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ABSTRAK  

Wiwik Yuliyanti. 2018. Meningkatkan Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak melalui 

Metode Mendongeng di TK Islam Al-Falah Kota Jambi. Skripsi. Program Pendidikan 

Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, 

Pembimbing (I) Dr. Drs. H. Hendra Sofyan, M.Si, Pembimbing (II) Fadzlul, S.Psi. 

M.Psi. P.si 

Penelitian ini berlatar belakang bahwa belum optimal anak dalam bertanggung jawab 

dan bersopan santun, belum optimal kegiatan yang mengacu pada mendongeng sehingga 

anak cepat bosan, dan belum optimal kemampuan anak untuk berinteraksi. 

Perkembangan nilai agama dan moral merupakan memiliki kesadaran bahwa setiap 

perilakunya tidak terlepas dari pengawasan allah dan interaksi, suatu hubungan timbal balik 

antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara peserta didik dengan pendidik 

dan seterusnya. Sedangkan Metode mendongeng merupakan kegiatan mendongeng atau 

bercerita adalah satu media komunikasi yang ampuh dalam mentransfer ide atau gagasan 

kepaqda anak dalam sebuah kemasan menarik. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan nilai agama dan moral anak 

melalui metode mendongeng di TK Islam Al-Falah Kota Jambi. Penelitian berfokus pada 

anak Kelompok B TK Islam Al-Falah Kota Jambi yang subjek dalam penelitian ini adalah 

anak usia dini di sentra bermain peran TK Islam Al-Falah Kota Jambi yang berjumlah 20 

anak, 8 laki-laki dan 12 perempuan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas, 

dengan langkah-langkah pada penelitian tindakan yang meliputi penyusunan rencana, 

pelaksanaan tindakan, mengobservasi dan melakukan refleksi terhadap hasil akhir kegiatan. 

Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus masing-masing 3 kali pertemuan. Data hasil penelitian 

ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data diperoleh 

dengan cara mengisi angket dari pengamatan berupa catatan lapangan dan dokumentasi. 

Peneliti ini dalam pengolahan data berkolaborasi dengan guru kelas dalam mengisi lembar 

angket yang telah disediakan dalam setiap pertemuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perkembangan nilai agama dan moral 

anak melalui metode mendongeng di TK Islam Al-Falah Kota Jambi yaitu: dari pratindakan 

25% Siklus I pertemuan ke-1 27%, siklus I pertemuan ke-2 29%, siklus I pertemuan ke-3 

31%. Pada Siklus II peningkatan perkembangan nilai agama dan moral anak sudah mulai 

berkembang yaitu pada Siklus II pertemuan ke-1 52%,  siklus II pertemuan ke-2 54%, siklus 

II pertemuan ke-3 56%. Pada Siklus III peningkatan perkembangan nilai agama dan moral 

anak sudah menunjukkan peningkatan yang sangat baik sehingga mencapai keberhasilan 

yaitu pada siklus III pertemuan ke-1 77%, siklus III pertemuan ke-2 79%, akhirnya siklus III 

pertemuan ke-3 81%  melebihi kriteria nilai ketuntasan yaitu 80%. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan nilai agama dan moral anak melalui 

metode mendongeng di TK Islam Al-Falah Kota Jambi mengalami peningkatan yang sangat 

baik melebihi kriteria keberhasilan 80%, maka penelitian tindakan kelas ini dianggap 

berhasil. 

 

Kata Kunci : Perkembangan Nilai Agama dan Moral, Metode Mendongeng 
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PENDAHULUAN 

Menurut  Mu’awanah dan Hidayah 

(2012:16)  Beragama adalah fitrah yang 

mengalami secara alamiah dan ada yang 

berkembang sesuai kehendak Allah. 

Menurut Wiyani (2013:87) pada masa ini, 

seluruh aspek perkembangan moral yang 

berkaitan dengan aturan dan konvensi 

mengenai apa yang seharusnya dilakukan 

oleh manusia dalam interaksinya dengan 

orang lain. Menurut Latif (2014:3) 

Dongeng adalah salah satu mendukung 

pembelajaran dan pendampingan kepada 

anakPerkembangan moral anak usia dini 

sangat penting untuk dimunculkan sedini 

mungkin sebagai pondasi yang paling 

dasar dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh potensi yang 

dimilikinya, demikian juga dalam proses 

sosialisasi diri dalam lingkungan 

hidupnya. Dengan penerapan nilai moral 

dan emosional pada anak dapat membuat 

anak akan lebih tanggap terhadap 

lingkungan sekitarnya dan mampu untuk 

membantu teman-teman sepermainannya. 

