
8 
 

8 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

Konsep teori adalah sebuah rumusan atau pernyataan yang berasal dari 

interpretasi seseorang terhadap fakta-fakta, atau penjelasan mengenai gejala-

gejala yang terdapat dalam dunia fisik. Teori merupakan suatu abstraksi 

intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan 

pengalaman empiris.
7
 

Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan, metode dipilih 

berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih dan ditetapkan. Metode 

merupakan cara, yang dalam bekerjanya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan kegiatan.
8
 

 

B. Metode Bercerita 

1. Pengertian Metode Bercerita 

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 unruk didengarkan dengan rasa menyenangkan oleh karena orang 

yang menyajikan cerita tersebut menyampaikan dengan menarik.
9
 

Metode cerita atau kisah diisyaratkan dalam Al-Qur‟an surah 

Yusuf (12) ayat 111: 

                                                             
7 Hand-out Logika Teori dan Paradigma.pdf 
8
 Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak, Jakarta:PT Rineka Cipta, 

2004, H.7 
9
Http://melyloelhabox.blgspot.com/2013/05/metode-bercerita-anak-usia-dini.html?m=1 
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Artinya: “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran 

bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah 

cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) 

yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai 

petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (QS. Yusuf 

(12): 111).
10

 

 

2. Teknik yang Digunakan Dalam Cerita
11

 

a. Membaca langsung dari buku cerita 

Bercerita dengan  membacakan langsung dari buku cerita dapat 

dilakukan jika guru memiliki buku cerita yang sesuai dengan anak, 

terutama dikaitkan dengan pesan-pesan yang tersirat dalam cerita 

tersebut. Teknik bercerita dengan membacakan langsung perlu 

memperhatikan pula teknik membaca. Hal itu perlu agar cerita yang 

dibawakan menjadi menarik serta „berjiwa‟ karena guru 

membacakannya dengan intonasi suara, lafal dan ekspresi wajah yang 

tepat
12

 

b. Bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku 

Teknik bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari 

buku ini dapat dipilih guru jika cerita yang akan disampaikan pada 

anak terlalu panjang dan terinci. Penggunaan ilustrasi gambar  dapat 

                                                             
10

 Muhammad shohib, Al-quran Ayat 111 (12), (Jakarta: Indah Kiat & Paper Tbk, 2007) 

H. 111 
11

 Masitoh dkk, startegi pembelajaran TK, Jakarta: Universitas Terbuka,2007, H.10.5 
12

 Hartono dkk, PAIKEM, Pekanbaru: Zanafa Publishing.2014 H. 77 
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menarik perhatian anak, sehingga teknik bercerita ini akan berfungsi 

dengan baik. Mendengarkan cerita tanpa ilustrasi gambar menuntut 

pemusatan perhatian anak, yang lebih besar di bandingkan apabila 

anak mendengarkan cerita dari buku bergambar. Untuk menjadi 

seorang yang dapat bercerita dengan baik, guru Raudhatul Athfal 

memerlukan persiapan dan latihan 

Penggunaan ilustrasi gambar dalam bercerita dimaksudkan 

untuk memperjelas pesan-pesan yang dituturkan, juga untuk mengikat 

perhatian anak pada jalannya cerita. Satu hal yang perlu diperhatikan 

adalah dalam memilih ilustrasi gambar yang akan di gunakan. Ilustrasi 

gambar hendaknya cukup besar, sehingga mudah di lihat oleh anak dan 

berwarna serta menggambarkan jalan cerita yang disampaikan. 

c. Menceritakan dongeng  

Mendongeng merupakan suatu cara untuk meneruskan warisan 

budaya yang berupa nilai-nilai luhur  dari satu generasi ke generasi 

berikunya. Dongeng dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan-

pesan kebaikan kepada anak. Oleh karena itu seni dongeng perlu 

diperhatikan oleh anak. Menceritakan dongeng kepada anak dapat 

membantu anak mengenal budaya leluhurnya sekaligus dapat 

menyerap pesan-pesan terdapat di dalamnya. 

Negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa menjadikan 

kita memiliki dongeng yang cukup kaya. Dongeng yang berasal dari 

legenda dapat diadopsi dan di sesuaikan dengan karakteristik anak 
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dongeng yang berasal dari tanah air di samping memiliki nilai-nilai 

luhur yang akan diwarisi oleh anak juga akan memberi kesempatan  

kepada anak untuk mengenal dan mencintai bangsanya sendiri. Meski 

banyak tersedia buku dongeng di pasaran, namun kreativitas guru tetap 

dituntut, terutama berkaitan dengan pemilihan dongeng serta 

mengkreasi dongeng sendiri. 

