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ABSTRAK 

 

PENERAPAN METODE BERCERITA TERHADAP PERKEMBANGAN 

SOSIAL EMOSIONAL ANAK DI PAUD SEKAR WANGI  

KEDATON BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh:  

SEPTIA RATNASARI 

 

Perkembangan sosial emosional adalah salah satu perkembangan yang harus 

ditangani secara khusus, karena perkembangan sosial emosional anak harus dibina 

pada masa kanak-kanak awal atau biasa disebut masa pembentukan. Disinilah 

peranan seorang guru sangat diharapkan, seorang guru hendaknya berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak 

sejak usia dini. Metode bercerita merupakan salah satu metode mengajar, yaitu suatu 

strategi belajar mengajar yang dilaksanakan di dalam kelas ataupun di luar kelas. 

Metode ini dilaksanakan karena obyek yang akan dipelajari menggunakan buku 

cerita.    

Penelitian ini bertempat di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton 

Bandar Lampung. Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini 

adalah : “Bagaimanakah Penerapan Metode Bercerita terhadap Perkembangan Sosial 

Emosional Anak di PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung”. Oleh karena itu, 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan metode bercerita 

yang dilakukan guru dalam mengembangkan sosial emosional anak. Subjek 

penelitian adalah 2 orang guru dan 27 anak didik, sedangkan objek penelitiannya 

adalah peranan guru dalam mengembangkan sosial emosional anak melalui metode 

bercerita.   

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perkembangan sosial emosional anak belum dapat berkembang 

secara optimal. Adapun indikator perkembangannya yaitu mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan kondisi yang ada, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial budaya setempat, memahami peraturan dan disiplin. Poin 

indikatornya yaitu mengendalikan emosi dengan cara yang wajar, memberi dan 

membalas salam, mentaati aturan permainan.  

 

Kata kunci : Metode Bercerita, Perkembangan Sosial Emosional          
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MOTTO 

 

                    

     

 

Artinya: “Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah 

kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah 

datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang 

yang beriman.” (Q.S.: Hud ayat 120).
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 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2009), 

h. 235 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan sosial emosional adalah salah satu perkembangan yang 

harus ditangani secara khusus, karena perkembangan sosial emosional anak harus 

dibina pada masa kanak-kanak awal atau biasa disebut masa pembentukan. 

Pengalaman sosial awal sangatlah penting, pengalaman sosial anak sangat 

menentukan kepribadian anak setelah ia menjadi orang dewasa. Banyaknya 

pengalaman yang menyenangkan dapat mendorong anak untuk mencari dan 

mendorong anak untuk mempunyai sikap sosial yang baik. Sedangkan, 

banyaknya pengalaman yang kurang menyenangkan pada masa kanak-kanak 

akan menimbulkan sikap yang tidak sehat terhadap pengalaman sosial anak, 

pengalaman tersebut dapat mendorong anak menjadi tidak sosial, anti sosial 

bahkan anak cenderung tidak percaya diri.
2

 Pendapat menyatakan bahwa 

perkembangan sosial emosional anak usia dini dapat terbentuk dari pengalaman 

anak di lingkungan tempat tinggal anak usia dini tersebut.  

Pendapat lain mengatakan bahwa perkembangan sosial adalah pencapaian 

kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan 

sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma 

kelompok, moral dan tradisi meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling 

                                                           
2
 Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2004) , h. 41 



 
 

2 
 

berkomunikasi dan kerjasama.
3
 Menurut Zainal Aqib setiap orang mempunyai 

pola perkembangan emosi yang berbeda. Oleh karena itu emosi anak kecil 

nampak berbeda dari emosi anak yang lebih tua atau orang dewasa. Ciri khas 

emosi anak adalah emosinya kuat, emosi yang sering  tampak, emosinya bersifat 

sementara dan emosi anak dapat diketahui melalui perilaku anak.
4
 Sedangkan 

menurut Amir Faisal ciri-ciri anak yang emosionalnya berkembang secara baik 

adalah mereka memiliki kesabaran, mampu menahan dan mengendalikan diri, 

dapat menyesuaikan diri, berinisiatif, kreatif, peduli, mandiri, tanggung jawab, 

suka bersahabat, mampu berkomunikasi, dan mempengaruhi orang lain, memiliki 

impian, optimis, gigih, ulet, suka tantangan, serta percaya diri.
5

 Dapat 

disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai pola perkembangan emosi yang 

berbeda. Jadi, pribadi anak sejak dini harus kita bentuk agar memiliki 

perkembangan emosional yang baik.  

Ada beberapa indikator perkembangan sosial emosional anak yang harus 

dicapai dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini yang telah ditetapkan oleh 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:  

 

 

                                                           
3
 Ibid, h. 38  

4
 Zainal Aqib, Belajar dan Pembelajaran di Taman Kanak-kanak, (Bandung: Yrama Widya, 

2009), h. 40     
5
 Amir Faisal, Zulfana, Menyiapkan Anak Jadi Juar, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), 

h. 31     
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Tabel 1 

Indikator Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini 

 

Aspek 

Perkembangan 

Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun 

Sosial Emosional 1. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi 

yang ada (senang-sedih-antusias dsb) 

2. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan 

nilai sosial budaya setempat 

3. Memahami peraturan dan disiplin 

Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58  

                     Tahun 2009, hlm.11 

Dari tabel di atas perkembangan menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 bahwasannya perkembangan 

sosial emosional anak usia 5-6 tahun dikatakan berkembang sesuai harapan jika 

anak mampu mengekspresikan  emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, 

mengenal tatakrama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya 

setempat, memahami peraturan dan disiplin.  

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memberikan stimulasi atau 

rangsangan bagi perkembangan potensi agar anak menjadi manusia beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang dikemukakan Slamet 

Suyanto bahwa pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan 

seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh 



 
 

4 
 

sesuai falsafah suatu bangsa.
6
 Pentingnya mengembangkan potensi anak sejak 

dini karena itu merupakan awal pembentukan pribadinya.    

Stimulus yang digunakan yaitu melalui pendidikan anak usia dini seperti 

yang diamanatkan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.
7
 Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini 

yaitu untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.         

Masa anak usia dini merupakan masa awal pembentukan berbagai 

karakter kepribadian. Artinya anak dalam usia ini berada dalam perkembangan 

kepribadian. Dalam psikologi memandang anak sebagai peniru yang hebat. Dia 

meniru karakter emosi yang dilihat dan didengarnya. Dalam pemberian stimulus 

harus tepat untuk mengembangkan perkembangan emosional secara optimal. 

Banyak stimulus yang digunakan untuk mengembangkan perkembangan 

emosional anak salah satunya yaitu dengan metode bercerita. Bercerita menurut 

Imam Musbikin merupakan proses mengenalkan bentuk-bentuk emosi dan 

                                                           
6
 Slamet Suyanto,  Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 

2005), h.3  
7
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009,  h.2 
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ekspresi kepada anak misalnya marah, sedih, gembira, dan lucu.
8
 Oleh karena itu 

metode bercerita sangat tepat untuk mengembangkan sosial emosionalnya serta 

juga dapat mengenalkan bentuk-bentuk emosi dan ekspresi kepada anak.  

Kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar yang unik dan 

menarik untuk anak. Jika anak menguasai isi cerita maka anak dapat menyerap 

pesan yang terkandung di dalamnya termasuk menangkap emosi yang disajikan 

dalam cerita. Menurut Moeslichatoen metode bercerita adalah salah satu 

pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada 

anak secara lisan.
9
 Karena itu ketika bercerita guru harus memberikan penekanan 

emosi pada bentuk emosi tertentu, jika guru mampu menunjukkan mimik dan 

ekspresi yang tepat maka anak akan mampu mengenali dan memahami bentuk-

bentuk emosi tersebut.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode bercerita adalah metode 

yang digunakan untuk mengenalkan bentuk-bentuk emosi secara lisan melalui 

cerita. Dengan metode ini anak akan mendapat pengalaman belajar yang 

memungkinkan anak mengembangkan kemampuan emosionalnya. Sehingga 

diperlukan keahlian guru dalam bercerita yang baik. Dengan begitu anak dapat 

larut dalam cerita yang disajikan oleh guru dan memungkinkan kemampuan 

emosional anak akan berkembang. Perkembangan emosional menurut Riana 

                                                           
8
 Riana Mashar, Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Perkembangannya, (Jakarta: Kencana, 

Prenada Media Group, 2011), h.253 
9
 Moeslichatoen R, Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), h.157  
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Mashar adalah kemampuan untuk mengenali, mengolah, dan mengontrol emosi 

agar anak mampu merespons secara positif setiap kondisi yang merangsang 

munculnya emosi-emosi itu.
10

 Dapat penulis simpulkan bahwa melalui metode 

bercerita kita dapat mengenalkan bentuk-bentuk emosi secara lisan serta dapat 

mengenali, mengolah, dan mengontrol emosi agar anak mampu merespons secara 

positif setiap kondisi yang merangsang munculnya emosi-emosi itu.       

Dalam Islam sebenarnya metode bercerita telah diisyaratkan dan 

dikenalkan Allah Swt. kepada Rasulullah melalui alQuran. Dalam alQuran 

terdapat pada Q.S Hud ayat 120 sebagai berikut :   

 

                   

      

Artinya: “Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, 

ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini 

telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-

orang yang beriman.” (Q.S.: Hud ayat 120).
11

 

 

Imam al-Ghazali  memaparkan tentang pengoptimalan penggunaan kisah 

dalam proses pendidikan anak dengan ungkapannya “Seorang anak hendaknya 

diajari alQuran, hadis nabi, kisah perjalanan nabi, dan kisah-kisah orang shaleh 

sehingga tertanam dalam diri anak.”
12

 Jadi menceritakan kisah-kisah para rasul 

                                                           
10

 Riana Mashar, Op.Cit. h 60 
11

 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 

2009), h. 235  
12

  Muhammad Rasyid Dimas, 25 Kiat Mempengaruhi Jiwa dan Akal Anak, (Jakarta:  Robbani 

Press, 2009). h. 226  
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sangat baik untuk pengoptimalan perkembangan anak khususnya sosial 

emosionalnya karena kisahnya nyata terdapat dalam alquran.  

Anjuran untuk mempelajari kisah-kisah para nabi, rasul, dan orang saleh 

agar anak bisa meniru semua hal yang baik dari para tokoh yang ada dalam cerita 

tersebut. Bacakanlah cerita setiap hari di saat santai maupun ketika anak akan 

tidur. Hal ini secara tidak langsung akan memengaruhi psikologi anak. Anak 

adalah peniru yang hebat apa yang didengar dan dilihatnya akan dengan cepat 

direspon oleh otaknya kemudian disimpan dan akan terus diingatnya.   

Berdasarkan pra survey diketahui bahwa jumlah peserta didik kelas B2 

Mawar di PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung sebagai berikut: 

Tabel 2 

Keadaan Jumlah Anak Didik di Kelas B2 Mawar  

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung  

 
No Kelas Jenis Kelamin 

 

Total 

  Laki-laki 

 

Perempuan  

1 B2 

 

15 12 27 

 Jumlah 

 

15 12 27 

Sumber : Data Kelas B2 Mawar PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung     

         TP.2015/2016 

 

Dengan rincian umum sebagai berikut jumlah anak didik laki-laki 15 anak 

dan jumlah anak didik perempuan 12, serta jumlah guru 2 orang maka jumlah 

seluruhnya 27 anak. Metode cerita ini sudah diterapkan oleh guru dalam 

pembelajaran di PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung.  
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Berdasarkan hasil wawancara di sana, berikut langkah-langkah metode bercerita 

di PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung yaitu : 

1. Menetapkan tema dan tujuan cerita 

2. Menentukan bentuk cerita yang dipilih 

3. Pembukaan kegiatan bercerita 

4. Penutup kegiatan bercerita 

Berdasarkan prasurvey di PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

sebelum melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan metode bercerita guru 

sudah membuat persiapan terlebih dahulu seperti menyiapkan alat peraga, tema, 

dan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita. Namun metode bercerita 

tidak mungkin dilaksanakan setiap hari, karena kondisinya tidak memugkinkan. 

Metode bercerita dilaksanakan satu kali dalam seminggu, yaitu setiap hari 

Kamis. Tetapi dalam kenyataan di lapangan sosial emosional anak masih belum 

berkembang secara optimal hal ini terlihat dari data yang peneliti ambil saat 

prasurvey di PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung.
13

  

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Hasil wawancara Ibu Siti Marhamah, A.Md Guru Kelas B2 Mawar PAUD Sekar Wangi 

Kedaton Bandar Lampung    
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Tabel 3 

Data Pra Survey Perkembangan Sosial Emosinal Anak Usia Dini di PAUD Sekar Wangi 

Kedaton Bandar Lampung  

 
No. Nama Anak Indikator Perkembangan Sosial Emosional 

Anak Usia Dini 

 

      1 2 3 

1 Adhe Ricko Pratama   MB MB MB 

2 Ajeng Adara Putri   BB MB BSH 

3 Akbar Julian   BB MB BSH 

4 Arie Ricky Pratama   BSH MB BB 

5 Asa Sa‟di   MB BSH MB 

6 Aulia Raehana   MB BSH BSH 

7 Bima Ahmad Rafli   BB MB MB 

8 Chusnul Arum Kusuma   MB MB MB 

9 Davi Alfaro KS   MB MB BB 

10 Dinda Aulia Putri   MB MB MB 

11 Evan Prasetyo   BB MB BB 

12 Farel Bastian Daffa   MB MB BB 

13 Icha Putri Hadivyani   MB BSH MB 

14 Kaisar Muhammad Syahjam   MB MB BB 

15 Khanza Luthfya Afifah   BB MB BSH 

16 Mariam Miftha Berlian Mutia   BB BSH MB 

17 Muhammad Adrian Kurniawan   MB MB MB 

18 M. Azriel Ilham   BB MB BB 

19 M. Fadlik Fadilah   MB MB BB 

20 M. Zulfikar Sungkar   MB MB MB 

21 Najmi Javier Arafah   MB MB MB 

22 Nirmala Sari   BB MB BB 

23 Rafa Ahnaf Radeya   MB MB BB 

24 Raihan Alfi Yudiansa   MB MB MB 

25 Regina Maharani Gunawan   BB MB BB 

26 Riski Cahaya Saputri   BSH BSH BSH 

27 Syifa Aura Mawardani   BB MB MB 

Sumber : Ibu Siti Marhamah, A.Md Guru Kelas B2 Mawar PAUD Sekar Wangi Kedaton Lampung 

 

Keterangan : 

1. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada 

2. Mengenal tatakrama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat 

3. Memahami peraturan dan disiplin 

 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  
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Tabel 4 

Prosentase Perkembangan Sosial Emosional Anak di PAUD Sekar Wangi  

Kedaton Bandar Lampung  

 
 

b 

No 

Perkembangan  

Sosial Emosional  

Anak Usia 5-6  

Tahun 

BB MB BSH BSB Total 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

1. Mengekspresikan 

emosi yang sesuai 
dengan kondisi yang 

ada 

10 37% 15 55,5% 2 7,5% 0 0% 27 100% 

        

2. Mengenal tatakrama 

dan sopan santun 
sesuai dengan nilai 

sosial budaya 
setempat 

0 0% 22 81,5% 5 18,5% 0  0% 27 100% 

3. Memahami peraturan 

dan disiplin 

10 37% 12 44,5% 5 18,5% 0 0% 27 100% 

Sumber : Dokumentasi Penilaian Kelas B2 Mawar PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung  

   

Pada tabel 4 dapat dijelaskan bahwa perkembangan sosial emosional anak 

usia 5-6 tahun diketahui bahwa prosentase anak mengekspresikan emosi yang sesuai 

dengan kondisi yang ada BB (Belum Berkembang) 37%, MB (Mulai Berkembang) 

55,5%, BSH (Berkembang Sesuai Harapan) 7,5 %. Kemudian prosentase anak 

mengenal tatakrama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat BB 

(Belum Berkembang) 59,3 % , MB (Mulai Berkembang) 22,2%, BSH (Berkembang 

Sesuai Harapan) 18,5 %. Selanjutnya anak memahami peraturan dan disiplin BB 

(Belum Berkembang) 37 %, MB (Mulai Berkembang) 44,5 %, BSH (Berkembang 

Sesuai Harapan) 18,5 %.  

Setelah diamati ternyata metode bercerita ini dilakukan dalam rentang 

waktu yang lama tidak dilakukan sesering mungkin, sehingga anak sulit untuk 

memahaminya. Dari permasalahan di atas mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan metode bercerita terhadap 
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perkembangan sosial emosional anak di PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis rumuskan 

tentang permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah penerapan metode bercerita di PAUD Sekar Wangi Kedaton 

Bandar Lampung?. 

2. Bagaimanakah perkembangan sosial emosional anak di PAUD Sekar Wangi 

Kedaton Bandar Lampung?.   

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan 

metode bercerita di PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung serta untuk 

mengetahui bagaimana perkembangan sosial emosional anak di PAUD Sekar 

Wangi Kedaton Bandar Lampung.  