Sehubungan dengan hal diatas, di TK 

Islam Al-Falah Kota Jambi terutama yang 

berusia 5-6 tahun yang subyek dalam 

penelitian ini adalah 20 orang, 8 laki-laki 

dan 12 perempuan yang memliki 

permasalahan yang bervariasi dalam hal 

perkembangan moral di lingkungan 

bermainnya. 

Seperti contoh dalam hal 

mengembalikan mainan setelah anak-anak 

menggunakannya terkadang anak-anak 

masih harus terus diberi pengarahan untuk 

selalu mengembalikan mainan pada 

tempatnya setelah digunakan. Guru harus 

terus mengingatkan ke anak agar setelah 

menggunakan mainan mau 

mengembalikan pada tempatnya semula. 

Guru pun harus menyuruh kepada salah 

satu anak untuk mengembalikan mainan 

setelah menggunakannya dengan tujuan 

agar anak yang lain dapat mencontohnya, 

karena pada dasarnya anak-anak usia dini 

suka untuk meniru. Hal tersebut dijadikan 

cara untuk melatih anak dalam disiplin dan 

bertanggung jawab. 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian yang 

penulis buat, maka penelitian yang penulis 

gunakan adalah jenis Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang dilakukan oleh peneliti 

sendiri selaku guru kelas dan berkolaborasi 

dengan rekan guru pengajar dalam satu 

kelas sebagai mitra kerja yang bertujuan 

untuk meningkatkan perkembangan nilai 

agama dan moral pada anak usia dini di 

kelas menurut Kardiawarman dalam 

Paizaluddin (2014:6) Penelitian Tindakan 

Kelas adalah penelitian yang dilakukan 

pada sebuah kelas untuk mengetahui 

akibat tindakan yang diterapkan pada suatu 

obyek penelitian dikelas tersebut.  

Penelitian ini dilakukan dengan 

subyek penelitian adalah peserta didik TK 

Islam Al-Falah  pada semester pertama di 

sentra bermain peran yang berjumlah 20 

orang, laki-laki berjumlah 8 orang dan 

perempuan berjumlah 12 orang yang 

digabung  tanpa membedakan jenis ke-

lamin dari peserta didik. 

Adapun tempat pelaksanaan 

penelitian ini adalah di TK Islam Al-Falah 

Kota Jambi yang terletak di Simpang 

Kawat. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian ini dilaksanakan selama tiga bu-

lan yaitu dari bulan oktober 2017 sampai 

bulan januari 2018 sebanyak 3 siklus 

selama semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018. 

Untuk itu penulis membuat siklus 

agar memudahkan melakukan penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan model 

Kemmis dan Mc Taggart dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Penelitian ini telah dilaksanakan 3 

siklus, setiap siklus dilakukan 3 kali 

pertemuan dalam alokasi waktu 2 X 30 

Menit setiap pertemuannya, setiap siklus 

Tahap perencanan Penelitian ini 

menerapkan metode penelitian tindakan 

kelas. Model  menurut Kemmis & Mc 

Taggart (dalam Uno, B Hamzah, dkk 

2011:87). 

Peneliti menggunakan beberapa 

teknik dalam proses pengumpulan data 

seperti: angket, catatan lapangan dan 

dokumentasi. 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Angket 

Variabel 
Indikat

or 

Deskript

or 

Nomor 

Item 

  Instru-

men 

+ - 

Ju

ml

ah 

Perkem

bangan 

Nilai 

Agama 

dan  

Moral 
Menget

ahui 

agama 

yang 

dianutn

ya 

 

Perempu

an 

memakai 

Mukena 

dan 

jilbab 

      1, 2, 3 

 

1,3 2 3 

Laki-laki 

memakai 

songket 

dan 

sarung 

     4, 5, 6   4,6 5 3 

Membac

a surat-

surat 

pendek 

     7, 8, 9 7,9 8 3 

Menger

jakan 

ibadah 

 

Berwudh

u 

10,11,12 10,

12 

1

1 

3 

Solat 13,14,15 13,

15 

1

4 

3 

Berdo’a 16,17,18 16,

18 

1

7 

3 

 

Menge

nal 

perilak

u baik 

Berperila

ku jujur 
19,20,21 

19,

21 

2

0 

          

