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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 1 angka14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memilikki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut.
1
 

Pendidikan taman Kanak-Kanak merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan untuk usia 4-6 

tahun. Sedangkan tugas utama seorang pendidik RA adalah memberikan 

stimulasi dan rangsangan bagi anak untuk mengoptimalkan fungsi organ-

organ dalam tubuh yang akan mempengaruhi pertubumbuhan dan 

perkembangan di masa mendatang.
2
 

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu 

proses perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan 

selanjutnya. Ia memilikki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh berbeda 

dari orang dewasa. Anak selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu 

terhadap apa yang dilihat dan didengarnya, seolah-olah tidak pernah berhenti 
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belajar. Anak juga bersifat egosentris, memilikki rasa ingin tahu secara 

alamiah, merupakan makhluk sosial unik, kaya dengan fantasi, memilikki 

daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk 

belajar.
3
 

Proses pembelajaran anak usia dini, khususnya Raudhatul Athfal telah 

menjadi permasalahan yang disebabkan oleh pola pembelajaran yang 

dilaksanakan cenderung berorientasi akademik yaitu pembelajaran yang lebih 

menekankan pada pencapaian kemampuan anak dalam membaca , menulis, 

dan  berhitung. Padahal pembelajaran yang dilaukan pada anak usia dini 

adalah untuk mengembangkan berbagai potensi pada anak seperti 

perkembangan kogitif, fisik motorik (kasar dan halus), bahasa, sosial 

emosional, serta nilai-nilai moral agama.  

Adapun kegiatan bercerita atau dongeng merupakan salah satu cara 

yang ditempuh untuk memberikan pengalaman belajar agar anak memperoleh 

penguasaan isi cerita yang disampaikan lebih baik. Melalui cerita anak dapat 

menyerap, pesan-pesan yang dituturkan melalui kegiatan bercerita. Penuturan 

cerita yang sarat informasi atau nilai-nilai  moral dan keagamaan dapat 

dihayati anak dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
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Dalam mengaplikasikan metode ini pada proses belajar mengajar 

(PBM), metode kisah merupakan salah satu metode pendidikan yang mashur 

dan terbaik, sebab kisah itu mampu menyentuh jiwa jika didasari oleh 

ketulusan hati yang mendalam. Dalam hal ini, mendidik dan mengajar anak 
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dengan memberi contoh lebih efektif dari pada menasihatinya. Secara tersirat 

dongeng atau cerita adalah wujud pengajaran yang memberikan contoh nyata 

kepada anak-anak melalui tokoh cerita. Tokoh-tokoh dalam cerita dapat 

memberikan teladan bagi anak-anak. Anak-anak akan dengan mudah 

memahami sifat-sifat, figur-figur, dan perbuatan-perbuatan mana yang baik 

dan mana yang buruk. Dengan cerita, seorang pendidik dapat 

memperkenalkan akhlak dan figur seorang muslim yang baik dan pantas di 

teladani. Dengan demikian bercerita dapat berperan dalam proses 

pembentukan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia dini. 

Perkembangan nilai moral agama merupakan salah satu aspek 

perkembangan anak yang sangat berpengaruh dalam mencapai pertumbuhan 

dan tujuan pendidikan. Karena nilai moral agama merupakan kemampuan 

untuk menentukan benar dan salah serta baik dan buruknya tingkah laku atau 

karakter yang mempunyai hubungan tidak terpisahkan dengan sikap sosial, 

sehingga dalam hubungannya dengan tujuan pendidikan nasional adalah 

dengan memiliki perilaku moral yang sesuai dengan nilai moral agama, maka 

akan tercipta peserta didik yang bermoral sesuai dengan etika dalam 

bertingkah laku.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran di RA Al-Muttaqin Pekanbaru, di 

berikan materi pembelajaran umum serta nilai moral agama, dan secara eksis 

dan konsisten para tenaga pendidiknya menggunakan metode-metode 

pembelajaran yang variatif. Salah satu metode yang digunakan guru adalah 

dengan membuat lembar kerja anak (LKA). Guru menyediakan alat-alat 

belajar seperti media gambar, kertas HVS, krayon dan pensil dan anak diberi 

tugas untuk mewarnai gambar tersebut.  
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Dari observasi yang dilakukan di Raudhatul Athfal Al-Muttaqin 

Pekanbaru diketahui gejala-gejala nilai-nilai moral dan agama pada anak usia 

dini sebagai berikut:  