Para pengamat pendidikan berpendapat bahwa, “dongeng yang 

dahulu  sangat akrab dengan masa kana-kanak kita, disinyalir turut 

membidani kerusakan moralitas anak bangsa ini seperti “dongeng 

kancil” keterangan ini menunjukkan betapa dongeng anak-anak, 

memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan mental 

mereka. Dongeng bisa menjadi metode yang sangat efektif guna 

mendidik anak. Di samping itu dongeng sangat digemari oleh anak, 

melalui dongeng bisa menyuguhkan berbagai nasehat, petuah, teladan, 

atu hikmah melalui sosok tokoh cerita. 

d. Bercerita dengan menggunakan papan flanel 

Teknik bercerita ini dapat dipilih jika guru ingin menekankan 

urutan cerita serta karakter tokoh cerita. Untuk keprluan tersebut, guru 

dapat membuat papan flanel dengan melapisi seluas papan dengan kain 

flanel yang berwarna netral. Gambar tokoh-tokoh yang mewakili 

perwatakan dalam ceritanya di gunting polanya pada kertas ampelas 

yang paling halus untuk menempelkan pada papan flanel supaya dapat 

melekat. Gambar tokoh-tokoh ada yang sudah bisa dibeli jadi di 

pasaran. Meski demikian guru dapat menciptakan sendiri sesuai 

dengan tokoh yang ada dalam cerita. 
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e. Bercerita dengan menggunakan media boneka 

Pemilihan bercerita dengan menggunakan boneka akan 

tergantung pada usia dan pengalaman anak. Boneka yang di gunakan 

akan mewakili tokoh-tokoh cerita yang disampaikan. Tokoh yang 

diwakili oleh boneka tersebut bisa merupakan anggota keluarga seperti 

ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, nenek, kakek dan bisa di 

tambahakan anggota keluarga yang lain. Selain itu boneka bisa 

mewakili tokoh-tokoh satwa dalam sebuah fabel, seperti kancil, buaya, 

monyet, kura-kura dan lainnya. Boneka yang dibuat itu masing-masing 

menunjukkan perwatakan pemegang pemeran tertentu seperti: ayah 

yang penyabar, ibu yang cerewet, anak laki-laki yang pemberani, anak 

perempuan yang manja, kancil yang cerdik, monyet yang licik, kura-

kura yang lamban dan sebagainya. 

f. Dramatisasi suatu cerita 

Teknik bercerita dramatisasi suatu cerita ini adalah bercerita 

dengan cerita memainkan perwatakan tokoh-tokoh dalam suatu cerita 

yang di sukai anak dan merupakan daya tarik yang bersifat universal. 

Cerita yang ditampilkan adalah cerita yang di sukai anak. Pemilihan isi 

cerita dapat disesuaikan dengan tema yang di kembangkan, atau sikap 

yang ingin ditanamkan pada anak. Sebagai contoh ketika guru ingin 

menyampaikan mengenai perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak 

patut dicontoh maka dapat disampaikan cerita tentang si Kancil 

mencuri ketimun dan sebagainya.  
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g. Bercerita sambil memainkan jari-jari tangan 

Bercerita dengan teknik ini memungkinkan guru berkreasi 

dengan menggunakan jari tangannya sendiri. Guru dapat menciptakan 

bermacam-macam cerita dengan memainkan jari tangan, sesuai dengan 

kreativitas guru masing-masing. 

3. Manfaat Cerita 

Adapun manfaat cerita sebagai berikut
13

: 

1) Bagi anak usia dini mendengarkan cerita yang menarik  yang dekat 

dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasikkan 

2) Pendidik dapat memanfaatkan kegiatan bercerita untuk menanamkan 

nilai-nilai kejujuran, keberanian, kesetiaan, keramahan, ketulusan, dan 

sikap positif lainnya dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat 

3) Kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, 

nilai-nilai moral dan keagamaan 

4) Kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk berlatih 

mendengarkan 

5) Memungkinkan anak mengembangkan kognitif, efektif, maupun 

psikomotor 

6) Memungkin anak mengembangkan dimensi perasaan anak usia dini 

7) Metode bercerita dipergunakan pendidik untuk memberikan informasi 

tentang kehidupan sosial anak dengan orang-orang yang ada di 

sekitarnya dengan bermacam pekerjaan 

                                                             
13

Ibid., H. 10.7 
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8) Membantu anak membangun bermacam peran yang mungkin di pilih 

anak, dan bermacam layanan jasa yang ingin disumbangkan anak 

kepada masyarakat. 