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yakni: 

a. Pihak sekolah 

Sebagai sumbangan pemikiran untuk perubahan dan peningkatan mutu 

pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan anak usia dini yang lebih baik 

mengingat begitu pentingnya metode ini untuk perkembangan sosial emosional 

anak.  
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b. Untuk pendidik 

Pendidik anak usia dini mempunyai peran yang sangat berpengaruh bagi 

anak, sosok yang paling dikagumi dan ditiru anak. Dengan ini semoga bisa 

memberi masukan dan pengetahuan yang lebih kepada pendidik. 

c. Peserta didik taman kanak-kanak 

Memberikan metode belajar yang menarik bagi anak sehingga anak bisa 

menerima dengan tidak terpaksa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis  

 Sebagai referensi untuk menambah pengetahuan guru, terutama 

mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembelajaran 

dengan metode bercerita di TK untuk perkembangan sosial emosional 

anak. 

b. Secara Praktis  

1) Dengan adanya pengetahuan tersebut, guru bisa mengantisipasi dan 

memperbaikinya, sehingga pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

bercerita dapat berlangsung secara optimal untuk perkembangan sosial 

emosional anak.    

2) Memotivasi guru untuk memiliki persiapan, penguasaan, dan 

keterampilan yang baik dalam penyampaian materi dengan metode 

bercerita terutama untuk perkembangan sosial emosional anak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Metode Bercerita 

1. Pengertian Metode Bercerita 

Menurut Imam Musbikin, bercerita merupakan proses mengenalkan 

bentuk-bentuk emosi dan ekspresi kepada anak, misalnya marah, sedih, 

gembira, kesal, dan lucu. Hal ini akan memperkaya pengalaman emosinya 

yang akan berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan 

kecerdasan emosionalnya.
14

 Maksudnya dalam cerita yang disampaikan 

seorang pendidik harus bisa menghayati ekspresi yang ada dalam cerita 

sehingga anak mampu mengerti dengan pesan yang ingin disampaikan oleh 

pendidik seperti marah, sedih, bahagia. Metode bercerita ini digunakan 

sebagai metode pembelajaran untuk mengembangkan sosial emosional anak, 

di dalam sebuah cerita pastilah ada contoh karakter dari setiap tokoh yang 

bisa ditiru oleh anak seperti empati, tidak sombong, suka menolong, dan 

penyabar.  

Menurut Moeslichatoen, metode bercerita adalah salah satu 

pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita 

                                                           
14

  Imam Musbikin, Buku Pintar PAUD, (Yogyakarta: Laksana, 2010), h. 253 
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kepada anak secara lisan.
15

 Jadi bercerita adalah bentuk metode 

pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada anak secara lisan, di 

dalam sebuah cerita pastilah terdapat pesan yang ingin disampaikan kepada 

anak. Agar pesan yang ingin disampaikan itu bisa sampai kepada anak maka 

perlu suatu metode yang menarik bagi anak, tidak membuat mereka bosan 

dan tertekan, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai.   

Metode bercerita merupakan proses penyampaian informasi melalui 

penuturan atau penjelasan lisan dari guru atau pengajar kepada anak didik.
16

 

Metode bercerita ini memberikan pengalaman belajar kepada anak untuk 

mengembangkan semua aspek perkembangan, salah satunya yaitu 

perkembangan sosial emosional. Hal ini sangat penting bagi anak untuk 

kehidupan selanjutnya, dengan perkembangna sosial emosional yang baik 

akan mempermudah anak dalam interaksi dengan lingkungan dan 

pengenalan akan dirinya sendiri.           

2. Tujuan Metode Bercerita  

Kegiatan bercerita merupakan kegiatan menuturkan suatu informasi 

yang berisi tentang suatu hal, misalnya kejadian yang bersifat nyata atau 

kejadian yang bersifat rekaan, juga pesan moral yang ingin disampaikan. 

Metode ini dapat digunakan untuk mengembangkan perilaku dan 

                                                           
15

  Moeslichatoen, Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

h. 157 
16

 Novan  Ardy Wijayanti, Barnawi,  Format PAUD, (Jogjakarta:Ar-Ruzzmedia,2011), h. 126 
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kemampuan dasar pada anak usia dini, termasuk pada anak usia 3-4 tahun. 

Adapun tujuan dari metode bercerita adalah sebagai berikut :  

1. Mengembangkan kemampuan berbahasa, di antaranya kemampuan 

menyimak (listening), juga kemampuan dalam berbicara (speaking) 

serta menambah kosa kata yang dimilikinya. 

2. Mengembangkan kemampuan berpikirnya karena dengan bercerita anak 

diajak untuk memfokuskan perhatian dan berfantasi mengenai jalan 

cerita serta mengembangkan kemampuan berpikir secara simbolik. 

3. Menanamkan pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita yang 

akan mengembangkan kemampuan moral dan agama, misalnya konsep 

benar-salah atau konsep ketuhanan. 

4. Mengembangkan kepekaan sosial-emosional anak tentang hal-hal yang 

terjadi di sekitarnya melalui tuturan cerita yang disampaikan. 

5. Melatih daya ingat atau memori anak untuk menerima dan menyimpan 

informasi melalui tuturan peristiwa yang disampaikan. 

6. Mengembangkan potensi kreatif anak melalui keragaman ide cerita yang 

dituturkan.
17

  

7. Meningkatkan kemampuan berbahasa 

8. Mengembangkan kreativitas anak dalam bahasa 

9. Mengembangkan kemampuan imajinasi.
18

  

 

Jadi tujuan metode bercerita sangat banyak untuk anak usia dini. 

Salah satunya yaitu menanamkan pesan-pesan moral yang terkandung dalam 

cerita yang akan mengembangkan kemampuan moral dan agama, misalnya 

konsep benar-salah atau konsep ketuhanan, kemudian mengembangkan 

kepekaan sosial-emosional anak tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya 

melalui tuturan cerita yang disampaikan. Karena melalui bercerita ada pesan 

moral yang ingin disampaikan.  

                                                           
17

 Winda Gunarti, Lilis Suryani, Azizah Muis. Metode Pengembangan Perilaku dan 

Kemampuan Dasar Anak Usia Dini. (Jakarta: Universitas Terbuka. 2010). h. 5.3-5.5 
18

 Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenral Pendidikan Tinggi Direktorat 

Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. Strategi Pengembangan  

Kreativitas pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak. (Jakarta : 2005). h. 195  
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3. Manfaat Metode Bercerita Bagi Anak 

Cerita atau kisah merupakan salah satu metode pendidikan yang baik 

bagi anak, yang sekarang banyak diacuhkan oleh orang tua dan pendidik 

dengan berbagai alasan, mereka tidak mengetahui bahwa metode bercerita 

mempunyai manfaat yang baik untuk anak yaitu:  

a. Melatih anak untuk pintar berkomunikasi dan bercerita. 

b. Mengembangkan bahasa anak, juga mengembangkan kamus atau 

pembendaharaan kata dan tata bahasanya, serta membantu dalam 

persiapan untuk membaca dan menulis. 

c. Membuka wawasan pengetahuan anak dengan memberikan informasi 

tentang alam nyata maupun khayalan, dan memberikan pengalaman 

kepada anak bagaimana menghadapi masalah.  

d. Melatih anak untuk belajar bercerita dan melakukan percakapan serta 

menghormati pendapat yang satu dengan yang lainnya. 

e. Menumbuhkan kemampuan yang baru bagi anak dari kerjasamanya 

dalam mengungkapkan sebuah cerita.  

f. Pada dasarnya, cerita itu dapat membantu anak dalam mengetahui 

karakter yang berbeda-beda dan dapat merasakannya, hal ini dapat 

mengaplikasikan hubungan antara anak dan karakter tersebut. 

g. Dan hal yang terpenting dari sebuah cerita adalah adanya keterkaitan 

emosional dan kasih sayang yang kuat dan nampak yang timbul dari si 

pencerita. Hal ini akan dirasakan oleh anak yang mendengarkan cerita 

tersebut, mereka akan merasa damai dan senang karena cerita tersebut 

dibawakan dengan suka cita.  

h. Sebuah cerita mampu mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena 

menggambarkan karakter diri dari beberapa orang dan berbagai kejadian 

serta tempat yang dipaparkan dalam kisah tersebut.
19

      

 

Masitoh mengidentifikasi manfaat cerita bagi anak PAUD, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Bagi anak TK, mendengarkan cerita yang menarik dan dekat dengan 

lingkungannya merupakan kegitan yang mengasyikan. 

b. Guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita untuk menamkan nilai-

nilai positif pada anak. 

                                                           
19

  Moeslichatoen, Op. Cit. h. 1-3 



 
 

17 
 

c. Kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-

nilai moral, dan keagamaan. 

d. Pembelajaran dengan cerita memberikan pengalaman belajar untuk 

mendengarkan.  

e. Dengan mendengarkan cerita anak dimungkinkan untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

f. Membantu anak untuk membangun bermacam-macam peran atau 

layanan jasa yang ingin disumbangkan anak kepada masyarakat.            

 

Selain yang disebutkan manfaat cerita antara lain yaitu: 

a. Mengembangkan imajinasi anak  

b. Menambah pengalaman  

c. Melatih daya konsentrasi  

d. Menambah perbendaharaan kata 

e. Menciptakan suasana yang akrab  

f. Melatih daya tangkap  

g. Mengembangkan perasaan sosial 

h. Mengembangkan emosi anak  

i. Berlatih mendengarkan.
20

   

Dalam menyajikan sebuah cerita hendaknya seorang guru 

mempergunakan cara agar anak bisa fokus pada hal yang akan disampaikan 

pendidik. Sehingga pesan yang ada dalam cerita tersebut bisa dipahami anak. 

Menurut Kalaluddin Husain mengatakan cara-cara yang harus dilakukan 

seorang pendidik ketika akan menyajikan sebuah cerita yaitu: 

a. Menampung pertanyaan yang dilontarkan seputar cerita tersebut. 

b. Memberitahu kepada peserta didik tentang pembuat cerita tersebut, serta 

bermacam kejadian dan peristiwa seputar tempat dan masa yang 

berkaitan dengan kisah itu.  

c. Memperlihatkan sampul atau cover buku serta tema cerita yang terdapat 

dalam buku tersebut agar peserta didik dapat membayangkan alur cerita 

tersebut. Hal ini dapat menambah kesenangan mereka untuk mengikuti 

alur atau kisah tersebut sehingga mereka dapat berimajinasi ketika cerita 

tersebut dibacakan.  

d. Seharusnya sebuah kisah diceritakan dengan sungguh-sungguh dan 

penuh semangat, kemudian memberikan beberapa menit waktu bagi 

                                                           
20

  Novan Ardy Wiyanti, Barnawi, Op.Cit. h.127-128 
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anak-anak untuk menambahkan pemahaman tentang cerita yang mereka 

dengar.  

e. Diakhir cerita, seorang pendidik hendaknya memberikan rangkuman 

dari kisah yang diceritakannya kepada anak-anak, atau mengkritisi cerita 

tersebut untuk menambahkan pemahaman anak secara umum, kemudian 

menjelaskan kata-kata asing, kemudian meminta anak menggambarkan 

tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. 

f. Dalam membawakan cerita pendidik bisa menggambar di sela-sela 

cerita.
21

  

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Metode Bercerita  

Kelebihan metode bercerita yaitu : 

1. Melatih anak untuk memfokuskan perhatian (konsentrasi) 

2. Melatih anak untuk menjadi pendengar yang baik  

3. Mengembangkan fantasi anak terhadap hal yang tidak nyata 

4. Mengembangkan kemampuan mengingat anak terhadap hal tertentu 

yang disampaikan melalui tuturan secara lisan 

Kekurangannya adalah sebagai berikut :  

1. Guru atau orang tua terkadang enggan untuk berekspresi dengan sebaik-

baiknya karena rasa malu sehingga mempengaruhi fantasi anak. 

2. Terkadang anak merasa jenuh untuk duduk sejenak karena tidak ada 

media atau alat peraga yang bisa mempertahankan konsentrasi mereka 

pada cerita tersebut.  

3. Anak akan pasif menahan banyak hal yang ingin ia ketahui untuk 

ditanyakan ketika guru atau orang tua bercerita. 

4. Anak didik menjadi pasif, karena lebih banyak mendengarkan atau 

menerima penjelasan dari guru. 

5. Kurang merangsang perkembangan kreativitas dan kemampuan siswa 

untuk mengutarakan pendapatnya. 

6. Daya serap atau daya tangkap anak didik berbeda dan masih lemah 

sehingga sukar memahami tujuan pokok isi cerita 

7. Cepat menumbuhkan rasa bosan terutama apabila penyajiannya tidak 

menarik.
22
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   Sa‟ad Riyadh, Melatih Otak dan Komunikasi Anak, (Jakarta: Akbar Media, 2011), h. 6-7 
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 Winda Gunarti, Lilis Suryani, Azizah Muis. Metode Pengembangan Perilaku dan 

Kemampuan   Dasar Anak Usia Dini. (Jakarta: Universitas Terbuka. 2010). h. 5.6   
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Dalam metode bercertita tentu ada kekurangan dan kelebihannya. 

Salah satu kelebihannya yaitu mengembangkan kemampuan mengingat anak 

terhadap hal tertentu yang disampaikan melalui tuturan secara lisan. 

Kemudian salah satu kekurangannya yaitu cepat menumbuhkan rasa bosan 

terutama apabila penyajiannya tidak menarik. Namun kita dapat mengambil 

kelebihannya metode bercerita. Karena setiap metode pembelajaran pasti ada 

kekurangan dan kelebihannya. 

5. Rancangan Kegiatan Bercerita bagi Anak 

Agar metode bercerita tepat pada sasaran dalam pembelajaran, maka 

perlu rancangan kegiatan yang matang. Rancangan kegiatan bercerita yang 

harus dilaksanakan oleh pendidik yaitu sebagai berikut: 

1) Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih 

Metode bercerita ini mempunyai tujuan dalam rangka memberi 

pengalaman belajar melalui cerita guru untuk mencapai tujuan 

pengajaran. Tujuan pengajaran itu ada 2 (dua) macam yakni memberi 

informasi atau menanamkan nilai-nilai sosial, moral, atau keagamaan. 

Dalam menetapkan tujuan pengajaran harus dikaitkan dengan tema yang 

kita pilih, tema itu harus ada kedekatan hubungan dengan kehidupan 

anak di dalam keluarga, sekolah, atau luar sekolah.      

2) Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih 

Setelah kita menemukan tema cerita, maka guru harus memilih 

bentuk-bentuk cerita seperti: bercerita menggunakan ilustrasi gambar, 
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membaca cerita menggunakan buku gambar atau majalah, bercerita 

menggunakan papan flanel.  

3) Menetapkan rancangan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan 

bercerita 

4) Menetapkan rancangan  langkah-langkah kegiatan bercerita 

5) Menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita 

Sebelum melakukan pembelajaran menggunakan metode bercerita, 

adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode bercerita yang 

harus diperhatikan dan dilaksanakan yaitu:   

1) Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih untuk kegiatan bercerita  

2) Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih 

3) Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan bercerita 

sesuai dengan yang direncanakan 

4) Sebelum mulai bercerita mengatur tempat duduk anak terlebih dahulu 

5) Pembukaan kegiatan bercerita sesuai dengan tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan  

6) Pengembangan cerita yang ditutukan guru sesuai tujuan dan tema yang 

sudah ditetapkan   

7) Menetapkan teknik bertutur yang dapat menggetarkan perasaan anak 

merupakan bagian yang terkandung dalam tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan 
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8) Mengajukan pertanyaan pada akhir kegiatan bercerita.
23

   

  Jadi dalam kegiatan bercerita perlu adanya rancangan serta langkah-

langkah yang matang sebelum mulai bercerita agar metode bercerita dapat 

berlangsung dengan baik.   

B. Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini  

1. Pengertian Sosial Anak 

Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan 

orang lain, baik dengan teman sebaya, guru, orang tua maupun saudara-

saudaranya. Di dalam berhubungan dengan orang lain, terjadi peristiwa-

peristiwa yang sangat bermakna dalam kehidupannya yang dapat membantu 

pembentukan kepribadiannya. 

Menurut Dini P. Daeng S sebagaimana yang dikutip oleh Novan 

Ardy Wiyanti dan Bamawi dalam bukunya yang berjudul format PAUD, ada 

empat faktor yang berpengaruh pada kemampuan anak bersosialisasi, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya 

dari berbagai usia  

2) Adanya minat dan motivasi untuk bergaul  

3) Adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain, yang biasanya 

menjadi “model” bagi anak 

4) Kemampuan sosialisasi dapat pula berkembang melalui cara “coba 

salah” (trial and error) yang dialami oleh anak 

5) Adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak.
24
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Menurut Elizabeth B. Hurlock sebagaimana yang dikutip oleh 

Ernawulan Syaodih dan Mubiar Agustin dalam bukunya yang berjudul 

Bimbingan Konseling untuk Anak Usia Dini, untuk menjadi orang yang 

mampu bersosialisasi memerlukan tiga proses. Masing-masing proses 

terpisah dan sangat berbeda satu sama lain, tetapi saling berkaitan. 

