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PERNYATAAN DAN KEASLIAN TULISAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Risma Marno Lestari 

NIM :  212216040 

Program Studi :  Manajemen Pendidikan Islam 

Perguruan Tinggi :  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: 

“Manajemen Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan 

Metode Bercerita dalam Pengembangan Karakter” Adalah 

benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat 

bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain dan saya tidak 

melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak 

sesuai dengan etika keilmuan  yang berlaku. Apabila di 

kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 

keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung 

resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya. 
 

 

 

 

ABSTRAK 

mailto:pascasarjana@stainponorogo.ac.id


 

113 

 

Risma Marno Lestari, 2018. Manajemen Pendidikan Anak 

Usia Dini dengan Metode Bercerita dalam 

Pengembangan Karakter (Studi Kasus di RA Al-

Hidayah Sondriyan Kendal Ngawi). Tesis, Program 

Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pascasarjana, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Evi Muafiah, M.Ag  

 

Kata Kunci: Manajemen Pembelajaran Pendidikan Anak 

Usia Dini, Metode Bercerita, Pendidikan 

Karakter 

 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan lembaga 

formal pertama bagi usia kanak-kanak. Dimana masa 

tersebut anak menyerap dengan baik apa yang dilihat dan 

didengar. Dengan maraknya fenomena krisis moral 

khususnya pada pelajar, dan adanya pergaulan bebas karena 

kurangnya pengawasan, maka faktor terpenting adalah 

menanamkan karakter yang baik sejak dini. Selain orang 

tua dan masyarakat, lembaga pendidikan juga sangat 

berperan penting dalam mengembangkan karakter anak. 

Salah satunya RA AL-Hidayah Sondriyan Ngawi yang 

mengembangkan karakter anak melalui metode berceita 

disekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

manajemen pembelajaran anak usia dini dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter di RA AL-Hidayah 

Sondriyan Kendal Ngawi. Adapun langkah-langkahnya 

yaitu, (1) perencanaan pembelajaran, (2) pengorganisasian 

pembelajaran, (3) pelaksanaan pembelajaran, dan (4) 

penilaian pembelajaran.  

Metode penelitian ini menggunakan pendeketaan 

deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini yaitu rancangan 

studi kasus. Lokasi penelitian ini di RA AL-Hidayah 
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Sondriyan Kendal Ngawi. Objek penelitian ini adalah 

manajemen pembelajaran anak usia dini dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter di RA AL-Hidayah 

Sondriyan Kendal Ngawi. Adapun metode pengumpulan 

data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan model pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, 

penelitian ini menghasilkan: (1) langkah awal perencanaan 

pembelajaran adalah mempersiapkan rencana kegiatan 

semester (RKS), selanjtnya dijabarkan pada rencana 

kegiatan mingguan (RKM), yang disusun dalam bentuk 

kegiatan pembukaan, inti, dan penutup pada rencana 

kegiatan harian (RKH). Setelah itu mempersiapkan sarana-

prasarana yang diperlukan dalam mengajar. (2) 

pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas 

mengajar oleh kepala sekolah. Pada metode bercerita dalam 

pengembangan karakter, guru mengalokasikan pada 

pelajaran bahasa, Pendidikan Agama Islam (PAIS), dan 

Sosial-Emosional. (3) pelaksanaan pembelajaran dengan 

metode bercerita dalam pengembangan karakter, 

disampaikan dalam bentuk cerita berupa dongeng, kisah 

Nabi dan Rosul, serta cerita spontan dalam kejadian sehari-

hari. Hal ini bertujuan agar anak-anak dapat melihat dan 

mengingat kejadian tersebut. (4) penilaian pada penelitian 

ini berupa unjuk kerja, pengamatan, percakapan terstruktur 

dan tidak terstruktur, serta buku penghubung.  
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Risma Marno Lestari, 2018. Management of Early 

Childhood Education with Storytelling Methods in 

Character Development (Case Study at RA Al-

Hidayah Sondriyan Kendal Ngawi). Thesis, Islamic 

Education Management Study Program. Postgraduate, 

State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor: Dr. 

Evi Muafiah, M.Ag 

Keywords: Learning Management of Early Childhood 

Education, Storytelling Method, Character 

Education. 

 

Early Childhood Education is the first formal 

institution for childhood. Where that period the child 

absorbs well what is seen and heard. With the rise of the 

phenomenon of moral crisis, especially for students, and the 

existence of promiscuity due to lack of supervision, the 

most important factor is to instill good character from an 

early age. In addition to parents and the community, 

educational institutions also play an important role in 

developing children's character. One of them is RA AL-

Hidayah Sondriyan Ngawi who develops the character of 

children through the method of learning in school. 

This study aims to describe the management of 

early childhood learning with the method of telling stories 

in character development in RA AL-Hidayah Sondriyan 

Kendal Ngawi. The steps are, (1) learning planning, (2) 

organizing learning, (3) implementing learning, and (4) 

learning assessment. 

This research method uses descriptive qualitative 

short, this type of research is a case study design. The 

location of this study was at RA AL-Hidayah Sondriyan 

Kendal Ngawi. The object of this research is the 

management of early childhood learning with the method of 

telling stories in character development in RA AL-Hidayah 
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Sondriyan Kendal Ngawi. The method of data collection 

uses the method of interview, observation, and 

documentation. Data analysis techniques in this study used 

a model of data collection, data reduction, data 

presentation, and conclusion. 

Based on the process of data collection and analysis, 

this study yields: (1) the initial step of learning planning is 

preparing a semester activity plan (RKS), then described in 

the weekly activity plan (RKM), which is arranged in the 

form of opening activities, core and closing plans daily 

activities (RKH). After that, prepare the facilities needed in 

teaching. (2) organizing is done by the division of teaching 

tasks by the principal. In the method of storytelling in 

character development, the teacher allocates to language 

lessons, Islamic Education (PAIS), and Social-Emotional. 

(3) the implementation of learning with methods of 

storytelling in character development, delivered in the form 

of stories in the form of tales, stories of the Prophet and 

Prophet, and spontaneous stories in everyday events. This is 

so that children can see and remember the event. (4) the 

assessment in this study is in the form of performance, 

observation, structured and unstructured conversations, and 

connecting books. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gugus Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah 

satu wadah yang digunakan untuk mengembangkan dan 

menambahkan profesionalisme para pengelola Pendidikan 

Anak Usia Dini. Dalam hal ini, penyusun meyakini dalam 

proses perkembangan. Pada masa ini terjadi perubahan 

yang dialami oleh setiap manusia secara indivisual, dan 

berlangsung sepanjang hayat. Perkembangan ini dimulai 

dari masa konsepsi sampai meninggal dunia. Dengan 

demikian perkembangan merupakan satu proses dalam 

kehidupan manusia yang berlangsung secara terus-menerus. 

Perkembangan juga diartikan sebagai perubahan yang 

dialami seorang individu menuju tingkat kedewasaan atau 

kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, 

dan berkesinambungan baik menyangkut aspek fisik 

maupun psikis.
1
 

Percepatan dan perluasan layanan Pendidikan Anak 

Usia Dini merupakan salah satu kebijakan strategis yang 

diciptakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sejalan 

                                                           
1
 Yusuf, Perkembangan Belajar Taman Kanak-kanak, (Departemen 

Pendidikan Nasional: 2005), 2 
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kebijakan tersebut, penambahan dan kapasitas pendidikan 

Pendidikan Anak Usia Dini menjadi tuntutan yang tidak 

dapat diabaikan. Berbagai program dikembangkan dalam 

rangka menunjang kebijakan tersebut, misalnya pelatihan, 

magang, pendampingan dan sebagainya. Keterbatasan 

pemerintah dalam memberikan pelatihan dan 

pendampingan yang berjenjang dan berkelanjutan menjadi 

salah satu kendala pemerataan dan peningkatan kompetensi 

pendidik Pendidikan Anak Usia Dini. 
2
 

Secara nasional, kebijakan yang mengatur tentang 

Pendidikan Anak Usia Dini, dituangkan dalam Undang-

undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Sebagai kelanjutaanya, pemerintah mengeluarkan 

PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP), beserta Permendiknasnya. Di samping itu, tentang 

pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam undang 

undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun 

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam 

Permendiknas Nomor 58 tahun 2009. 

Dalam Undang-undang Sisdiknas telah ditegaskan 

bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya 

                                                           
2
 Muhamad Sutardi, 2014, “Manajemen Gugus Paud”, Jurnal 

Paedagogy, Vol. 1 No.2 Edisi 2014,   
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pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

usia enam tahun. Kegiatan yang dilakukan yaitu melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

petumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut.
3
 Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini, dikemukakan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum 

jenjang pendidikan dasar. Hal ini bisa melalui jalur 

pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pada jalur 

pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), 

Raudhatul Athal (RA), dan bentuk lain yang sederajat. Pada 

jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), 

Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang 

sederajat. Pada jalur informal berbentuk pendidikan 

keluarga dan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan.
4
 

Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi untuk 

mengembangkan berbagai potensi secara optimal, sesuai 

                                                           
3
 Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab I 

Pasal I Butir 14 
4
 Amirul Mukminin, Bahan Ajar Manajemen Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini, (Fak. Ilmu Pendidikan UNIVERSITAS 

NEGERI SEMARANG: 2011), 28 
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dengan kemampuan bawaannya. Ke depannya diharapkan 

mampu sejalan dengan perkembangan IPTEKS dan hasil-

hasil penelitian yang berkaitan dengan perkembangan otak 

(Brainware) manusia. Pendidikan diyakini mampu 

mengembangkan pribadi anak melampaui batas potensi 

atau bawaannya. Potensi tersebut meliputi ranah kognitif, 

kreativitas, bahasa, jasmani (motorik kasar dan halus), 

spiritual, sosial, dan emosional.  

Dalam hal ini, Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan lembaga pendidikan prasekolah yang 

memperkenalkan iklan dan budaya sekolah sebagai peletak 

dasar untuk mengembangkan potensi anak secara optimal 

proses pendidikannya berlangsung dalam rentan usia 0 

hingga 6 tahun. Pengalaman yang diterima anak melalui 

pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan 

lingkungan PAUD merupakan proses yang sangat penting. 

Dianggap penting karena mampu menentukan kondisi, 

perkembangan, dan keberhasilannya di masa yang akan 

datang. Pertumbuhan pengetahuan, ketrampilan, kreativitas, 

bakat, minat, sikap,  dan karakter anak sangat bergantung 

pada lingkungannya, serta apa yang dilihat, dialami, 

diperoleh, dan diajarkan oleh orang lain padanya.
5
 

                                                           
5
 Mulyasa, Manajemen Paud, (PT. Remaja Rosydakarya : 2012), 5-7 
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Berkaitan dengan standar PAUD, dituangkan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No 58 Tahun 2009 Tentang Standar 

Pendidikan Anak Dini, yang di antaranya adalah 

standar pencapaian perkembangan; standar pendidik 

dan tenaga kependidikan; standar isi, proses, dan 

penilaian; serta standar sarana dan prasarana, 

pengelolaan, dan pembiayaan, sedangkan untuk 

nonformal, pemerintah telah mengeluarkan 

kebijakan tentang “Menu Pembelajaran Generik 

PAUD.” Kebijakan-kebijakan tersebut dapat 

terlaksana dengan baik apabila disosialisasikan 

kepada berbagai pihak secara proposional; serta 

adanya hubungan dan kerja sama yang harmonis 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6
 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan 

bahwa pemerintah telah memiliki rencana kerja 

pengembangan PAUD yang cukup memadai dan cukup 

kuat untuk mendukung peningkatan kualitas, keadilan, 

maupun pemerataan. Dikatakan demikian karena rencana 

kerja tersebut sudah mencangkup seluruh proses 

pengembangan: telah memayungi semua layanan, dan telah 

mengakomodasikan seluruh lembaga. Oleh karena itu, 

kebijakan PAUD dapat dilakukan secara optimal, efektif, 

efisien, produktif, dan akuntabel.  Selain itu mampu 

terkoordinasikan dengan baik yang didukung oleh seluruh 

                                                           
6
 Ibid. 8 
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lembaga terbait,  baik lembaga pemerintah, keluarga, 

maupun masyarakat. Lebih dari itu, agar diperoleh hasil 

yang optimal pada masa yang akan datang, dengan dampak 

positif yang lebih baik, perencanaan dan kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah perlu dipahami oleh berbagai 

pihak, dan diterapkan dalam pelaksanaannya. Dalam 

merespon kebijakan pemerintah tersebut, masyarakat telah 

menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, 

pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini dengan 

berbagai jenis layanan sesuai kondisi dan kemampuan 

masing-masing. 

Manajemen pembelajaran Pendidikan Anak Usia 

Dini menjadi sangat penting diperhatikan, ketika melihat 

kenyataan bahwa daya imajinasi, kreativitas, inovatif, dan 

proaktif lulusannya, berbeda secara signifkan dengan yang 

tidak melaluinya. Oleh sebab itu, sudah saatnya pendidikan 

anak usia dini dikembangkan secara efektif sampai 

kepelosok pedesaan. Hal ini penting, karena dalam era 

global ini, diperlukan SDM berkualitas dengan daya saing 

tinggi. Untuk itu perlu dipersiapkan SDM berkualitas 

melalui pendidikan berkualitas sejak anak usia dini, serta 
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membenahi dan meningkatkan manajemen Pendidikan 

Anak Usia Dini.
7
 

Manajemen PAUD diperlukan, terutama dalam 

rangka meningkatkan layanan pendidikan anak sejak dini. 

Hal ini bertujuan agar bisa mengembangkan potensi anak 

usia dini secara optimal. Layaknya jalan menuju pendidikan 

sekolah dasar, pendidikan anak usia dini mampu 

memperlancar jalan tersebut. Anakpun  akan menjadi lebih 

siap, lebih mandiri, lebih disiplin, dan lebih mudah 

melakukan penyesuaian, serta mengembangkan potensinya 

secara optimal. Melalui PAUD ditanamkan pondasi yang 

kuat,  dipupuk dan disirami dengan tepat, agar di kemudian 

hari anak bisa mandiri kukuh dan menjadi sosok manusia 

yang berkualitas.  

Di samping pemerintah, masyarakat merupakan 

komunitas yang sangat berperan dalam pengembangan 

pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, kerja sama 

antara kelurga pemerintah, dan masyarakat sangat 

diperlukan dalam pengembangan PAUD.
8
 

Pada saat ini marak dengan adanya krisis moral 

pada kaum pemuda khususnya pelajar. Tawuran antar 

                                                           
7
 Mulyasa, Manajemen Paud,  46 

8
 Helmawati, Mengenal dan Memahami PAUD, (PT. Remaja 

Rosydakarya: Bandung, 2015), 70 
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pelajar, perilaku pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, 

budaya tak tahu malu, tata nilai dan norma yang semakin 

merosot tidak hanya diperkotaan tapi sudah merambah ke 

pedesaan. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, 

pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas 

generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat 

memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah 

budaya dan karakter bangsa. Upaya mengatasi kondisi 

tersebut diperlukan pemahaman dan langkah untuk 

membangun kembali karakter bangsa yang sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila.
9
 

Melihat dari fenomena di atas maka pendidikan 

karakter sangat diperlukan dalam tumbuh kembang anak. 