4. Tujuan Kegiatan Bercerita bagi Anak Usia Dini 

Adapun tujuan dari kegiatan bagi anak anak usia dini sebagai berikut
14

: 

1) Menanamkan pesan-pesan atau nilai-niai sosial, moral dan agama yang 

terkandung dalam sebuah cerita, sehingga anak-anak bisa 

menghayatinya dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai sosial berkenaan dengan bagaimana seharusnya sikap moral 

seseorang yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai 

agama berkaitan dengan bagaimana seharusnya seseorang bersikap 

dalam kehidupannya sehari-hari dengan berlandaskan pada ajaran yang 

diyakininya. 

2) Guru dapat memberikan informasi tentang lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial yang perlu diketahui oleh anak. Lingkungan fisik 

dengan segala sesuatu yang ada di sekitar anak selain manusia. 

Sementara lingkungan sosial berkaitan peri kehidupan manusia yang 

meliputi: orang yang ada di dalam keluarga, di sekolah dan di 

masyarakat. 

Metode bercerita merupakan salah satu metode yang banyak di 

gunakan diRaudhatul Athfal. Metode bercerita merupakan salah satu 

srategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi 

anak Raudhatul Athfal dengan membawakan cerita kepada anak secara 

                                                             
14

Ibid.,H. 10.8 
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lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik, dan mengundang 

perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak RA. Guru 

bisa bercerita dengan berbagai macam teknik agar anak tidak mudah bosan 

dan jenuh. Bercerita sebaiknya dilakukan dalam kelompok kecil untuk 

memudahkan guru mengontrol kegiatan yang berlangsung sehingga akan 

berjalan lebih efektif. Selain itu tempat duduk pun harus diatur sedemikian 

rupa, misalnya berbentuk lingkaran sehingga akan terjadi komunikasi yang 

lebih efektif. 

  RA Al-Muttaqin kecamatan tampan kota Pekanbaru sudah 

melaksanakan metode bercerita sejak lama akan tetapi metode cerita yang 

dibawakkan masih dengan metode yang monoton seperti bercerita secara 

langsung dan membaca langsung dari buku cerita. Sehingga pesan yang 

tersirat didalam cerita tersebut tidak sampai kepada anak. Di RA Al-

Muttaqin metode bercerita bukan menjadi alat alternatife utama untuk 

pengembangan nilai-nilai moral agama seperti yang terlihat di Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN 

Sem/ Bulan/ Mg. Ke  : I/ Juli/  

Hari/ Tanggal   : Senin / 16 Juli 2018 

Kelompok Usia/ Kelas : 5-6 tahun /  

Tema/ Sub Tema  : Binatang/ Kembang biak Binatang 

Materi/ Tujuan  :Doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 

(NAM) 

Binatang ciptaan Allah ( NAM) 

Menjawab pertanyaan dengan sopan dan baik 

(Bahasa) 
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Menggambar pola binatang anak ayam (Kognitif) 

Mewarnai gambar kembang biak binatang ayam 

(Seni) 

Alat dan Bahan  : 

- Media Gambar 

- Kertas HVS 

- Pensil 

- Krayon 

Proses Kegiatan   : 

A. Pembukaan ( 30 menit) 

1. Berdoa sebelum belajar 

2. Tepuk dan lagu pembuka 

3. Mengkaitkan pertanyaan pembuka dengan tema binatang 

4. Mengajak anak untuk memperhatikan Media gambar kembang biak ayam 

5. Berdiskusi tentang kembang biak ayam sesuai media gambar 

6. Mengenal kegiatan dan aturan yang digunakan 

B. Inti ( 60 menit) 

1. Anak mengamati 

 Alat dan bahan pembelajaran  

2. Anak Menanya 

 Tentang kegiatan main yang sedang dilakukan 

3. Anak mengumpulkan Informasi 

 Melalui proses kegiatan bermain 

4. Anak menalar 

 Anak mengekspresikan ide dan gagasannya saat mengerjakan kegiatan 

permainan. 

5. Anak mengkomunikasikan 

 Menggambar pola binatang binatang 

 Mewarnai gambar kembang biak ayam 

 

Recalling 
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1. Merapikan mainan 

2. Diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain 

3. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama 

4. Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 

5. Penguatan pengetahuan yang didapat anak 

C. stirahat ( 30 menit) 

1. Bermain di halaman sekolah 

2. Makan bersama 

D. Penutup ( 15 menit) 

1. Menanyakan perasaan selama hari ini 

2. Berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini, mainan apa 

yang paling disukai 

3. Bercerita pendek yang berisi pesan-pesan 

4. Menginformasikan kegiatan untuk esok hari 

5. Berdoa setelah belajar. 

E. Rencana Penilaian 

1. Indikator Penilaian 

Program Pengembangan KD Indikator 

Nilai Agama & Moral 1.2, 3.1 Anak mampu menghargai diri 

sendiri, orang lain, dan lingkungan 

sekitar sebagai rasa syukur kepada 

Tuhan. 