Kegagalan dalam satu proses akan menurunkan kadar sosialisasinya. Ketiga 

proses sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial 

Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya  

tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi anak 

tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi 

mereka juga harus menyesuaikan perilakunya dengan patokan yang 

dapat diterima.   

2) Memainkan peran sosial yang dapat diterima 

Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah 

ditentukan dengan saksama oleh para anggotanya dan dituntut untuk 

dipatuhi. Sebagai contoh, ada peran yang telah disetujui bersama bagi 

orang tua dan anak serta ada pula peran yang telah disetujui bersama 

bagi guru dan murid. Anak dituntut untuk mampu memainkan peran-

peran sosial yang diterimanya.  

3) Perkembangan sikap sosial        

Untuk bersosialisasi dengan baik anak-anak harus menyenangi orang 

dan kegiatan sosial. Jika mereka dapat melakukannya, mereka akan 

berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota 

kelompok sosial tempat mereka bergaul.
25

 

 

Hurlock sebagaimana yang dikutip oleh Masitod, dkk dalam bukunya 

yang berjudul “Strategi Pembelajaran TK” mengemukakan bahwa mulai usia 

2 sampai 6 tahun, anak belajar melakukan hubungan sosial dan bergaul 
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dengan orang-orang di luar lingkungan rumah, terutama dengan anak-anak 

yang umurnya sebaya. Mereka belajar menyesuaikan diri dan bekerja sama 

dalam kegiatan bermain. Studi lanjutan tentang kelompok anak melaporkan 

bahwa sikap dan perilaku sosial yang terbentuk pada usia dini biasanya 

menetap dan hanya mengalami perubahan sedikit.
26

 Dapat disimpulkan 

bahwa sikap dan perilaku sosial anak akan terbentuk saat anak belajar 

menyesuaikan diri dan bekerja sama dalam kegiatan bermain namun akan 

menetap dan mengalami perubahan sedikit.   

2. Pengertian Emosional Anak 

Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa 

perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Dalam Work 

Book Dictionary yang dikutip oleh Ali Nugraha dan Yeni Rachmawati 

dalam bukunya yang berjudul “Metode Pengembangan Sosial Emosional” 

maka emosi didefinisikan sebagai “berbagai perasaan yang kuat” perasaan 

benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan 

tersebut adalah gambaran dari emosi.
27

 Jadi gambaran emosi dalam diri kita 

yaitu benci, takut, marah, cinta, senang, sedih, perasaan baik atau buruk, 

tidak senang.  

Goleman yang dikutip oleh Ali Nugraha dan Yeni Rachmawati 

dalam bukunya yang berjudul “Metode Pengembangan Sosial Emosional”  
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menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran 

khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak.
28

 Dapat disimpulkan bahwa emosi 

merupakan kecenderungan untuk bertindak yang merujuk pada sutu perasaan 

khasnya. 

Syamsuddin yang dikutip oleh Ali Nugraha dan Yeni Rachmawati 

dalam bukunya yang berjudul “Metode Pengembangan Sosial Emosional”  

menyatakan bahwa mengemukakan bahwa emosi merupakan suatu suasana 

yang kompleks (a complex feeling state) dan getaran jiwa (stid up state) 

yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. 

Emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan 

ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul 

menyertai terjadinya suatu perilaku.
29

 Jadi emosi muncul sebelum atau 

sesudah terjadinya suatu perilaku.   

Daniel Goleman sebagaimana yang dikutip oleh Ernawulan Syaodih 

dan Mubiar Agustin dalam bukunya yang berjudul “Bimbingan Konseling 

untuk Anak Usia Dini” merumuskan emosi sebagai sesuatu yang merujuk 

pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan 

psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak.
30

 Dapat 
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penulis simpulkan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-

pikiran khasnya untuk bertindak baik dalam keadaan biologis dan psikologis.     

Perkembangan emosional menurut Amaryllia Puspitasari yaitu 

kemampuan untuk mengendalikan emosi dan rasional secara bersamaan 

dengan kondisi yang tepat.
31

 Kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

emosi disertai penggunaan rasionalnya sehingga emosi yang timbul tepat 

pada tempatnya, misalnya ketika bahagia, marah dan sedih. 

Sedangkan menurut Daniel Goleman sebagaimana yang dikutip oleh 

Andreas Hartono dalam bukunya yang berjudul “EQ Parenting (Cara 

Praktis Menjadi Orangtua Pelatih Emas” mendifinisikan bahwa 

perkembangan emosional yaitu kesanggupan untuk memperhitungkan atau 

menyadari situasi tempat kita berada, untuk membaca emosi orang lain dan 

emosi kita sendiri, serta untuk bertindak dengan tepat.
32

 Dapat penulis 

simpulkan bahwa untuk bertindak dengan tepat harus membaca emosi orang 

lain dan emosi kita sendiri.   

Menurut Riana Mashar perkembangan emosional yaitu kemampuan 

untuk mengendalikan, mengolah, dan mengontrol emosi agar mampu 

merespons secara positif setiap kondisi yang merangsang munculnya emosi-

                                                           
31

Amaryllia Puspitasari, Emotional Intelleegent Parenting, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2009), h.6  
32

 Andreas Hartono,  EQ Parenting (Cara Praktis Menjadi Orangtua Pelatih Emos), (Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 8 



 
 

26 
 

emosi ini.
33

 Dapat penulis simpulkan bahwa pentingnya mengontrol emosi 

agar mampu merespons secara positif.   

Dengan mengajari anak-anak keterampilan emosi dan sosial, mereka 

akan lebih mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul selama 

proses perkembangannya menuju manusia dewasa. Tidak hanya itu, dengan 

keterampilan emosi dan sosialnya, anak pun akan lebih mampu mengatasi 

tantangan–tantangan sosial emosional dalam kehidupan modern. 

3. Karakteristik Perkembangan Emosi Anak 

Hurlock mengatakan bahwa karakter emosi pada anak usia dini 

sangat kuat pada usia 2,5-3,5 tahun dan 5,5-6,5 tahun. Beberapa ciri utama 

reaksi emosi pada anak adalah sebagai berikut: 

a. Reaksi emosi anak sangat kuat, anak akan merespons suatu peristiwa 

dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia anak semakin 

mampu memilih kadar keterlibatan emosinya.  

b. Reaksi emosi sering muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang 

diinginkannya. Anak dapat bereaksi emosi kapan saja, ketika mereka 

ingin menangis saat bosan atau dalam keadaan yang tidak jelas.  

c. Reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. 

Bagi anak sangat mungkin sehabis menangis akan langsung tertawa 

keras ketika melihat kejadian lucu.  
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d. Reaksi emosi bersifat individual, artinya meskipun peristiwa pencetus 

emosi sama, namun reaksi emosinya dapat berbeda-beda. Hal ini terkait 

dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi salah 

satunya pengalaman-pengalaman dari lingkungan.  

e. Keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang 

ditampilkan. Anak sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan 

emosi secara verbal. Emosi anak mudah dikenali dari tingkah laku yang 

ditunjukan.
34

 Pentingnya mengenali tingkah laku yang ditunjukkan agar 

tidak mengalami kesulitan dalam mengungkapkan emosi. 

Karakteristik ini akan membantu pendidik dalam memberikan 

stimulus atau rangsangan emosi yang tepat bagi anak. Keterbatasan 

pemahaman emosi anak seringkali menimbulkan ketidaktepatan pendidik 

dalam merespon emosi anak.   

4. Pola Perkembangan Emosi Anak Usia Dini 

Pola perkembangan emosi pada anak usia dini dapat diramalkan 

Hurlock secara umum yaitu:  

Pada masa bayi, keterangsangan umum pada bayi dapat dibedakan menjadi 

reaksi yang sederahana dan mengesankan tentang kesenangan dan 

ketidaksenangan. Reaksi tidak menyenangkan diwujudkan dalam bentuk 

tangisan dan aktivitas lain. Sebaliknya, reaksi menyenangkan terlihat dalam 

relaksasi yang menyeluruh pada tubuhnya, dan dari suara yang 

menyenangkan. Bentuk-bentuk emosi seperti gembira, marah, takut, dan 

bahagia adalah ekspresi khas yang ada pada masa bayi. Seiring 

bertambahnya usia anak reaksi emosi cenderung lebih dapat dibedakan, bila 

marah anak akan cenderung melempar barang, mengejangkan tubuh, lari 
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menghindar, bersembunyi, adapun reaksi menyenangkan biasanya 

ditampakkan anak melalui kegiatan melompat, tertawa, dan reaksi spontan 

yang lain. Dengan bertambahnya kemampuan bahasa anak, maka anak akan 

cenderung mampu mengungkapkan perasaan anak sesuai dengan tingkat 

perkembangan bahasa.
35

 Dapat penulis simpulkan bahwa semakin 

bertambahnya kemampuan bahasa anak, maka anak semakin mampu 

mengungkapkan perasaannya. 

 

Jadi pada masa bayi dapat dibedakan menjadi reaksi yang sederahana 

dan mengesankan tentang kesenangan dan ketidaksenangan. Namun seiring 

bertambahnya usia anak reaksi emosinya cenderung lebih dapat dibedakan.  

5. Faktor yang Mempengaruhi Emosi Anak 

Hurlock dan Lazarus menyatakan bahwa perkembangan emosi anak 

dipengaruhi oleh dua faktor penting yaitu : adanya proses maturation atau 

kematangan dan faktor belajar.
36

 Maturation yaitu kemajuan pertumbuhan 

yang normal ke arah kematangan, kedewasaan. Dapat disimpulkan bahwa 

proses kematangan dan faktor belajar mempengaruhi perkembangan emosi 

anak. Dikatakan emosinya berkembang dengan baik apabila proses 

maturation atau kematangan dan faktor belajarnya juga berkembang dengan 

baik. 

Goleman sebagaimana yang dikutip oleh Riana Mashar dalam 

bukunya yang berjudul “Emosi Anak Usia Dini dan Strategi 

Pengembangannya” menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan 

oleh lingkungan, apa yang dialami dan dipelajari dalam kehidupan sehari-
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hari lebih menentukan tingkah laku dan pola tanggapan emosi.
37

 Pengalaman 

dan lingkungan disekitar anak juga bisa mempengaruhi perkembangan 

emosinya, apa yang ia pelajari akan mereka ingat selamanya dan ini akan 

menentukan tingkah laku dan karakternya. 

6. Fungsi dan Peranan Emosi Anak 

a. Merupakan bentuk komunikasi sehingga anak dapat menyatakan segala 

kebutuhan dan perasaannya pada orang lain. Biasanya anak 

mengekspesikan sakit dan marah dengan menangis. Menangis 

merupakan bentuk komunikasi anak dengan lingkungannya ketika 

mereka belum mengutarakan perasaannya dalam bentuk verbal. 

b. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri 

anak dengan lingkungan sosialnya, antara lain:  

1) Tingkahlaku emosi anak yang ditampilkan merupakan sumber 

penilaian lingkungan sosial terhadap dirinya. Penilaian ini akan 

membentuk konsep diri anak berdasarkan perlakuan tersebut.  

2) Emosi menyenangkan atau tidak menyenangkan dapat 

mempengaruhi interaksi sosial anak melalui reaksi-reaksi yang 

ditampilkan lingkungannya.  

3) Tingkahlaku yang sama dan ditampilkan secara berulang-ulang 

dapat menjadi suatu kebiasaan. Artinya, jika seseorang anak yang 

ramah dan suka menolong merasa senang dengan perilakunya dan 
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lingkungan pun menyukainya, maka anak akan melakukan 

perbuatan tersebut secara berulang-ulang hingga akhirnya menjadi 

kebiasaan. 

4) Ketegangan emosi anak dapat menghambat atau mengganggu 

aktivitas motorik dan mental anak. Seorang anak yang mengalami 

stress atau ketakutan  menghadapi suatu situasi, dapat menghambat 

anak itu melakukan aktivitasnya.
38

Apabila anak mengalami 

ketegangan emosi maka dapat mengganggu aktivitas motorik dan 

mentalnya.  

7. Ciri-ciri Perkembangan Emosional Anak 

Dengan mengajari perkembangan emosi, anak akan mampu 

mengatasi masalah yang timbul selama proses menuju manusia dewasa. 

Berbagai penelitian dalam bidang psikologi anak telah membuktikan bahwa 

anak-anak yang memiliki perkembangan emosi yang tinggi yaitu mereka 

yang bahagia, percaya diri, populer dan lebih sukses di sekolah. Mereka 

mampu menguasai gejolak emosinya, menjalin hubungan dengan orang lain.  

Goleman sebagaimana yang dikutip oleh Riana Mashar dalam 

bukunya yang berjudul “Emosi Anak Usia Dini dan Strategi 

Pengembangannya” mengungkapkan ciri-ciri anak yang memiliki 

perkembangan emosi sebagai berikut:  

a. Mampu memotivasi diri sendiri 
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b. Mampu bertahan menghadapi frustasi 

c. Lebih cakap untuk menjelaskan jaringan informal/nonverbal (memiliki 

tiga varisasi yaitu jaringan komunikasi, jaringan keahlian, dan jaringan 

kepercayaan). 

d. Mampu mengendalikan dorongan orang lain.  

e. Cukup luwes untuk menemukan cara/alternatif agar sasaran tetap 

tercapai atau untuk mengubah sasaran jika sasaran sulit dijangkau.  

f. Tetap memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa segala sesuatu akan 

beres ketika menghadapi tahap sulit.  

g. Memiliki empati yang tinggi. 

h. Mempunyai keberanian untuk memecahkan tugas yang berat menjadi 

tugas kecil yang mudah ditangani.  

i. Merasa cukup banyak akal untuk menemukan cara dalam meraih 

tujuan.
39

  

 

Menurut Salovey Mayer sebagaimana yang dikutip oleh Riana 

Mashar dalam bukunya yang berjudul “Emosi Anak Usia Dini dan Strategi 

Pengembangannya” menerangkan tentang aspek-aspek yang terdapat dalam 

perkembangan emosional anak yaitu: empati, mengungkapkan dan 

memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan 

menyesuaikan diri, diskusi, kemampuan memecahkan masalah pribadi, 

ketekunan, kesetiakawanan, keramahan dan sikap hormat. 

Berdasarkan uraian di atas perkembangan emosi yang mengacu pada 

pendapat Goleman dan Salovey Mayer sebagaimana yang dikutip oleh Riana 

Mashar dalam bukunya yang berjudul “Emosi Anak Usia Dini dan Strategi 

Pengembangannya”, dalam 5 ciri yaitu:     

a. Kemapuan mengenali emosi diri 

b. Kemampuan mengelola dan mengekspresikan emosi 

c. Kemampuan memotivasi diri 
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d. Kemampuan mengenali emosi orang lain/empati  

e. Kemampuan membina hubungan dengan orang lain.
40

     

Selain itu anak yang perkembangan emosional berkembang dengan 

baik ciri-cirinya sebagai berikut:  

a. Memiliki kesabaran  

b. Mampu menahan dan mengendalikan diri 

c. Dapat menyesuaikan diri 

d. Berinisiatif dan kreatif  

e. Peduli 

f. Mandiri dan bertanggung jawab 

g. Suka bersahabat 

h. Mampu berkominikasi dan mempengaruhi orang lain 

i. Memiliki impian 

j. Optimis, ulet, dan gigih 

k. Percaya diri.
41

 

Perkembangan emosi ini sangat penting bagi anak sebagai bekal 

dalam kehidupannya. Anak yang memiliki perkembangan emosi baik 

mereka lebih sukses, dibanding mereka yang mempunyai kecerdasan 

intelektual saja. Dengan perkembangan emosi anak bisa menyelesaikan 

masalah yang timbul di dalam kehidupan sehari-hari. Anak juga bisa 

menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian anak 

bisa diterima ditengah-tengah masyarakat.      

 

C. Penerapan Metode Bercerita terhadap Perkembangan Sosial Emosional 

Anak   
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 Amir Faisal dan Zulfanah,  Menyiapkan Anak Jadi Juar,  (Jakarta : Elex Media 
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Menurut Imam Musbikin kegiatan bercerita seperti yang dilakukan oleh 

orang tua bahkan juga para guru di sekolah terhadap anak-anak akan mampu 

merangsang perkembangan sosial emosional anak.
42

 Metode bercerita adalah 

suatu metode yang bisa digunakan dalam mengembangkan sosial emosional 

anak. Dengan bercerita, anak tidak merasa bosan atau tertekan tetapi anak akan 

merasa senang. Akan tetapi sekarang ini banyak yang tidak lagi mau bercerita 

untuk anak-anaknya, banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya untuk 

menonton televisi tanpa didampingi oleh orang tuanya. Anak adalah individu 

yang unik mereka dapat dengan cepat merespon apa yang dilihat dan 

didengarnya, maka kita sebagai pendidik menggunakan metode bercerita untuk 

pembelajaran di sekolah.  