3 

Berperila

ku 

penolong 

22,23,24 
22,

24 

2

3 
3 

Berperila

ku sopan 
25,26,27 

25,

27 

2

6 
3 

Berperila

ku 

hormat 

28,29,30 
28,

30 

2

9 

         

3 

Berperila

ku 

sportif 

31,32,33 
31,

33 

3

2 

         

3 

Menjag

a 

kebersi

han diri 

dan 

lingkun

gan 

Memoto

ng kuku 

34,35,36 34,

36 

3

5 

3 

Mencuci 

tangan 

37,38,39 

 

37,

39 

3

8 

3 

Membua

ng 

sampah 

pada 

tempatny

a 

40,41,42 

40,

42 

4

1 

3 

Menget

ahui 

hari 

besar 

agama 

Mendeng

arkan 

nasehat 

dari 

orang tua 

43,44,45 

43,

45 

4

4 

3 

Mengiku

ti aturan 

dalam 

agama 

46,47,48 

46,

48 

4

7 

3 

Melakuk

an  

kegiatan 

keagama

an 

49,50,51 

49,

51 

5

0 

3 

Mengh

ormati 

(toleran

si) 

agama 

orang 

lain 

Menghar

gai orang 

lain 

52,53,54 52,

54 

5

3 

3 

Saling 

membant

u agama 

orang 

lain 

55,56,57 55,

57 

5

6 

3 

Menghor

mati 

58,59,60 58,

60 

5

9 

3 
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ajaran 

agama 

lain 

Sumber: Permendikbud RI No 137 

(2013:43)  

1. Unjuk Kerja 

Sesuai karakteristik penilaian 

tindakan kelas ini menggunakan 

indikator keberhasilan sebagai dasar 

bahwa penelitian yang dilakukan 

berhasil atau tidak berhasil menurut 

Suryono (2014:16) seperti dibawah 

ini: 

   
  

 
       

 

Keterangan: 

P = Hasil persentase 

f= Jumlah skor siswa 

N = Jumlah seluruh siswa 

100 = Bilangan tetap 

Untuk melihat hasil keberhasilan 

perkembangan kreativitas anak dilihat dari 

konversi menurut Suryono (2014:17) pada 

tabel di bawah ini. 

Interval Nilai Makna 

75% - 100 % Berkembang Sangat 

Baik (BSB) 

50% -75% Berkembang Sesuai 

Harapan (BSH) 

25% - 50% Mulai Berkembang 

(MB) 

0% - 25% Belum Berkembang 

(BB) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kondisi Sebelum Tindakan 

A. Persiapan Penelitian 

Perizinan 

Sebelum penelitian 

dilakukan, penelitian meminta 

perizinan pihak sekolah, yaitu 

TK Islam Al-Falah Kota Jambi 

untuk melakukan penelitian di 

sekolah tersebut. Selain itu di 

lakukan penjelasan tentang 

prosedur yang akan di lakukan, 

sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman pada saat 

pelaksanaan penelitian 

berlangsung.  

2. Tahap Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian di 

lakukan untuk mempersiapkan 

hal-hal yang akan di butuhkan 

dalam penelitian. Tahap 

persiapan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data awal. 

Data yang di kumpulkan 

adalah tentang biodata 

anak, seperti nama, jenis 

kelamin, alamat, usia dan 

kelas. Data di peroleh 

dari dokumen sekolah. 

Dari dokumen milik 

sekolah itu akan di 

peroleh data-data yang 

akan di butuhkan tentang 

subjek penelitian. 

b. Penentuan kemampuan 

perkembangan nilai 

agama dan moral melalui  

mentode medongeng 

Pelaksanaan penelitian di 

lakukan pada tanggal 13 Oktober  2017 

sampai dengan 13 Januari 2018 di TK 

Islam Al-Falah Kota Jambi. Subjek 

penelitian ini adalah anak usia 5-6 

tahun yang berjumlah 20 anak. 

B. Pratindakan 

1. Perencanaaan 

a.  Tahap Ke-1 

Pada Tahap ini, di lakukan 

pengambilan data subjek 

penelitian dan menentukan 

waktu pelaksanaan 

penelitian perkembangan 

nilai agama dan moral anak 

melalui metode 
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mendongeng di TK Islam 

Al-Falah Kota Jambi yang 

akan di lakukan peneliti. 

Subjek penelitian adalah 20 

anak TK Islam Al-Falah 

Kota Jambi. 