Pada hal ini pendidikan karakter pada usia dini memanglah 

permulaan tepat karena usia ini merupakan periode 

perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa 

ini berlangsung sangat cepat dan akan menjadi penentu bagi 

sifat-sifat atau karakter anak di masa dewasa. Pernyataan 

tersebut mengacu pada hasil studi yang dilakukan oleh 

Lawrence J. Schweinhart yang menunjukkan bahwa 

                                                           
9
 https://bettykurniaty.wordpress.com/2013/03/23/problematika-

pendidikan-karakter-antara-konsep-dan-realita, ( diakses pada hari 

kamis, 28 Juni 2018, 07.55)   

https://bettykurniaty.wordpress.com/2013/03/23/problematika-pendidikan-karakter-antara-konsep-dan-realita
https://bettykurniaty.wordpress.com/2013/03/23/problematika-pendidikan-karakter-antara-konsep-dan-realita
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pengalaman anak-anak di masa TK dapat memberikan 

pengaruh positif terhadap perkembangan anak selanjutnya. 

Jadi, usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan 

karakter seseorang.
10

  

Kurangnya perhatian orang tua dan lemahnya ikatan 

emosi orang tua-anak mengakibatkan anak-anak cenderung 

mencari perhatian diluar rumah. Hubungan dengan orang 

tua yang kurang hangat juga menjadikan anak kurang kuat 

dalam memahami dan mempraktekkan nilai-nilai moral 

yang diajarkan sehingga mudah terpengaruh oleh 

lingkungan.
11

 

Dalam kesempatan kali ini peneliti meneliti tentang 

bagaimana manajemen pembelajaran pendidikan usia dini 

dengan metode bercerita dalam pengembangan karakter 

pada  RA Al-Hidayah yang bertempat di Sondriyan 

kecamatan Kendal, kabupaten Ngawi. Lembaga ini berdiri 

disebuah desa yang mayoritas warganya bekerja diluar 

daerah, kota bahkan luar negeri. Sementara anak-anak 

diasuh oleh ayah atau ibunya saja.  Ada pula yang diasuh 

                                                           
10

 La Hadisi, Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini, Jurnal Al- 

Ta’dib, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember, 2015, 52 
11

 Sri Lestari, Pembentukan Karakter Pada Anak: Model Mekanisme 

Sanksi dari Albert Bandura Sebagai Regulasi Perilaku Moral, Buletin 

Psikologi, Volume 17, No. 1,2009: 48-56, Fakultas Psikologi 

Universitas Gadjah Mada 
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oleh nenek dan kakeknya. Berdasarkan hal tersebut muncul 

suatu pertanyaan bagaimana anak-anak tersebut dapat 

mengembangkan karakter sedangkan anak kurang 

mendapat perhatian dan pengawasan yang memadai dari 

kedua orang tua mereka. Berangkat dari latar belakang 

tersebut maka muncullah pertanyaan bagaimana sekolah 

dapat membimbing anak untuk mengembangkan karakter 

mereka di luar sekolah. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Pendidikan 

Anak Usia Dini dengan metode bercerita dalam 

pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi ? 

2. Bagaimana pengorganisasian pembelajaran 

Pendidikan Anak Usia Dini dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter di RA Al-

Hidayah Sondriyan Ngawi ?  

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Anak Usia Dini dengan metode bercerita dalam 

pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi ? 
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4. Bagaimana Penilaian pembelajaran Pendidikan 

Anak Usia Dini dengan metode bercerita dalam 

pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perencanaan Pendidikan Anak 

Usia Dini dengan metode bercerita dalam 

pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi 

2. Untuk mengetahui pengorganisasian Pendidikan 

Anak Usia Dini dengan metode bercerita dalam 

pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan Pendidikan Anak 

Usia Dini dengan metode bercerita dalam 

pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi 

4. Untuk mengetahui penilaian pembelajaran 

Pendidikan Anak Usia Dini dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter di RA Al-

Hidayah Sondriyan Ngawi 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :  

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

khazanah keilmuan bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini. 

Khususnya dalam bidang manajemen pembelajaran 

karakter PAUD 

b. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru, wawasan dalam penyampaian 

pembelajaran dengan metode bercerita dalam 

pengembangan karakter anak di sekolah, baik dalam 

perencaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

penilaiannya 

b) Bagi orang tua, untuk mengetahi bahwa perhatian 

orang tua di rumah sangat diperlukan dalam 

pengembangan karakter anak di lingkungan rumah 

c) Bagi masyarakat, bahwa lingkungan masyarakat 

ikut serta dalam mempengaruhi tumbuh kembang 

karakter pada anak 

E. Kajian Pustaka 

Dalam kaitanya dengan objek penelitian ini, peneliti 

telah melakukan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, 

diantaranya sebagai berikut: 
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Pertama, Tri Isnaini dengan judul skripsi 

“Implementasi Metode Cerita Islami dalam Menanamkan 

Moral Keagamaan di TK Islam Terpadu Pertama Hati 

Ngaliyan Semarang”. Dengan tujuan penelitian tentang 

implementasi metode cerita Islami dalam menanamkan 

moral keagamaan di TK Islam terpadu Pertama Hati 

Ngaliyan Semarang, serta faktor penunjang dan 

penghambat dalam menanamkan moral keagamaan pada 

peserta didik. Hasil penelitian, yaitu klarifikasi pada 

persiapan, materi dan penyampaian, alat peraga dan dan 

evaluasi kesemuanya sudah baik. Pelaksanaan 

pengembangan pendidikan berpacu pada RKM (Rencana 

Kegiatan Mingguan), kemudian dibentuk RKH (Rencana 

Kegiatan Harian)  sebagai hasil pengembangan kurikulum. 

Adapun faktor penunjang dalam pembelajaran antara lain 

pendidik, lingkungan dan sumber belajar. Disamping itu 

juga memiliki faktor penghambat antara lain hambatan 

pengelolaan kelas, hambatan evaluasi dan hambatan alat 

untuk bercerita. Sedangkan faktor penunjang dan 

penghambat hinnga saat ini saling beriring.
12

 

                                                           
12

  Tri Isnaini,  Implementasi Metode Cerita Islami dalam Menanamkan 

Moral Keagamaan di TK Islam Terpadu Permata Hati Ngaliyan 

Semarang, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015 
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Kedua, Hardini dengan judul skripsi Implementasi 

pendidikan karakter anak usia dini (Studi kasus: Kelompok 

bermain pelangi bangsa pemalang)“. Penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan 

karakter, dan kendala dan faktor pendukung pada kelompok 

bermain pelangi bangsa Pemalang. Hasil penelitian yang 

menunjukkan implemantasi pendidikan karakter melaui 

kegiatan terprogram dan kegiatan pembiasaaan. 

Pembelajaran menggunakan metode sentra, cerita, bermain, 

praktek langsung, dan bernyanyi. Selain kegiatan 

terprogram juga terdapat kegiatan pembiasaan yang 

meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, 

budaya dan pengkondisian. Nilai-nilai yang diajarkan 

meliputi nilai agama dan moral, kesehatan, kejujuran, 

kedisiplinan, bahasa, peduli lingkungan, peduli sosial dan 

cinta tanah air. Adapun beberapa kendala yang dialami 

adalah tidak adanya RKH (rencana kegiatan harian) sebagai 

pedoman pembelajaran, tidak adanya alat penilaian 

perkembangan peserta didik.
13

 

Ketiga, Ilviatun Nafisah dengan judul tesis, 

“Pendidikan karakter dalam keluarga” (studi kasus orang 

                                                           
13

  Hardini, Implementasi Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (Studi 

kasus: Kelompok Bermain Pelangi Bangsa Pemalang), Skripsi 

Universitas Negeri Semarang, 2016 
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tua Siswa di Sekolah dasar Brawijaya Smart School 

Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

pendidikan karakter dalam keluarga siswa di sekolah dasar 

Brawijaya Smart School Malang dengan sub fokus 

mencangkup : (1) nilai-nilai pendidikan karakter (2) metode 

pendidikan karakter (3) implikasi metode terhadap karakter 

anak, yang dilakukan oleh keluarga siswa di sekolah dasar 

brawijaya smart school Malang. Hasil penelitian 

menunujukkan bahwa : (1) nilai-nilai pendidikan karakter 

yang ditanamkan meliputi, religiusitas, mendiri, tanggung 

jawab, kebersihan atau peduli lingkungan, jujur disiplin, 

saling menyayangi, patuh, hormat dan gemar membaca. (2) 

metode penanaman nilai-nilai karakter meliputi metode 

pembiasaan, metode keteladanan, metode nasihat dan 

motivasi, metode cerita dan metode hukuman. (3) metode 

penanaman nilai-nilai karakter dalam diri seorang anak 

memiliki persamaan akan tetapi dampak yang ditimbulkan 

berbeda. Oleh karena itu maka perlu adanya beberapa 

metode pendukung yang perlu ditambah dalam penanaman 

nilai karakter pada anak.
14

 

                                                           
14

 Ilviatun Navisah, “Pendidikan Karakter dalam Keluarga” (Studi 

Kasus Orang Tua Siswa di Sekolah Dasar Brawijaya Smart School 

Malang), Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 
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Berdasarkan uraian diatas, penelitian pertama 

mempunyai tujuan penelitian tentang bagaimana 

implementasi pendidikan karakter serta faktor pendukung 

dan penghambatnya, kedua yaitu mengenai implementasi 

pendidikan karakter pula dengan faktor pendukung dan 

penghambatnya. Penelitian ini menggunakan berbagai 

metode pembelajaran diantaranya: sentra, cerita, praktek 

langsung, bernyanyi. Penelitian yang ketiga membahas 

tentang pendidikan karakter dalam keluarga dengan metode 

pembiasaan, keteladanan, nasihat, motivasi, cerita dan 

metode hukuman. Sedangkan objek yang akan diambil 

peneliti pada kali ini terfokus pada metode penyampaian 

cerita yang mengandung pesan moral bagi anak baik cerita 

islami maupun dongeng. Cerita tersebut diharapkan dapat 

memberikan masukan serta pembelajaran menuju akhlak 

yang mulia bagi anak. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
15

 Melalui 
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penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali dan 

merasakan pengalaman subjek dalam kehidupan sehari-

hari. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran manusia secara 

individu maupun kelompok. 
16

Pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini yaitu untuk meneliti tentang manajemen 

pembelajaran karakter dengan metode bercerita di RA Al- 

Hidayah Sondriyan Ngawi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, 

yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai 

berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu 

progam atau situasi sosial. 
17

Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih jenis penelitian studi kasus karena RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi mempunyai berbagai latar belakang 

murid yang diyakini berpengaruh pada karakter anak. 

2. Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat 

penting. Peneliti di lokasi sebagai human instrument 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

                                                           
16

M. Djunaidi Ghony dan dan Fauzan Al Mansur, Metode Penelitian 

Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 13-14.  
17

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru 

Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial Lainya (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2001), 201.  
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sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.18 Peran peneliti sebagai 

partisipan pengamat, sebagai pendukung adalah peneliti 

melakukan catatan-catatan kecil, buku-buku, kamera, alat 

perekam dan lain-lain.  

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di 

lapangan. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu menemui 

kepala madrasah, kemudian dilanjutkan observasi dan 

wawancara dengan kepala sekolah beserta beberapa guru, 

dan beberapa wali murid di RA Al-Hidayah Sondriyan 

Ngawi. 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi. Adapun lokasi Madrasah ini terletak di 

Jalan Sondriyan- Kendal. Peneliti memilih RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi karena menurut peneliti lembaga yang 

berdiri di sebuah desa namun mempunyai jumlah siswa 

yang cukup banyak. Karena ada beberapa daya tarik di 

antaranya kegiatan unjuk aksi untuk  anak yang biasanya 

anak maju ke depan umum untuk bernyanyi atau 

membacakan puisi. Ada pula market day yang melatih anak 

                                                           
18

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), 60. 
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untuk kreatif. Selain dari pada itu pada lembaga ini yang 

mempunyai berbagai siswa dengan berbagai macam latar 

belakang pula. Diantaranya ada yang hanya tinggal bersama 

nenek atau kakek saja dirumah sedangkan ayah dan ibu 

mereka bekerja diluar kota. Sehingga berdampak pada 

kepribadian anak tersebut karena kurangnya pengawasan 

atau pengasuhan langsung dari kedua orang tuanya.  

4. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini di antaranya 

kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid. Selain itu 

adalah tambahan seperti dokumen dan lainya. Dengan 

demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan, sebagai sumber data utama.  Sumber data 

tertulis berupa foto dan statistik adalah sebagai sumber data 

tambahan.
19

 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Sumber data primer ini meliputi kegiatan mencari 

informasi diperoleh melalui wawancara kepada Kepala 

Madrasah, guru, siswa dan orang tua siswa RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi terkait dengan pembelajaran karakter 

melalui metode bercerita 

                                                           
19

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135.  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder ini meliputi kegiatan 

mendokumentasikan pelaksanaan manajemen strategis di 

RA AL-Hidayah Sondriyan Ngawi dalam pembelajaran 

yang berlangsung. Adapun kegiatan di luar kelas yang 

bersangkutan dengan pendidikan karakter di sekolah  

5. Tahapan Penelitian 

a. Mengidentifikasi masalah. Pada penelitian ini ada 

beberapa anak yang sering perilaku kasar dan 

berkata kasar kepada temannya 

b. Pembatasan masalah yang dalam penelitian 

kualitatif sering disebut fokus penelitian 

c. Penetapan fokus penelitian. Penetapan fokus berarti 

membatasi kajian. Dengan menetapkan fokus 

masalah berarti peneliti telah melakukan 

pembatasan bidang kajian. Pada penelitian ini 

difokuskan pada bagaimana cara pembelajaran 

karakter anak melalui metode bercerita 

d. Pengumpulan data. Pada tahap ini yang perlu 

dipenuhi antara lain rancangan atau skenario 

penelitian, memilih dan menetapkan latar belakang 

penelitian, mengurus perizinan, memilih dan 

menetapkan informan. Menetapkan strategi dan 
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teknik mengumpulan data, serta menyiapkan sarana 

prasarana penelitian. Pemgumpulan data dilakukan 

dengan menemui sumber data.  Hal ini terkait 

dengan metode pengumpulan data 

e. Pengolahan dan pemaknaan data. Pada penelitian 

yang lain pada umumnya pengolahan data dan 

pemaknaan data dilakukan setelah data terkumpul 

atau kegiatan pengumpulan di lapangan dinyatakan 

selesai 

f. Pemunculan teori. Dalam penelitian kualitatif teori 

tidak dimanfaatkan untuk membangun kerangka 

berfikir dalam menyusun hipotesis.  

g. Pelaporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian 

merupakan bentuk pertanggungjawaban peneliti 

setelah melakukan kegiatan pengumpulan data 

penelitian dinyatakan selesai. 

6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini 

meliputi : 

a. Wawancara/ Interview 

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang 

manajemen strategis humas dalam peningkatan mutu 

pendidikan, peneliti menggunakan wawancara. Melalui 
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teknik wawancara peneliti bisa merangsang informan agar 

memiliki wawasan pengalaman yang lebih luas.20 Interview 

atau wawancara merupakan suatu metode dalam koleksi 

data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai hal-hal yang diperlukan sebagai data penelitian. 