Menurut Zainal Aqib metode bercerita juga bisa untuk mengembangkan 

daya imajinasi, daya pikir, emosi, dan penguasaan bahasa anak.
43

 Penggunaan 

kisah merupakan salah satu konsep dasar pendidikan Islam, metode ini sangat 

disukai anak dan meninggalkan dampak positif kepada pendengarnya. Kisah pun 

menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri manusia melalui empati dan simpati 

kehidupan sang tokoh. 

Menurut Moeslichatoen R. metode bercerita merupakan salah satu 

pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada 

anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik, dan mengundang 
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 Imam Musbikin. Op.Cit. h. 251 
43

 Zainal Aqib,  Belajar dan Pembelajaran di Taman Kanak-kanak, (Bandung: Yrama Widya, 

2009), h. 33 
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perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak TK. Bila isi cerita 

itu dikaitkan dengan dunia kehidupan anak TK, maka mereka dapat memahami isi 

cerita itu, mereka akan mendengarkannya dengan penuh perhatian, dan dengan 

mudah dapat menangkap isi cerita. Dunia kehidupan anak itu penuh suka cita, 

maka kegiatan bercerita harus diusahakan dapat memberikan perasaan gembira, 

lucu, dan mengasyikan. Dunia kehidupan anak-anak itu dapat berkaitan dengan 

lingkungan keluarga, sekolah, dan luar sekolah. Kegiatan bercerita harus 

diusahakan menjadi pengalaman bagi anak TK yang bersifat unik dan menarik, 

yang menggetarkan perasaan anak, dan memotivasi anak untuk mengikuti cerita 

itu sampai tuntas.
44

  

Dari teori tersebut maka penulis menggunakan langkah-langkah metode 

bercerita menurut teori Moeslichatoen R. karena lebih lengkap, mudah diterapkan 

serta mudah dipahami untuk dilaksanakan pembelajaran pada anak usia dini 5-6 

tahun. Usia dini adalah masa golden age dimana masa semua aspek 

perkembangan yang ada pada anak berkembang pesat, mulai dari kreativitas, 

imajinasi, emosi, dan kognitif. Stimulus sangat penting pada masa ini, oleh karena 

itu pendidik harus mengetahui karakter dari masing-masing anak untuk 

memberikan stimulus yang tepat. Melalui metode bercerita anak dapat terangsang 

untuk mengembangkan sosial, imajinasi dan emosinya, mereka akan menjadi 

peniru dari tokoh yang menjadi kesukaannya.  

                                                           
44

 Moeslichatoen R, Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 

2004), h. 157-158    
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Adapun langkah-langkah penerapan metode bercerita yaitu: 

1. Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih untuk kegiatan bercerita 

Langkah awal bercerita yaitu menentukan tujuan dan tema. Tujuan 

bercerita adalah untuk menanamkan sikap peka dan tanggap terhadap 

penderitaan orang lain, suka menolong, dan mencintai orang lain, 

menghormati orang yang lebih tua, mengajarkan disiplin. Tema yang dipilih 

hendaknya tentang kisah-kisah para nabi. Dalam hal ini misalnya kita telah 

menetapkan rancangan sebagai berikut : 

Tujuan : Menumbuhkan rasa kasih anak terhadap binatang ciptaan Allah Swt.  

Tema : Penyayang binatang (dari cerita nabi Daud a.s.) 

Setelah menetapkan temanya maka harus mempelajari isi cerita yang 

akan disampaikan. Mempelajari isi cerita yang akan disampaikan tidak berarti 

harus menghafalkan kalimat-kalimat secara utuh melainkan harus mengetahui 

isi cerita secara utuh. Tidak hanya menguasai isi cerita saja namun guru harus 

menetapkan bagaimana urutan ceritanya, suasana perasaan apa yang 

menyertainya, apakah perasaan susah, gembira, lucu, atau perasaan gundah. 

Guru harus mengetahui perwatakan pemegang peran cerita serta tata 

lingkungan, pakaian, dan karakter fisik masing-masing.   

2. Menetapkan bentuk bercerita yang dipih 

Bila telah menetapkan rancangan tujuan dan tema yakni sayang kepada 

binatang, maka guru harus memilih salah satu di antara bentuk-bentuk 

bercerita yaitu bercerita tentang penyayang binatang dengan membaca cerita 
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dalam majalah/buku. Menceritakan kisah nabi Daud a.s penyayang binatang. 

Kemudian guru bercerita bahwa siapa yang menyayangi binatang maka Allah 

akan sayang kepadanya.     

3. Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan bercerita sesuai 

dengan yang direncanakan 

Sesuai dengan bentuk cerita yang akan dituturkan guru, ada 3 macam 

bentuk bercerita : bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar, bercerita 

dengan membaca buku/majalah, dan bercerita dengan menggunakan papan 

flanel. Disini guru menggunakan bentuk bercerita dengan membaca buku 

yang menceritakan sebuah kisah nabi Daud a.s penyayang binatang, maka 

guru cukup memperlihatkan gambar dalam buku itu pada waktu bercerita.   

4. Sebelum mulai bercerita mengatur tempat duduk anak terlebih dahulu  

Jika sebagian anak atau seluruhnya yang ikut mendengarkan cerita 

maka anak harus duduk di lantai dan diberi alas tikar atau karpet, atau duduk 

di kursi dalam bentuk setengah lingkaran. Usahakan berada di tempat yang 

terlihat oleh semua anak. Kemudian mengatur bahan dan alat yang 

dipergunakan sebagai alat bantu bercerita sesuai dengan bentuk bercerita yang 

dipilih: Apakah menggunakan ilustrasi gambar, atau membaca majalah/buku 

cerita, atau bercerita dengan menggunakan papan flanel, usahakan alat peraga 

tersebut dapat dilihat oleh semua peserta. Tidak lupa juga untuk 

memperlihatkan sampul atau cover buku serta tema cerita yang terdapat dalam 

buku tersebut agar peserta didik dapat membayangkan alur cerita tersebut. 
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Bila harus memperagakan untuk berpindah tempat, usahakan tidak berpindah 

terlampau jauh sehingga konsentrasi anak tidak mudah beralih. 

Mengupayakan selama kegiatan bercerita tidak ada anak yang terhalang 

pandangannya. 

5. Pembukaan kegiatan bercerita sesuai dengan tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan  

Guru menggali pengalaman-pengalaman anak yang berkaitan dengan 

penyayang binatang yang akan diceritakan agar anak dapat melihat gambaran 

cerita yang disampaikan. Menanyakan binatang yang disukai anak, 

pengalaman anak dengan binatang kesayangannya. 

6. Pengembangan cerita yang dituturkan guru sesuai tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan.  

Guru menyampaikan fakta-fakta disekitar kehidupan anak tentang 

binatang. Bahwa menyayangi binatang harus dengan penuh kasih sayang.  

7. Menetapkan teknik bertutur yang dapat menggetarkan perasaan anak 

merupakan bagian yang terkandung dalam tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan   

Menetapkan rancangan cara-cara bertutur yang dapat menggetarkan 

perasaan anak dengan cara memberikan gambaran tentang mengasihi binatang 

peliharaan, sabar dalam memelihara binatang. Kemudian guru 

menggambarakan kasih sayang yang tulus terhadap binatang. Selanjutnya 



 
 

38 
 

guru merancang upaya untuk menyentuh hati nurani anak-anak perlunya 

menyayangi binatang dengan tulus, serta bertutur yang dapat menyentuh hati 

nurani anak-anak untuk berbuat kebajikan terhadap ciptaan Allah Swt. 

8. Mengajukan pertanyaan pada akhir kegiatan bercerita 

Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi 

cerita serta menampung pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak. Serta 

memberikan rangkuman dari kisah yang diceritakan kepada anak-anak, atau 

mengkritisi cerita tersebut untuk menambahkan pemahaman anak secara 

umum, kemudian menjelaskan kata-kata asing, kemudian meminta anak 

menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut.  

D. Tingkat Pencapaian Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun  

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidkan Anak Usia 

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

lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut.
45

  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 58 

tahun 2009 bahwasannya perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun 

                                                           
45

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini, h. 1  
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dikatakan berkembang sesuai harapan jika anak mampu mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan kondisi yang ada, mengenal tata krama dan sopan santun 

sesuai dengan nilai sosial budaya setempat, memahami peraturan dan disiplin. 

Pentingya mengembangkan sikap sosial emosional anak sejak usia dini.
46

  

Batasan yang penulis lakukan pada penelitian untuk mengetahui 

perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun tingkat pencapaian 

perkembangannya yaitu mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi 

yang ada, mengenal tatakrama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial 

budaya setempat, memahami peraturan dan disiplin. Kemudian indikatornya 

yaitu mengendalikan emosi dengan cara yang wajar, memberi dan membalas 

salam, mentaati aturan permainan.     
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian   

Menurut Sugiono metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
47

 Berangkat dari 

pendapat Sugiono tersebut penelitian ini difokuskan untuk memperoleh 

gambaran data di lapangan tentang bagaimana penerapan metode bercerita 

terhadap perkembangan sosial emosional anak di taman kanak-kanak.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang pemecahan 

masalahnya dengan menggunakan data empiris.
48

 Sedangkan menurut Bogdan 

dan Taylor, penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku 

yang diamati.
49

 

Adapun landasan pemikiran yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

karena masalah yang diteliti memerlukan suatu pengungkapan yang bersifat 

deskriptif, dalam hal ini menggambarkan mengenai bagaimana perkembangan 

sosial emosional anak melalui metode bercerita di PAUD Sekar Wangi Kedaton 
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Bandar Lampung. Dari tipe permasalahan penelitian tersebut, maka data yang 

dicari akan lebih tepat jika diungkapkan dalam bentuk kata-kata (deskriptif-

kualitatif).    

B. Subjek / Sumber Data 

Subjek dalam penelitian ini ada 2 orang tenaga pendidik/guru di 

Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung. Penentuan 

subyek dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian 

berlangsung. Caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang 

dipertimbangkan akan memberi data yang diperlakukan. Adapun penulis 

mengambil 2 orang guru sebagai subjek data karena mereka peneliti anggap 

menguasai dan memahami tentang obyek yang akan diteliti, selain itu mereka 

juga tergolong masih sedang terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti yaitu Ibu 

Siti Marhamah,A.Md dan  ibu Julita Sari, S.Pd.I beliau berdua mengajar di kelas 

B2.    

C. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti ditempatkan sebagai instrumen utama 

dalam proses pengumpulan data penelitian. Peneliti dikatakan instrumen utama 

karena dalam mengadakan penelitian, peneliti sendiri yang terjun langsung ke 

lapangan untuk melakukan pengumpulan data, bukan melalui alat bantu seperti 

angket atau kuesioner. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan 

serangkaian kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke lokasi 

penelitian yaitu PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung.  
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Berikut ini dikemukakan alat pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Observasi    

Metode observasi adalah suatu pengamatan yang sengaja dan 

sistematis tentang fenomena-fenomena sosial dengan gejala psikis dengan 

jalan pengamatan dan pencatatan.
50

  Observasi adalah pemilihan, 

pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana 

yang berkenaan dengan organisme in situ sesuai dengan tujuan-tujuan 

empiris. 

Observasi salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting 

dalam penelitian ini. Observasi terbagi dua yaitu : observasi partisipan dan 

observasi non partisipan. Observasi partisipan yaitu observasi dimana 

pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

subjek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah bagian dari mereka. 

Sedangkan, observasi non-partisipan merupakan observasi dimana pengamat 

berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan 

yang mereka lakukan.
51
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Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi non-

partisipan diantaranya: 

1) Pencatatan harus dilakukan di luar pengetahuan orang-orang yang 

sedang diamati 

2) Observasi harus membina hubungan yang baik (good raport). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan, 

dimana dalam mengobservasi guru dan peserta didik dalam pembelajaran 

dengan metode bercerita, peneliti tidak ambil bagian dalam aktivitas objek 

yang diteliti. Dengan kata lain, dalam melakukan pengamatan posisi peneliti 

hanya pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan 

pembelajaran di TK tersebut. Secara sembunyi peneliti mencatat, 

menganalisis, dan menyimpulkan hasil observasi. 

Adapun observasi pertama yang peneliti lakukan adalah  melakukan 

observasi pendahuluan untuk mengetahui secara real dan faktual mengenai 

permasalahan yang terjadi di PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung. Sehingga permasalahan yang akan diteliti layak untuk diangkat 

menjadi sebuah masalah penelitian. Setelah permasalahan ditemukan, 

peneliti melakukan penelitian lebih lanjut (mendalam) mengenai objek 

permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini yakni mengenai bagaimana 

perkembangan sosial emosional anak melalui metode bercerita di PAUD 

Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung.  
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Secara khusus yang diteliti meliputi 1) Bagaimana langkah guru 

dalam melakukan kegiatan bercerita pada saat proses pembelajaran;  

2) Perkembangan sosial emosional anak pada saat proses kegiatan 

pembelajaran menggunakan metode bercerita.  

Adapun format lembar observasi guru dan anak didik di Pendidikan 

Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung disajikan pada tabel 

berikut. 

Format lembar observasi penerapan metode bercerita yang dilakukan 

oleh guru disajikan pada tabel 5 :   

Tabel 5 

Format Lembar Observasi Penerapan Metode Bercerita 

 

No. Langkah-langkah Penerapan Bercerita Guru 1 Guru 2 

1. Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih 

untuk kegiatan bercerita 

  

2. Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih   

3. Menetapkan bahan dana alat yang 

diperlukan untuk kegiatan bercerita 

sesuai dengan yang direncanakan 

  

4. Sebelum mulai bercerita mengatur tempat 

duduk anak terlebih dahulu 

  

 5. Pembukaan kegiatan bercerita sesuai 

dengan tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan  

  

6.  Pengembangan cerita yang dituturkan 

guru sesuai tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan    

  

7.  Menetapkan teknik bertutur yang dapat 

menggetarkan perasaan anak merupakan 

bagian yang terkandung dalam tujuan dan 

tema yang sudah ditetapkan  

  

8.  Mengajukan pertanyaan pada akhir 

kegiatan bercerita 
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Format lembar observasi perkembangan sosial emosional anak 

disajikan pada tabel 6 :  

Tabel 6   

Format Lembar Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Kelas B2 PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

Nama Peserta Didik    :    

Tanggal Observasi      :  

 

No Tingkat 

Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan 

emosi yang sesuai 

dengan kondisi 

yang ada (senang, 

sedih, antusias, 

dsb) 

1. Mengendalikan 

emosi dengan 

cara yang wajar  

    

2. Mengenal tata 

krama dan sopan 

santun sesuai 

dengan nilai 

sosial budaya 

setempat 

2. Memberi dan 

membalas salam 

    

3. Memahami 

peraturan dan 

disiplin  

3. Mentaati aturan 

permainan 

    

Keterangan : 

BB : Belum Berkembang 

MB : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan 

BSB : Berkembang Sangat Baik 
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Format rekapitulasi hasil observasi perkembangan sosial emosional 

anak pada saat proses penerapan metode bercerita disajikan pada tabel 7 :  

Tabel 7 

Format Lembar Rekapitulasi Hasil Observasi  

Perkembangan Sosial Emosional Anak 

 
No Nama                                        Indikator  

  1 2 3 Hasil Kriteria 

  a b c 

1 Adhe       

2 Ajeng       

3 Akbar       

4 Arie       

5 Asa      

6 Aulia      

7 Bima      

8 Arum      

9 Davi      

10 Dinda      

11 Evan      

12 Farel      

13 Icha      

14 Kaisar      

15 Khanza      

16 Miftha      

17 Adrian      

18 Ilham       

19 Fadil      

20 Zulfikar      

21 Najmi      

22 Nirmala      

23 Rafa      

24 Raihan      

25 Regina      

26 Caca      

27 Syifa      
 

Keterangan : 

1  : Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada  

(senang,sedih,antusias,dsb) 

2  : Mengenal tatakrama dan sopan santun sesuai dengan nilai budaya    

       setempat 

3  : Memahami peraturan dan disiplin  

Keterangan :  

1 a : Mengendalikan emosi dengan cara yang wajar 

2 b : Memberi dan membalas salam   

3 c : Mentaati aturan permainan 
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Untuk mengetahui hasil observasi skor menjadi nilai kategori, 

digunakan acuan pengubah nilai skor menjadi nilai kategori yang disajikan 

pada tabel berikut.
52

    

Tabel 8 

Acuan Pengubah Nilai Skor Menjadi Nilai Kategori 

 

No Rumus Skor Kategori Perkembangan 

1 x < x – 1.SBx BB ( Belum Berkembang ) 

2 x > x ≥ x – 1. SBx MB ( Mulai Berkembang ) 

3 x + 1.SBx > x ≥ x   BSH ( Berkembang Sesuai Harapan ) 

4 x ≥ x + 1. SBx           BSB ( Berkembang Sangat Baik ) 

Sumber : Djemari Mardapi. Teknik Penyusunan Insrumen Tes dan Non tes. 