Anak mampu mengikuti doa 

sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan 

Fisik Motorik 2.1, 3.4 Anak dapat membiasakan diri untuk 

hidup sehat 

Sosem 2.6 Anak mampu menunjukkan sikap 

mengikuti aturan main 

Kognitif 3.6, 3.8 Anak mampu mengenal yang ada 
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dilingkungan alam sekitarnya. 

Anak mampu mengetahui benda-

benda di sekitarnya. 

Bahasa 3.10, 

4.10 

Anak mampu menjawab 

pertanyaaan secara tepat. 

         

         

                                      Pekanbaru, 16 Juli 2018 

  

Mengetahui  

Kepala RA Al-Muttaqin   Guru Sentra Balok 

 

 

 

Hasmidar, S.Pd.I     Sunarti, Spd, AUD 

 

Dari Rencana pelaksanaan pembelajaran RPPH RA Al-Muttaqin 

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru untuk nilai-nilai moral agama dalam tema 

binatang, guru menggunakan dua metode yaitu dengan mewarnai gambar  dan 

bercerita dengan teknik membaca langsung dari buku cerita dengan judul 

“Seekor Anak Burung Yang Membalas Budi” 

“Seekor Anak Burung Yang Membalas Budi” 

“Pada zaman dahulu, hiduplah seekor burung yang tidak dapat terbang 

seperti burung lainnya. Ia hdup seorang diri dan sangat kesepian. Tidak ada 

satu ekor burung pun yang mau berteman dengannya.  

Suatu hari, ketika ia sang burung sedang berjalan. Ia menemukan 

sebutir telur yang tergeletak ditanah. “Telur siapa ini? Ah, sepertinya ini 

adalah telur burung yang terjatuh. Akan ku bawa pulang dan mengeraminya 

sampai telur ini menetas. Anak burung ini akan ku jadikan anakku. Dan aku 

tidak akan kesepian lagi.” Kata burung tersebut senang. 
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Sesampainya ia di rumah. Ia langsung mengerami telur tersebut 

dengan sepenuh hati dengan penuh kasih saying. Akhirnya, telur itu menetas. 

Ternyata, telur yang lahir, adalah burung elang.  Burung tersebut sangat 

senang sekali melihat anak burung elang. Ia pun merawatnya seperti anaknya 

sendiri. Hari demi hari terus berjalan. Anak burung elang mulai besar. 

Narulinya pun untuk terbang mulai muncul. 

“ibu, aku ingin terbang seperti teman-temanku yang lain. Bagaimana 

caranya terbang?” Tanya anak burung tersebut. Sang induk merasa sangat 

sedih mendengar yang dikatakan anaknya tersebut,karena ia tidak bisa 

terbang. Ia tahu anaknya itu adalah seekor burung elang dan suatu saat nanti ia 

akan terbang tinggi dan meninggalkannya. Ia tidak akan bisa menahan 

anaknya tetap tinggal bersamanya. Namun ia juga tidak dapat mengajari 

anaknya untuk belajar terbang . 

“anakku, cobalah belajar terbang sendiri. Ibu, tidak bisa terbang. 

Apalagi mengajari mu bagaimana caranya untuk terbang.” Kata sang induk. 

Setiap hari sang anak terus belajar terbang. Sampai suatu hari, ia menyadari 

bahwa ibunya sangat sedih saat melihatnya mulai bisa terbang. 

“Jika dulu ibuku tidak mengeramiku. Mungkin aku tidak akan terlahir 

keduni ini. Sekarang setelah aku lahir, tumbuh besar dan bisa terbang seperti 

burung-burung yang lainnya. Aku akan meninggalkannya. Kasihan sekali 

ibuku sendirian. Tidak ada yang mengurus dan menemaninya. Ia pasti akan 

merasa kesepian” pikir sang anak. Akhirnya, anak burung elang tersebut 

memutuskan untuk tidak terbang dan tetap hidup didarat untuk tidak terbang 

dan tetap hidup didarat untuk menemani sang ibu. 
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Sang induk sangat senang dengan keputusan anaknya. Sejak saat itu ia 

tidak merasa kesepin lagi sampai akhir hidupnya. Mereka menghabiskan 

waktu bersama dengan sangat bahagia dan saling menyayangi.” 