Hasil dari koleksi data penelitian ini adalah jawaban-

jawaban.21  

 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada: 

1) Siti Chotijah, S. Pd.i, sebagai kepala sekolah RA Al- 

Hidayah Sondriyan Ngawi, data yang diambil dari 

informan ini adalah tentang perencanaan serta 

pengorganisasian  pembelajaran pendidikan anak usia 

dini dengan metode bercerita dalam pengembangan 

karakter 

2) Dewan guru, data diambil terkain dengan perencaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian di RA 

AL-Hidayah Sondriyan Ngawi 

                                                           
20

John.W. Best, Metodologi Penelitian Pendidikan, Terj. Sanafiah 

Faisal, Mulyadi Guntur Waseso (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 

213. 
21

Suryana Putra N Awangga, Desain Proposal Penelitian Panduan 

Tepat dan Lengkap Membuat Proposal Penelitian (Yogyakarta: 

Piramid Publiser, 2007), 134. 
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3) Wali Murid RA Al- Hidayah Sondriyan Ngawi, data 

yang diambil adalah terkait tanggapan wali murid 

tentang pembelajaran pendidikan anak usia dini dengan 

metode bercerita dalam pengembangan karakter yang 

diterapkan di lembaga tersebut. 

b. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah 

teknik pengumpula data yang mengahruskan peneliti turun 

kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 

ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan. Metode observasi 

merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi 

perilaku dalam lingkungan atau ruang,waktu dan keadaan 

tertentu. 
22

 

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati 

bagaimana kegiatan manajemen pembelajaran karakter 

dengan menggunakan metode bercerita di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, 

                                                           
22

Ghony dan Fauzan al manshur, Metode Penelitian Kualitatif, 165.  
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hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian.
23

 Dalam penelitian ini, metode 

dokumentasi digunakan untuk menggali data mengenai 

gambaran pelaksanaan kegiatan manajemen strategis humas 

dalam peningkatan mutu pendidikan di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi. 

7. Teknik Analisis Data  

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh 

Emzier dalam bukunya Metodologi penelitian Kualitatif 

disebutkan ada tiga macam kegiatan dalam analisis data 

kualitatif yaitu
24

: 

1) Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan memudahkan penulis melakukan 

pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan.
25

 

                                                           
23

Ibid., 181.  
24

 Emzir,  Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2010), 129.  
25

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2006), 338.  
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2) Display Data adalah penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman 

menyatakan: yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay 

data, maka akan mempermudah memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan 

berdasarkan yang dipahami tersebut.
26

 

3) Conclution/verification yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mengungkap 

temuan berupa hasil deskripsi yang sebelumnya masih 

kurang  jelas kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan 

diambil kesimpulan.
27

 

8. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau 

kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan 

dalam penelitian. Di antara teknik yang dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Pengamatan yang tekun 
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 Ibid,.338.  
27

 Mattew B. Milles and A. Michael Huberman, Analisis Data 

Kualitatif. Terj. Tjetjep rohendi rohidi (Jakarta : UI Press, 1992), 16 



 

142 

 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi  yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci yang memerlukan ketekunan.
28

 

 

 

2. Triangulasi 

Teknik tringaluasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

tringaluasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber,  metode, penyidik dan teori.
29

 

G. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini dalam sistematika pembahasannya 

mencangkup bab-bab yang membahas masalah-masalah 

yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih 

lengkapnya mulai dari bagian awal hingga bagian akhir 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

                                                           
28

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 329.  
29
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Bab pertama adalah pendahuluan, berfungsi 

memberi gambaran umum tentang keseluruhan isi tesis. 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan kajian teori berfungsi 

mendiskripsikan tentang manajemen pendidikan anak usia 

dini dengan metode bercerita dalam pengembangan 

karakter di RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi. Bab ini 

membahas tentang pengertian manajemen pembelajaran 

pendidikan anak usia dini, fungsi manajemen pembelajaran, 

pengertian pendidikan karakter, pengertian metode 

bercerita, dan kelebihan metode bercerita.  

Bab ketiga adalah kajian tentang data umum, di 

dalamnya terdapat: sejarah berdirinya RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi, letak geografis, sistem pendidikan, profil 

RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi. Visi, misi dan tujuan, 

keadaan guru dan karyawan, keadaan murid, serta daftar 

sarana prasarana. Data khusus berisikan tentang, 

perencanaan pembelajaran Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pelaksanaan, dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Usia 

Dini Dengan Metode Bercerita dalam Pengembangan 

Karakter di RA Al- Hidayah Sondriyan Ngawi 
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Bab keempat adalah analisis tentang Perencanaan, 

Pengorganisasian, Pelaksanaan, Penilaian Pembelajaran 

Pendidikan Usia Dini Dengan Metode Bercerita dalam 

Pengembangan Karakter di RA Al- Hidayah Sondriyan 

Ngawi 

Bab kelima penutup, yang berfungsi mempermudah 

para pembaca dalam mengambil intisari dari pembahasan 

skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

 

BAB II 

MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

ANAK USIA DINI DENGAN METODE BERCERITA 

DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER 

 

A. Manajemen Pembelajaran Anak Usia Dini 

Pendidikan Anak Usia Dini pada hakikatnya ialah 

pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh 

aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, Pendidikan Anak 

Usia Dini memberi kesempatan kepada anak untuk 

mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. 

Konsekuensinya, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini perlu 
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menyediakan berbagai kegiatan yang dapat 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti: 

kognitif, bahasa, seosial, emosi, fisik, dan motorik.
30

 Makna 

dari manajemen pendidikan anak usia dini sebagai usaha 

untuk mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses 

interaksi edukatif antara anak didik dan pendidik dan 

lingkungannya secara terencana, teratur, dan sistematis 

untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. 
31

 

3. Fungsi Manajemen  

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal 

dari manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Perencanaan 

memiliki bermacam-macam pengertian, antara lain :
32

 

1) Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan 

secara sistematis berbagai kegiatan yang hendak 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu 

2) Perencanaan merupakan suatu merupakan suatu proses 

kegiatan pemikiran yang sistematis terkait dengan apa 

yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, 

                                                           
30

 Suyadi dan Maulidya Ulfa, Konsep Dasar Paud, (PT. Remaja 

Rosydakarya: Bandung , 2015), 17 
31

 Hapidin,  Manajemen  Pendidikan TK/PAUD,(Universitas Terbuka: 

Tangerang, 2014), 1.4 
32

 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Paud Bermutu, (Gava Media : 

Yogyakarta, 2015),  146 



 

146 

 

langkah-langkah, metode, dan pelaksanaan yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan 

pencapaian tujuan yang dirumuskan secara rasional dan 

logis serta berorientasi ke depan. 

3) Perencanaan merupakan penetapan tujuan, kebijakan, 

prosedur, anggaran, dan program dari suatu organisasi. 

Definisi lain menyebutkan bahwa perencanaan 

pendidikan sebagai sebuah penerapan yang rasional dari 

analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan 

tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik dan 

masyarakatnya. Dari pengertianini, dapat dipahami bahwa 

perencanaan pendidikan mempunyai berbagai unsur penting 

sebagai berikut :
33

 

a) Perencanaan pendidikan menggunakan analisis yang 

bersifat rasional dan sistematik. Hal ini menyangkut 

metodologi dalam perencanaan 

b) Perencanaan pendidikan terkait dengan pembangunan 

pendidikan yang dilakukan dalam rangka reformasi 

pendidikan. Tujuannya adalah mencapai tujuan 

pendidikan yang dicita-citakan 
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c) Perencanaan pendidikan merupakan kegiatan yang 

berkelanjutan 

d) Perencanaan pendidikan mencangkup aspek internal dan 

ekstrenal dari keorganisasian sistem pendidikan nasional 

e) Perencanaan pendidikan mempertimbangkan prinsip 

efektivitas dan efesiensi. 

  Dalam peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 

tantang Standart Nasional Pendidikan yang menjelaskan 

dalam standart proses pasal 20 bahwa perencaana proses 

pembelajaran silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang memuat tentan tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar.
34

 

 Perencanaan pembelajaran meliputi tiga hal dalam 

menyusunan mencapai tujuan pembelajaran diantara:
35

 

a. Rencana Kegiatan Semester (RKS),  merupakan 

rancangan pembelajaran yang berisi jaringan tema, 

bidang pengembangan, tingkat pencapaian 

perkembangan, indikator yang ditata secara urut dan 

sistematis, alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap 

jaringan tema dan sebarannya ke dalam tiap semester. 
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b. Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), merupakan 

penjabaran dari program semester yang berisi kegiatan-

kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah 

direncanakan dalam satu minggu sesuai dengan ruang 

lingkup dan urutan tema dan subtema. Adapun prosedur 

pengembangan RKM dapat dilakukan sebagai berikut: 

a) Menentukan tema dan memerinci subtema 

b) Menentukan kegiatan sesuai dengan bidang 

pengembangan 

c) Membuat matrik hubungan antara tema, bidang 

pengembangan dan kegiatan 

d) Menentukan pelaksanaan kegiatan dalam satu minggu 

dari hari Senin sampai Jumat 

e) Menentukan tema dan memerinci subtema 

f) Menentukan kegiatan sesuai dengan bidang 

pengembangan 

g) Membuat matrik hubungan antara tema, bidang 

pengembangan dan kegiatan 

h) Menentukan pelaksanaan kegiatan dalam satu minggu 

dari hari Senin sampai Jumat 

c. Rencana Kegiatan Harian (RKH), merupakan 

penjabaran dari rencana kegiatan mingguan, yang akan 

dilaksanakan dalam setiap kegiatan pembelajaran 
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secara bertahap. RKH memuat berbagai kegiatan 

pembelajaran, baik yang dilaksanakan secara 

individual, kelompok, maupun klasikal dalam satu hari. 

RKH terdiri atas kegiatan pembukaan, kegiatan inti, 

makan dan istirahat, serta penutup. 

  Pendahuluan merupakan kegiatan pemanasan dan 

dilaksnakan secara klasikal. Kegiatan yang dapat dilakukan 

antara lain berdoa/mengucap salam, serta membicara tema 

atau subtema 

 Inti merupakan kegiatan yang dapat mengaktifkan 

perhatian kemampuan sosial, spiritual, dan emosional anak. 

Kegiatan ini dapat dicapai dengan memberi kesempatan 

kepada  anak untuk berekplorasi dan bereksperimen 

sehingga dapat memunculkan inisuatif, kreativtas, dan 

kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman, konsentrasi 

serta mengembangkan kebiasaan bekerja dengan baik. 

  Makan dan Istirahat merupakan kegiatan yang 

digunakan untuk mebgisi kemampuan anak yang berkaitan 

dengan makan, misalnya mengenalkan kesehatan, makanan 

yang bergizi, tata tertib makan yang diawali dengan cuci 

tangan kemudian berdoa sebelum dan dan sesudah makan. 

Selesai makan anak bermain dengan alat permainan di luar 

kelas dengan maksud mengembangkan motorik kasar dan 



 

150 

 

bersosialisasi. Kegiatan ini disesuaikan dengan kemauan 

anak, anak makan kemudian bermain atau sebaliknya. 

  Penutup merupakan kegiatan penenangan yang 

dilaksanakan secara klasikal. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan akhir, yang dapat dilakukan dengan cara tertentu, 

misalnya membacakan cerita, mendiskusikan kegiatan satu 

hari atau menginformasikan kegiatan esok hari, menyanyi, 

dan berdoa. Rencana kegiatan harian dapat dikembangkang 

dalam berbagai bentuk, antara lain untuk kegiatan 

pembelajaran kelompok dan pembelajaran berdasarkan 

minat. 

Secara sederhana perencanaan dapat dirumuskan 

sebagai penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai 

sesuatu hasil yang diinginkan. Dalam pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif, perencanaan berkaitan dengan tujuan 

pembelajaran sesuai dengan visi dan misi lembaga 

khususnya pembelajaran aktif, kreatif, efektif dengan 

metode bercerita dalam pengembangan karakter.
36

 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Mengorganisasikan adalah proses mempekerjakan 

dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam cara 
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terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa 

sasaran.  Sasaran tersebut yaitu mengalokasikan pekerjaan, 

wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi, 

sehingga mereka mencapai tujuan. Selain mengorganisir 

orang, pengorgansasian juga meliputi manajemen proyek, 

perakitan sumber daya yang diperlukan (tenaga, materi, dan 

uang) untuk melaksankan pekerjaan yang ditetapkan dalam 

rencana.
37

 

Organisasi adalah wadah, tempat atau sistem untuk 

melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Sedangkan pengorganisasian (Organizing) 

merupakan proses pembentukan wadah atau sistem dan 

menyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. Jika dikaitkan dengan 

pendidikan, organisasi adalah tempat untuk melakukan 

aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian pendidikan 

adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem 

dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
38
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 Pengorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi 

perencanaan dalam implementasi manajemen, termasuk 

manajemen Pendididikan Anak Usia Dini. Definisi 

pengorganisasin dapat diketahui dari pendapat-pendapat 

berikut : 

1) Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan 

menyusun semua sumber yang diisyaratkan dalam 

rencana, terutama sumber daya manusia sedemikian 

rupa sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

2) Nanang Fattah berpendapat bahwa pengorganisasian 

adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas 

tertentu  kepada orang-orang yang mempunyai keahlian 

dan mengalokasikan sumber daya serta 

mengoordinasikannya dalam rangka efektivitas 

pencapaian tujuan organisasi.
39

 

Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan 

karakteristik anak, serta kompentensi dasar pada umumnya. 

Hal ini sangat perlu dipahami oleh pada pendidik, 
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pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lain di sekolah. 

Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan dalam beberapa 

hal yaitu:
40

 

a) Mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan 

b) Mengidentifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik anak usia dini 

c) Mengembangkan indikator setiap kompetensi agar 

relevan dengan perkembangan dan kebutuhan anak usia 

dini 

d) Menata struktur organisasi dan mekanisme kerja yang 

jelas menjalin kerja sama antara para guru dan tenaga 

kependidikan lain dalam pembelajaran dan permainan 

e) Merekrut tenaga kependidikan yang memiliki 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

f) Melengkapi sarana dan prasarana belajar dan bermain 

yang memadai, seperti perpustakaan, lingkungan 

sebagai sumber belajar, perlengkapan bermain dan 

perlengkapan administrasi, serta ruang pembelajaran 

yang memadai 

Berdasarkan definisi di atas, maka mudahnya 

pengorganisasian dapat diartikan sebagai upaya yang 
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dilakukan oleh kepala Pendidikan Anak Usia Dini dalam 

membagi dan mengatur tugas pokok dan fungsi pendidik,  

Pendidikan Anak Usia Dini serta staf dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran KB, TK/RA. Dengan 

demikian, tujuan dari dilakukannya pengorganisasian 

adalah membantu Stakeholders  Pendidikan Anak Usia 

Dini, khususnya pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan 

staf bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan. Hal ini diharapkan 

dapat mewujudkan tujuan belajar dengan cara lebih efektif, 

efisien dan ekonomis dalam pembelajaran aktif, kreatif, 

efektif dengan metode bercerita. 

b. Penggerakan (Actuating) 

Fungsi penggerakan merupakan gerak 

pelaksanaan dari kegiatan perencanaan dan 

pengorganisasian. Penekanan dari penggerakan proyek 

adalah penciptaan kerja sama antara anggota-anggota 

kelompok serta peningkatan semangat kerja keseluruhan 

anggota untuk tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan 

pengarahan dan bimbingan sebagai perwujudan fungsi 

penggerakan dalam manajemen memerlukan penciptaan 

dan pengembangan komunikasi secara efektif dan efisien. 