Yogyakarta : Mitra Cendikia Offset. 2008. h.123 

 

x = ½ (skor max+skor min) 

 = ½ (12+3) 

 = ½ .15 

                  = 7,5 

SBx = 1/6 (12-3) 

        = 1/6.9 

  = 1,5 

 

b. Wawancara  

Wawancara adalah metode dengan cara pertemuan dua orang atau 

lebih untuk bertukar informasi ide melalui tanya jawab sehingga dapat di 

konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
53

 Wawancara digunakan 

peneliti sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang telah mendalam.  

                                                           
 52

 Djemari Mardapi, Teknik Penyusunan Insrumen Tes dan Non tes, (Yogyakarta : Mitra 
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Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka 

wawancara dapat dibagi tiga macam, yakni: 

1) Wawancara terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-

pokok masalah yang diteliti. 

2) Wawancara tidak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana 

pewawancara tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-

pokok dari fokus penelitian.  

3) Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara 

hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya 

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.
54

  

Dari teori di atas, jenis wawancara yang digunakan penulis adalah 

wawancara bebas terpimpin, artinya penulis mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan 

pertanyaan yang sistematis. Walaupun demikian peneliti juga menggunakan 

panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan yang di ajukan 

kepada informan. Panduan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam 

melakukan wawancara, pengolahan data, dan informasi.  

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah guru, untuk 

memperoleh informasi tentang gambaran proses belajar mengajar yang 

meliputi tujuan, bahan/materi, metode, media dan evaluasi serta prestasi 

peserta didik.  
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  Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Op. Cit, h. 83-85  
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c. Dokumentasi    

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.
55

 Dokumentasi 

dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan catatan harian.
56

 

Cara dengan dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data 

yang sudah tersedia dalam catatan dokumen-dokumen. Dokumen yang 

diteliti adalah dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti yakni 

mengenai perkembangan sosial emosional anak melalui metode bercerita di 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung. Fungsi dari dokumentasi 

untuk pelengkap dari metode interview dan observasi.  

Secara rinci hal-hal yang diteliti meliputi sejarah pendirian, sejarah 

kepemimpinan, dan kondisi geografis, luas tanah, letak PAUD Sekar Wangi,  

jumlah guru, tenaga administrasi, dan anak didik, beserta sarana dan 

prasarana. 

D. Analisis Data  

Setelah dilakukan penelitian, data yang terkumpul masih merupakan 

data mentah sehingga perlu diolah dan dianalisis terlebih dahulu guna 

menghasilkan sebuah informasi yang teruji kevalidannya.  
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  M. Iqbal Hasan, Op. Cit. h.  87 
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  Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h. 201 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan aktivitas memilih data. Karena dalam 

penelitian data yang terkumpul sangat banyak dan kompleks. Maka peneliti 

perlu memilih data tersebut mana yang relevan dan penting serta yang 

berkaitan dengan perkembangan sosial emosional anak melalui metode 

bercerita di PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung. 

b. Penyajian Data 

Display data atau penyajian data yaitu kegiatan menyajikan data inti 

atau data-data pokok, semua data disajikan tanpa mengabaikan data-data 

pendukung, yaitu mencakup proses pemilihan, pemuatan, penyederhanan, 

dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan.  

Bentuk penyajian data adalah teks naratif (pengungkapan secara 

tertulis/kata-kata). Hal ini sesuai dengan masalah penelitian yang bersifat 

deskriptif. Display data memiliki tujuan untuk memudahkan dalam 

mendiskripsikan suatu peristiwa, sehingga memudahkan untuk mengambil 

suatu kesimpulan. 

c. Kesimpulan 

Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan secara naratif, 

kemudian disimpulkan secara sistematik.
57

 Sehingga diperoleh makna data 

dalam bentuk tafsiran dan argumentasi.   
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  Sugiyono, Op. Cit. h. 338-345 
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Data yang sudah diperoleh kemudian difokuskan, dan disusun secara 

sistematis dalam bentuk naratif. Kemudian data tersebut disimpulkan 

sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan 

argumentasi.  

Dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan pendekatan 

berfikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta atau 

peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut 

ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan yang diambil 

apabila masih terdapat kekurangan, maka akan ditambah.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Laporan Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi 

Kedaton Bandar Lampung 

Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung berdiri pada tahun 2006 yang didirikan oleh Ibu Hj. Sulastri. Pada 

awalnya PAUD Sekar Wangi dikelola dan bekerja sama dengan Bapak 

Camat Kedaton Bandar Lampung. Akan tetapi kini sekolah tersebut sudah 

resmi menjadi milik ibu Hj. Sulastri yang beroperasi hingga sekarang. 

Sekolah ini mengapa diberikan nama “Sekar Wangi”, sesuai dengan 

penjelasan Ibu Hj. Sulastri bahwa Sekar Wangi diharapkan dapat tercium 

baunya sepanjang hayat. Maksdunya adalah semoga ilmu yang telah didapat 

oleh anak-anak dapat bermanfaat sepanjang hidupnya dan dapat diamalkan 

pada semua orang. Lembaga ini dimiliki dan di usahakan  oleh 3 (tiga) orang 

yaitu: 

1. Hj. Sulastri sebagai Ketua Yayasan. 

2. Titin Wiji Hartini sebagai Bendahara 

3. Nilawati, A. Md, sebagai Sekretaris. 

Yang berhak sepenuhnya untuk: 

a. Bertindak dan menandatangani  untuk dan atas nama lembaga tersebut. 
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b. Mewakili lembaga tersebut, baik didalam maupun diluar pengadilan, baik 

mengenai perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan pengurusan maupun 

mengenai perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan  pemilikan  dan 

penguasaan. 

c. Mengangkat atau memberikan para karyawan dan menetapkan gaji 

mereka. 

d. Mengadakan perikatan-perikatan dengan pihak lain di sebaliknya 

mengikat pihak lain dengan lembaga tersebut. 

e. Untuk lembaga tersebut, menerima dan mengeluarkan, menerima dan 

menandatangani surat-surat berharga, lain wesel, cek serta dokumen-

dokumen lainnya. Mengadakan hubungan-hubungan dengan Bank-Bank 

swasta maupun pemerintah, diantaranya meminjam dan menerima uang. 

f. Mengangkat seorang atau lebih pemegang kuasa dengan serta kekuasaan  

yang akan di tentukan olehnya.  

Lembaga ini  bekerja  dan berkarya  dengan  memakai nama PAUD 

Sekar Wangi  dalam anggaran dasar cukup disingkat lembaga,  

berkedudukan di kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tetapi dapat pula 

membuka cabang-cabang atau tempat perwakilan-perwakilannya di tempat-

tempat. 

Maksud dan tujuan dari lembaga ini adalah: 

1) Menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak, dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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2) Untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut, lembaga ini akan 

melakukan dan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:  

a) Menyelenggarakan  pendidikan  keaksaraan  fungsional  

b) Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 

c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang wirausaha. 

d) Memberikan les privat dan reguler untuk siswa Taman Kanak-kanak 

(TK) atau setara TK. 

e) Menyelenggarakan kursus keterampilan dan bahasa. 

2. Letak Geografis PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

Secara umum letak geografis PAUD Sekar Wangi Kedaton bandar 

lampung cukup strategis dam mudah dijangkau dengan menggunakan alat 

transportrasi umum maupun pribadi yang mana letaknya berada dijalan 

Danau Laut Tawar  Kedaton Bandar Lampung serta jauh dari pusat 

pembelanjaan atau supermarket maupun pasar tradisional dan keadaan 

sangat kondusif dalam pelaksanan pembelajaran sehingga anak merasa 

nyaman dalam melaksanakan proses belajar.  

3. Visi, Misi  Dan Tujuan PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

a. Visi 

2. Terwujudnya anak yang berkualitas di masa yang akan datang 

3. Mencerdaskan kehidupan anak usia dini 

4. Mengembangkan daya kreativitasnya 

5. Menjadikan salah satu PAUD yang berkualitas 
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b. Misi 

1. Menambah kemampuan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa 

2. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak usia dini 

3. Menumbuhkan kepribadian dan kemandirian anak usia dini 

4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan  

c. Tujuan 

1. Menghasilkan siswa berprestasi, beriman, dan bertaqwa 

2. Menghasilkan siswa yang bersikap  santun tertib dan disiplin. 

3. Siswa terbiasa menerapkan hidup bersih dan sehat. 

4. Struktur Organisasi PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

Adanya struktur organisasi dalam suatu sekolah sangat diperlukan 

sekali. Dengan adanya stuktur organisasi akan mempermudah dalam 

mengatur jalannya suatu roda organisasi, sehingga program yang disusun 

dapat terealisasi dan terkordinasi secara baik dan rapi, agar lembaga tersebut 

dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. 

Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila semua unsur yang 

diserahi tugas dan tanggung jawab akan melaksanakan dengan baik tanpa 

adanya tekanan dari berbagai pihak. Guru atau karyawan secara organisatif 

mempunyai tanggung jawab terhadap pimpinan, akan tetapi secara kedinasan 

mempunyai tanggung jawab terhadap atasan.  

Untuk lebih jelasnya, mengenai bagaimana struktur organisasi PAUD 

Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung dapat dilihat sebagai berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR WANGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Yayasan 

Hj. Sulastri 

Kepala PAUD Sekar Wangi 

Hj. Sulastri 

Guru Kelompok A1 

1. Nilawati,A.Md 

Guru Kelompok A2 

1. Sugiarti, S.Pd 
 
 
 

Guru Kelompok B1 

1. Titin Wiji Hartini 

 

Guru Kelompok B2 

1. Siti Marhamah,A.Ma 

2. Julita Sari,S.Pd.I 

 

Guru Kelompok B3 

1. RA Rita Saputri 
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5. Keadaan Guru  dan Pengurus PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung 

Tabel 9 

Daftar Guru PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 
NO NAMA JABATAN MULAI 

MENGAJAR 
PENDIDIKAN ALAMAT 

1 Hj. Sulastri  Kepala 

Sekolah 

13-10-2006 SGA  Bandar 

Lampung 

2 Titin Wiji 

Hartini   

Bendahara  

Guru Kelas 

B1 

(Anggrek) 

13-10-2006 SPGA 

 

Bandar 

Lampung 

3 RA Rita 

Saputri 

Guru Kelas 

B3 (Dahlia) 

13-10-2006 SPG Bandar 

Lampung 

4 Nilawati, 

A.Md 

Guru Kelas 

A1 (Melati) 

18-11-2008 D3 AUD Bandar 

Lampung 

5 Siti 

Marhamah, 

A.Ma 

Guru Kelas 

B2 (Mawar) 

16-07-2012 D2 PAUD Bandar 

Lampung 

6 Sugiarti,S.Pd Guru Kelas 

A2 

(Kenanga) 

01-03-2013 SI IPS  Bandar 

Lampung 

7 Julita 

Sari,S.Pd.I 

Guru Kelas 

B.2 (Mawar) 

18-08-2014 SI PGRA Bandar 

Lampung 

Sumber : Dokumentasi penulis yang  dicatat tanggal  19 November 2016  

 

B. Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatatif, yang mana 

hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah penulis lakukan 

dengan diawali pemberian pemahaman kepada guru tentang bagaimana cara 

menerapkan metode bercerita terhadap perkembangan sosial emosional anak 

didik kelas B2 di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 
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Lampung, maka dapat dikatakan bahwa peranan penerapan metode bercerita 

terhadap perkembangan sosial emosional anak belum berkembang sangat baik, 

hal tersebut terlihat dengan adanya perkembangan sosial emosional anak yang 

belum mampu mencapai indikator perkembangan sosial emosional yang ditandai 

dengan adanya:  

1. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada 

2. Mengenal tatakrama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya 

setempat 

3. Memahami peraturan dan disiplin 

Realisasi dari pada sosial emosional anak dalam kegiatan sehari-hari di 

kelas terdiri dari sikap yang bermacam-macam, ada yang positif dan negatif, 

mulai dari sifat anak yang dapat disukai teman-teman dan gurunya sampai pada 

sifat perusak yang dapat membuat keadaan kelas menjadi gaduh.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan seorang pendidik dalam 

menerapkan metode bercerita terhadap perkembangan sosial emosional anak usia 

dini di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

1. Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih untuk kegiatan bercerita 

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar 

Wangi Kedaton Bandar Lampung bahwasanya guru di Pendidikan Anak Usia 

Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung telah menetapkan tujuan dan tema 
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yang dipilih untuk kegiatan bercerita, seperti menetapkan tema kisah para nabi 

dan kaumnya dengan tujuan menanamkan nilai sosial.
158

  

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Siti Marhamah,A.Md 

bahwasannya guru di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung telah menetapkan tujuan dan tema sesuai dengan yang direncanakan. 

Tujuan dan tema hendaknya menanamkan nilai-nilai sosial, moral, atau 

keagamaan. Demikian juga guru menyiapkan tujuan dan tema harus ada 

kedekatan hubungan dengan kehidupan anak di dalam keluarga, sekolah, atau di 

luar sekolah. Serta tema itu harus menarik dan memikat perhatian anak dan 

menantang anak untuk menanggapi, menggetarkan perasaan, serta menyentuh 

nuraninya.
259

   

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat di katakan 

bahwasanya menetapkan tujuan dan tema yang dipilih untuk kegiatan bercerita 

sesuai yang direncanakan dapat mengembangkan sosial emosional anak usia dini 

di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung.        

2. Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih 

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar 

Wangi Kedaton Bandar Lampung bahwasanya guru di Pendidikan Anak Usia 

Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung telah menetapkan bentuk bercerita 

                                                           
1
Observasi, penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung, 

tanggal 21 Novenber 2016.   
2
Wawancara,Siti Marhamah,A.Md  di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton 

Bandar Lampung, tanggal 21 Novenber 2016.   
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yang dipilih sesuai dengan tema yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk-

bentuk yang bisa dipilih misalnya bercerita dengan membaca langsung dari buku 

cerita, menggunakan ilustrasi gambar, menggunakan papan flannel, menceritakan 

dongeng dan sebagainya. Hal ini penting dilakukan karena akan menentukan 

langkah selanjutnya, yaitu menetapkan bahan dan alat yang diperlukan.
360

    

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Siti Marhamah,A.Md 

bahwasannya guru di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung telah menetapkan bentuk bercerita yang dipilih sesuai dengan tema 

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

bercerita dengan membaca langsung dari buku cerita, menggunakan ilustrasi 

gambar, menggunakan papan flannel, menceritakan dongeng dan sebagainya. Hal 

ini penting dilakukan karena akan menentukan langkah selanjutnya, yaitu 

menetapkan bahan dan alat yang diperlukan.
461

        

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat katakan 

bahwasanya menetapkan bentuk bercerita yang dipilih sesuai dengan tema yang 

telah ditetapkan itu penting.  

3. Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan bercerita 

sesuai dengan yang direncanakan   

                                                           
3
Observasi, penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung, 

tanggal 21 Novenber 2016. 
4
Wawancara,Siti Marhamah,A.Md  di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton 

Bandar Lampung, tanggal 21 Novenber 2016.   
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Berdasarkan hasil observasi penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar 

Wangi Kedaton Bandar Lampung bahwasanya guru di Pendidikan Anak Usia 

Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung telah menetapkan bahan dan alat 

yang diperlukan untuk kegiatan bercerita sesuai dengan yang direncanakan, 

seperti menyiapkan buku cerita.
562 

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Julita Sari,S.Pd.I 

bahwasannya guru di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung telah menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan 

bercerita sesuai dengan yang direncanakan. Hendaknya buku cerita yang dipakai 

dapat menarik perhatian anak. Guru cukup memperlihatkan gambar dalam buku 

itu pada waktu bercerita.
663

  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas penulis dapat 

mengatakan bahwa di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Bandar 

Lampung, gurunya telah menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk 

kegiatan bercerita sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat 

mengembangkan sosial emosional anak di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar 

Wangi Bandar Lampung.  

 

     

                                                           
5
Observasi, penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung, 

tanggal 21 Novenber 2016  
6
Wawancara, Julita Sari,S.Pd.I di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung, tanggal 21 Novenber 2016.  
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4. Sebelum mulai bercerita mengatur tempat duduk anak terlebih dahulu  

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar 

Wangi Kedaton Bandar Lampung bahwasanya guru di Pendidikan Anak Usia 

Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung telah melakukan mengatur tempat 

duduk anak terlebih dahulu dan panduan untuk mengkomunikasikan tata tertib 

yang harus di patuhi. Mengatur tempat duduk merupakan hal yang cukup 

penting, karena posisi tempat duduk yang tepat dapat membuat kegiatan bercerita 

tidak melelahkan. Apabila kegiatan bercerita dilakukan dalam kelompok besar, 

maka memerlukan tempat yang lebih luas dibanding dengan kelompok kecil. 