1. Masih ada sebagian anak yang belum mampu berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan 

2. Masih ada anak yang belum memilikki sikap berani 

3. Masih ada anak yang belum bertanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan 

4. Masih ada anak yang belum mampu menjaga kebersihan sekolah seperti 

membuang sampah pada tempatnya 

5. Masih ada sebagian anak yang belum mampu menyimpan mainan setelah 

digunakan 

6. Masih ada sebagian anak yang belum mempunyai sikap tolong menolong 

sesama teman 

7. Masih ada sebagian anak belum mampu bersikap sopan santun seperti: 

mengucapkan terimah kasih dengan baik atau meminta tolong dengan baik 

Dari uraian dan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih jauh tentang pengaruh penggunaan metode cerita dalam proses 

menanamkan moral keagamaan anak usia dini, melalui penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penggunaan Metode Bercerita Terhadap Perkembangan 

Nilai Moral Agama pada Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-

Muttaqin Pekanbaru” 
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B. Penegasan Istilah 

1. Metode cerita: adalah salah satu bentuk sastra yang memiliki keindahan 

dan kenikmatan tersendiri. Akan menyenangkan bagi anak- anak maupun 

orang dewasa, jika pengarang, pendongeng dan penyimaknya sama-sama 

baik. Cerita juga merupakan salah satu bentuk sastra yang bisa dibaca atau 

hanya didengar oleh orang yang tidak membaca.
5
 

2. Nilai-nilai moral: Istilah moral kadang-kadang di pergunakan sebagai kata 

yang sama dengan etika. Moral berasal dari bahasa Latin, mos (adat 

istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan), mores (adat istiadat, 

tabiat, kelakuan, watak, akhlak, cara hidup). Secara etimologi moral dan 

etika mempunyai arti yang sama karena keduanya berasal dari kata yang 

mengandung arti adat kebiasaan. Sedangkan etika berasal dari bahasa 

Yunani ethos (jamak:ta etha).
6
 

3. Agama: yang berarti nilai atau norma yang dijadikan pegangan bagi 

seseorang atau kelompok masyarakat mengatur tingkah laku dalam 

kehidupan yang didasarkan pada keyakinan atau agama yang dianut. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Metode bercerita 

b. Nilai-nilai moral agama  
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c. Penggunaan metode bercerita terhadap perkembangan nilai-nilai moral 

dan agama 

d. Pengaruh penggunaan metode bercerita terhadap perkembangan nilai-

nilai moral dan agama pada anak usia dini. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan penulis 

membuat batasan masalah sebagai berikut: pengaruh penggunaan metode 

bercerita terhadap perkembangan nilai-nilai moral agama pada anak usia 

dini di Raudhatul Athfal AL-MUTTAQIN Pekanbaru 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan batasan masalah 

penulis merumuskan masalah penelitian  sebagai berikut: ““ Apakah 

berpengaruh penggunaan metode bercerita terhadap perkembangan nilai-

nilai moral agama pada anak usia dini di Raudhatul Athfal Al-Muttaqin 

Pekanbaru ? ” 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas , adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode bercerita terhadap 

perkembangan nilai-nilai moral agama pada anak usia dini di Raudhatul 

Athfal  Al-Muttaqin Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat 
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menjadi wacana dan bentuk pemahaman baru, baik guru atau pembaca 

pada umumnya agar dapat memperhatikan pembinaan dan penerapan 

metode cerita islami sebagai mengembangkan kemampuan anak didik 

terutama dalam menanamkan moral keagamaan.  

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Sekolah, sebagai bahan dan inovasi yang tepat dalam memberi   

kontribusi yang positif pada lembaga pendidikan dalam usaha 

meningkatkan kualitas siswa melalui  proses pembelajaran, terutama 

dalam penerapan metode.  

b. Kepala sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan supervise dan 

evaluasi terhadap kinerja guru dalam penggunaan model pembelajaran 

melalui metode cerita Islami.  

c. Guru penelitian ini sebagai bahan evaluasi dari proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan dan dalam menerapkan 

metode yang berkaitan dengan aspek pengamalan 

d. Penulis, menambah pengetahuan penulis dalam memperkaya wawasan 

keilmuan dalam dunia pendidikan, terutama dalam penggunaan metode 

cerita Islami untuk menanamkan nilai moral keagamaan. 