Fungsi penggerakan adalah bagian dari implementasi 
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pengarahan, tetapi juga biasanya berlangsung secara 

serempak. fungsi-fungsi manajemen tidak dipisahkan satu 

dengan yang lain, karena kesemuanya membentuk mata 

rantai yang bersambung dalam suatu proses pengelolaan 

organisasi.
41

 

Penggerak (actuating) adalah salah satu fungsi 

manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil 

perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah upaya 

untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta 

mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk 

melaksanakan pekerjaan secara bersama. Actuating dalam 

organisasi juga biasa diartikan sebagai keseluruhan proses 

pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian 

rupa sehingga para bawahan bersedia bekerja dengan 

kesungguhan demi tercapainya tjuan organisasi.
42

 

Selanjutnya actuating yang dimaksud dalam 

pendidikan adalah pelaksanaan proses pembelajaran. 

Setelah memiliki perencanaan yang telah ditentukan dan 

strategi yang relevan untuk mencapai rencana dan tujuan itu 

sendiri, guru kemudian dapat mengimplementasikan 
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strategi tersebut. Cara guru mengimplementasikan materi 

dalam pembelajaran misalnya mengajukan pertanyaan, 

menyajikan gambar-gambar, memperagakan, merasakan, 

mengamati, dan melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif 

selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi hal utama 

yang harus ditekankan oleh guru dalam dalam implementasi 

atau pelaksanaan pembelajaran adalah bagaimana guru akan 

membantu siswa untuk meraih sebuah tujuan. Jawaban atas 

pertanyaan tersebut akan menjadi prosedur atau strategi 

pembelajaran yang akan digunakan. Memilih metode yang 

paing sesuai sangat tergantung pada tujuan, latar belakang, 

kebutuhan siswa, materi-materi yang tersedia, serta 

kepribadian, kekuatan dan gaya guru mengajar.
43

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui 

bahwa penggerakan dalam manajemen Pendidikan Anak 

Usia Dini mencangkup kepemimpinan, motivasi, 

komunikasi, serta bentuk-bentuk lain dalam rangka 

mempengaruhi pendidik dan staf Pendidikan Anak Usia 

Dini untuk melakukan aktivitas belajar mengajar sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian 
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mampu mencapai tujuan pembelajaran pada KB, TK/RA 

dengan metode bercerita. 

c. Penilaian 

 Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, 

pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar 

peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, 

pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan 

konsisten. Penilaian mengidentifikasi pencapaian 

kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakakn melalui 

pernyataan yang jelas tentang standart yang harus dan telah 

tercapai sisertai dengan peta kemajuan belajar peserta didik 

dan pelaporan. 

 Secara umum penilaian bertujuan untuk 

memperoleh umpan balik dari kegiatan yang dilaksanakan, 

sebagai informasi untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. 

Di samping itu, penilaian bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas kegiatan yang dilaksanakan sebagai umpan balik 

dan perbaikan program kegiatan berikutnya. Berdasarkan 

uraian tersebut, pada hakikatnya penilaian pendidikan anak 

usia dini diantara yaitu:
44

 

1) Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan 

setelah proses pembelajaran berlangsung; 
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2) Memberikan umpan balik bagi anak didik agar 

mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam 

pencapaian kompetensi; 

3) Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan 

belajar yang dialami anak didik sehingga dapat 

melakukan pengayaan dan remidial; 

4) Memberikan umpan balik bagi guru dalam 

memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber 

belajar yang digunakan dalam pembelajaran; 

5) Bahan pertimbangan bagi guru dalam melakukan 

bimbingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak didik secara optimal; 

6) Bahan pertimbangan guru dalam menempatkan anak 

didik sesuai dengan minat dan kebutuhan; 

7) Memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru; 

8) Memberikan informasi pada orang tua untuk 

melaksanakan pendidikan keluarga yang sesuai dan 

berkesinambungan dengan pembelajaran di Pendidikan 

Anak Usia Dini; 

9) Bahan masukan bagi berbagai pihak dalam pembinaan 

selanjutnya terhadap anak didik; 

10) Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi 

yang bisa dikembangkan anak. 
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11) Menilai program pembelajaran secara berkala dan 

berkesinambungan untuk melihat keefektifan dan 

ketercapaian kompetensi yang dikembangkan. Di 

samping itu, penilaian juga penting untuk melihat 

apakah pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini yang 

dikembangkan sudah dapat mengembangkan potensi 

peserta didik atau belum.
45

 

Penilaian pendidikan anak usia dini dapat dilakukan 

antara lain melalui penilaian unjuk kerja, observasi, catatan 

anekdot, pemberian tugas dan percakapan. Adapun 

percakapan yang dilakukan yaitu percakapan terstruktur 

dan tidak terstruktur. Sebagaimana akan dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Penilaian Unjuk Kerja 

 Penilaian unjuk kerja dilakukan berdasarkan tugas 

anak didik dalam melakukan perbuatan yang dapat diamati, 

misalnya berdoa, bernyanyi, dan berolahraga. 

2. Obsevasi  

Observasi adalah cara pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung 

terhadap sikap dan perilaku anak. Untuk kepentingan 

tersebut, diperlukan pedoman yang pengacu pada indikator 
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yang telah ditetapkan. Menurut cara dan tujuannya, 

observasi  dibedakan  sebagai berikut : 

a. Pengamatan partisipatif, ketika pengamat terlibat daam 

kegiatan sunjek yang diamati 

b. Pemgamatan sistematis, ketika sebelumnya telah diatur 

suatu struktur yang berisikan unsur-unsur tertentu yang 

hendak diamati.  

c. Pengamatan eksperinmental, pengamatan yang 

dilakukan secara nonpartisipatif tetapi sistematif, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan 

dan gejala-gejala sebagai akibat dari sesuatu yang 

disengaja. 

3. Pecakapan 

 Percakapan dilakukan untuk mendapatkan informasi 

tentang pengetahuan atau penalaran anak mengetahui 

sesuatu. Percakapan merupakan pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan komunikasi dengan sumber informasi 

yang dilakukan dengan dialog. Penilaian pecakapan dapat 

dibedakan menjadi percakapan terstruktur dan tidak 

terstruktur. 

a. Peniliaian Percakapan Terstruktur 

Penilaian percakapan terstruktur dilakukan sengaja 

oleh guru dengan menggunakan waktu khusus, dan 
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menggunakan suatu pedoman walaupun sederhana. 

Dalam hal ini aktivitas yang dilakukan yaitu menilai 

pemahaman anak terhadap kemampuan tertentu sperti 

berdoa, bernyanyi, menirukan ucapan guru, membaca 

sajak, puisi dan pantun, menyebutkan nama-nama 

benda yang mempunyai sifat tertentu, menyatakan rasa, 

serta menceritakan tentang percobaan yang dilakukan. 

b. Penilaian Percakapan Tidak Terstruktur 

Pernilaian percakapan tidak terstruktur adalah menilai 

percakapan antara anak dengan guru tanpa 

dipersiapkan terlebih dahulu yang dilakukan pada jam 

istirahat atau ketika sedang mengerjakan tugas. 

Kemampuan yang dapat diungkapkan antara lain, 

mengucapkan salam saat bertamu, berdoa sebelum dan 

sesudah memulai kegiatan, mengenalkan identitas diri, 

mengucapkan kalimat sederhana, menceritakan 

kejadian  di sekitarnya, menggunakan kata ganti “aku”  

atau “saya”, enyebut alamat rumah 

 Selanjutnya, pada tahap penilaian ini guru berusaha 

mengumpulkan informasi untuk menentukan jenis 

pembelajaran apa yang muncul. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan banyak cara, misalnya memberikan tes-

tes, kuis-kuis, mengevaluasi pekerjaan rumah (PR), 
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memperhatikan tanggapan-tanggapan siswa atas pertanyaan 

atau komentar. 
46

 

B. Pendidikan Karakter  

Dalam Islam pendidikan menjadi hal yang sangat 

diutamakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang 

artinya “Sesungguhnya orang pilihan di antara kamu ialah 

yang baik akhlaknya.”  Pendidikan karakter dengan 

memberikan teladan yang baik dengan figur Rasulullah 

SAW sebagai panutan adalah suatu hal yang sangat 

dianjurkan bahkan diharuskan dalam Islam. Oleh karenanya 

jika anak sejak dini sudah dibiasakan untuk mengenal 

karakter positif sesuai dengan tauladan yang diajarkan 

Rasulullah maka ketika dewasa akan tumbuh menjadi 

generasi yang tangguh, percaya diri dan berkarakter kuat.
47

  

Karena periode usia dini terbukti sangat menentukan 

perkembangan kemampuan potensi anak, sepatutnya agar 

pendidikan karakter dimulai dari lingkungan keluarga, 

yakni lingkungan awal pertumbungan anak.
48

 Peran aktif 

orang tua sebagai teladan akan mempengaruhi 

pembentukan karakter anak. Bekal awal berupa karakter 
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yang diperoleh anak di lingkungan keluarga diyakini akan 

memberikan efek bagi anak ketika sudah memasuki 

prasekolah maupun sekolah. Pendidikan karakter di 

lembaga PAUD dapat diimplementasikan secara integral 

dalam pembelajaran. Artinya terdapat perpaduan antar 

sisipan nilai-nilai karakter yang hendak dibangun dengan 

materi pembelajaran. Materi tersebut secara eksplisit dapat 

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi 

pembelajaran nilai-nilai itu tidak hanya pada tataran 

kognitif, namun juga menyentuh pada internalisasi dan 

pengalaman nyata dalam keseharian anak di lingkungn 

masyarakat. 

Pendidikan karakter sebaiknya dilakukan secara 

terintegrasi dan terinternalisasi di seluruh kehidupan 

sekolah, dalam hal ini pada PAUD. Terintegrasi karena 

pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari aspek lain 

dan merupakan landasan dari seluruh aspek, termasuk 

materi pembelajaran. Terinternalisasi karena pendidikan 

karakter harus mewarnai seluruh aspek kehidupan.
49

 

 

Berdasarkan sumber di atas maka lembaga PAUD 
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merupakan lembaga pendidikan pertama yang dapat 

menanamkan nilai-nilai karakter pada anak melalui proses 

pembelajaran yang kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Pendidikan karakter pada anak usia sebagai dini misi utama 

risalah Nabi Muhammad SAW dalam Islam adalah 

penyempurnakan akhlak mulia. Ditegaskan dalam sebuah 

hadis : innama bu’stu liutammima makaarimal Akhlaq. 

Rasulullah dihadirkan ke muka bumi oleh Allah SWT 

sebagai pendidik umat manusia agar berkarakter mulia dan 

fasilitator  penebar untuk alam semesta. Allah 

mendeklarasikan Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk 

yang paling tinggi akhlaknya.
50

 

     Terdapat bermacam-macam definisi tentang 

pendidikan karakter yang dapat dijadikan sebagai rujukan. 

Pedoman pendidikan karakter pada Pendidikan Anak Usia 

Dini, misalnya, pendidikan karakter dimaksudkan sebagai 

upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik. 

Hal tersebut meliputi pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

kebaikan dan kebajikan, kapada Allah Ta’ala, diri sendiri, 

sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi 
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manusia yang berakhlak.
51

  

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan 

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga masyarakat, 

bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. 

Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam fikiran manusia, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika.
52

 

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1. Nilai- nilai karakter yang ditanamkan pada Anak 

Usia Dini  

Dalam tahapan proses pendidikan yang dialami 

anak, sesungguhnya pendidikan karakter dapat ditanamkan 

sejak dini yakni dari usia 0-6 tahun. Nilai nilai pendidikan 

karakter yag dapat ditanamkan pada anak usia dini 
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mencangkup empat aspek, yaitu: aspek spiritual, aspek 

personal/ kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan. 

nilai nilai karakter yang yang dipandang ideal dan sangat 

penting diinternalisasikan ke dalam setiap jiwa anak 

mencangkup beberapa hal diantaranya : 

- Kecintaan 

terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa 

- Kejujuran 

- Disiplin 

- Toleransi dan 

cinta damai 

- Percaya diri 

- Tolong menolong, 

kerjasama, dan 

gotong-royong 

- Tanggung jawab 

- Kerja keras 

- Kepemimpinan dan 

keadilan 

- Kreatif 

- Rendah hati 

- Peduli lingkungan 

- Cinta bangsa dan 

tanah air
53

 

 

2. Prinsip Pendidikan Karakter 

 Dalam pandangan Islam dimana Rasulullah 

dijadikan simbol atau figur keteladanan terdapat beberapa 

prinsip yang dapat dijadikan pelajaran oleh tenaga pengajar 

dari tindakan Rasulullah dalam menanamkan rasa keimanan 
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dan akhlak terhadap anak, yaitu :
54

 

a. Fokus: ucapannya ringkas, langsung pada inti 

pembicaraan tanpa ada kata yang memalingkan diri dari 

ucapannya, sehingga mudah dipahami 

b. Pembicaraannya tidak terlalu cepat sehingga dapat 

memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk 

menguasainya 

c. Repetisi: senantiasa melakukan tiga kali pengulangan 

pada kalimat-kalimatnya supaya dapat diingat atau 

dihafal  

d. Memberikan contoh langsung, contoh: berkata jujur, 

berkata yang sebenarnya kepada siapapun 

e. Memperhatikan keragaman anak: sehingga dapat 

melahirkan pemahaman berbeda dan tidak terbatas satu 

pemahaman saja, dan dapat memotivasi anak untuk 

terus belajar tanpa dihinggapi perasaan jemu 

f. Memperhatikan tiga tujuan moral, yaitu: kognitif, 

emosional, dan kinetik 

g. Memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak 

(aspek psikologis/ ilmu jiwa) 

h. Menumbuhkan kreatifitas anak, dengan cara 
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mengajukan pertanyaan, kemudian mendapat jawaban 

dari anak yang diajak bicara 

i. Berbaur dengan anak-anak, masyarakat dan lain 

sebagainya, tidak ekslusif/ terpisah seperti makan 

bersama dan berjuang bersama. 

j. Aplikatif: Rasulullah langsung memberikan tugas 

kepada anak yang berbakat. Misalnya, setelah Abu 

Mahdzurah menjalani pelatihan adzan dengan sempurna 

yang sebut dengan ad-Daurah at-Tarbiyah. 

3. Pendidikan Karakter untuk Anak usia Dini 

 Pendidikan karakter untuk usia dini disesuaikan 

dengan perkembangan moral pada anak. Pada tahap awal 

anak belum mengenal aturan, moral, etika, dan susila. 