Setting yang dipilih yaitu anak duduk melingkar di atas tikar atau karpet.
764 

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Julita Sari,S.Pd.I 

bahwasannya guru di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung, melakukan mengatur tempat duduk anak terlebih dahulu dan panduan 

untuk mengkomunikasikan tata tertib yang harus di patuhi. Mengatur tempat 

duduk merupakan hal yang cukup penting, karena posisi tempat duduk yang tepat 

dapat membuat kegiatan bercerita tidak melelahkan. Apabila kegiatan bercerita 

dilakukan dalam kelompok besar, maka memerlukan tempat yang lebih luas 

dibanding dengan kelompok kecil. Setting yang dipilih yaitu anak duduk 

melingkar di atas tikar atau karpet.
865

     

                                                           
7
Observasi, penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung, 

tanggal 21 Novenber 2016.  
8
Wawancara, Julita Sari,S.Pd.I di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung, tanggal 21 Novenber 2016.  
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas penulis dapat 

mengatakan bahwa di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Bandar 

Lampung, gurunya telah mengatur tempat duduk anak terlebih dahulu sebelum 

mulai bercerita.  .   

5. Pembukaan kegiatan bercerita sesuai dengan tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan 

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar 

Wangi Kedaton Bandar Lampung bahwasanya guru di Pendidikan Anak Usia 

Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung telah melakukan pembukaan 

kegiatan bercerita sesuai dengan tujuan dan tema yang sudah ditetapkan. 

Pembukaan kegiatan bercerita dilakukan semenarik mungkin agar anak tertarik 

untuk mendengarkan.
966

 

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Siti Marhamah,A.Md 

bahwasannya guru di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung telah melakukan pembukaan kegiatan bercerita sesuai dengan tujuan 

dan tema yang sudah ditetapkan. Pembukaan kegiatan bercerita dilakukan 

semenarik mungkin agar anak tertarik untuk mendengarkan.
10 67 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas penulis dapat 

mengatakan bahwa di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Bandar 

                                                           
9
Observasi, penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung, 

tanggal 21 Novenber 2016.   
10

Wawancara,Siti Marhamah,A.Md  di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton 

Bandar Lampung, tanggal 21 Novenber 2016.   
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Lampung, gurunya telah melakukan pembukaan kegiatan bercerita sesuai dengan 

tujuan dan tema yang sudah ditetapkan.  

6. Pengembangan cerita yang dituturkan guru sesuai tujuan dan tema yang 

sudah ditetapkan  

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar 

Wangi Kedaton Bandar Lampung bahwasanya guru di Pendidikan Anak Usia 

Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung telah melakukan pengembangan 

cerita sesuai tujuan dan tema yang sudah ditetapkan serta menyajikan fakta-fakta 

di sekitar kehidupan anak.
1168

 

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Julita Sari,S.Pd.I 

bahwasannya guru harus mengembangkan cerita sesuai tujuan dan tema yang 

sudah ditetapkan serta menyajikan fakta-fakta di sekitar kehidupan anak.
1269

  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas penulis dapat 

mengatakan bahwa di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Bandar 

Lampung, gurunya telah melakukan pengembangan cerita sesuai tujuan dan tema 

yang sudah ditetapkan serta menyajikan fakta-fakta di sekitar kehidupan anak.   

 

                                                           
11

Observasi, penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung, 

tanggal 21 Novenber 2016.  
12

Wawancara, Julita Sari,S.Pd.I di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung, tanggal 21 Novenber 2016.  
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7. Menetapkan teknik bertutur yang dapat menggetarkan perasaan anak 

merupakan bagian yang terkandung dalam tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan 

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar 

Wangi Kedaton Bandar Lampung bahwasanya guru di Pendidikan Anak Usia 

Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung telah melakukan teknik bertutur 

yang dapat menggetarkan perasaan anak dengan cara memberikan gambaran 

anak penyayang binatang yang disayang oleh Allah SWT. Kemudian guru 

menggambarkan anak yang tidak menyayangi binatang. Selanjutnya guru 

merancang upaya untuk menyentuh hati nurani anak-anak perlunya menyayangi 

binatang, serta bertutur yang dapat menyentuh hati nurani anak-anak untuk 

menyayangi binatang ciptaan Allah SWT.
1370

           

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Siti Marhamah,A.Md 

bahwasannya guru di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung telah melakukan teknik bertutur yang dapat menggetarkan perasaan 

anak dengan cara memberikan gambaran anak penyayang binatang yang 

disayang oleh Allah SWT. Kemudian guru menggambarkan anak yang tidak 

menyayangi binatang. Selanjutnya guru merancang upaya untuk menyentuh hati 

nurani anak-anak perlunya menyayangi binatang, serta bertutur yang dapat 

                                                           
13

Observasi, penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung, 

tanggal 21 Novenber 2016.   
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menyentuh hati nurani anak-anak untuk menyayangi binatang ciptaan Allah 

SWT.
1471

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dapat penulis 

simpulkan bahwa di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Bandar Lampung, 

gurunya telah melakukan teknik bertutur yang dapat menggetarkan perasaan anak 

merupakan bagian yang terkandung dalam tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan. 

8. Mengajukan pertanyaan pada akhir kegiatan bercerita 

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar 

Wangi Kedaton Bandar Lampung bahwasanya guru di Pendidikan Anak Usia 

Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung telah mengajukan pertanyaan pada 

akhir kegiatan bercerita yang memberi petunjuk seberapa besar perhatian dan 

tanggapan anak terhadap isi cerita.
1572

   

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Julita Sari,S.Pd.I 

bahwasannya guru harus mengajukan pertanyaan pada akhir kegiatan bercerita 

yang memberi petunjuk seberapa besar perhatian dan tanggapan anak terhadap isi 

cerita.
1673

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas penulis dapat 

mengatakan bahwa di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Bandar 

                                                           
14

Wawancara,Siti Marhamah,A.Md  di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton 

Bandar Lampung, tanggal 21 Novenber 2016.  
15

Observasi, penulis di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung, 

tanggal 21 Novenber 2016.
 

16
Wawancara, Julita Sari,S.Pd.I di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar 

Lampung, tanggal 21 Novenber 2016.  
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Lampung, gurunya telah mengajukan pertanyaan pada akhir kegiatan bercerita 

yang memberi petunjuk seberapa besar perhatian dan tanggapan anak terhadap isi 

cerita. 

Rangkuman hasil observasi penerapan metode bercerita di Pendidikan 

Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung disajikan pada tabel 

berikut :  

 

Tabel 10 

Rangkuman Hasil Observasi Penerapan Metode Bercerita Di  

Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi  

Kedaton Bandar Lampung 

 

No. Langkah-langkah Penerapan Bercerita Guru 1 Guru 2 

1. Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih untuk 

kegiatan bercerita 

Selalu Selalu 

2. Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih   Selalu Selalu 

3. Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk 

kegiatan bercerita sesuai dengan yang direncanakan   

Selalu Selalu 

4. Sebelum mulai bercerita mengatur tempat duduk anak 

terlebih dahulu 

Selalu Selalu 

5. Pembukaan kegiatan bercerita sesuai dengan tujuan 

dan tema yang sudah ditetapkan 

Selalu Selalu 

6. Pengembangan cerita yang dituturkan guru sesuai 

tujuan dan tema yang sudah ditetapkan 

Selalu Selalu 

7. Menetapkan teknik bertutur yang dapat menggetarkan 

perasaan anak merupakan bagian yang terkandung 

dalam tujuan dan tema yang sudah ditetapkan 

Selalu Selalu 

8. Mengajukan pertanyaan pada akhir kegiatan bercerita Selalu Selalu 
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Tabel 11 

Hasil Observasi Akhir Perkembangan Sosial Emosional Anak di Pendidikan 

Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 
No Nama Perkembangan Sosial Emosional 

  1 2 3 Hasil Kriteria 

  a b c 

1 Adhe 2 2 2 6 MB 

2 Ajeng 1 2 3 6 MB 

3 Akbar 1 2 3 6 MB 

4 Arie 3 2 1 6 MB 

5 Asa 2 3 2 7 MB 

6 Aulia 2 3 3 8 BSH 

7 Bima 1 2 2 5 MB 

8 Arum  2 2 2 6 MB 

9 Davi 2 2 1 5 MB 

10 Dinda 2 2 2 6 MB 

11 Evan 1 2 1 4 MB 

12 Farel 2 2 1 5 MB 

13 Icha 2 3 2 7 MB 

14 Kaisar 2 2 1 5 MB 

15 Khanza 1 2 3 6 MB 

16 Miftha 1 3 2 6 MB 

17 Adrian 2 2 2 6 MB 

18 Ilham 1 2 1 4 MB 

19 Fadil 2 2 1 5 MB 

20 Zulfikar 2 2 2 6 MB 

21 Najmi 2 2 2 6 MB 

22 Nirmala 1 2 1 4 MB 

23 Rafa 2 2 1 5 MB 

24 Raihan 2 2 2 6 MB 

25 Regina 1 2 1 4 MB 

26 Caca  3 3 3 9 BSH 

27 Syifa 1 2 2 5 MB 

Total hasil 154 BB 

Sumber: Hasil Observasi Akhir di Pendidikan Anak Usia Dini Kedaton Bandar 

Lampung pada tanggal 21-22 November 2016           

 

Keterangan: 

1. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada  

     (senang,sedih,antusias,dsb) 

2. Mengenal tatakrama dan sopan santun sesuai dengan nilai budaya setempat 

3. Memahami peraturan dan disiplin  

Keterangan: 

1. a. Mengendalikan emosi dengan cara yang wajar 

2. b. Memberi dan membalas salam  

3. c. Mentaati aturan permainan  
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Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik  

  

Tabel 12  

Panduan Konvensi Nilai Total Menjadi Nilai Kategori 

 

Kategori perkembangan sosial emosional Hasil perkembangan 

x ≥ 7,5 + (1.6) 

x ≥ 13,5 – dsb 

BSB (Berkembang sangat baik) 

7,5 + (1.6) > x ≥ 7,5 

13,5 > x ≥ 7,5 = 12,9 - 7,5 

BSH (Berkembang Sesuai 

Harapan) 

7,5 > x ≥ 7,5 – 6 

7,5 > x ≥ 1,5 = 6,9 - 1,5 

MB (Mulai Berkembang) 

x < 7,5 - 1.SBx 

x < 1,4  

BB (Belum Berkembang ) 

 

Menurut hasil observasi yang penulis lakukan bahwa perkembangan 

sosial emosional Icha dan Aulia hasilnya paling tinggi yaitu 9 dan 8 dengan 

kriteria Berkembang Sesuai Harapan (BSH). Senada dengan hasil wawancara 

penulis dengan Ibu Siti Marhamah,A.Md bahwasannya perkembangan sosial 

emosional Icha dan Aulia Berkembang Sesuai Harapan (BSH) namun terkadang 

masih suka moody. 

 Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa perkembangan 

sosial emosional Evan, Ilham, Nirmala, Regina hasilnya paling rendah yaitu 

dengan kriteria Mulai Berkembang (MB). Senada dengan hasil wawancara 

penulis dengan Ibu Julita Sari,S.Pd.I bahwasannya perkembangan sosial 

emosional Evan, Ilham, Nirmala, Regina Mulai Berkembang (MB).  
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Namun dilihat dari total hasil keseluruhan perkembangan sosial 

emosional anak usia dini kelas B2 yaitu 154 jadi observasi akhir perkembangan 

sosial emosional anak keseluruhan dalam satu kelas maka kriterianya Belum 

Berkembang (BB), perkembangan sosial emosional anak tidak mengalami 

perubahan yang signifikan, dengan rumus sebagai berikut : 

3 x 27   = 81  min 

12 x 27 =  324 max   

 

x = ½ (skor max+skor min) 

   = ½ (324+81) 

   = ½.405 

   = 202,5 

 

SBx= 1/6 (324+81)  

       = 1/6.405 

       = 67,5 

 

x ≥ 202,5 + (1.6)                               BSB 

x ≥ 208,5  – dsb  

 

202,5 + (1.6) > x ≥ 202,5                  BSH 

208,5 > x ≥ 202,5 = 208,4 - 202,5 

 

202,5 > x ≥ 202,5 - 6                        MB 

202,5 > x ≥ 196,5 = 202,4 - 196,5 

 

x < 202,5 - 1.SBx                                       BB 

x < 134,4  

 

Kemudian dapat penulis katakan bahwasannya penggunaan langkah-

langkah penerapan metode bercerita yang tepat dan benar belum dapat 

mengembangkan sosial emosional anak secara optimal di Pendidikan Anak Usia 

Dini Sekar Wangi Bandar Lampung. Dilihat dari observasi akhir bahwa anak 

yang mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada 
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(senang,sedih,antusias,dsb) poin mengendalikan emosi dengan cara yang wajar 

ada 10 anak Berkembang Berkembang (BB), anak mulai berkembang 15 (MB), 

Belum Berkembang (BSH) 2 anak, serta Berkembang Sangat Baik (BSB) 0 anak.  

Mengenal tatakrama dan sopan santun sesuai dengan nilai budaya 

setempat poin memberi dan membalas salam ada 0 anak Belum Berkembang 

(BB), 22 anak Mulai Berkembang (MB), 5 anak Berkembang Sesuai Harapan 

(BSH), dan  0 anak belum Berkembang Sangat Baik (BSB).   

Memahami peraturan dan disiplin poin mentaati aturan permainan ada 10 

anak Belum Berkembang (BB), 12 anak Mulai Berkembang (MB), 5 anak 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH), dan 0 anak belum Berkembang Sangat Baik 

(BSB).     

Berdasarkan data di atas dapat penulis katakan bahwasannya penggunaan 

langkah-langkah penerapan metode bercerita yang tepat dan benar ternyata 

belum dapat mengembangkan sosial emosional anak secara optimal di 

Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung yang 

disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 13 

Rangkuman Prosentase Hasil Indikator Perkembangan Sosial Emosional  

Anak Usia Dini 

 
 

b 

No 

Perkembangan  

Sosial Emosional  

Anak Usia 5-6  

Tahun 

BB MB BSH BSB Total 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

1. Mengendalikan emosi 

dengan cara yang 
wajar 

10 37% 15 55,5% 2 7,5% 0 0% 27 100% 

        

2. Memberi dan 

membalas salam 

0 0% 22 81,5% 5 18,5% 0  0% 27 100% 

3. Mentaati aturan 

permainan  

10 37% 12 44,5% 5 18,5% 0 0% 27 100% 

  

Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa prosentase hasil 

indikator perkembangan sosial emosional anak usia dini yaitu mengendalikan emosi 

dengan cara yang wajar 37% Belum Berkembang (BB) dengan jumlah 10 anak, 

55,5% Mulai Berkembang (MB) dengan jumlah 15 anak, 7,5% Berkembang Sesuai 

Harapan (BSH) dengan jumlah 2 anak, dan 0% anak belum Berkembang Sangat Baik 

(BSB). Kemudian memberi dan membalas salam 0% anak Belum Berkembang (BB), 

81,5% Mulai Berkembang (MB) dengan jumlah 22 anak, 18,5% Berkembang Sesuai 

Harapan (BSH) dengan jumlah 5 anak, 0% anak belum Berkembang Sangat Baik 

(BSB). Selanjutnya mentaati aturan permainan 37% Belum Berkembang (BB) dengan 

jumlah 10 anak, 44,5% Mulai Berkembang (MB) dengan jumlah 12 anak, 18,5% 

Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dengan jumlah 5 anak, 0 % anak yang belum 

dapat Berkembang Sangat Baik (BSB) . 
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C. Pembahasan  

Dari penerapan dan perkembangan di atas, dapat penulis rincikan serta 

menganalisanya dari manfaat-manfaat yang ada dalam kegiatan yang telah guru 

lakukan di Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung, 

sebagai penerapan metode bercerita terhadap perkembangan sosial emosional 

anak yaitu sebagai berikut:  

Langkah pertama yaitu menetapkan tujuan dan tema sesuai dengan yang 

direncanakan. Tujuan dan tema hendaknya menanamkan nilai-nilai sosial, moral, 

atau keagamaan. Demikian juga guru menyiapkan tujuan dan tema harus ada 

kedekatan hubungan dengan kehidupan anak di dalam keluarga, sekolah, atau di 

luar sekolah. Serta tema itu harus menarik dan memikat perhatian anak dan 

menantang anak untuk menanggapi, menggetarkan perasaan, serta menyentuh 

nuraninya. Sebaiknya tujuan dan tema bercerita tentang nabi dan rasul beserta 

kaumnya.  

Langkah kedua yaitu telah menetapkan bentuk bercerita yang dipilih 

sesuai dengan tema yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk-bentuk yang bisa 

dipilih misalnya bercerita dengan membaca langsung dari buku cerita, 

menggunakan ilustrasi gambar, menggunakan papan flannel, menceritakan 

dongeng dan sebagainya. Hal ini penting dilakukan karena akan menentukan 

langkah selanjutnya, yaitu menetapkan bahan dan alat yang diperlukan.  

Langkah ketiga yaitu menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk 

kegiatan bercerita sesuai dengan yang direncanakan. Hendaknya buku cerita 
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yang dipakai dapat menarik perhatian anak. Guru cukup memperlihatkan gambar 

dalam buku itu pada waktu bercerita.  