Dari cerita diatas anak diharapkan dapat mengambil pembelajaran 

terutama pada  perkembangan nilai-nilai moral agama seperti anak mampu 

menghargai diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar sebagai bentuk rasa 

syukur kepada Allah SWT dan anak mampu mengikuti  doa sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan. Dari teknik bercerita yang dilakukan oleh guru 

yakni membaca langsung dari buku cerita peneliti dapat mengobservasi masih 

ada yang tidak dapat berkonsentrasi, masih ada anak yang bermain dengan 

temannya, masih ada anak yang lengah selama proses bercerita guru 

berlangsung. Sehingga pesan atau nilai-nilai yang ada didalam cerita belum 

bisa diterima dengan baik oleh sebagian anak. 

Oleh Karena itu peneliti menawarkan satu alternative teknik bercerita 

yaitu dengan cara bercerita dengan menggunakan papan flannel, teknik 

bercerita ini dapat dipilih jika guru ingin menekankan urutan cerita karakter 

tokoh cerita. Untuk keperluan tersebut, guru dapat membuat papan flannel 

dengan melapisi seluas papan dengan kain flannel yang berwarna netral. 

Gambar tokoh-tokoh yang mewakili perwatakan dalam ceritanya digunting 

polanya pada kertas pada kertas yang agak tebal serta di belakangnya dilapis 

dengan kertas ampelas yang paling halus untuk menempelkan pada papan 

flannel supaya dapat melekat. Gambar tokoh-tokoh ada yang sudah bisa dibeli 

jadi di pasaran. Meski demikian guru dapat menciptakan sesuai dengan tokoh 

yang ada didalam cerita.  
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5. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Bercerita 

Bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan 

di Taman Kanak-kanak. Bercerita memilikki manfaat yang besar bagi 

pencapaian tujuan pendidikan, serta bagi perkembangan anak. Sebelum 

melaksanakan kegiatan bercerita guru harus terlebih dahulu menetapkan 

rancangan prosedur/langkah-langkah yang harus dilalui dalam ditempuh guru 

dalam menerapkan kegiatan bercerita di kelas. 

1. Menetapkan tujuan dan tema cerita
15

 

Hal ini dilakukan agar kegiatan bercerita menjadi terarah karena 

mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan serta tema yang dipilih. 

Tujuan mengacu kepada kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh 

anak melalui kegiatan bercerita. Tujuan kegiatan bercerita ada dua yaitu: 

memberikan informasi tentang nilai-nilai social, moral atau keagamaan. 

Tema dipilih berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan serta 

berdasarkan pada kehidupan anak didalam keluarga, di sekolah, atau di 

masyarakat. 

2. Menetapkan bentuk cerita yang dipilih 

Setelah menetapkan tujuan kegiatan bercerita serta memilih tema 

cerita, selanjutnya guru menetapkan bentuk cerita yang akan sesuai tema 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk-bentuk yang bisa dipilih seperti 

bercerita dengan membaca langsung dari buku cerita, menggunakan 

                                                             
15

 Ibid. H.10.13 
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ilustrasi gambar, menggunakan papan flannel, menceritakan dongeng dan 

sebagainya. Hal ini penting dilakukan karena akan menentukan langkah 

selanjutnya, yaitu menetapkan bahan dan alat yang diperlukan. 

3. Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita 

Bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sangat 

tergantung pada bentuk bercerita yang dipilih guru. Seperti apabila guru 

memilih bentuk bercerita dengan menggunakan papan falnel, maka guru 

bahan dan alat yang digunakan antara lain papan flannel, serta gambar 

tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Pola gambar tokoh dibuat dari 

kertas yang dilapisi ampelas, sehingga guru dapat menempelkan tokoh-

tokoh tersebut pada papan flannel dan memperlihatkannya pada anak 

sesuai alur cerita. 

4. Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita 

Rancangan langkah-langkah kegitan bercerita, pada dasarnya 

merupakan urutan kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat kegiatan 

bercerita berlangsung. Uraian selengkapnya mengenai langkah-langkah 

tersebut sebagai berikut: 

a. Mengkomunikasikan tujuan dan tema cerita 

Mengkomunikasikan tujuan tema merupakan pemberian 

informasi tentang tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan bercerita 

serta tema yang pilih. 

b. Mengatur tempat duduk 

Mengatur tempat duduk merupakan hal yang cukup penting, 

karena posisi tepat duduk yang tepat dapat membuat kegiatan bercerita 



 23 

tidak melelahkan. Pengeturan tempat duduk dipengaruhi oleh 

pengorganisasian kelas yang dipilih, seperti apabila kegiatan bercerita 

dilakukan dalam kelompok besar, maka memerlukan tempat yang lebih 

luas dibandingkan dengan kelompok kecil. Setting yang bisa di pilih 

guru diantaranya anak duduk melingkar diatas tikar atau karpet, atau 

anak duduk dikursi dengan format setengah lingkaran. 