 

b. Tahap Ke-2 

Sebelum melakukan  

kegiatan guru memberikan 

materi dan pengarahan pada 

anak tentang kegiatan yang 

akan di lakukan anak yaitu 

kegiatan perkembangan 

nilai agama dan moral anak 

melalui  metode 

mendongeng  di TK Islam 

Al-Falah Kota Jambi. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan penelitian 

dilakukan pada tanggal 21 

November 2017 di TK Islam 

Al-Falah Jambi. Setelah semua 

komponen di atas di persiapkan 

peneliti di bantu teman sejawat 

sebagai observer untuk 

melaksanakan pembelajaran 

meningkatkan perkembangan 

nilai agama dan moral anak 

melalui metode mendongeng. 

Pada akhir pertemuan peneliti 

memberikan review kepada 

anak untuk mengetahui 

kemampuan perkembangan 

nilai agama dan moral anak. 

Peneliti memberi contoh 

dan anak mengikuti sampai 

paham dan mampu melakukan 

kegiatan perkembangan nilai 

agama dan moral anak melalui 

metode mendongeng Bercerita 

kegiatan satu hari, kemudian di 

lanjutkan mengingat yang telah 

di ajarkan, berdo’a, salam dan 

pulang. 

3. Pengamatan/Observasi 

Berdasarkan observasi 

pratindakan di TK Islam Al-

Falah Kota Jambi, hasil yang di 

peroleh adalah dalam 

perkembangan nilai agama dan 

moral melalui metode 

ndongeng anak yang cenderung 

bingung dan masih ragu-ragu 

dalam melakukan suatu 

kegiatan. 

4. Refleksi 

Pada saat penelitian ini, peneliti 

mengamati anak, di mana 

masih ada beberapa anak yang 

kebingungan dan ragu-ragu 

dalam kegiatan perkembangan 

nilai agama dan moral anak 

melalui metode mendongeng. 

Berdasarkan data-data yang 

diperoleh dari pengamatan di 

TK Islam Al-Falah Kota Jambi, 

bahwa hasil dari pratindakan 

yang di peroleh hasil 

pengamatan, penilaian proses, 

penilaian hasil perkembangan 

nilai agama dan moral anak 

melalui metode mendongeng 

masih belum terlihat. 

Hasil sementara pada pra 

tindakan meningkatkan 

perkembangan nilai agama dan 

moral anak melalui metode 

mendongeng di TK Islam Al-

Falah Kota Jambi, 

perkembangan moral anak 

belum berkembang dengan 

persentase 25 %. Dengan ini 

peneliti bersama guru kelas 

merencanakan kembali 

langkah-langkah agar 

perkembangan nilai agama dan 

moral anak di TK Islam Al-

Falah Kota Jambi berkembang 

sangat baik maka dilakukan 

siklus I pertemuan ke-1. 

 

Kondisi Setelah Tindakan 

Siklus I 

Pelaksanaan siklus I di lakukan selama 

3 bulan dalam 3 kali pertemuan. Ada 

pun jadwal pelaksanaan siklus yaitu 

pertemuan pertama dilakukan pada hari 
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Senin tanggal 27 November 2017, 

pertemuan kedua hari Selasa, 28 

November 2017 dan pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 

29 November 2017. Mempersiapkan 

alat penilaian berupa angket yang diisi 

oleh peneliti dan guru kolaborasi. 

Pelaksanaan penelitian pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung, 

yaitu pada pukul 07.30-11.30 WIB dan 

sudah tercantum di dalam RPPH 

(Rencana Pelaksanaan Program 

Harian), sehingga pelaksanaannya 

dapat berjalan dengan baik. 

 

1. Perencanaan 
Pada siklus I pertemuan 1 ini 

penelitian  akan dilaksanakan pada 

hari Senin tanggal 27 November 2017, 

selanjutnya dilakukan merumuskan 

tujuan untuk meningkatkan 

perkembangan nilai agama dan moral 

anak melalui metode mendongeng di 

TK Islam Al-Falah Kota Jambi. 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Program Harian (RPPH) yang 

memfokuskan pada indikator. 

Kemudian guru menyiapkan peralatan 

yang akan di gunakan dalam proses 

pembelajaran dan menyiapkan alat 

penilaian berupa angket yang diisi 

oleh peneliti dan guru kolaborasi. 

  

2. Pelaksanaan 
Pelaksanaan siklus I pertemuan ke 1 

ini di TK Islam Al-Falah Kota Jambi. 