Kemudian berkembang menjadi individu yang mengenal 

aturan, moral, etika dan susila dan bertindak sesuai aturan 

tersebut. Pada akhirnya moral, aturan, etika dan susila ada 

dalam diri setiap anak di mana perilaku ditentukan oleh 

pertimbangan moral dalam dirinya bukan aturan atau oleh 

keberadaan orang lain; meskipun tidak ada orang lain, 

mereka malu melakukan hal-hal yang tidak etis, susila, dan 

moral. Jadi, untuk anak Kelompok Bermain dan TK, 

perkembangan moral anak umumnya pada tahap premoral 

dan moral realisme. Pada tahap ini ada banyak aturan, etika, 
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dan norma yang anak tidak tahu dan anak belum bisa 

memahaminya. Untuk itu pendidikan karakter di TK/ RA 

baru dalam tahap pengenalan dan pembiasaan perilaku 

sesuai norma, etika, dan aturan yang ada.
55

 

4. Pengembangan Karakter dalam Pendidikan Anak 

Usia Dini 

 Pengembangan karakter untuk anak usia dini 

dilakukan melalui pembiasaan dan melalui kegiatan inti. 

Pengenalan pembiasaan dilakukan melalui kegiatan 

keseharian, seperti mencuci tangan dan berdoa sebelum dan 

sesudah makan, berkata jujur, suka tolong menolong 

sesama teman, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 

Peran guru di dalam pendidikan karakter memiliki peran 

penting. Bukan hanya mengajarkan anak mengenal 

karakter, tetapi memberi contoh dan membantu anak 

melakukan karakter dalam bentuk perbuatan yang aik 

karena anak suka memodelkan apa yang dilakukan 

gurunya.
56

 

 

5. Strategi Pendidikan Karakter 

 Dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah 
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terdapat tiga aspek untuk diperhatikan, yaitu prinsip, proses 

dan praktiknya. Dalam menjalankan prinsip, nilai-nilai 

yang diajarkan harus termanifestasikan dalam kurikulum 

sehingga semua siswa disekolah faham benar tentang nilai-

nilai tersebut dan mampu menerjemahkannya dalam 

perilaku nyata. Untuk itu diperlukan sebuah pendekatan 

yang harus diterapkan di seluruh komponen sekolah, 

yaitu:
57

  

a. Sekolah harus dipandang sebagai lingkungan yang 

diibaratkan seperti pulau dengan bahasa dan budayanya 

sendiri. Sekolah juga harus memperluas pendidikan 

karakter bukan saja kepada guru, staf, dan siswa, tetapi 

juga kepada keluarga, lingkungan masyarakat. 

b. Dalam menjalankan pendidikan karakter sebaiknya: a) 

pengajaran tentang nilai-nilai berhubungan dengan 

sistem sekolah secara keseluruhan; b) diajarkan sebagai 

subjek yang tidak berdiri sendiri, namun diintegrasikan 

dalam pembelajaran disekolah secara keseluruhan; c) 

seluruh komponen sekolah menyadari dan mendukung 

tema nilai yang diajarkan 

c. Penekanan ditempatkan ketrampilan guru dalam 

merangsang anak agar memahami prinsip nilai ke 
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dalam bentuk perilaku prososial. Dalam pendidikan 

karakter menuju pengembangan akhlak mulia dalam 

setiap diri anak ada tida tahapan strategi yang harus 

dilalui, di antaranya:
58

 

1) Moral Knowing/ Learning to know 

  Tahapan ini merupakan langkah pertama 

dalam pendidikan karakter. Dalam tahapan ini 

tujuan diorientasikan pada penguasaan pengetahuan 

tentang nilai-nilai. Anak harus mampu: a) 

membedakan nilai-nilai akhlak mulia dan akhlak 

tercela; b) memahami secara logis dan rasional 

(bukan doktriner) pentingnya akhlak mulia dan 

bahaya akhlak tercela dalam kehidupan; c) 

mengenal sosok Nabi Muhammad Saw, sabagai 

figur teladan akhlak mulia melalui hadist-hadist, 

sunnah, dan kisah-kisahnya 

2) Moral Loving/ Moral Feeling 

  Belajar mencintai dan melayani orang lain. 

Belajar mencintai dengan cinta tanpa syarat. 

Tahapan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa 

cinta dan butuh terhadap nilai-nilai akhlak mulia. 

Dalam tahapan ini yang menjadi sasaran guru adalah 
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dimensi emosional siswa, hati, atau jiwa, bukan lagi 

akal, rasio, dan logika. Guru menyentuh emosi anak 

sehingga tumbuh kesadaran, keinginan dan 

kebutuhan sehingga anak mampu berkata kepada 

dirinya sendiri, “iya, saya harus seperti itu....” atau 

“saya perlu mempraktekkan akhlak ini....” untuk 

mencapai tahapan ini guru bisa memasukinya 

dengan kisah-kisah yang menyentuh hati, dan 

teladan yang baik. Guru membimbing anak untuk 

terus mempraktekkan perbuatan-perbuatan yang 

baik serta memberikan contoh kepada anak-anak. 

3) Moral Doing/ Learning to do 

  Keberhasilan pembelajaran akhlak, anak 

mempraktikkan nilai-nilai akhlak mulia itu dalam 

perilakunya sehari-hari. Anak menjadi semakin 

sopan, ramah, hormat, penyanyang, jujur, disiplin, 

cinta, kasih dan sayang, adil serta murah hati dan 

seterusnya. Selama perubahan akhlak belum terlihat 

dalam perilaku anak walaupun sedikit, selama itu 

pula pendidik memiliki setumpuk pertanyaan yang 

harus selalu dicari jawabannya. Contoh atau teladan 

adalah guru yang paling baik dalam menanamkan 

nilai. Siapa kita dan apa yang kita berikan. Tindakan 
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selanjutnya adalah pembiasaan dan pemotivasian. 

C. Pembelajaran dengan  Metode Bercerita 

1. Pengertian Metode bercerita 

Metode cerita ialah metode yang mengisahkan suatu 

peristiwa atau kejadian kepada peserta didik. Kejadian atau 

peristiwa tersebut disampaikan kepada peserta didik 

melelui tutur kata, ungkapan, dan mimik wajah yang unik. 

Pendapat lain menyebutkan metode cerita merupakan 

metode pembelajaran yang menggunakan teknik guru 

bercerita tentang suatu legenda, dongeng, mitos, atau kisah 

yang di dalamnya diselipkan pesan-pesan moral atau 

intelektual tertentu,
59

  

Cerita merupakan media yang paling tepat untuk 

menyampaikan pelajaran kepada anak-anak, karena melalui 

media ini si pembawa cerita dapat mengajak anak untuk 

membayangkan perilaku seseorang yang menjadi tokoh 

idola dan menjadi panutannya. Sekarang ini perlu pendidik 

pikirkan cara pengembangan ini agar anak lebih tertarik 

dibanding dengan televisi dan media lainnya. Sering 

melihat cerita lewat berbabagi media seperti majalah, radio, 

televisi, sanggar cerita dan lain-lain. Media diatas belum 
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menjamin berisikan akidah Islamiyah  ada berbagai latar 

belakang dari pembawa cerita tersebut. Oleh karena itu 

yang perlu dipikirkan dan merupakan tugas guru agar cerita 

yang tersampaikan harus mempunyai kandungan positif 

bagi anak-anak yang menyimaknya. .
60

 

Kisah atau cerita memiliki beberapa manfaat. 

Antara lain 1. Kisah atau cerita memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam menarik perhatian pendengar, 2. Kisah 

atau cerita megandung ibrah (pelajaran) dan nasehat, 3. 

Kisah memilki posisi yang sangat berguna dalam 

membentuk kepribadian anak, dan 4. Kisah merupakan 

sarana pendidikan yang efektif.
61

 

2. Kelebihan Metode Bercerita 

Berikut adalah beberapa alasan mengapa cerita 

sangat penting bagi dunia anak-anak :
62

 

a. Bercerita merupakan alat pendidikan budi pekerti yang 

paling mudah dicerna anak, di samping teladan yang 

dilihat anak setiap hari 

b. Bercerita merupakan metode dan materi yang dapat 

diintegrasikan dengan dasar ketrampilan lain, yaitu 
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berbicara, membaca, menulis dan menyimak, tidak 

terkecuali untuk Taman  Kanak-kanak (PAUD) 

c. Bercerita memberikan ruang lingkup yang bebas pada 

anak untuk mengambangkan kemampuan bersimpati 

dan berempati terhadap peristiwa yang meimpa orang 

lain. Hal tersebut mendasari anak untuk memiliki 

kepekaan sossial. 

d. Bercerita memberi contoh pada anak bagaimana 

menyikapi suatu permasalahan dengan baik, bagaimana 

melakukan pembicaraan yang aik sekaligus membri 

pelajaran pada anak bagaimana mengendalikan 

keinginan-keinginan yang dinilai negatif oleh 

masyarakat. 

e. Bercerita memberikan barometer sosial anak, nilai-nilai 

apa saja yang diterima oelh masyarakat sekitar, seperti 

patuh pada perintah oarng tua, mengalah pada adik, dan 

selalu bersikap jujur. Bercerita memberikan ruang gerak 

pada anak , kapan sesuatu nilai yang berhasil ditangkap 

akan diaplikasikan. 

 

f. Bercerita memberikan efek psikologis yang positif bagi 

anak dan guru sebagai pencerita, seperti kedekatan 

emosional sebagai pengganti figur lekat orang tua 
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g. Bercerita memberikan daya tarik bersekolah bagi anak 

karena di dalam bercerita ada efek rekreatif dan 

imajinatif yang dibutuhkan anak usia dini. Kahadiran 

cerita membuat anak lebih Joy in School dan memiliki 

kerinduan sekolah. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

MANAJEMEN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

ANAK USIA DINI DENGAN METODE BERCERITA 

DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER 
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A. Data Umum 

1. Sejarah berdirinya RA Al- Hidayah Sondriyan 

Kendal Ngawi 

Secara kronologis sejarah berdirinya RA Al 

Hidayah dapat dinarasikan sebagai berikut, sejarah 

berdirinya Roudlotul Athfal Al-Hidayah tidak bisa lepas 

dengan sejarah berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Al-

Hidayah sendiri. Sejarah ini diambil dari hasil wawancara 

dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-hidayah Sondriyan 

Kendal Ngawi. Dusun Sondriyan adalah sebuah dusun yang 

terletak di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi. Persisnya ada dikaki gunung Lawu. Masyarakat di 

dusun utamanya bidang pendidikan dan agama masih 

tertinggal dari dusun sekitarnya. Karena daerah ini 

dahulunya merupakan daerah hitam yakni merupakan basis 

daerah PKI (Partai Komunis Indonesia).  

Berangkat dari kondisi tersebut tokoh masyarakat 

yang bernama H. Zainuddin Nawawi dari Majasem 

tergugah ingin mengangkat problema keagamaan 

masyarakat di dusun ini dengan mendirikan masjid (tahun 

1990). Dalam kesehariannya masjid ini dikelola oleh adik 

kandung H. Zainuddin yang bernama Drs. Qomari Nawawi. 
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Pada awalnya respon masyarakat cukup baik dari satu bulan 

sampai tiga bulan. Kelanjutannya kembali lagi pada 

keadaan semula. Sehingga muncul problema baru “ADA 

MASJID TANPA PENGHUNI”. Selanjutnya di datangkan 

ustadz untuk mengajar di masjid ini, awalnya berjalan 

lancar tapi akhirnya kandas di tengah jalan dan kegagalan 

itu terjadi berulang kali dalam perjalanan berdirinya pondok 

pesantren Al- Hidayah ini.  

Pada tahun 1997 H. Zainuddin Nawawi mempunyai 

seorang menantu dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum 

Tambak Beras Jombang  yang bernama H. Khoirul Anam 

Mu’min, SH. Dari sinilah Pondok Pesantren dan Madrasah 

Tsanawiyah itu berawal. Pada bulan November 1997 

dimulai dengan mendirikan TPA dan TPQ. Dalam catatan 

pertama siswa mencapai kurang lebih 95 anak. Dari sinilah 

H. Khoirul Anam Mu’min, SH. Terdorong lebih jauh untuk 

mendirikan Pondok Pesantren lembaga formal sekaligus, 

meskipun di sana-sini terdapat kendala mental maupun 

material. Diambillah “AL-HIDAYAH” sebagai nama 

pondok pesantren dan lembaga formalnya agar masyarakat 

dapat berkonitasi, dan arti “AL-HIDAYAH” itu sendiri 

adalah petunjuk.  
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Dengan adanya TPA dan TPQ pada sore hari beliau 

berinisiatif untuk mendirikan pendidikan formal untuk pagi 

untuk anak-anak maka didirikanlah Roudlotul Athfal pada 

tahun 2005 silam. Dengan harapan masyarakat sekitar 

khususnya anak-anak dapat mendapat pendidikan ilmu serta 

agama dengan baik di kala pagi maupun sore hari.
63

 

2. Letak Geografis 

RA Al- hidayah terletak di Jalan Kendal-Geneng 

KM.2 Sondriyan Majasem desa Majasem Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Meskipun ada 

beberapa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini seperti 

halnya Taman Kanak-Kanak (TK), namun keberadaan  RA 

Al- Hidayah sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar 

desa Majasem ataupun luar desa Majasem dengan ciri khas 

keagamaannya. 
64

 

 

 

3. Sistem Pendidikan 

Masa studi di RA Al- Hidayah adalah selama dua 

tahun. Bagi anak yang mulai sekolah pada usia lima tahun 

maka pada tahap pertama akan masuk pada kelompok kelas 
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A, dan tahun masuk pada kelompok kelas B. RA Al- 

hidayah juga menerima siswa yang datang dari lembaga 

lain untuk melanjutkan pada kelompok kelas B. 