 

C. Nilai-Nilai Moral Agama 

a. Pengertian Moral 

Perkataan “moral” berasal dari bahasa latin “mores” yang berarti 

adat kebiasaan, moral sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang 

tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Moral adalah ajaran tentang 

baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban dan sebagainya
16

 

Merumuskan kata moral sebagai suatu kepekaan dalam pikiran 

perasaan, dan tindakan dibandingkan  dengan tindakan lain yang tdak 

hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Selanjutnya moralitas 

merupakan pandangan baik-buruk , benar-salah, apa yang didapat atau 

tidak dapat dilakukan. Selain itu, moral juga merupakan seperangkat 

keyakinan dalam suatu masyarakat berkenaan dengan karakter atau 

kelakuan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia 

Perilaku moral sebenarnya sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran 

seseorang karena tersimpan dalam cara berfikirnya. Artinya, untuk 

mengetahui keadaan moral seseorang yang sebenarnya, seorang pengamat 
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mungkin bisa tersesat oleh fenomena yang ditunjukkan oleh perilaku nyata 

seseorang 

perilaku moral adalah perilaku seseorang dalam berhubungan 

dengan orang lain yang mengacu pada seperangkat peraturan, kebiasaan, 

dan prinsip-prinsip tertentu yang berdampak pada kesejahteraan manusia 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan perilaku 

moral sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai 

masyarakat dimana individu tinggal, sehingga perilaku moral dapat 

dikatakan dengan perilaku yang baik dan pantas dalam masyarakat 

b. Proses Pembentukan Moral 

Empat pokok utama yang dipelajari dalam membentuk moral 

seseorang, yaitu:
17

 

1) Belajar dari apa yang diharapkan kelompok anggotanya. Harapan yang 

terperinci dalam bentuk hukum, kebiasaan dan peraturan. Pada masa 

kanak-kanak, individu tidak dituntut tunduk pada hukum dan 

kebiasaan tetapi setelah individu setelah memasuki usia sekolah, secara 

bertahap diajari hukum yang berlaku. Dengan begitu anak akan belajar 

pada peraturan yang telah ditentukan berbagai kelompok atau 

lingkungan sosialnya baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Hal 

inilah yang kemudian membentuk dasar pengetahuan anak tentang 

harapan berbagai kelompok. Adanya proses belajar ini, anak 

diharapkan untuk mematuhi segala bentuk peraturan dan siap 

menerima konsekuensi ketika peraturan tersebut dilanggar.  
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2) Belajar mengembangkan hati nurani sebagai kendali intternal perilaku 

individu 

Salah satu tugas perkembangan masa kanak-kanak adalah 

belajar menggunakan hati nurani sebagai pengendali tingkah laku. Hati 

nurani dikenal dengan sebutan cahaya dari dalam, super ego, dan polisi 

internal. Pada masa kana-kanak, membentuk standar dalam bertingkah 

laku sangatlah rumit. Oleh karena itu, oleh karena itu perilaku individu 

harus dikendalikan menjelang memasuki batas-batas yang ditentukan 

oleh lingkungan. Tetapi ketika anak memasuki usia remaja terjadi 

pergeseran bertahap, dari kendali lingkunagan kekendali internal. Pada 

waktu anak memasuki usia remaja polisi internal (super ego) harus 

mengambil alih kendali perilaku anak. 

3) Belajar mengembangkan perasaan bersalah dan malu 

Rasa besalah digunakan sebagai evaluasi diri khusus yang 

negatif ketika individu mengakui bahwa perilakunya berbeda dengan 

nilai moral yang dirasakan dan wajib untuk dipenuhi. Sedangkan rasa 

malu sebagai reaksi emosional yag tidak menyenangkan yang timbul 

akibat dari adana penilaian negatif terhadap dirinya. Dengan kata alian 

rasa bersalah berperan lebih penting dari pada rasa malu yang 

dimilikki oleh individu dalam mengendalikan perilaku 

4) Belajar melakukan interaksi dengan kelompoknya 

Interaksi sosial memegang peranan penting dalam 

perkembangan moral. Pada mulanya interaksi sosial beraawal dari 

lingkungan keluarga, seiring berkembangannya kemampuan dalam 
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berkomunikasi interaksi sosial meluas samapai pada lingkunagan 

sosial yang lebih luas. Individu yang diterima lingkungan sosialnya 

dengan baik, akan memberikan kesempatan belajar kode moral dan 

memotivasi individu untuk menyesuaikan dengan kode moral yang 

telah ditetapkan. 