Rangkaian pelaksanaan penelitian 

siklus I tahap ke-1 peneliti di bantu 

teman sejawat sebagai observer di 

mulai dengan mengkondisikan peserta 

didik, ruangan di tata sedemikaian 

rupa sehingga tidak terkesan monoton 

dan membosankan, hal ini di lakukan 

agar anak anak memiliki kesiapan 

dalam belajar dan fokus mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Sebelum 

pembelajaran dimulai peneliti 

mengkondisikan anak. Guru 

memberikan pengantar untuk 

mengaitkan materi kemudian 

memberikan arahan tentang kegiatan 

perkembangan nilai agama dan moral 

anak. Hal tersebut di maksudkan agar 

anak-anak lebih mudah di arahkan 

dalam proses pembelajaran. Untuk 

mengoptimalkan perkembangan nilai 

agama dan moral anak melalui metode 

mendongeng, guru mengenalkan 

metode mendongeng, buku cerita 

mendongeng, selanjutnya guru 

memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mengemukakan pendapat. 

 

3. Pengamatan/Observasi 
Berdasarkan hasil Observasi di TK 

Islam Al-Falah Kota Jambi, hasil yang 

di peroleh anak menjadi semangat 

dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Namun ada beberapa 

anak yang belum antusias dan hanya 

diam saja dalam melakukan suatu 

kegiatan.  

 

4. Refleksi 
Refleksi berupa koreksi akhir 

terhadap tindakan yang telah di 

laksanakan, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui kekurangan yang ada pada 

siklus I pertemuan 1. Kekurangan 

siklus I pertemuan 1 yang telah di 

laksanakan yaitu aktivitas anak dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

belum maksimal, dikarenakan masih 

banyak anak yang belum mengerti dan 

bisa melakukan setiap tahap 

perkembangan nilai agama dan moral 

seperti anak bercerita sendiri didepan 

kelas. Pada siklus berikutnya 

sebaiknya guru lebih memperhatikan 

dan menjelaskan secara rinci kepada 

anak agar pembelajaran berjalan 

dengan baik dan menyenangkan. 

Hasil sementara pada siklus I 

pertemuan 1, perkembangan nilai agama 

dan moral anak melalui metode 

mendongeng di sentra bermain peran 
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belum maksimal, dengan persentase 

ketuntasan 27%  sedangkan persentase 

ketuntasan yang maksimal dan yang ingin 

di capai adalah 80%, oleh karena itu 

peneliti dan guru kolaborasi merencanakan 

kembali langkah-langkah untuk melakukan 

penelitian pada siklus I pertemuan ke-2. 

Berdasarkan hasil yang terlihat 

pada tabel persentase siklus I pertemuan 

ke-2, perkembangan nilai agama dan moral 

anak melalui metode mendongeng di TK 

Islam Al-Falah Kota Jambi belum 

maksimal, namun sudah mulai 

berkembang. Persentase perkembangan 

nilai agama dan  moral anak mulai 

meningkat dari 27% pada siklus I 

pertemuan ke-1, pada pertemuan ke-2 

siklus I meningkat menjadi 29%, belum 

sesuai dengan kriteria ketuntasan. Karena 

itu guru beserta peneliti merencanakan 

kembali langkah-langkah penelitian pada 

siklus I pertemuan 3. 

Hasil sementara pada siklus I 

pertemuan 3 yaitu perkembangan nilai 

agama dan moral anak melalui metode 

mendongeng di sentra bermain peran TK 

Islam Al-Falah Kota Jambi belum 

berkembang dan maksimal  dengan 

persentase 31%, tidak sesuai dengan 

kriteria ketuntasan. Oleh karena itu peneliti 

dan guru kolaborasi bersama-sama 

merencanakan kegiatan pada siklus II. 

Untuk melakukan penelitian pada 

Siklus II. Peneliti menyimpulkan hasil 

perbandingan pratindakan dengan Siklus I 

dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

Grafik 4.1 Nilai Pratindakan dan Siklus I 

Berdasarkan grafik diatas kata di 

bawah menjelaskan pertemuan dari 

pratindakan dan setiap siklus. 