Pada saat ini kurrikulum RA Al-Hidayah Sondriyan 

Kendal Ngawi menggunakan kurrikulum 13 dengan 

menyusun cakupan materi pembelajaran satiap KD yang 

akan disampaikan kepada anak selama setahun melalui 

kegiatan bermain. Cara menyusun dan mengembangkan 

materi pembelajaran dilihat di pedoman penyusunan KTSP. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) 

disusun untuk pembelajaran selama satu minggu. RPPM 

dijabarkan dari program semester. RPPM berisi KD yang 

dipilih, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) adalah 

perencanaan program harian yang dilaksanakan oleh 

pendidik pada setiap hari atau sesuai dengan program 

lembaga. Komponen RPPH, antara lain, tema/sub tema/ 

sub-sub tema, alokasi waktu, hari/ tanggal, kegiatan 

pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup
65

   

4. Profil RA Al- Hidayah Sondriyan Kendal Ngawi 

a. Data Umum Lembaga 
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1) NSM : 1012352101-100 

2) Mana Lembaga : RA AL- Hidayah Sondriyan 

3) Status Lembaga : Swasta 

4) Waktu Belajar : Pagi 

b. Alamat Lembaga 

1) Jalan :  Jalan Kendal-Geneng 

KM.02 Sondriyan 

2) Propinsi :  Jawa Timur 

3) Kabupaten/Kota :  Ngawi 

4) Kecamatan :  Kendal 

5) Desa/Kelurahan :  Majasem 

6) Nomor Telepon :  085735154231 

7) Kode Pos : 63261 

5. Visi, Misi, dan Tujuan RA Al- Hidayah Sondriyan 

Ngawi 

Setiap lembaga atau institusi dalam melaksanakan 

aktifitasnya selalu bertumpu pada garis-garis besar 

kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu garis besar yang 

dijadikan acuan dalam setiap usaha yang dilaksanakan 

adalah visi, misi dan nilai yang diimplementasikan oleh 

lembaga atau institusi tersebut. 
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Visi dan misi dan nilai RA Al-Hidayah Sondriyan 

Majasem Kendal Ngawi sebagai berikut:
66

 

a. Visi 

“Menyiapkan Generasi Qur’ani, Menyongsong Masa 

Depan Gemilang” 

Indikator : Generasi Qur’ani adalah generasi yang beriman 

dan bertaqwa, yang menjadikan Al-Qur’an  sebagai bacaan 

utama, dan pedoman hidupnya, berakhlak mulia, cerdas, 

terampil, sehat, serta mempunyai rasa tanggung jawab 

moral dan sosial demi masa depan yang gemilang. 

b. Misi 

Adapun misi RA AL-Hidayah Sondriyan Ngawi, 

sebagai berikut: 

1) Membekali anak dengan kemampuan membaca 

Al-Qur’an sedini mungkin 

2) Memberikan teladan yang baik bagi anak 

3) Memotivasi anak untuk menumbuhkan 

kepercayaan diri 

4) Menggali potensi anak 

c. Tujuan  

                   Adapun misi RA AL-Hidayah Sondriyan 

Ngawi, sebagai berikut: 

                                                           
66

 Dokumen, Profil Ra Al-Hidayah Sondriyan Ngawi, 11 Juni 2018   



 

183 

 

1) Agar generasi muslim menguasai Al-Qur’an sejak 

dini 

2) Agar mereka mempunyai dasar-dasar ilmu tentang 

Islam 

3) Agar mereka memiliki akhlak yang mulia 

4) Agar mereka melaksanakan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari 

d. Strategi  

                   Adapun misi RA AL-Hidayah Sondriyan 

Ngawi, sebagai berikut: 

1) Guru membiasakan anak membaca surat-surat 

pendek sebelum masuk kelas 

2) Guru membiasakan contoh dengan pembiasaaan 

yang baik 

3) Membiasakan anak untuk dapat memecahkan 

masalah sendiri 

4) Memfasilitasi anak dengan berbagai sarana 

pembelajaran.
67

  

6. Keadaan Guru dan Karyawan RA Al- Hidayah 

Sondriyan Kendal Ngawi 

Guru mempunyai penanan sangat penting pada 

suatu lembaga pendidikan karena guru terlibat secara 
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langsung dan bertanggung jawab terhadap suksesnya 

kegiatan belajar mengajar (KBM). Jumlah tenaga pendidik 

di RA Al-Hidayah Sondriyan Majasem Kendal Ngawi 

adalah 8 orang. Untuk lebih jelasnya sebagaimana terlampir 

di bawah ini : 

Tabel 3.1  Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

No Jabatan 
Jumlah yang ada Jumlah 

Laki-laki Perempuan  

1. Guru - 8 8 

2. Karyawan  -  
 

7. Keadaan Siswa RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi 

Yang dimaksud siswa di sini adalah yang secara 

resmi menjadi murid di RA Al- Hidayah Sondriyan 

Majasem Ngawi dan terdaftar dalam buku induk sekolah. 

Keadaan murid saat peneliti melakukan penelitian tahun 

pelajaran 2017/2018 berjumlah 62 siswa. adapun 

perinciannya sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Jumlah Siswa-siswa RA Al-hidayah Sondriyan 

Kendal Ngawi : 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

A 1 9 7 16 

A 2 6 9 15 

B 1 8 7 15 

B 2 6 10 16 

Jumlah 29 33 62 
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8. Daftar Sarana dan Prasarana  RA Al- Hidayah 

Sondriyan Ngawi 

Fasilitas pada suatu lembaga pendidikan mutlak 

harus ada dan harus memadai kebutuhan. Fasilitas 

berfungsi untuk kelangsungan pembelajaran sehingga siswa 

yang belajar dapat memndapatkan ilmu yang diharapkan 

oleh pihak lembaga pendidikan dan siswa itu sendiri. 

Adapun sarana-prasarana yang dimiliki RA-Al- Hidayah 

Sondriyan Majasem Kendal Ngawi adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Data Saran Prasarana RA Al- Hidayah Sondriyan 

Kendal Ngawi: 

No Jenis prasarana Jumlah Baik 
Rusak 

ringan 

1. Ruang kelas 4    

2 Ruang bermain 1    

3 Ruang guru 1    

4 Ruang TU 1    

5 Tempat beribadah 1    

6 Jamban 2    

7 Gudang    

8 Sarana bermain 6    

9 Alat peraga 4    
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10 Komputer dan LCD 1    

 

B.  Data Khusus  

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasu,ber, 

dan dilengkapi dengan dokumentasi serta observasi atau 

pengamatan, dapat diketahui manajemen pembelajaran 

merupakan faktor penting untuk menentukan keberhasilan 

proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Oleh 

karena itu, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap 

manajemen pembelajaran akan dapat mendorong 

peningkatan kualitas pendidikan.  

 

 

 

 

1. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia 

Dini dengan Metode Bercerita dalam 

Pengembangan Karakter di RA Al- Hidayah 

Sondriyan Ngawi 

Perencanaan pembelajaran merupakan hal penting 

untuk memulai kegiatan pembelajaran dan mempengaruhi 

proses keberhasilan pendidikan. Perencanaan pembelajaran 

berkaitan dengan kemampuan untuk membuat keputusan 

tentang pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian 
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pebelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah tugas 

penting guru untuk mempertimbangkan tentang siapa 

mengerjakan apa, kapan dilaksanakan dan bagaimana 

melaksanakannya, di mana akan disampaikan, bahan apa 

saja yang akan diperlukan untuk menjadi penunjang 

pembelajaran. 

Tentang perencanaan pembelajaran dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan ibu Rumi mengakatan : 

Perencanaan pembelajaran dengan metode bercerita 

dalam pengembangan karakter ini bermula pada 

keresahan guru tentang perilaku anak yang 

terkadang misal, berkata kasar, mudah emosi, dan 

kurang peka terhadap lingkungan. berangkat dari hal 

tersebut maka dewan guru memusyawarahkan 

bagaimana cara mengenalkan pada peserta didik 

tentang akhlak mulia, tanpa adanya pemaksaan. 

Maka dari itu muncullah ide untuk menjadikan 

media cerita untuk mengenalkan anak pada apa itu 

akhlak mulia, serta macam-macamnya. Tidak 

banyak misal tentang tolong-menolong, jujur, 

disiplin, tidak mudah marah, sabar. 
68

 

 

Bentuk  persiapan pembelajaran dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

ibu Ema mengatakan: 
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Perencaan pembelajaran dengan metode bercerita 

dalam pengembangan dilakukan dengan persiapan 

secara terperinci sesuai dengan tujuan dalam 

mengenal akhlak yang baik yang disampaikan lewat 

media cerita dan peragaan serta teladan yang 

dicontohkan oleh pendidik.
69

 

 

Tahapan-tahapan dalam perencanaan pembelajaran 

dengan metode bercerita dalam pengembangan karakter di 

RA Al-Hidayah, Ibu Nurul  mengatakan : 

Perencanaan pembelajaran dimulai dengan 

menentukan langkah apa saja yang akan 

disampaikan saat pembukaan, inti, dan penutup, 

kedua penyiapan media apa saja yang dibutuhkan 

misal seperti buku cerita sesuai dengan tema, alat 

peraga yang menunjang pemahaman anak pada 

materi, atau aplikasi dari materi yang diajarkan. 

Misal setelah disampaikan cerita tentang kesabaran, 

anak diberi tugas unjuk kerja finger painting dibagi 

masing kelompok lima orang per kelompok 

diberikan lima macam pewarna, dari kegiatan 

tersebut anak harus bersabar  menunggu ketika 

pewarna yang ia inginkan dipakai oleh teman yang 

lain. 
70

 

 

Salah satu aplikasi pembelajaran yang direncanakan 

pada pembelajaran dengan metode bercerita dalam 
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pengembangan karakter di RA Al-Hidayah Sondriyan 

Ngawi, Nikmatul mengatakan:  

Dalam aplikasi dilapangan terkadang misal hanya 

dengan buku cerita tanpa penghayatan oleh guru 

yang menyampaikan juga akan membuat anak ramai 

sendiri. Oleh karena itu perlu adanya penghayatan, 

atau alat peraga dan permainan untuk menguji 

pemahaman anak terhadap materi, misal kejujuran 

dalam cerita yang disampaikan setelah itu diadakan 

lomba mengambil bola setiap anak dianjurkan untuk 

mengambil satu bola saja tidak boleh lebih, nah dari 

sini dapat dinilai sikap jujur sekaligus disiplin atas 

perintah guru.
71

 

 

Dalam perencaanan penyampaian pembelajaran 

dengan metode bercerita dalam pengembangan karakter, 

ibu Fitri  mengatakan bahwa: Rencana pembelajaran khusus 

untuk metode bercerita ini biasanya dimasukkan pada 

bahasa, sosial, dan keagamaan dalam penyampaiannya 

terhadap anak. 
72

 

Program pembelajaran yang sudah direncanakan 

harus dibuat secara bertahap, sehingga program yang ada 

akan berjalan sesuai dengan tahapannya baik secara harian, 

mingguan, maupun semesteran yang menjadi pedoman 
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dalam pembelajaran. Hal ini adapat dijelaskan sebagai 

berikut :
73

 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Semester (RPPS), 

beirisi tentang daftar tema dan sub tema dalam satu 

semester, serta kompetensi dasar yang dipilih pada 

tema tersebut, termasuk alokasi waktu setiap tema 

dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan 

yang bersifat fleksibel 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan 

(RPPM), merupakan rencana kegiatan yang disusun 

untuk pembelajaran selama satu minggu. Diturunkan 

dari program semester yang berisikan tentang sub 

tema, muatan/materi pembelajaran dan rencana 

kegiatan. Muatan/ materi pembelajaran dikembangkan 

dari KD dan dihubungkan dengan tema/sub tema yang 

dipilih. 

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), 

didalamnya terpilih beberapa kegiatan yang ada di 

RPPM, disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran 

yang digunakan oleh lembaga, kegiatan harian berisi 

tentang pembuka, inti dan penutup pembelajaran. 
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2. Pengorganisasian Pembelajaran Pendidikan Anak 

Usia Dini dengan Metode Bercerita dalam 

Pengembangan Karakter di RA Al- Hidayah 

Sondriyan Ngawi 

Proses pengorganisasian pembelajaran pendidikan 

anak usia dini dengen metode bercerita dalam 

pengembangan karakter di RA Al-Hidayah ibu Siti sebagai 

kepala sekolah mengatakan : 

Pengorganisasian pembelajaran dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter yaitu 

dengan pembagian tugas yang dilaksanakan pada 

rapat sebelum tahun ajaran baru maupun semester 

baru dimulai. Semua dibagi sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Misal ada guru yang 

ahli dalam bercerita ada juga yang ahli dalam 

penyajian game yang disesuaikan dengan materi 

yang disampaikan.
74

 

 

Dengan adanya tindakan pengorganisasian yang 

telah dilaksanakan oleh kepala sekolah, ibu Dewi 

mengatakan: 

Setelah adanya perencanaan biasanya kepala 

sekolah menindaklanjuti dengan pengorganisasian, 

berupa pembagian tugas bagi guru-guru dalam 

mengajar. Dengan adanya pengorganisasian tersebut 

maka dewan guru segera memetakan materi-materi 
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dalam pembelajaran sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibentuk.
75

 

 

Ibu Rumi menambahkan, dengan mengatakan: 

Pengorganisasian pembelajaran pada metode cerita 

yang mana didalamnya terdapat muatan-muatan 

karakter mulia bagi anak biasanya dimasukan dalam 

bidang bahasa, lalu ditunjang dengan penyampaian 

cerita pada anak dengan penghayatan guru dalam 

menyampaikan, suara menyerupai tokoh yang 

diceritan sehingga anak akan tidak mudah jenuh 

ketika mendengar cerita tersebut.
76

 

 

 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia 

Dini dengan Metode Bercerita dalam 

Pengembangan Karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi 

Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru RA 

Al-Hidayah Sondriyan Ngawi sesuai dengan acuan umum 

yang terdiri dari tiga tahap, di antaranya :
77

 

a. Pendahuluan  

Pada tahap pendahuluan guru telah melakukan 

pembiasaan untuk senantiasa berdoa bersama sebelum 
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melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Setelah itu 

mengadakan absensi kehadiran anak, serta bercakap-cakap 

tentang materi yang telah disampaikan dihari yang lalu 

b. Kegiatan Inti 

Pada tahap kegiatan inti guru di RA Al-Hidayah 

melakukan serangkaian aktivitas pembelajaran bersama 

peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Sumber pembelajaran dengan metode bercerita dalam 

pengembangan karakter ini adalah buku cerita dongeng, 

legenda, maupun kisah Nabi, Rasul dan sahabat Rasul. 

Setelah materi tersampaikan, untuk menunjang pemahaman 

anak maka diadakannya unjuk kerja terkait dengan materi 

yang diajarkan. 

c. Kegiatan Akhir 

Pada tahap kegiatan akhir guru selalu memberikan 

penguatan atau kesimpulan tentang pembelajaran yang 

sudah dilaksanakan. Pemberian penguatan atau kesimpulan 

tentang materi pembelajaran kepada anak akan berguna 

untuk memberikan pemahaman yang lebih terkait 

pembahasan selama proses pembelajaran, hal ini 

dikarenakan ada sebagian anak baru dapat memahami 

pelajaran setelah mendengar kesimpulan dari guru. 
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Dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan 

metode bercerita di RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi, ibu 

Fitri mengatakan: 

Pelaksanaan pembelajaran dengan metode bercerita 

dalam pengembangan karakter, yaitu dengan 

percakapan sebelum memulai cerita, percakapan 

tersebut merupakan awal untuk mengetahui dan 

menarik anak untuk mendengarkan cerita yang akan 

disampaikan, adapun percakapan tersebut 

disampaikan dengan menghubungkan materi yang 

akan disampaikan dengan pengalaman yang dialami 

anak dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu guru 

mulai menceritakan tema yang sudah direncanakan. 