Langkah keempat yaitu sebelum mulai bercerita mengatur tempat duduk 

anak terlebih dahulu. Memberikan pengarahan dan panduan untuk 

mengkomunikasikan tata tertib yang harus di patuhi. 

Langkah kelima yaitu pembukaan kegiatan bercerita sesuai dengan tujuan 

dan tema yang sudah ditetapkan. Pembukaan kegiatan bercerita dilakukan 

semenarik mungkin agar anak tertarik untuk mendengarkan.   

Langkah keenam yaitu pengembangan cerita sesuai tujuan dan tema yang 

sudah ditetapkan serta menyajikan fakta-fakta di sekitar kehidupan anak.  

Langkah selanjutnya setelah pengembangan cerita yaitu melakukan 

teknik bertutur yang dapat menggetarkan perasaan anak dengan cara memberikan 

gambaran anak penyayang binatang yang disayang oleh Allah SWT. Kemudian 

guru menggambarkan anak yang tidak menyayangi binatang. Selanjutnya guru 

merancang upaya untuk menyentuh hati nurani anak-anak perlunya menyayangi 

binatang, serta bertutur yang dapat menyentuh hati nurani anak-anak untuk 

menyayangi binatang ciptaan Allah SWT.  

Langkah terakhir yaitu mengajukan pertanyaan pada akhir kegiatan 

bercerita. Ini sangat penting untuk mengetahui seberapa besar perhatian dan 

tanggapan anak terhadap isi cerita yang disampaikan oleh guru.    

Dari hasil wawancara tersebut, maka penulis dapat pahami bahwa sosial 

emosional anak belum dapat berkembang secara optimal meskipun dengan 
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menggunanakan penerapan metode bercerita yang benar dan tepat, keteladanan 

dan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan guru dalam setiap kegiatan bercerita 

yang diterapkan sesuai dengan tiga indikator yang ditentukan dalam 

pengembangan sosial anak usia 5-6 tahun yaitu mengekspresikan emosi yang 

sesuai dengan kondisi yang ada (senang, sedih, antusias, dsb), mengenal tata 

krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat, memahami 

peraturan dan disiplin dengan poin mengendalikan emosi dengan cara yang 

wajar, memberi dan membalas salam, mentaati aturan permainan. Peranan yang 

dilakukan guru pun sudah sangat baik, karena guru telah memahami bagaimana 

penerapan metode bercerita yang tepat dan benar, dengan ditandai adanya 

kemampuan guru mampu memberikan teladan agar anak dapat menghormati 

orang lain, guru dapat membiasakan anak untuk memahami aturan dan disiplin, 

dan guru selalu mengupayakan program makan bersama dan bercerita untuk 

menumbuhkan sikap disiplin juga selalu membuat kegiatan sosial yang diikuti 

oleh semua anak sewaktu-waktu.        
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data hasil penelitian yang 

penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode bercerita 

terhadap perkembangan sosial emosional anak di Pendidikan Anak Usia Dini 

Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik, dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Menetapkan tujuan dan tema 

yang dipilih untuk kegiatan bercerita; 2) Menetapkan bentuk bercerita yang 

dipilih; 3) Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan bercerita 

sesuai dengan yang direncanakan; 4) Sebelum mulai bercerita mengatur tempat 

duduk anak terlebih dahulu; 5) Pembukaan kegiatan bercerita sesuai dengan 

tujuan dan tema yang sudah ditetapkan; 6) Pengembangan cerita yang dituturkan 

guru sesuai tujuan dan tema yang sudah ditetapkan; 7) Menetapkan teknik 

bertutur yang dapat menggetarkan perasaan anak merupakan bagian yang 

terkandung dalam tujuan dan tema yang sudah ditetapkan; 8) Mengajukan 

pertanyaan pada akhir kegiatan bercerita. 

Perkembangan sosial emosional anak berdasarkan hasil observasi dapat 

disimpulkan bahwa kelas B2 secara keseluruhan kriterianya Berkembang 

Berkembang (BB) dengan total hasil 154, ada 25 anak dengan kriteria Mulai 

Berkembang (MB), kemudian ada 2 anak dengan kriteria Berkembang Sesuai 
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Harapan (BSH) dari 27 anak. Maka penulis dapat simpulkan bahwa sosial 

emosional anak belum dapat berkembang sangat baik secara optimal dengan 

adanya penerapan metode bercerita yang benar dan tepat serta, keteladanan dan 

pembiasaan–pembiasaan yang dilakukan guru dalam setiap kegiatan bercerita 

yang diterapkan sesuai dengan tiga indikator yang ditentukan dalam 

pengembangan sosial emosional anak usia 5-6 tahun yaitu : 1) Mengekspresikan 

emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada (senang, sedih, antusias, dsb); 2) 

mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya 

setempat; 3) memahami peraturan dan disiplin; dengan poin indikatornya yaitu 

sebagi berikut : 1) mengendalikan emosi dengan cara yang wajar; 2) memberi 

dan membalas salam; 3) mentaati aturan permainan. Peranan yang dilakukan 

guru pun sudah sangat baik, karena guru telah memahami bagaimana penerapan 

metode bercerita yang tepat dan benar, dengan ditandai adanya kemampuan guru 

mampu memberikan teladan agar anak dapat menghormati orang lain, guru dapat 

membiasakan anak untuk memahami aturan dan disiplin, dan guru selalu 

mengupayakan program makan bersama dan bercerita untuk menumbuhkan 

sikap disiplin juga selalu membuat kegiatan sosial yang diikuti oleh semua anak 

sewaktu-waktu.   

B. Saran-saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapatlah penulis 

memberikan saran-saran demi kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini Sekar 

Wangi Kedaton Bandar Lampung sebagai berikut:  
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1. Diharapkan kepada Pendidikan Anak Usia Dini Sekar Wangi kedaton Bandar 

Lampung untuk dapat memperhatikan guru dalam menerapkan metode 

bercerita dalam mengembangkan sosial emosional anak khususnya dan 

menumbuhkannya lebih besar lagi demi kehidupan anak di masyarakat kelak, 

serta melengkapi alat-alat pengajaran demi kelancaran proses belajar. 

2. Kepada guru agar memberikan motivasi bagi peserta didik.  

C. Penutup  

Penulis bersyukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan 

rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini banyak kekeliruan dan 

kekurangannya, sehingga saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak 

sangat penulis harapkan demi lebih baiknya penyusunan skripsi ini. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, terutama bagi 

penulis pribadi maupun pembaca pada umumnya. Amiin ya robbal „alamin   
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Kisi-kisi Wawancara Penerapan Metode Bercerita  

 

Nama guru : ................................... 

Kelas                   : ................................... 

Tanggal               : ................................... 

Pertanyaan 

1. Bagaimana ibu menetapkan tujuan dan tema sebelum melakukan 

pembelajaran dengan metode bercerita?.  

2. Bagaimana ibu menetapkan bentuk bercerita yang dipilih sebelum mulai 

bercerita?.   

3. Bagaimana ibu menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk kegiatan 

bercerita ?.   

4. Bagaimana ibu mengatur tempat duduk anak sebelum mulai bercerita?.  

5. Bagaimana ibu melakukan pembukaan kegiatan bercerita sesuai dengan tujuan 

dan tema yang sudah ditetapkan?.  

6. Bagaimana pengembangan cerita yang dituturkan ibu sesuai tujuan dan tema 

yang sudah ditetapkan ?.  

7. Bagaimana ibu menetapkan teknik bertutur yang dapat menggetarkan 

perasaan anak yang merupakan bagian terkandung dalam tujuan dan tema 

yang sudah ditetapkan ?.  

8. Bagaimana ibu mengajukan pertanyaan pada akhir kegiatan bercerita ?.  
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Kisi-kisi Observasi Penerapan Metode Bercerita Terhadap Perkembangan 

Sosial Emosional Anak Pada Peserta Didik Kelas B2 PAUD Sekar Wangi  

Kedaton Bandar Lampung 

 

Nama Guru                : 

Tanggal Observasi     : 

No. Kegiatan Saat Bercerita Keterangan 

Ya Tidak 

   1. Menetapkan tujuan dan tema yang dipilih untuk 

kegiatan bercerita 

  

2. Menetapkan bentuk bercerita yang dipilih   

3. Menetapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk 

kegiatan bercerita sesuai dengan yang direncanakan    

  

4. Sebelum mulai bercerita mengatur tempat duduk 

anak terlebih dahulu 

  

5. Pembukaan kegiatan bercerita sesuai dengan tujuan 

dan tema yang sudah ditetapkan 

  

6. Pengembangan cerita yang dituturkan guru sesuai 

tujuan dan tema yang sudah ditetapkan 

  

7. Menetapkan teknik bertutur yang dapat 

menggetarkan perasaan anak merupakan bagian yang 

terkandung dalam tujuan dan tema yang sudah 

ditetapkan  

  

8. Mengajukan pertanyaan pada akhir kegiatan bercerita   
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Adhe Ricko Pratama 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √   

  

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik  
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Ajeng Adara Putri 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

√    

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

  √  

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik   
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 PAUD 

Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Akbar Julian 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

√    

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

  √   

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik  
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 PAUD 

Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Arie Ricky Pratama 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

  √  

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

√     

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik   
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 PAUD 

Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Asa Sa’di 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

  √  

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √    

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 PAUD 

Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Aulia Raehana 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

  √  

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

  √   

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 PAUD 

Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Bima Ahmad Rafli 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

√    

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √    

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Chusnul Arum Kusuma 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √    

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    



 
 

91 
 

 Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Davi Alfaro KS 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

√     

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Dinda Aulia Putri 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √    

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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 Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Evan Prasetyo 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

√    

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

√     

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik   
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Farel Bastian Daffa 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan 

emosi yang sesuai 

dengan kondisi 

yang ada (senang, 

sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan emosi 

dengan cara yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata 

krama dan sopan 

santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan membalas 

salam  

 √   

3. Memahami 

peraturan dan 

disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

√     

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Icha Putri Hadivyani 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

  √  

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √    

 

Keterangan:   

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik   
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Kaisar Muhammad Syahjam 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

√     

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Khanza Luthfya Afifah 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

√    

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

  √   

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik   
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Mariam Miftha Berlian Mutia 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

√    

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

  √  

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √    

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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 Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Muhammad Adrian Kurniawan 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √    

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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 Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Muhammad Azriel Ilham 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

√    

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

√     

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik   
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 Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Muhammad Fadlik Fadilah 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

√     

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan   

BSB : Berkembang Sangat Baik   
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Muhammad Zulfikar Sungkar 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √    

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Najmi Javier Arafah 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √    

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Nirmala Sari 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

√    

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

√     

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Rafa Ahnaf Radeya 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

√     

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Raihan Alfi Yudiansa 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

 √   

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √    

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Regina Maharani Gunawan 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

√    

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

√     

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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 Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Riski Cahaya Saputri 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

  √  

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

  √  

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

  √   

 

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    
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Instrumen Observasi Perkembangan Sosial Emosional Anak Kelas B2 

PAUD Sekar Wangi Kedaton Bandar Lampung 

 

 

Nama Peserta Didik    : Syifa Aura Mawardani 

Tanggal Observasi      : 21-22 November 2016 

 

No Tingkat Pencapaian 

Perkembangan 

Indikator Keterangan 

BB MB BSH BSB 

1. Mengekspresikan emosi 

yang sesuai dengan 

kondisi yang ada 

(senang, sedih, antusias, 

dsb) 

 1.Mengendalikan 

emosi dengan cara 

yang wajar 

√    

2. Mengenal tata krama 

dan sopan santun sesuai 

dengan nilai sosial 

budaya setempat 

2.Memberi dan 

membalas salam  

 √   

3. Memahami peraturan 

dan disiplin  

3.Mentaati aturan 

permainan 

 √   

  

Keterangan:  

BB : Belum Berkembang 

MB      : Mulai Berkembang 

BSH : Berkembang Sesuai Harapan  

BSB : Berkembang Sangat Baik    



 
 

110 
 

CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN PAUD SEKAR WANGI 

KEDATON BANDAR LAMPUNG 

 

Hari, tanggal  : Senin 31 Oktober  2016 

Tempat  : Ruang kelas B2 

Waktu  : 08.00-10.30 WIB  

 

Catatan Deskriptif 

 08.00 bel berbunyi tanda masuk kelas, anak-anak berlarian untuk berbaris 

didepan kelas tanpa perlu anak-anak dikomando lagi. Anak-anak yang laki-laki 

membentuk barisan sebelah kanan dan anak-anak perempuan berbaris sebelah kiri, 

tetapi ada juga beberapa anak yang baru datang lalu mengikuti barisan dengan teman 

yang lainnya. 

 Lalu Bu guru memimpin anak-anak untuk berbaris rapi kembali untuk 

merenggangkan perkembangan fisik motorik kasar seperti anak-anak diajak gerakan 

kepala,pundak lutut kaki, lutut kaki, telinga, mata dan mulut. Lalu Bu guru menyuruh 

anak masuk kekelas dengan secara teratur dimulai dari anak perempuan dulu lalu 

anak laki-laki mengikutinya.  

 Dan menyanyikan beberapa lagu lainnya seperti “rukun islam” macam-

macam tepuk” dan lain-lain. Lalu Bu guru mengabsen anak satu persatu, setelah 

selesai absen anak-anak disuruh nyayi lagu-lagu yang pernah diajarkan.  
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 Setelah selesai absen anak-anak Bu guru melakukan pembukaan kepada anak-

anak “Assalammualaikum warhmatullohi wabarakaaatuh” anak-anak serentak 

menjawab “Waalaikumsalam Warahmatullohi wabarakaatuh” 

Selamat pagi anak-anak…? 

Anak-anak menjawab, “selamat pagi bu guru….” 

Ibu guru melanjutkan,apa kabar hari ini..? 

Para murid menjawab serentak Alhamdulillah …luar biasa …AllahuAkbar. 

 Pukul 08.30 Bu guru memberi aba-aba agar semua murid duduk dengan rapih. 

Selanjutnya, bu guru mulai memimpin mebaca surat pendek dan doa-doa, semua anak 

mengikuti secara serentak, mengucapkan atau melafalkan surat pendek diantaranya, 

surat An-nas, Al- lahab, Al-kausar, dan membaca doa sebelum dan sesudah makan, 

doa sebelum wudhu dan sesudah wudhu. Dan ada juga anak-anak yang mengikuti dan 

ada juga anak-anak tidak mau mengikuti dan diam saja.  

 Pukul 09.00 Setelah selesai membaca surat pendek dan doa-doa lalu anak-

anak melanjutkan membaca doa sebelum belajar. Lalu Bu guru memulai 

pembelajaran dengan bertanya lewat lagu ”siapa tahu sekarang hari apa? 

 Sambil berteriak dan berebut anak-anak menjawab, ”selasa…selasa hari 

selasa..” 

 “anak bu guru pintar semuanya”. Bu guru melanjutkan masih dengan 

nyanyian,”siapa tahu hari ini tanggal berapa …? 
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 Serentak anak-anak menjawab tanggal “sepuluuuh‟dan tidak lupa Bu guru 

menanyakan bulan apa..? ada anak yang menjawab Juni dan Bu guru menanyakan 

tahun berapa ..? anak-anak menjawab tahun 2016 bu guru.” 

 Ibu guru melanjutkan,”hari ini kita masih belajar tentang tema binatang, anak-

anak coba liat kedepan Bu guru bawa apa ini..? lalu Bu guru memperlihatkan kepada 

anak-anak gambar Kambing, Sapi, Ayam, Kelinci, Bebek. Hari ini bu guru akan 

bercerita tentang mengeembala Kambing. Coba anak-anak sebutkan makanannya 

Kambing apa saja, ada anak yang menjawab rumput, daun singkong, daun pepaya. 

 “Ya anak Bu guru semuanya pintar..luar biasa anak Bu guru…”. 

Hari ini bu guru akan bercerita tentang menggembala Kambing, lalu anak-anak 

disuruh menirukan suara Kambing, lalu anak disuruh menyebutkan Kambing kakinya 

ada berapa dan warna Kambing apa, lalu ada anak yang menjawab kaki kambing ada 

empat, lalu warnanya hitam dan ada juga yang warnanya putih. 

 Anak-anak sangat senang mendengarkan bu guru bercerita tentang 

menggembala Kambing. Sehingga tingkat pencapaian perkembangan nilai sosial 

emosional anak berkembang dengan baik. Seperti biasanya ada beberapa indikator 

perkembangan yang harus dikembangkan pada anak dalam mengembangkan nilai 

sosial emosional tersebut. 

 Seperti anak dapat mengenal binatang peliharaan Kambing, perilaku baik dan 

buruk dalam duduk melingkar secara teratur dan rapi.  

 Setelah selesai bercerita, lalu bu guru bercerita anak bu guru harus 

menyayangi binatang peliharaan seperti Kambing karena kambing juga ciptaan Allah 
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SWT. Kalau jadi anak soleh tidak boleh nakal, anak soleh tempatnya dimana ya, lalu 

anak-nak menjawab disuga bu….. “Baiklah anak-anak kegiatan hari ini sudah selesai 

siapa yang mau istirahat dan makan.” 