Sedangkan kotak warna merah 

menjelaskan batas ketuntasan 80% dan 

kota warna biru menjelaskan hasil 

perbandingan bahwa sebelum 

melakukan penelitian perkembangan 

nilai agama dan moral anak di TK Islam 

Al-Falah Kota Jambi masih dalam 

mulai berkembang. Pada siklus I 

perkembangan nilai agama dan moral 

anak sudah mulai meningkat, terlihat 

dari persentase pratindakan 25% 

menjadi 31%. Pada siklus I, 

perkembangan nilai agama dan moral 

anak sudah mulai meningkat namun 

perlu tindakan pada siklus berikutnya 

untuk mencapai ketuntasan pada siklus 

II. 

 

Siklus II 

Pelaksanaan siklus II di lakukan selama 3 

bulan dalam 3 kali pertemuan. Adapun 

jadwal pelaksanaan siklus II yaitu 

pertemuan pertama di laksanakan pada 

hari Senin 4 Desember 2017, pertemuan 

kedua dilaksanakan pada hari Selasa 5 

Desember 2017, dan pertemuan ketiga 

pada hari Rabu 6 Desember 2017. 

Pelaksanaan penelitian pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung yaitu pada 

pukul 07.30-11.30 WIB dan sudah 

tercantum di dalam RPPH (Rencana 

Pelaksanaan Program Harian), sehingga 

pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

Secara keseluruhan tindakan pada siklus II 

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 

yang telah dibuat sebelumnya dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada Siklus II pertemuan ke 1ini, 

dilaksanakan pada hari Senin 4 Desember 

2017 perencanaan penelitian tindakan 

kelas di mulai dari penyusunan Rencana 

Pembelajaran Program Harian (RPPH) 

yang memfokuskan pada indikator. 

Kemudian guru bersama peneliti 
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menyiapkan peralatan yang akan di 

gunakan dalam proses pembelajaran. 

 

2. Tahap Pelaksananan tindakan 
Pelaksanaan siklus II pertemuan ke 1 

ini di TK islam Al-Falah Kota Jambi 

dengan subjek penelitian yang berjumlah 

20 anak.Rangkaian pelaksanaan penelitian 

siklus II tahap ke-1 peneliti di bantu teman 

sejawat sebagai observer di mulai dengan 

mengkondisikan peserta didik, ruangan di 

tata sedemikian rupa sehingga tidak 

terkesan monoton dan membosankan, hal 

ini di lakukan agar anak anak memiliki 

kesiapan dalam belajar dan fokus 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru 

memberikan pengantar untuk mengaitkan 

materi kemudian memberikan arahan 

tentang perkembangan nilai agama dan 

moral anak. Sebelum melakukan 

pembelajaran peneliti mengkondisikan 

anak. Hal tersebut di maksudkan agar 

anak-anak lebih mudah di arahkan dalam 

proses pembelajaran. Untuk 

mengoptimalkan kemampuan 

perkembangan nilai agama dan moral, 

guru mengenalkan kegiatan perkembangan 

moral anak melalui mendongeng, dan 

memberikan contoh cara melakukan 

kegiatan perkembangan nilai agama dan 

moral anak melalui metode mendongeng. 

Selanjutnya guru memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengemukakan 

pendapat atau bertanya. 

3. Pengamatan/ Observasi 

Berdasarkan hasil observasi di TK 

Islam Al-Falah Kota Jambi, hasil yang di 

peroleh anak menjadi semangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak 

berani bertanya jika merasa tidak paham 

dengan bercerita. 

4. Refleksi 

Refleksi berupa koreksi terhadap 

tindakan yang telah di laksanakan, hal ini 

di lakukan untuk mengetahui kekurangan 

yang ada pada siklus II pertemuan ke-1. 

Kekurangan siklus II pertemuan ke-1 yang 

sudah di laksanakan yaitu aktivitas anak 

mengikuti pembelajaran yang kurang 

maksimal. Dan pada siklus II pertemuan 

ke-1 anak terkesan tertib dan antusias 

ketika kegiatan perkembangan nilai agama 

dan  moral berlangsung. 

Hasil sementara pada siklus II 

pertemuan 3 yaitu perkembangan nilai 

agama dan moral anak melalui metode 

mendongeng  di TK islam Al-Falah Kota 

Jambi belum terlihat, dengan persentase 

56% tidak sesuai dengan kriteria 

ketuntasan. Oleh karena itu peneliti dan 

guru kolaborasi merencanakan kegiatan 

pada siklus III. 