Guru memberikan kebebasan untuk anak dalam 

menanggapi materi yang tersampaikan. Barulah 

setelah itu ada kegiatan pemberian tugas, berupa 

unjuk kerja maupun game yang disesuaikan dengan 

materi yang disampaikan.
78

 

 

Variasi pembelajaran dengan metode bercerita 

dalam pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi, ibu Nurul mengatakan: 

Pada hari itu ada kakek dari dari seorang siswa 

meninggal sehingga tidak masuk sekolah. Dari sini 

dapat diambil cerita spontan misalnya, dengan 

menyampaikan pertanyaan pertama-tama mengapa 

Si A tidak masuk maka anak akan menjawab bahwa 

kakeknya meninggal. Nah muncullah pertanyaan 

selanjutnya misal taukah kalian apakah yang disebut 
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dengan meninggal, dengan mengenalkan kuburan 

dipedam dalam tanah, sendirian tidak ada ayah dan 

ibu, gelap tidak ada lampu, didatangi malaikat dan 

ditanya siapa Tuhanmu ?, anak yang malas mengaji 

dan sholat, suka membantah perintah orang tua dan 

guru, sering marah-marah pada temannya, maka 

ketika ditanya malaikat tidak bisa menjawab, dan 

mendapat pukulan yang sangat sakit. bagi anak yang 

rajin sholat, rajin ngaji, patuh pada orang tua dan 

guru dalam kuburnya akan lapang dan bercahaya, 

ketika ditanya malaikat  bisa menjawab dengan 

baik. Maka dari itu ayo anak- anak berlomba dalam 

kebaikan.
79

 

 

Adapun macam cerita yang disampaikan pada anak 

dalam pengembangan karakter, ibu Nikmatul mengatakan  

Penyampaian dongeng sebagai contoh malin 

kundang, dengan menunjukkan gambar-gambar 

dalam buku tersebut, langsung saja pada pokok 

penyampaian barang siapa yang suka melawan 

perintah ibu dan ketika itu ibu mengutuk kalian 

berubah menjadi tempe misalnya, nah bagaimana 

rasanya tidak bisa sekolah, tidak bisa berjalan, 

bermain. Itu hukuman bagi anak-anak yang tidak 

patuh pada orang tua. Misalnya, ayah mengajak 

anak-anak belajar mengaji, maka belajarlah, jangan 

sampai ayah marah karena kita tidak mau mengaji.
80
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Cerita spontan dalam menyampaian dan 

pemahaman tentang amanah kepada anak, misalnya 

pertama anak telah belajar dan menghafal tentang Asmaul 

Husna, dimana salah satunya adalah Allah yang Maha 

melihat. Dari sini anak yang dibiasakan untuk membawa 

uang tabungan sendiri dan menyerahkan pada guru ketika 

disekolah. Maka anak-anak harus menyerahkan uang 

tabungan tersebut pada ibu guru, dan bukan untuk dibelikan 

jajan disekolah, karena apa Allah Maha Melihat ketika 

orang tua tidak tahu tapi  Allah tahu. Maka anak-anak akan 

berdosa bila melakukan hal tersebut. 
81

 

Untuk menarik anak dalam meode bercerita ibu Siti 

mengatakan: 

Untuk menarik anak bercerita tidak melulu 

menggunakan buku berita namun disini juga 

menggunakan buku cerita pop up vabel yang berisi 

tentang cerita karakter hewan dimana didalamnya 

terdapat kisah persahabatan yang baik, kehidupan 

saling tolong-menolong, serta berbagi antara satu 

dengan yang lain.
82

 

 

Cara sederhana dalam mengajak memahami tentang 

karakter baik dalam kehidupan sehari-hari, ibu Dewi 

mengatakan: 
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Dengan bermacam-macamnya karakter anak, 

sebagai guru saya sering mengambil tentang cerita 

yang bisa dilihat dan diingat anak misal cerita hari 

itu, atau hari sebelumnya. Misal ketika saat belajar 

salah satu dari mereka yang marah-marah lalu 

menangis karena dia tidak dengan mudah 

memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru, 

nah disini pada hari kemarin juga terjadi hal serupa 

yang dimana anak marah lalu menangis akhirnya 

mengganggu teman lain, dan pekerjaan yang 

diberikan ibu guru tidak lekas selesai karena dia 

menangis. Oleh karena itu ketika ibu guru 

menerangkan anak-anak silahkan duduk rapi dan 

mendengarkan, bagi siapa yang belum paham maka 

silahkan angkat tangan dan bertanya maka ibu guru 

akan segera memberikan pengertian terhadap anak-

anak.
83

 

 

Macam-macam karakter mulia yang dapat 

disampaikan pada anak, ibu Rumi mengatakan: 

Kisah Rasulullah dapat disampaikan pada anak 

misal tentang empat sifat Rasul, shidiq (jujur), 

amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan 

kebaikan), fatonah (cerdas). Tentang tabligh bagi 

anak-anak dikenalkan untuk berkata dengan 

perkataan yang baik, tidak berbohong, tidak 

mencela sesama teman, ataupun marah-marah.
84

 

 

Ibu Ema menambahkan tentang cerita spontan, 

mengatakan: 
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Mengenalkan pada anak tentang kesabaran, anak-

anak diajak guru untuk mengingat kejadian ketika 

antri mengambil makan buah pada hari kamis, anak-

anak diwajibkan antri dengan berbaris rapi, apabila 

ada yang saling dorong karena tidak sabar maka apa 

yang terjadi, maka akan ada teman yang terjatuh 

sakit dan menangis maka tidak tertiblah sudah 

antrinya. Maka agar cepat sampai maka anak-anak 

harus sabar mengantri.
85

 

 

Cerita tentang tolong menolong dapat diambil 

ketika anak-anak bermain bola dihalaman sekolah. Ketika 

ada salah satu teman yang terjatuh maka yang harus 

dilakukan diam saja atau menolongnya, maka akan berfikir 

nah.. maka guru menerangkan dan mengarahkan pada anak 

bahwa tolong-menolong adalah perbuatan yang baik. Allah 

Subhanahu Wata’ala selalu menyayangi anak-anak yang 

mau berbuat baik. Maka siapa yang mau disayang Allah 

maka kita harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan.
86

 

Dalam mengenalkan kejujuran dengan bercerita, ibu 

Nurul  mengatakan: 

Mengenalkan anak pada kejujuran yaitu dengan 

misal menyampaikan salah satu dongeng yaitu Si 

Kancil yang suka mencuri timun. Dengan membuka 

pertanyaan kira-kira mencuri itu perbuatan baik atau 

tidak? Mencuri itu mengambil barang milik teman 
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tanpa meminta izin kepada pemiliknya, maka 

sabagai guru akan memberikan penjelasan bahwa 

mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Lawan 

dari perbuatan tersebut adalah jujur, apabila kita 

ingin meminjam barang teman maka alangkah 

baiknya kita meminta izin kepada pemilik barang 

tersebut.
87

 

 

 

4. Penilaian Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

dengan Metode Bercerita dalam Pengembangan 

Karakter di RA Al- Hidayah Sondriyan Ngawi 

Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui 

pencapaian perencanaan pembelajaran yang telah 

dirumuskan, diorganisasikan, dan direalisasikan dalam 

pelaksanaan pembelajaran telah tercapai atau belum. D isisi 

lain dapat dipahami penilaian merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat dan 

mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari 

kegiatan yang telah direncanakan. 

Bentuk penilaian pembelajaran dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter di RA Al- Hidayah 

Sondriyan Ngawi dapat dibagi menjadi beberapa macam 

penilaian yang dilaksanakan di dalamnya. Penilaian 
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dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, ujian tengah 

semester dan akhir semester. 

Sistem penilaian pembelajaran yang digunakan di RA 

Al- Hidayah ini dilakukan setiap hari. Setelah pembelajaran 

dilakukan percakapan terstruktur maupun tidak terstruktur, 

unjuk kerja, observasi yang disajikan dalam bentuk 

pelaporan maupun nilai harian anak. 

Efektifitas pembelajaran tidak dapat diketahui tanpa 

melalui penilaian hasil belajar anak. Terkait dengan 

penilaian pembelajaran peneliti memperoleh jawaban dari 

hasil wawancara dengan ibu Fitriyana menyatakan bahwa : 

Penilaian hasil belajar menggunakan penilaian 

berbasis kelas dan luar kelas karena anak-anak 

terkadang melakukan kegiatan diluar kelas pula. 

Dalam penilaian tersebut memuat ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotrik. Dalam hal ini bentuk 

penilaian yang digunakan adalah penilaian proses 

dan penilaian hasil. 
88

 

 

Dikatakan oleh ibu Rumi mempunyai cara yang 

sedikit berbeda dalam penilaian pembelajaran anak. Dalam 

wawancara menjelaskan:  

Saya melakukan penilaian pembelajaran sejak 

pertama kali pembelajaran. Pada awalnya saya akan 

membuka pertanyaan tentang materi yang saya 
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ajarkan, untuk mengetahui pengetahuan anak 

tentang materi yang saya sampaikan. Selain itu 

setiap selesai pembelajaran saya akan bertanya 

tentang apa sajakah pelajaran yang telah mereka 

dapat selama belajar disekolah.
89

 

 

Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat 

dilakukan melalui program secara mandiri yang dilakukan 

oleh guru atau berdasarkan pada aturan pemerintah dengan 

melakukan UTS dan UAS, hal itu sebagaimana oleh ibu Siti 

Chotijah sebagai berikut : 

Penilaian pembelajaran yang dilakukan di RA Al- 

Hidayah Sondriyan Ngawi pada prinsipnya tetap 

mengacu pada aturan pemerintah, yaitu dengan 

melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester (UAS), namun pada setiap 

harinya guru juga melakukan penilaian melalui, 

pengamatan, unjuk kerja, dan percakapan terstruktur 

maupun tidak terstruktur.
90

 

  

Penilaian pembelajaran dapat dilaksanakan pada 

saat istirahat, ketika anak bermain bersama teman-

temannya, bagaimana anak bergaul dengan temannya. 

Apabila anak mempunyai jajan, anak bersedia berbagi atau 

tidak ketika ada teman yang meminta. Cara berbicara 
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kepada teman dan ibunya ketika datang ke sekolah  untuk 

membawakan makanan untuknya.
91

 

Pengamatan yang dilakukan ketika anak datang ke 

sekolah ataupun pulang sekolah. Misal ketika datang anak-

anak ada yang datang dengan mobil jemputan sekolah tanpa 

didampingi orang tua, ada juga yang didampingi orang tua. 

Pada saat pulang sekolah anak-anak akan mengantri untuk 

bersalaman dengan guru. Berdasarkan hal ini juga dapat 

dilihat anak-anak yang tertib dan yang tidak. Ketika 

mengambil sepatu pada rak sepatu anak-anak juga 

mengantri, ada yang saling dorong ada juga yang sabar 

menunggu dibelakang lalu mengambil sepatu. Adapun 

anak-anak yang pulang bersama mobil jemputan sekolah 

tanpa didampingi orang tua, atau tetap pulang bersama 

mobil sekolah sekaligus dengan orang tuanya. Pada saat 

pulang sekolah ini dapat dilihat perilaku dari kesabaran 

anak dan kemandiriannya.
92

 

Adapun wawancara dari salah satu wali siswa sebagai 

berikut : 

Dari sekolah dibawakan buku penghubung yang 

diberikan setiap dua hari sekali, dimana guru 

menyampaikan perkembangan anak dari ucapan dan 
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perilaku mereka. Dari buku tersebut orang tua juga 

diminta untuk terus membimbing anak ketika diluar 

sekolah dalam segala ucapan dan tingkah lakunya.
93

 

 

Penilaian pembelajaran dengan metode bercerita 

dalam pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Dengan  melalui 

penilaian proses dan penilaian hasil, adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut:
94

 

Adapun RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi dalam 

menentukan ketuntasan penilaian melalui tiga asspek, yaitu: 

a. Penilaian Proses 

Penilaian proses dilakukan terhadap partisipati 

siswa baik secara individu maupun kelompok selama proses 

pembelajaran di dalam ataupun luar kelas berlangsung. 

Standart yang digunakan di dalam penilaian prose dapat 

dilihat dari ketertiban siswa secara aktif, sopan-santun 

terhadap guru, mental maupun sosial dalam proses 

pembelajaran, menunjukkan semangat yang tinggi dan rasa 

percaya diri sendiri. Penilain proses dalam bidang kognitif 

bisa dilakukan dengan adanya test tulis berupa unjuk kerja 

setelah materi diberikan atau ulangan terprogram seperti 

ujian tengah semester maupun akhir semester. 
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Adapun RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi dalam 

menentukan ketuntasan penilaian melalui tiga aspek, yaitu : 

1) Aspek kognitif, penilaian kognitif dilakukan dengan 

adanya test tulis. Tugas setelah materi tersampaikan, 

latihan terprogram serta ulangan tengah dan akhir 

semester. 

2) Aspek psikomotorik, penilaian psikomorik ini dapat 

dinilai sesuai materi dan metode yang digunakan, misal 

metode bekerja kelompok, maka akan terlihat 

bagaimana tingkat perhatian anak terhadap pelajaran, 

keberanian mengungkapkan pendapat. 

3) Aspek afektif, penilaian ini mencapkup kehadiran, 

kesopanan, kerajinan, kedisiplinan, cara bergaul 

sesama teman.  

Kolom penilaian diisi dengan kategori yaitu, 1 (BB) 

artinya belum berkembang: bila anak melakukan kegiatan  

harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru, 2 

(MB) artinya mula berkembang: bila anak melakukan 

kegiatan masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru, 3 

(BSH) berkembang sesuai harapan: bila anak sudah dapat 

melakukan kegiatan secara mandiri dan konsisten tanpa 

harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru, 4 (BSB) 

artinya berkembang sangat baik: bila anak sudah dapat 
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melakukan kegiatan secara mandiri dan sudah dapat 

membantu temannya yang belum mencapai kemampuan 

sesuai indikator yang diharapkan.
95

 

 

b. Penilaian Hasil 

Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

terjadi perubahan tingkah laku positif pada diri peserta 

didik seluruhnya atau sebagian besar. Dalam melaksanakan 

penilaian hasil dilakukan pada keseharian, ulangan tengah 

dan akhir semester. Penyelenggaraannya berguna untuk 

mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh 

mengenai pemahaman dan ketuntasan belajar. Dalam 

penilaian hasil ini dilakukan dengan berbagai cara : 

1) Pertanyaan lisan di dalam dan luar kelas 

2) Latihan harian sesuai dengan materi yang telah 

disampaikan 

3) Tugas individu, tugas ini diberikan pada siswa lewat 

buku paket, buku tulis, dan buku gambar  yang dimiliki 

masing-masing siswa 

4) Ulangan semester yaitu ujian yang dilakukan pada 

akhir semester 
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BAB IV 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

DENGAN METODE BERCERITA DALAM 

PENGEMBANGAN KARAKTER 

 

Memperhatikan dan menelaah hasil paparan data 

pada bab sebelumnya maka secara garis besar berisi tentang 

perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, 

penggerakan atau pelaksanaan pembelajaran dan penilaian 

pembelajaran di RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi. 

Berdasarkan hasil temuan yang dipaparkan pada Bab III, 

peneliti berupaya untuk melakukan sebuah analisis dari 

hasil penelitian yang terkait dengan manajemen 

pembelajaran pendidikan anak usia dini dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi. Analisis ini dilakukan dengan melihat 

fakta-fakta dan temuan di lapangan sebagaimana yang telah 
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dipaparkan di Bab III, serta akan membandingkan dengan 

teori terkait dengan manajemen pembelajaran pendidikan 

anak usia dini yang dilakukan di RA Al-Hidayah Sondriyan 

Ngawi. Peneliti akan memfokuskan pembahasan sesuai 

dengan 4 fokus masalah yaitu perencanaan, pengorgani 

sasian, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan 

metode bercerita dalam pengembangan  karakter. 

A. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia 

Dini dengan Metode Bercerita dalam 

Pengembangan Karakter di RA Al- Hidayah 

Sondriyan Ngawi 

Perencanaan pembelajaran dengan metode bercerita 

dalam pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi, pada kesehariaanya telah ada pedoman 

pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harian. Adapun 

sistematikanya yaitu terdapat sub tema, kemudian guru 

memilih metode yang tepat bagi pembelajaran, rincian 

langkah-langkah dari mulai pembukaan, inti, dan akhir 

pembelajaran. Selain itu guru menyiapkan alat peraga 

apabila diperlukan untuk menunjanbg pemahaman anak. 

Adapun guru yang mempunyai variasi dalam mengajar 

yang tidak selalu mengacu pada buku, namun 
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dikombinasikan dengan game untuk membuat siswa agar 

tidak mudah bosan dan mudah dipahami oleh anak.  

Pernyataan di atas sesuai dengan sesuai dengan 

pengertian perencanaan yaitu : 

1. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan 

secara sistematis berbagai kegiatan yang hendak 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu 

2. Perencanaan merupakan suatu merupakan suatu proses 

kegiatan pemikiran yang sistematis terkait dengan apa 

yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, 

langkah-langkah, metode, dan pelaksanaan yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan 

pencapaian tujuan yang dirumuskan secara rasional dan 

logis serta berorientasi ke depan. 

3. Perencanaan merupakan penetapan tujuan, kebijakan, 

prosedur, anggaran, dan program dari suatu 

organisasi.
96

 

  Dalam peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 

tantang Standart Nasional Pendidikan khususnya standart 

proses pasal 20 menjelaskan bahwa perencaana proses 

pembelajaran silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran 
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yang memuat tentan tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar.
97

 

Pendapat penyebutkan bahwa perencaan 

pembelajaran adalah penentuan serangkaian tindakan untuk 

mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Dalam 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif, perencanaan berkaitan 

dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi 

lembaga khususnya pembelajaran aktif, kreatif, efektif 

dengan metode bercerita dalam pengembangan karakter.
98

 

B. Pengorganisasian Pembelajaran Pendidikan Anak 

Usia Dini dengan Metode Bercerita dalam 

Pengembangan Karakter di RA Al- Hidayah 

Sondriyan Ngawi 

Pengorganisasi pembelajaran dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 

Sondriyan Ngawi, diawali denga rapat koordinasi 

menjelang awal tahun ajaran baru maupun awal semester 

yang dipimpim oleh kepala sekolah yakni berangkat dari 

perencanaan pembelajaran yang telah dibentuk. Untuk 
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mencapai tujuan dari rencana pembelajaran tersebut maka 

kepala sekolah mengadakan  rapat untuk memetakan guru-

guru sesuai dengan bidang kemampuannya dalam 

mengajar. Setelah adanya pembagian tugas oleh kepala 

sekolah selanjutnya guru mulai mengatur proses 

pembelajaran sesuai dengan pembagian tersebut. 

Ungkapan di atas sesuai dengan fungsi 

pengorganisasian (Organizing) yang merupakan proses 

pembentukan wadah atau sistem dan menyusunan anggota 

dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Jika dikaitkan dengan pendidikan, organisasi 

adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan 

pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses 

pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan 

kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang diinginkan.
99

 

Pendapat lain mengungkapkan bahwa pengorganisasian 

merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dalam 

implementasi manajemen, termasuk manajemen 
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Pendididikan Anak Usia Dini. Definisi pengorganisasin 

dapat diketahui dari pendapat-pendapat berikut :
100

 

1. Terry menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan 

menyusun semua sumber yang diisyaratkan dalam 

rencana, terutama sumber daya manusia sedemikian 

rupa sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

2. Nanang Fattah berpendapat bahwa pengorganisasian 

adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas 

tersebut  kepada orang-orang yang mempunyai keahlian 

dan mengalokasikan sumber daya serta 

mengoordinasikannya dalam rangka efektivitas 

pencapaian tujuan organisasi. 

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian dalam pembelajaran adalah kegiatan 

untuk menindak lanjuti rencana pembelajaran yang telah 

dirumuskan dengan adanya pembagian tugas bagi para 

pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran pada siswa. 

C. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia 

Dini dengan Metode Bercerita dalam 
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Pengembangan Karakter di RA Al- Hidayah 

Sondriyan Ngawi 

Pelaksanaan pembelajaran dengan metode bercerita 

dalam pengembangang karakter yaitu dengan pertama 

adanya kegiatan awal tanya jawab dengan anak terkait 

materi yang telah disampaikan pada hari sebelumnya,  

selanjutnya guru anak mengajak anak untuk bercakap-

cakap tentang materi yang akan disampaikan dengan cara 

menghubungkan dengan pengalaman anak pada kehidupan 

sehari-hari. Kedua pada kegiatan inti penyampaian materi 

dengan metode bercerita ditunjang dengan penghayatan dan 

alat peraga untuk menarik perhatian siswa. Setelah materi 

tersampaikan guru akan menguji pemahaman anak melalui 

kegiatan unjuk kerja maupun game  yang berhubungan 

dengan materi yang disampaikan. Pada akhir pembelajaran 

guru akan melakukan penguatan tentang materi yang telah 

disampaikan dengan membuat kesimpulan dan memberikan 

kebebasan anak untuk mengungkapkan pendapat. 

Ungkapan di atas sesuai dengan actuating dalam 

pendidikan yang berupa proses pembelajaran. Setelah 

memiliki perencanaan yang telah ditentukan dan strategi 

yang relevan untuk mencapai rencana dan tujuan tersebut, 

guru kemudian dapat mengimplementasikan strategi 
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tersebut. Cara guru mengimplementasikan materi dalam 

pembelajaran misalnya mengajukan pertanyaan, 

menyajikan gambar-gambar, memperagakan, merasakan, 

mengamati, dan melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif 

selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi hal utama 

yang harus ditekankan oleh guru dalam dalam implementasi 

atau pelaksanaan pembelajaran adalah: bagaimana guru 

akan membantu siswa untuk meraih sebuah tujuan? 

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi prosedur 

atau strategi pembelajaran yang akan digunakan. Memilih 

metode yang paling sesuai sangat tergantung pada tujuan, 

latar belakang, kebutuhan siswa, materi-materi yang 

tersedia, serta kepribadian, kekuatan dan gaya guru 

mengajar.
101

 

D. Penilaian Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

dengan Metode Bercerita dalam Pengembangan 

Karakter di RA Al- Hidayah Sondriyan Ngawi 

Penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengetahui 

tingkat pemahaman anak terhadap materi yang disampaikan 

oleh guru. Penilaian pembelajaran dengan metode bercerita 

dalam pengembangan karakter di RA Al-Hidayah 
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Sondriyan Ngawi ini diawali dengan adanya kegiatan 

setelah cerita disampaikan. Contohnya dimulai dengan 

penilaian unjuk kerja baik individu maupun kelompok, 

selanjutnya dengan adanya latihan baik ulangan pada 

tengah semester maupun akhir semester dalam aspek 

kognitif anak. Selanjutnya dalam aspek psikomorik dengan 

diadakannya percakapan baik terstruktur maupun tidak 

terstruktur di dalam maupun luar kelas, di mana anak 

mendapat kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. 

Pada aspek afektif guru menilai hari hasil pengamatan 

terhadap anak selama proses belajar mengajar berlangsung 

baik di dalam maupun luar kelas. 

Ungkapan di atas sesuai dengan Penilian pendidikan 

anak usia dini yang dapat dilakukan antara lain melalui 

penilaian unjuk kerja, observasi, pemberian tugas dan 

percakapan. Sebagaimana akan dijabarkan sebagai 

berikut:
102

 

1. Penilaian Unjuk Kerja 

Penilaian unjuk kerja dilakukan berdasarkan tugas 

anak didik dalam melakukan perbuatan yang dapat diamati, 

misalnya berdoa, bernyanyi, dan berolahraga. 

2. Obsevasi  
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Observasi adalah cara pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung 

terhadap sikap dan perilaku anak. Untuk kepentingan 

tersebut, diperlukan pedoman yang pengacu pada indikator 

yang telah ditetapkan. Menurut cara dan tujuannya, 

observasi  dibedakan  sebagai berikut : 

a. Pengamatan partisipatif, ketika pengamat terlibat daam 

kegiatan sunjek yang diamati 

b. Pemgamatan sistematis, ketika sebelumnya telah diatur 

suatu struktur yang berisikan unsur-unsur tertentu yang 

hendak diamati.  

c. Pengamatan eksperinmental, pengamatan yang 

dilakukan secara nonpartisipatif tetapi sistematif, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan dan 

gejala-gejala sebagai akibat dari sesuatu yang disengaja. 

3. Percakapan 

Percakapan dilakukan untuk mendapatkan informasi 

tentang pengetahuan atau penalaran anak mengetahui 

sesuatu. Percakapan merupakan pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan komunikasi dengan sumber informasi 

yang dilakukan dengan dialog. Penilaian percakapan dapat 

dibedakan menjadi percakapan terstruktur dan tidak 

terstruktur. 
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4. Peniliaian Percakapan Terstruktur 

Penilaian percakapan terstruktur dilakukan sengaja 

oleh guru dengan menggunakan waktu khusus, dan 

menggunakan suatu pedoman walaupun sederhana. Dalam 

hal ini aktivitas yang dilakukan yaitu menilai pemahaman 

anak terhadap kemampuan tertentu sperti berdoa, 

bernyanyi, menirukan ucapan guru, membaca sajak, puisi 

dan pantun, menyebutkan nama-nama benda yang 

mempunyai sifat tertentu, menyatakan rasa, serta 

menceritakan tentang percobaan yang dilakukan. 

5. Penilaian Percakapan Tidak Terstruktur 

Pernilaian percakapan tidak terstruktur adalah 

menilai percakapan antara anak dengan guru tanpa 

dipersiapkan terlebih dahulu yang dilakukan pada jam 

istirahat atau ketika sedang mengerjakan tugas. kemampuan 

yang dapat diungkapkan antara lain : 

a. Mengucapkan salam saat bertamu 

b. Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan 

c. Mengenalkan identitas diri 

d. Mengucapkan kalimat sederhana 

e. Menceritakan kejadian  di sekitarnya 

f. Menggunakan kata ganti “aku”  atau “saya” 

g. Menyebut alamat rumah 
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Selanjutnya, pada tahap penilaian ini guru berusaha 

mengumpulkan informasi untuk menentukan jenis 

pembelajaran apa yang muncul. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan banyak cara, misalnya memberikan tes-

tes, kuis-kuis, mengevaluasi pekerjaan rumah (PR), 

memperhatikan tanggapan-tanggapan siswa atas pertanyaan 

atau komentar.  

Penilaian bertujuan untuk mengetahui pemahaman 

siswa dengan berbagai metode penilaian, namun karena 

begitu beragamnya anak maka bervariasilah pula karakter 

mereka. Ada yang rajin dengan tugas-tugas, ada yang 

tertarik dengan game saja. Ada juga yang hanya suka 

bercakap-cakap mengeluarkan pendapat. Terkadang 

merasakan adanya kesulitan ketika kurang persiapan dalam 

pengajaran yang berefek pada pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran.
103
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bagian ini merupakan bagian terakhir dari bagian isi 

tesis. Pada bagian ini  memuat dua sub bab, yaitu 

kesimpulan dan saran. Kedua sub bab tersebut akan 

disajikan secara rinci sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dan 

analisis data yang telah peneliti lakukan terkait dengan 

Manajemen Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

dengan Metode Bercerita dalam Pengembangan Karakter di 

RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi, maka peneliti dapat 

menyimpulkan : 

1. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

dengan Metode Bercerita dalam Pengembangan 

Karakter di RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi, yaitu 

dengan guru berpedoman pada rencana pelaksaanaan 

pembelajaran semester (RPPS), rencana pelaksanaan 
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pembelajaran mingguan (RPPM), dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH). Setelah itu 

mentukan langkah-langkah pembelajaran, metode 

menyampaian dengan bercerita, alat-alat peraga 

sebagai penunjang. selanjutkan penyusunan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan setelah materi 

tersampaikan. 

2. Pengorganisasian Pembelajaran Pendidikan Anak Usia 

Dini dengan Metode Bercerita dalam Pengembangan 

Karakter di RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi, 

dilaksanakan dengan adanya rapat koordinasi 

pembagian tugas oleh kepala sekolah memberikan 

tugas pada guru-guru yang disesuai dengan bidangnya 

untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selanjutnya 

guru mulai mengorganisasikan materi yang telah dibuat 

dan cara penyampaiannya dengan rinci. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

dengan Metode Bercerita dalam Pengembangan 

Karakter di RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi, berawal 

dengan doa, pertanyaan-pertanyaan mengenai materi 

hari kemarin, serta bercakap-cakap tentang materi yang 

akan disampaikan dimana guru menghubungkan 

dengan pengalaman harian anak. Selanjutnya kegiatan 
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ini berupa penyampaian materi dengan metode 

bercerita dan alat penunjang lainnya. Serta kegiatan 

atau game  yang dilaksanakan setelah materi 

tersampaikan. Kegiatan terakhir berupa percakapan, 

sehingga anak dapat bebas mengungkapkan 

pengalaman pembelajaran yang telah mereka alami hari 

itu serta menguatan berupa simpulan oleh guru 

mengenai materi yang disampaikan. 

4. Penilaian Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 

dengan Metode Bercerita dalam Pengembangan 

Karakter di RA Al-Hidayah Sondriyan Ngawi,  

penilaian dilaksanakan setelah materi tersampaikan 

dengan bentuk kegiatan latihan harian, adapun pada 

ulangan tengah semester dan akhir semester untuk 

aspek kognitif. Pada aspek psikomotorik penilaian 

melalui percakapan-percakapan yang dilakukan baik 

didalam maupun luar kelas, keberanian anak dalam 

mengungkapkan pendapat. Pada aspek afektif guru 

menilai melalui pengamatan pada saat pembelajaran 

maupun kegiatan anak di sekolah, tentang perilaku 

anak baik perkataan maupun perbuatan anak. 

B. Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan 

kesimpulan yang telah ditulis, peneliti perlu menyampaikan 

saran demi perbaikan ke depan tentang manajemen 

pembelajaran pendidikan anak usia dini dengan metode 

bercerita dalam pengembangan karakter di RA Al- Hidayah 

Sondriyan Ngawi, sebagai berikut : 

1. Kepada guru, berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti maka alangkah baiknya apabila 

dalam pelaksanaan metode cerita dalam pengembangan 

karakter divariasikan dengan gambar-gambar melalui 

audio visual sehingga anak tidak mudah bosan Serta 

mempunyai berbagai macam kegiatan –kegiatan 

cadangan untuk menarik perhatian anak. Karena ada 

anak-anak yang mudah bosan dengan kegiatan-kegiatan 

yang monoton. 

2. Kepada orang tua, selain arahan dari guru di sekolah 

dalam menindak lanjuti pelaporan perilaku anak di 

sekolah, orang tua diharapkan mampu memotivasi anak 

dan menjadi teladan yang baik bagi anak dalam 

pengembangan karakter 

3. Kepada masyarakat, pada fase kanak-kanak, anak 

mempunyai daya tarik besar dalam menirukan perilaku 

orang sekitar. Maka dari itu diharapkan masyarakat 
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lebih antusias lagi dalam menjadi teladan yang baik 

bagi perkembangan karakter anak. 
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