Selain empat hal diatas, beberapa cara yang dapat dilakukan 

individu untuk belajar berperilaku ilmu, sehingga individu dikategorikan 

bermoral, yaitu:
18

 

1) Identifikasi 

Identifikasi sebagai sumber belajar perilaku moral semakin 

penting, karena individu cenderung untuk meniru perilaku orang yang 

dianggapnya menarik atau orang yang dikaguminya. Biasanya imitasi 

dari perilaku tersebut biasanya tanpa disadari secara langsung 

2) Pendidikan langsung 

Anak pertama-tama memberikan reaksi tertentu yang tepat 

dalam situasi tertentu. Hal ini dilakukan dengan mematuhi aturan yang 

diberikan orang tua dan orang lain yang berwenang. Apabila peraturan 

yang telah diterima oleh anak dengan baik, kemungkinan besar anak-

anak tidak akan mengalami kesulitan untuk menerapkan peraturan-

peraturan lain yang ia temui 

3) Trial dan error 

Anak belajar untuk bersikap sesuai dengan apa yang diterima 

secar sosial oleh masyarakat dengan coba ralat. Anak mencoba suatu 
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pola perilaku secar terus menerus hingga anak secara kebetulan dan 

bukan direncanakan menemukan metode yang memberikan hasil yang 

diinginkan.  

Sedangkan proses pembentukan perilaku moral melibatkan 4 tahap 

yang penting yaitu:
19

 

1) Menginterpretasikan situasi dalam rangka memahami dan menemukan 

tindakan apa yang mungkin untuk dilakukan dan bagamana efeknya 

terhadap keseluruhan masalah yang ada 

2) Menggambarkan apa yang harus dilakukan dengan nilai moral pada 

situasi tertentu dengan tujuan untuk menetapkan suatu perilaku moral 

3) Memilih diantara nilai-nilai oral untuk memutuskan apa yang secata 

aktual akan dilakukan, dan 

4) Melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Moral 

Perkembangan moral banyak dipengaruhi oleh lingungan keluarga 

terutama orangtua. Ia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan perilaku 

sesuai nilai-nilai tersebut. Beberapa sikap orangtua yang perlu 

diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak, diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Konsisten dalam mendidik anak 

2) Sikap orang tua dalam keluarga terutama dalam mendidik anak 

3) Penghayatan dan pengalaman agama yang dianut 

4) Sikap konsisten orangtua dalam menerapkan norma 
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c. Aspek-aspek Perilaku Moral  

Perilaku moral yang terpenting adalah sebagai berikut:
20

 

1) Berkata jujur, yaitu berani mengungkapkan perkataan yang sesuai 

dengan apa yang terjadi 

2) Berbuat benar, yaitu perbuatan yang sesuai dengan aturan dan kaidah 

yang telah ditetapkan ioleh masyarakat 

3) Berlaku adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya 

4) Berani, yaitu kesiapan fisik dan mental untuk mengahadapi suatu 

peristiwa dan membenarkan jika peristiwa tersebut tidak sesuai dengan 

kaidah yang berlaku dimasyarakat 

Keempat karakteristik perilaku moral ini, apabila telah dimiliki 

oleh remaja maka akan tercipta iklimyang kondusif didalam 

masyarakatdan kehidupan pribadi remaja itu sendiri. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya seorang remaja. Remaja yang 

berkembang didaerah yang penuh kenyamanan maka akan tumbuh 

menjadi pribadi dewasa yang matang dan sehat. 

 

D. Nilai Agama  

a. Pengertian 

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. 
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b. Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan 

Adapun strategi pengembangan nilai-nilai keagamaan sebagai 

berikut: 

1) Kegiatan Rutinitas 

Kegiatan rutinitas adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari 

namun terprogram dengan pasti. Kegiatan ini tidak harus di cantumkan 

dalam kegiatan harian maupun kegiatan mingguan (RKH dan RKM). 

Namun tetap dijadikan program yang di rencanakan dan 

dipertimbangkan dengan baik. Kegiatan rutin pengembangan nilai-

nilai keagamaan meliputi, memberi salam, mengucapkan dan 

menunjukkan sikap berdoa serta pembiasaan mengucapkan doa 

sebelum masuk kelas, doa untuk saat ingin atau sesudah melakukan 

sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Kegiatan Terintegrasi 

Kegiatan terintegrasi adalah kegiatan pengembangan materi 

nilai-nilai keagamaan yang disisipkan melaui bidang kemampuan 

dasar lainnya. Dapat juga dikatakan sebagai suatu kegiatan 

pengembangan kemampuan dasar lain yang dihubungkan dengan 

penyisipan nilai-nilai keagamaan. 