 Anak-anak senang saatnya makan cuci tangan dan sebelum makan membaca 

doa sebelum makan dan selesai makan tidak lupa membaca doa sesudah makan dan 

tidak lupa membereskannya ketika sudah selesai makan.  

Pukul 10.20 anak-anak masuk kelas kemudian duduk dibangkunya dengan 

meja yang rapih. Setelah anak-anak sudah diam dan sudah tertib tidak bersuara lagi 

bu guru bertanya tentang kegiatan hari ini. 

Bu guru mengevaluasi tentang kegiatan bercerita menggembala kambing. Nah 

bu guru saatnya bertanya kepada anak-anak.?. Hari ini senang tidak mendengarkan bu 

guru bercerita tentang menggembala kambing ?. Anak-anak serentak menjawab 

senang bu guru. 

Lalu bu guru memimpin membaca doa sebelum pulang dan membaca doa 

kedua orang tua sekaligus doa penutup, menandakan kegiatan hari ini sudah selesai. 

Setelah berdoa selesai, buku tabungan dibagikan pada anak-anak, sesuai dengan nama 

masing-masing. Sebelum pulang anak satu persatu bersalaman kepada bu guru. Anak 

mencium tangan bu guru dan mengucap salam. Satu persatu anak meninggalkan 

sekolah. Diluar mulai terdengar suara sepeda motor orang tua yang menjemput 

anaknya pulang.  
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Catatan peneliti: 

Kekurangan: anak-anak kurang memperhatikan gurunya, kurang teratur dalam duduk 

melingkar pada saat guru bercerita, ada yang belum bisa menyebutkan warna dan 

makanannya Kambing.  
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CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN PAUD SEKAR WANGI 

KEDATON  BANDAR LAMPUNG 

 

Hari, tanggal  : Senin 31 Oktober  2016  

Tempat  : Ruang kelas B2  

Waktu  : 08.00-10.30 WIB 

 

Catatan Deskriptif 

 08.00 Bel berbunyi tanda masuk kelas, anak-anak berlarian untuk berbaris 

didepan kelas tanpa perlu anak-anak dikomando lagi. Anak-anak yang laki-laki 

membentuk barisan sebelah kanan dan anak-anak perempuan berbaris sebelah kiri, 

tetapi ada juga beberapa anak yang baru datang lalu mengikuti barisan dengan teman 

yang lainnya. 

 Lalu Bu guru memimpin anak-anak untuk berbaris rapih kembali untuk 

merenggangkan perkembangan fisik motorik kasar seperti anak-anak diajak gerakan 

kepala,pundak lutut kaki, lutut kaki, telinga, mata dan mulut. Lalu Bu guru menyuruh 

anak masuk kekelas secara teratur dimulai dari anak perempuan dulu lalu anak laki-

laki mengikutinya. Dan menyanyikan beberapa lagu lainnya seperti “rukun islam” 

macam-macam tepuk” dan lain-lain. Lalu Bu guru mengabsen anak satu persatu, 

setelah selesai absen anak-anak disuruh nyayi lagu-lagu yang pernah diajarkan.  

 Setelah selesai absen anak-anak Bu guru melakukan pembukaan kepada anak-

anak “Assalammualaikum warhmatullohi wabarakaaatuh” anak-anak serentak 

menjawab “Waalaikumsalam Warahmatullohi wabarakaatuh” 
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Selamat pagi anak-anak…? 

Anak-anak menjawab, “selamat pagi bu guru….” 

Ibu guru melanjutkan, Bagaimana kabar hari ini..? 

Para murid menjawab serentak Alhamdulillah …luar biasa …AllahuAkbar. 

 Pukul 08.30 Bu guru memberi aba-aba agar semua murid duduk dengan rapih. 

Selanjutnya, bu guru mulai memimpin mebaca surat pendek dan doa-doa, semua anak 

mengikuti secara serentak, mengucapkan atau melafalkan surat pendek diantaranya, 

surat An-nas, Al- lahab, Al-kausar, dan membaca doa sebelum dan sesudah makan, 

doa sebelum wudhu dan sesudah wudhu. Dan ada juga anak-anak yang mengikuti dan 

ada juga anak-anak tidak mau mengikuti dan diam saja.  

 Pukul 09.00 Setelah selesai membaca surat pendek dan doa-doa lalu anak-

anak melanjutkan membaca doa sebelum kegiatan pembelajaran. Lalu Bu guru 

memulai pembelajaran dengan bertanya lewat lagu ”siapa tahu sekarang hari apa?.” 

 Sambil berteriak dan berebut anak-anak menjawab, ”selasa…selasa hari 

selasa..” 

 “anak bu guru pinter semuanya”. Bu guru melanjutkan masih dengan 

nyanyian,”siapa tahu hari ini tanggal berapa …? 

 Serentak anak-anak menjawab tanggal “ sepuluuuh dan tidak lupa Bu guru 

menanyakan bulan apa..? ada anak yang menjawab Juni dan Bu guru menanyakan 

tahun berapa ..? anak-anak menjawab tahun 2016 bu guru. 

 Ibu guru melanjutkan,”hari ini kita masih belajar tentang tema binatang anak-

anak coba liat kedepan Bu guru punya gambar apa ini.?, lalu Bu guru memperlihatkan 
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kepada anak-anak gambar Kambing, Sapi, Ayam, Bebek dan Kelinci. Hari ini bu 

guru akan bercerita tentang mengembala kambing. Coba anak-anak tirukan 

bagaimana suara Kambing, anak serentak menjawab embeeeek,,,embeeek,,embeek. 

 “Ya anak Bu guru semuanya pintar..luar biasa anak Bu guru…”. 

Hari ini bu guru akan bercerita tentang menngembala kambing, lalu anak-anak 

disuruh duduk melingkar dengan tertib dan teratur untuk memperhatikan bu guru 

yang akan, ada anak yang mengikuti peraturan dan ada juga anak yang tidak 

mengikuti peraturan dengan tertib. 

 Anak-anak sangat senang mendenngarkan cerita bu guru, namun pencapaian 

perkembangan nilai sosial emosional anak belum berkembang secara optimal. Seperti 

biasanya ada beberapa indikator perkembangan yang harus dikembangkan pada anak 

dalam mengembangkan nilai sosial emosional tersebut. Seperti anak dapat mengenal 

perilaku baik dan buruk pada saat duduk melingkar ketika mendengarkan ibu guru 

bercerita anak tertib dan rapi. 

 Setelah selesai anak-anak mendengarkan bu guru bercerita, lalu bu guru 

meminta anak-anak secara bergiliran menceritakan kedepan tentang kegiatan yang 

sudah dilakukan, anak-anak sangat senang dan berantusias untuk maju kedepan kelas. 

Dan Bu guru dengan tertib. “Baiklah anak-anak kegiatan hari ini sudah selesai siapa 

yang mau istirahat dan makan”. Anak-anak senang saatnya makan cuci tangan dan 

sebelum makan membaca doa sebelum makan dan selesai makan tidak lupa membaca 

doa sesudah makan. Kemudian membereskannya ketika sudah selesai.  
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Pukul 10.00 membereskan tempat makannya dan merapihkan bajunya, 

kemudian anak-anak beristirahat main di luar kelas.  

Pukul 10.20 anak-anak masuk kelas kemudian duduk dibangkunya dengan 

meja yang rapih. Setelah anak-anak sudah diam dan sudah tertib tidak bersuara lagi 

bu guru bertanya tentang kegiatan hari ini. 

Bu guru mengevaluasi tentang kegiatan bercerita menggembala kambing. Nah 

bu guru saatnya bertanya kepada anak-anak ?. Hari ini senang tidak mendengarkan bu 

guru bercerita tentang menggembala kambing ?. Anak-anak serentak menjawab 

senang bu guru. 

Ketercapaian keberhasilan pada pertemuan kedua ini masih belum 

berkembang secara optimal. Kami sebagai guru mengupayakan agar perkembangan 

sosial emosional anak berkembang secara optimal. Jadi pada pertemuan ini 

perkembangan nilai sosial emosional anak melalui peran guru belum dapat 

berkembang secara optimal pada pertemuan ini.  

Lalu bu guru memimpin membaca doa sebelum pulang dan membaca doa 

kedua orang tua sekaligus doa penutup, menandakan kegiatan hari ini sudah selesai. 

Setelah berdoa selesai, buku tabungan dibagikan pada anak-anak, sesuai dengan nama 

masing-masing. Sebelum pulang anak satu persatu bersalaman kepada bu guru. Anak 

mencium tangan bu guru dan mengucap salam. Satu persatu anak meninggalkan 

sekolah. Diluar mulai terdengar suara sepeda motor orang tua yang menjemput 

anaknya pulang.      

  



 
 

 
 

RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK/SEMESTER : MAWAR B I1/I 

TEMA/SUB TEMA : BINATANG/BINATANG DARAT 

HARI /TANGGAL : SENIN,    OKTOBER 2016 

USIA : 5-6 TAHUN 
INDIKATOR STRATEGI    

PENGEMBANGAN 

  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

(KBM) 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK 

 MATERI METODE MEDIA   

Agama (Spiritual) 

 Berdo‟a sebelum dan 

sesudah melaksanakan 

kegiatan   

 Menyebutkan 

perbuatan baik dan 

buruk  

 Berbicara sopan 

 Menghormati guru, 

orang tua,, dan orang 

yang lebih tua 

 

Bahasa (linguistik) 

 Menerima bahasa 

Mengulang kalimat 

yang telah didengar 

 Mengungkap bahasa 

Menjawab pertanyaan 

tentang keterangan  

 Keaksaraan  

Menyebutkansimbol-

simbol huruf vokal dan 

konsonan yang dikenal 

di lingkungan sekitar 

 

- Hewan yang 

hidup di 

darat 

- Kambing 

- Besar  

- Warna Putih 

- Warna hitam 

 

 

 

 

 

- Bercerita  

 

 

- Unjuk      

kerja 

- Buku 

cerita 

- Pensil  

- Penghapus  

- Buku tulis  

- Majalah  

- Crayon 

- Guru dan anak ke halaman 

berbaris dengan rapi dan tertib 

- Guru memimpin kegiatan 

pendingin dan melanjutkan 

kegiatan  

- Guru dan anak yang dipimpin 

salah satu anak untuk 

membaca Syahadat, do‟a 

sebelum dan sesudah kegiatan, 

membaca surat pendek, 

menyanyi lagu anak sederhana 

 

KEGIATAN SEBELUM 

BERMAIN 

- Guru bercerita tentang sub 

tema yaitu  

Binatang darat dan 

menyebutkan kosa kata : 

      Hewan yang hidup di darat,    

      kambing, serta tanya  

      jawab 

 

KEGIATAN SELAMA 

BERMAIN 

- Menyanyikan lagu anak 
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Kognitif  

 Membilang/menyebut 

urutan angka 

 Membuat perencanaan 

kegiatan yang akan 

dilakukan anak 

 

Fisik motorik (bodily 

kinestetic) 

 Membersihkan 

makanan setelah 

digunakan 

 Permainan warna 

dengan berbagai media 

misal: crayon, cat air, 

dll 

 

Sosial Emosional  

Intrapersonal: mau 

berbagi, menolong, 

membantu teman 

Interpersonal: 

melaksanakan tugas 

sendiri sampai selesai 

sederhana 

- Guru bercerita “Kisah nabi 

Daud A.S Penyayang 

Binatang”    

- Guru dan anak istirahat serta 

makan bersama 

- Guru menjelaskan majalah 

- Guru mengamati kegiatan 

anak (penilaian) 

- Anak mewarnai gambar 

kambing 

 

KEGIATAN SETELAH 

BERMAIN 

- Diskusi kegiatan satu hari dan 

informasi esok hari 

- Do‟a dan pulang  

Bandar Lampung,   Oktober 2016 

       Mengetahui        

            Kepala sekolah TK Sekar Wangi   Guru Kelas      Guru Kelas 

 

 

 

Hj. Sulastri      Siti Marhamah, A.Ma    Julita Sari, S.Pd.I 

NPP.200709008581             
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RENCANA KEGIATAN HARIAN 

KELOMPOK/SEMESTER : MAWAR B I1/I 

TEMA/SUB TEMA : BINATANG/BINATANG DARAT 

HARI /TANGGAL : SELASA,   OKTOBER 2016 

USIA : 5-6 TAHUN 

INDIKATOR STRATEGI 

PENGEMBANGAN 

  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

(KBM) 

PENILAIAN 

PERKEMBANGAN 

ANAK 

 MATERI METODE MEDIA   

Agama (Spiritual) 

 Berdo‟a sebelum dan 

sesudah 

melaksanakan 

kegiatan   

 Menghormati guru, 

orang tua,, dan orang 

yang lebih tua 

 

Bahasa (linguistik) 

 Menerima bahasa 

Mengulang kalimat 

yang telah didengar 

 Mengungkap bahasa 

Menjawab 

pertanyaan tentang 

keterangan  

 Keaksaraan  

Menyebutkan 

symbol-simbol huruf 

vokal dan konsonan 

yang dikenal di 

lingkungan sekitar 

 

- Binatang 

yang 

hidup di 

darat 

- keledai   

- Ada 

ekornya 

- Bercerita  

 

- Unjuk 

kerja  

 

 

- Pensil  

- Penghapus  

- Buku tulis  

- Majalah 

- Crayon  

- Guru dan anak ke halaman berbaris 

dengan rapi dan tertib 

- Guru memimpin kegiatan pendingin 

dan melanjutkan kegiatan  

- Guru dan anak yang dipimpin salah 

satu anak untuk membaca Syahadat, 

do‟a sebelum dan sesudah kegiatan, 

membaca surat pendek, menyanyi 

lagu anak sederhana 

 

KEGIATAN SEBELUM 

BERMAIN 

- Guru bercerita tentang sub tema 

yaitu  

Binatang Darat dan menyebutkan 

kosa kata :    

 Hewan yang hidup di darat, keledai,   

 ada ekornya, serta tanya  

 jawab 

 

KEGIATAN SELAMA BERMAIN 

- Menyanyikan lagu anak sederhana 

- Guru bercerita Fabel “Pelajaran buat 

Donki (keledai)” 

Lembar 

pengamatan 

anak 
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Kognitif  

 Membilang/menyebu

t urutan angka 

 Membuat 

perencanaan kegiatan 

yang akan dilakukan 

anak 

 

Fisik motorik (bodily 

kinestetic) 

 Melakukan 

permainan fisik, 

misal perosotan, 

ayunan, petak umpet 

 

Sosial Emosional  

Intrapersonal: mau 

berbagi dengan teman 

Interpersonal: 

melaksanakan tugas 

sendiri sampai selesai 

 

- Guru dan anak istirahat serta makan 

bersama 

- Guru menjelaskan majalah  

- Anak menghubungkan garis sesuai 

dengan nama dan gambar hewan 

yang ada 

- Anak mewarnai gambar 

- Guru mengamati kegiatan anak 

(penilaian) 

- Menyanyi lagu anak sederhana 

bersama-sama 

 

KEGIATAN SETELAH BERMAIN 

- Diskusi kegiatan satu hari dan 

informasi esok hari 

- Do‟a dan pulang  

              

             Bandar Lampung,   Oktober 2016 

         Mengetahui        

            Kepala sekolah TK Sekar Wangi   Guru Kelas     Guru Kelas   

  

 

 

Hj. Sulastri      Siti Marhamah, A.Ma    Julita Sari, S.Pd.I  

NPP.200709008581             
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KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Alamat : Jl. Letkol  H. Endro Suratmin  Sukarame Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260  

 

KARTU KONSULTASI SKRIPSI 

 

Nama   : Septia Ratnasari  

NPM   : 1211070021 

Pembimbing I  : Dr. Hj. Meriyati, M.Pd 

Pembimbing II : Dr. Sovia Mas Ayu, MA. 

Judul Skripsi  : PENERAPAN METODE BERCERITA TERHADAP  

     PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK DI  

     PAUD SEKAR WANGI KEDATON BANDAR LAMPUNG  

No 
Masalah Yang 

Dikonsultasikan 
Tanggal Konsultasi 

Paraf Pembimbing 

I II 

1 Bimbingan Proposal 29 Februari 2016 - ............... 

2 ACC Proposal 4 Maret 2016 - ............... 

3 Bimbingan Proposal 21 Maret 2016 ............... - 

4 ACC Proposal  23 Maret 2016 ............... - 

5 Seminar proposal 9 Juni 2016 - ................ 

6 Bimbingan BAB I-V 6 Februari 2017 - ................ 

7 Perbaikan BAB I-V 8 Februari 2017 - ................ 

8 ACC BAB I-V 9 Februari 2017 - ................ 

9 Bimbingan BAB I-V 13 Februari 2017 ................ - 

10 Perbaikan BAB I-V 20 Maret 2017 ................ - 

11 ACC BAB I-V  31 Maret 2017 ................ - 

 

      Bandar Lampung, 12 April 2017 

Pembimbing I     Pembimbing II 

 

 

Dr. Hj. Meriyati,M.Pd    Dr.Sovia Mas Ayu, MA. 

 