Untuk melakukan penelitian pada 

Siklus III. Peneliti menyimpulkan hasil 

perbandingan pratindakan dengan Siklus II 

dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

Grafik 4.2 Perbandingan Nilai Siklus I 

Dan Siklus II 

 

Berdasarkan grafik perbandingan 

diatas, bahwa penelitian pada siklus I dan 

siklus II tentang perkembangan nilai 

agama dan moral  anak di TK Islam Al-

Falah Kota Jambi sudah mencapai kriteria 

ketuntasan. Pada siklus II kemampuan  

perkembangan nilai agama dan moral anak 

berkembang sesuai harapan, terlihat dari 

persentase siklus I 31% menjadi 56% 

sesuai dengan kriteria ketuntasan.  
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Siklus III 

Pelaksanaan siklus III di lakukan 

selama 3 bulan dalam 3 kali pertemuan. 

Adapun jadwal pelaksanaan siklus II yaitu 

pertemuan pertama di laksanakan pada 

hari Senin 11 Desember 2017, pertemuan 

kedua dilaksanakan pada hari Selasa 12 

Desember 2017, dan pertemuan ketiga 

pada hari Rabu 13 Desember 2017. 

Pelaksanaan penelitian pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung yaitu belum 

banyak anak becerita sendiri pada pukul 

07.30-11.30 WIB dan sudah tercantum di 

dalam RPPH (Rencana Pelaksanaan 

Program Harian), sehingga 

pelaksanaannya berjalan dengan baik. 

Sebelumnya dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada Siklus III pertemuan ke 1 ini, 

dilaksanakan pada hari Senin 11 Desember 

2017 perencanaan penelitian tindakan 

kelas di mulai dari penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Program Harian (RPPH). 

Kemudian guru bersama peneliti 

menyiapkan peralatan yang akan di 

gunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksananan Tindakan 

Pelaksanaan siklus III pertemuan ke 1 

ini di TK Islam Al-Falah Kota Jambi 

dengan subjek penelitian yang berjumlah 

20 anak.Rangkaian pelaksanaan penelitian 

siklus III tahap ke-1 peneliti di bantu 

teman sejawat sebagai observer di mulai 

dengan mengkondisikan peserta didik, 

ruangan di tata sedemikian rupa sehingga 

tidak terkesan monoton dan 

membosankan, hal ini di lakukan agar 

anak anak memiliki kesiapan dalam belajar 

dan fokus mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Guru memberikan 

pengantar untuk mengaitkan materi 

kemudian memberikan arahan tentang 

perkembangan moral. Hal tersebut di 

maksudkan agar anak-anak lebih mudah di 

arahkan dalam proses pembelajaran. 

Sebelum melakuakn pembelajaran anak 

peneliti mengkondisikan anak. Untuk 

mengoptimalkan kemampuan 

perkembangan nilai agama dan moral, 

guru mengenalkan kegiatan perkembangan 

moral anak melalui metode mendongeng, 

memberikan contoh cara melakukan 

kegiatan perkembangan nilai agama dan 

moral yaitu. Selanjutnya guru memberikan 

kesempatan kepada anak untuk 

mengemukakan pendapat atau bertanya. 

3. Tahap Observasi  

Pada tahap observasi peneliti 

mengamati perkembangan nilai agama dan 

moral anak menjadi semangat dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan anak. Peneliti dan 

guru kolaborasi bersama-sama melakukan 

pengamatan selama kegiatan pembelajaran 

untuk mengambil data sebagai bahan atau 

analisis dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Refleksi 

Refleksi berupa koreksi terhadap 

tindakan yang telah di laksanakan, hal ini 

di lakukan untuk mengetahui kekurangan 

yang ada pada siklus III pertemuan ke-1. 

Kekurangan siklus III pertemuan ke-1 

yang sudah di laksanakan yaitu aktivitas 

anak mengikuti pembelajaran yang kurang 

maksimal ketika bercerita sendiri didepan 

kelas.  

Perolehan hasil akhir pada Siklus III, 

dengan perbandingan setiap pertemuan 

digambarkan dalam bentuk grafik sebagai 

berikut: 

Grafik 4.3 Perbandingan Nilai Siklus II 

dan III 
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Berdasarkan grafik perbandingan 

diatas, bahwa penelitian pada siklus II dan 

siklus III tentang perkembangan nilai 

agama dan moral anak di TK Islam Al-

Falah Kota Jambi sudah mencapai kriteria 

ketuntasan. Pada siklus III perkembangan 

nilai agama dan moral  anak berkembang 

sesuai harapan, terlihat dari persentase 

siklus II pertemuan ke-356% menjadi 

disiklus III petemuan ke-3  81% sesuai 

dengan kriteria ketuntasan. Pada siklus III, 

dengan hasil sesuai dengan kriteria maka 

penelitian pun dihentikan. 