3) Kegiatan Khusus 

Kegiatan khusus merupakan program kegiatan belajar yang 

berisi kemampuan dasar nilai-nilai agama yang pelaksanaanya tidak 

dimasukkan atau tidak harus dikaitkan dengan pengembangan bidang 
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kemampuan dasar lainnya sehingga membutuhkan waktu dan 

pengamat waktu khusus. Program ini dikatakan memiliki kekhususan 

karana pengembangan nilai-nilai agama harus diberikan pada waktu-

waktu tertentu saja memerlukan pendalaman pembahasan dan terkait 

dengan dukungan media yang memadai.
21

 

c. Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan Dari Garis-Garis Besar 

Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak 

Garis-garis besar program kegiatan belajar taman kanak –kanak 

dalam hal pengembangan moral diistilahkan dengan materi program 

pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan 

sehari-hari. Program pembentukan perilaku merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak 

di taman kanak-kanak sehingga menjadi kebiasaan yang baik. 

Pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang dimaksud meliputi moral 

agama, pancasila, perasaan/emosi, kemampuan bermasyarakat, dan 

disiplin. Tujuan dari program pembentukan perilaku adalah 

mempersiapkan anak sedini mungkin dalam mengembangkan sikap dan 

perilaku yang didasari oleh nilai-nilai moral pancasila dan agama. Pokok 

dan ruang lingkup materi tersebut meliputi hal berikut :
22

 

1) Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan 

2) Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar 

3) Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan  
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4) Menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membantu membersihkan 

lingkunag dan membuang sampah pada tempatnya 

5) Menyimpan mainan setelah digunakan 

6) Tolong-menolong sesama teman 

7) Sopan santun: mengucapkan terimah kasih dengan baik atau meminta 

tolong dengan baik  

 

E. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penelitian ini. Konsep operasional digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian. Pengaruh Pengaruh penggunaan metode 

bercerita disebut variabel X atau variabel yang mempengaruhi (independent 

variabel), sedangkan perkembangan nilai-nilai moral agama anak disebut 

variabel Y atau variabel yang dipengaruhi (dependent variabel). 

1. Indikator metode bercerita 

a. Guru menetapkan tujuan dan tema cerita 

b. Guru menetapkan bentuk cerita yang dipilih 

c. Guru menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan 

bercerita 

d. Guru menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita 

2. Indikator nilai-nilai moral agama 

a. Anak yang mampu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan 

b. Anak memilikki sikap berani 

c. Anak mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 
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d. Anak mampu menjaga kebersihan sekolah seperti membuang sampah 

pada tempatnya 

e. Anak mampu menyimpan mainan setelah digunakan 

f. Anak mempunyai sikap tolong menolong sesama teman 

g. Anak mampu bersikap sopan santun seperti: mengucapkan  terimah 

kasih dengan baik atau meminta tolong dengan baik 

 

F. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Tri Isnaini Nim: 103111103 jurusan Pendidikan Agama Islam dengan 

judul skripsi: Implementasi Metode Cerita Islami Dalam Menanamkan 

Moral Keagamaan di TK Islam Terpadu Permata Hati Ngaliyang 

SemarangSetelah melakukan penelitian selama kurang lebih enam bulan 

Tri isnaini mampu mengimplementasikan metode cerita islami terhadap 

perkembangan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia dini 

perbedaannya terletak pada cara pengunaan metode cerita, skripsi ini 

mengimplimentasikan metode bercerita sedangkan penulis dengan cara 

pengaruh penggunaan metode cerita terhadap perkembangan nilai-nilai 

moral dan agama 

2. Teguh Waluya, Nim: 09111247011 Jurusan: Pendidikan Pra Sekolah dan 

Sekolah Dasar  Judul Skripsi:“Peningkatan Pembiasaan Nilai Agama, 

Moral, Sosial, Emosional, Dan Kemandirian Anak melalui Dongeng di 

Taman Kanak-Kanak Dharmasiwi Purworejo Hargobinangun Pakem 
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Sleman Yogyakarta.”Teguh Waluya sudah membuktikan dengan metode 

cerita dongeng mampu meningkatkan nilai- nilai moral pada anak usia dini 

dengan cara peningkatan pembiasaan melalui dongeng. Sedangkan penulis 

menggunakan penggunan metode cerita terhadap nilai-nilai moral dan 

agama. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis 

alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut : 

Ha  

 

 

Ho 

: 

 

 

: 

Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode bercerita 

terhadap perkembangan nilai-nilai moral agama di RA Al-Muttaqin 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

bercerita terhadap perkembangan nilai-nilai moral agama di RA Al-

Muttaqin Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

 


