permendiknas no 58 : 2010) 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar 

ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosial 

emosional, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-

tahap perkembangan yang dilalui anak usia dini, agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan pendidikan lebih lanjut 

(Sujiono, 2009:6-7). 

Pelaksanaan pembelajaran di pendidikan anak usia dini melibatkan 

kecerdasan majemuk yang berbasis pada ajaran islam. Anak prasekolah 

sebagai individu yang berada dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan maka dari itu semua aspek perkembangan anak harus 

distimulasi secara propesional.  

Pembelajaran untuk anak usia dini harus memperhartikan prinsip-

prinsip perkembangan. Pembelajaran untuk anak tidak cukup hanya 

dengan memberi contoh, namun anak juga dilibatkan dalam kegitan agar 

anak mampu memahami apa yang diberikan oleh guru. 

Maka guru di pendidikan anak usia dini harus memiliki 

kemampuan yang lebih di bandingkan dengan guru lain karena 

pembelajrannya harus mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan 
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kondisi anak. Untuk pengembangan sikap tanngung jawab anak dapat di 

pergunakan metode-metode yang memungkinkan terbentuknya kebiasaan 

kebiasaan tanggung jawab anak terhadap tugasnya di sekolah. 

Tanggung jawab memiliki arti yaitu kesadaran diri manusia 

terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang di sengja maupun tidak 

di sengja tanggung jawab merupakan salah satu karakter yang dibentuk 

melalui pendidikan karakter. Menurut Hasan (2010:10) menyatakan bahwa 

tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Penanaman tanggung jawab pada anak harus dimulai sejak dini, 

baik sebelum tamyiz (bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana 

yang tidak) maupun setelah tamyiz. Sesuai dengan usia dan perkembangan 

berbagai keterampilannya (motorik kasar dan halus, berbahasa dan 

sebagainya). Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak 

tanggung jawab anak usia 5-6 tahun itu mulai tahu akan haknya, dapat 

mentaati aturan kelas, dapat mengatur diri sendiri, dapat bertanggung 

jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. 

Dan setiap orang yang ada di dunia ini pada dasarnya telah 

diberikan tanggung jawab minimal diri sendiri. Hal ini sesuai dengan apa 

yang tertulis dalam sebuah hadist Nabi yang berbunyi: 

Rasulullah sallallahu „alahi wasallam bersabda: 

 ُكلُُُّكِم َراٍع َو ُكلُُُّكِم َمِسُؤِوٌل َعِن َرِعيَُِّتِه
“Setiap manusia adalah pemimpin dan setiap manusia memiliki tanggung 

jawab.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim) 

Metode merupakan cara yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai hasil yang optimal (Subini, 2012 : 106). 
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Dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak metode yang digunakan 

harus dapat memberi hasil yang baik terhadap peserta didiknya. 

Bercerita merupakan salah satu metode yang dapat di gunakan 

untuk pembelajaran tanggung jawab di pendidikan anak usia dini, bercerita 

juga salah satu pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar 

bagi anak. Cerita yang di bawakan guru secara lisan harus menarik dan 

mengundang perhatian anak. Cerita mendorong perkembangan moral pada 

anak karena beberapa sebab diantara nya menghadapkan anak kepada 

situasi yang mungkin mirip dengan yang dihadapi anak dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Bercerita masih menjadi salah satu pilihan bagi para orang tua atau 

guru dalam menanamkan kebiasaan tanggung jawab pada anak. Salah satu 

contoh penerapan metode bercerita adalah pada saat guru ingin 

menyampaikan sejarah atau cerita tentang kisah Nabi, dengan kemampuan 

guru membawa anak merasakan apa yang ada di dalam cerita tersebut, 

sehingga membuat anak merasa penasaran dan memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi. Dengan teknik bertuturkata yang baik, intonasi yang sesuai 

maka anak akan merasa nyaman dengan apa yang sedang diceritakan oleh 

gurunya, sehingga pesan moral dan nilai pendidikannya dapat lebih mudah 

diserap dan diingat oleh anak. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan guru kelas yang bernama 

Siti Nurlatifah,S.Pd, menjelaskan bahwa metode bercerita sudah di 

laksanakan sejak pertama anak masuk ke TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 

namun metode yang digunakan sekarang sesuai dengan kurikulum 2013 

dimana bercerita tidak hanya dengan berbicara tetapi ada beberapa media 

yang digunakan pada saat bercerita seperti, gambar, boneka jari, dan buku 

bergambar sehingga anak merasa lebih tertarik dan tidak jenuh. 