 

C. Pembahasan Hasil Perkembangan 

Nilai Agama dan Moral melalui 

Metode Mendongeng. 
Pembahasan hasil perkembangan nilai 

agama dan moral anak melalui metode 

mendongeng mengalami peningkatan yang 

sangat baik sesuai dengan kriteria 

ketuntasan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa metode mendongeng dapat 

meningkatkan perkembangan nilai agama 

dan moral anak yang dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut. 

Grafik 4.4 Perbandingan Hasil  

Pratindakan Dan Setiap Siklus 

 

bahwa, kata di bawah menjelaskan 

pertemuan dari pratindakan dan setiap 

siklus. Sedangkan kotak warna merah 

menjelaskan batas ketuntasan 80% dan 

kota warna biru menjelaskan hasil 

penelitian yang dapat dikatakan bahwa 

setiap pertemuan dari pratindakan sampai 

ke pertemuan 3 siklus III perkembangan 

nilaiagama dan moral anak Kelompok B 

TK Islam Al-Falah Kota Jambi memiliki 

peningkatan setiap siklusnya. Dari 

pratindakan 25%, siklus I pertemuan ke-1 

27%, siklus I pertemuan ke-2 29%, siklus I 

pertemuan ke-3 31%. Siklus II pertemuan 

ke-1 52%, siklus II pertemuan ke-2 54%, 

siklus II pertemuan ke-3 56%. Siklus III 

pertemuan ke-1 77%, siklus III pertemuan 

ke-2 79% akhirnya siklus III pertemuan 

ke-3 81% melebihi kriteria ketuntasan 

yaitu 80%. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil pembahasan bab IV, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan nilai agama dan moral anak 

melalui metode mendongeng di sentra 

bermain peran TK Islam Al-Flah Kota 

Jambi. 

Tindakan mendongenmg disini tidak sama 

dengan orang dewasa melainkan bercerita 

dengan usia anak, seperti cerita yang 

disenangi anak. tuyuy   
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Dari pengamatan perkembangan nilai 

agama dan moral anak dapat dilihat dari 

hasil pengamatan yang dilakukan sebelum 

dan sesudah adanya tindakan Siklus I, 

Siklus II dan Siklus III sebagai berikut: 

1. Sebelum adanya tindakan 

perkembangan nilai agama dan 

moral anak masih belum 

berkembang dengan persentase 

25% anak. 

2. Setelah dilakukan siklus I 

perkembangan nilai agama dan 

moral anak sudah mulai 

menunjukkan sedikit peningkatan 

menjadi siklus I pertemuan ke-1 

27%, siklus I pertemuan ke-2 29%, 

siklus I pertemuan ke-3 31%. Pada 

siklus II peningkatan 

perkembangan nilai agama dan 

moral anak sudah mulai 

berkembang yaitu pada siklus II 

pertemuan ke-1 52%, siklus II 

pertemuan ke-2 54%, siklus II 

pertemuan ke-3 56%. Pada siklus 

III peningkatan perkembangan nilai 

agama dan moral anak sudah 

menunjukkan peningkatan yang 

sangat baik sehingga mencapai 

keberhasilan yaitu pada siklus III 

pertemuan ke-1 77%, siklus III 

pertemuan ke-2 79%, akhirnya 

siklus III pertemuan ke-3 melebihi 

kriteria ketuntasan yaitu 80%, 

mencapai 81%. 

Saran 

     Berdasarkan kesimpulan yang ada, 

maka saran-saran yang disampaikan 

peneliti dalam skripsi ini antara lain: 

1. Bagi guru 

Melalui metode mendongeng guru 

mampu mengembangkan dan 

menambah wawasan model 

pembelajaran dalam peningkatan 

perkembangan nilai agama dan 

moral anak disekolah. 

 

 

2. Bagi anak 

Melalui metoide mendongeng anak 

lebih termotivasi dalam suatu 

kegiatan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan perkembangan 

agama dan moral anak sesuia 

dengan aspek perkembangan anak. 

3. Bagi peneliti 

Peneliti selanjutnya diharapkan 

pada kegiatan mendongeng lebih 

kreatif lagi dalam menjelaskan 

untuk mencapai tingkat 

keberhasislan penelitian yang lebih 

maksimal. 
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