Peran metode bercerita pada pembelajaran penanaman sikap 

tanggung jawab anak terhadap tugasnya sangat berpengaruh, sebagai 

contoh penerapan metode bercerita ketika bercerita tentang tanggung 

jawab anak menggunakan panggung boneka dengan berbagai peran atau 
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karakter anak serta suara yang bervariasi, selain itu ketika mengajarkan 

anak untuk selalu merapihkan alat belajarnya dengan cara menceritakan 

anak yang rajin selalu mendapatkan bintang yang banayak anak dapat 

terpengaruh dan mulai terbiasa untuk merapihkan alat belajarnya ketika 

pembelajaran selesai, atau ketika anak di minta untuk bertanggung jawab 

atas apa yang telah di perbuatnya seperti meminta maaf ketika melakukan 

salah, anak diceritakan tentang seseorang yang baik hati dan selalu 

meminta maaf ketika melakukan salah, anak mulai terbiasa meminta maaf 

ketika anak melakukan kesalahan baik kepada temannya maupun kepada 

gurunya.   

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Piaget, Kohlberg 

(dalam Musfiroh, 2008: 66) juga menunjukkan bahwa cerita berperan 

dalam pembentukan moral. Piaget (dalam Musfiroh:2008:66) mengukur 

perkembangan moral anak dengan menggunakan cerita. Jadi tujuan 

bercerita yaitu agar anak dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh 

guru, dengan menyampaikan suatu materi pembelajaran secara lisan dalam 

bentuk cerita yang berisikan tentang pesan-pesan moral didalamnya. 

Materi yang disampaikan yaitu berupa cerita yang berhubungan erat 

dengan kehidupan anak sehari-hari.  

Berdasarkan permasalahan di atas mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang  “Implementasi Metode Bercerita Dalam 

Menanamkan Tanggung Jawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Kota Sukabumi”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses implementasi metode bercerita dalam menanamkan 

tanggung jawab pada anak usia 5-6 tahun di Tk Aisyiyah Bustanul 

Athfal 2 ? 
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2. Bagaimana hasil implementasi metode bercerita dalam menanamkan 

tanggung jawab pada anak usia 5-6 tahun di TK Aisiyiyah Bustanul 

Athfal 2 ? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini efektif, efisien dan terarah, maka perlu 

pembatasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Proses implementasi metode bercerita dalam menanamkan tanggung 

jawab pada anak usia 5-6 tahun di TK Aisiyiyah Bustanul Athfal 2. 

2. hasil implementasi metode bercerita dalam menanamkan tanggung 

jawab pada anak usia 5-6 tahun di TK Aisiyiyah Bustanul Athfal 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan proses implementasi metode bercerita dalam 

menanamkan tanggung jawab pada anak usia 5-6 tahun di TK 

Aisiyiyah Bustanul Athfal 2. 

2. Untuk menjabarkan hasil implementasi metode bercerita dalam 

menanamkan tanggung jawab pada anak usia 5-6 tahun di TK 

Aisiyiyah Bustanul Athfal 2 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat pada anak, adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan manfaat khususnya bagi Pendidikan 

Anak Usia Dini bahwa adanya pengaruh metode bercerita terhadap 

tanggung jawab anak. 
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b. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk meneliti 

permasalahan lain atau sebagai referensi lain terhadap penelitian 

yang hampir sama atau sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Orang Tua:  

1) Mengetahui rasa tumbuh  tanggung jawab anak sebagai rasa 

disiplin. 

2) Membantu mempermudah guru dalam mengembangkan 

tanggung jawab anak. 

3) Sebagai rujukan dalam memberikan sarana kepada orang tua 

untuk mengembangkan tanggung jawab anak.  

b. Bagi Anak: 

1) Dapat mengembangkan kebiasaan tanggung jawab anak 

2) Dapat memberikan kesempatan pada anak untuk ikut serta 

dalam proses belajar mengajar  

c. Bagi Sekolah:  

1) Dapat memberikan masukan dalam kualitas pembelajaran 

khususnya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di 

sekolah.  

2) Menambah wacana di perpustakaan sekolah 

 


