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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan setiap 

Negara.  Karena pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas pula, bukan hanya dari segi pengetahuan dan 

keterampilan  tetapi juga mempunyai nilai-nilai karakter/ budi pekerti yang baik.  

Pendidikan dasar pada anak usia dini memiliki peranan sangat penting, karena pada 

usia 0-6 tahun, merupakan masa golden age bagi anak. Masa emas dimana 

pertumbuhan dan perkembangan anak optimal.  

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 ayat 14 menerangkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Bentuk penyelenggaraan yang diberikan 

menitikberatkan pada fondasi dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan anak 

usia dini. Adapun enam aspek pertumbuhan dan  perkembangan tersebut meliputi 

aspek fisik motorik, kognitif, sosial emosional, nilai agama dan moral, bahasa, serta 

seni (Suryana 2016, 254). Pertumbuhan fisik meliputi koordinasi motorik kasar dan 

halus. Perkembangan kognitif  meliputi daya pikir juga daya cipta. Kecerdasan 
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sosial dan emosi meliputi sikap dan perilaku. Kecerdasan spiritual serta agama. 

Kecerdasan bahasa dan komunikasi. Oleh karena  itu pendidikan anak harus selalu 

diutamakan jika sebuah bangsa ingin menjadikan rakyatnya maju. Pembentukan 

karakter yang juga merupakan bagian dari nilai agama dan moral sangat penting 

dalam pendidikan anak usia dini.  Pembentukan karakter pada anak usia dini bukan 

terjadi secara spontan, tetapi anak belajar dari apa yang dilihat, dialami, diserap, 

dan kemudian ditiru. Lingkungan tempat anak usia dini tumbuh dan berkembang 

sangat mempengaruhi kepribadiannya kelak. Lingkungan yang baik akan memberi 

pengaruh yang baik kepada anak, begitu pula sebaliknya (Prasanti dan Fitriani 

2018,13-19).  

Menurut Sudaryanti (2012,11-20), salah satu lembaga yang bertanggung jawab 

juga  akan pembentukan karakter adalah sekolah. Kontribusi dan peran guru di sini 

sangat strategis untuk membentuk karakter anak, karena tugas guru  tidak hanya 

membagikan ilmu dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran tetapi juga mendidik 

yakni menjadi role model dan menanamkan nilai-nilai karakter dalam pembelejaran 

di kelas. Tujuan utama pendidikan pada dasarnya adalah menghasilkan kepribadian 

yang matang secara intelektual, emosional, dan spiritual. Sekolah sebagai lembaga 

memiliki tanggung jawab moral  untuk mendidik anak menjadi pintar dan cerdas  

sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Tugas guru sebagai pendidik 

adalah membantu anak mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat baginya,  serta 

memiliki karakter dan kepribadian yang baik yang sesuai dengan tujuan pendidikan, 

yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, 

kepribadian, dan akhlak mulia (Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003). 
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Pembentukan karakter (character building) dapat di lakukan melalui pendidikan 

budi pekerti yaitu melibatkan dimensi  kognitif, perasaan dan tindakan (Sudaryanti 

2012,11-20). Pembentukan karakter untuk  anak usia dini dapat diterapkan  melalui 

kegiatan rutin/ pembiasaan, kegiatan yang dibuat terprogram, kegiatan spontan, dan 

keteladanan di sekolah. 

Di sekolah, guru perlu menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  Oleh sebab itu, sudah sepatutnya jika menjadi 

seorang guru dituntut untuk mampu memainkan perannya yang tidak hanya sebagai 

komunikator, melainkan juga meliputi peran sebagai mediator, fasilitator dan 

membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Anak usia dini memerlukan 

bimbingan dan arahan untuk dapat belajar dengan baik. Dengan demikian, guru 

Taman Kanak-kanak (TK) perlu menyusun bentuk kegiatan pembelajaran, metode, 

serta alat yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan anak yang sesuai 

dengan karakteristik perkembangan anak usia dini, dengan memperhatikan situasi 

lingkungan sekitar dan sarana prasarana yang tersedia. Penggunaan metode dan 

bahan ajar yang tepat tentunya  tidak melupakan unsur utama, yaitu kegembiraan 

pada anak sehingga konsep bermain sambil belajar dapat berjalan dengan baik.  

Ada banyak cara untuk menerapkan pembelajaran di dalam kelas terutama 

untuk anak usia dini. Salah satunya adalah dengan menggunakan buku cerita 

bergambar. Melalui buku cerita bergambar, guru dapat membantu anak menguasai 

isi/ materi pembelajaran yang akan disampaikan melalui pengembangan imajinasi 

dan penghayatan. Buku cerita bergambar merupakan satu  kesatuan cerita antara 

gambar dengan teks. Gambar berfungsi sebagai penghias dan pendukung cerita 

yang dapat membantu anak memahami isi buku tersebut. Melalui buku cerita 
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bergambar, anak-anak diharapkan mudah menerima informasi dan deskripsi cerita 

yang hendak disampaikan. Buku cerita juga sebagai alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, dan 

perhatian anak, sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Selain itu buku 

cerita  juga sebagai alat bantu yang dapat menarik perhatian dan untuk 

menumbuhkan minat anak berperan serta dalam proses pembelajaran serta  alat 

untuk menghindari verbalisme. Buku cerita bergambar juga merupakan sebuah alat 

bantu yang sangat sesuai untuk anak usia dini yang berada pada tahap operasional 

konkret (2-7 tahun) menurut Piaget. Dengan buku cerita bergambar, anak dapat 

lebih mudah menangkap maksud dan tujuan  isi pembelajaran.   

Kondisi di sekolah TK Santa Theresia, bahwa buku cerita yang menanamkan 

nilai karakter yang berkaitan dengan visi misi sekolah dan nilai-nilai servite et 

amate  belum ada. Hal ini didukung dari hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah 

dan para guru. Guru mengatakan bahwa buku cerita karakter yang terdapat di 

perpustakaan sekolah hanya mencakup sebagian kecil dari nilai-nilai servite et 

amate yang hendak ditanamkan. Kepala sekolah dan guru-guru TK Santa Theresia 

membutuhkan buku cerita bergambar  yang menyangkut keenam nilai servite et 

amate. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yang sudah 

mengajar selama 31 tahun serta guru-guru, bahwa mereka membutuhkan buku 

cerita bergambar yang berisi keenam nilai tersebut, dikarenakan buku cerita yang 

tersedia saat ini hanya menyangkut satu atau dua nilai yang sesuai dengan karakter 

servite et amate. Buku cerita bergambar juga dibutuhkan karena sebagian besar 

yang dilakukan oleh para guru saat bercerita adalah menggunakan buku cerita 

bergambar. Selain itu, anak bisa menyentuh langsung dan melihat buku tersebut 



5 
 

secara langsung. Sejauh ini buku cerita yang digunakan adalah buku cerita yang 

hanya memiliki satu atau dua nilai  yang sama dengan nilai-nilai  servite et amate. 

Guru mengalami kesulitan untuk menemukan buku tentang nilai karakter yang 

sesuai dengan keyakinan agama Katolik. Toko buku kristiani yang mengeluarkan 

buku cerita berlandaskan agama Katolik kebanyakan bahasanya kurang sesuai 

untuk anak usia dini. Gambar yang terdapat di dalam buku berukuran 20 cm  x  20, 

5 cm  dan gambar  terlihat terlalu kecil dan tidak full colour.   Hasil wawancara 

peneliti dengan kepala sekolah dan rekan guru sejawat, semua guru mengatakan 

bahwa yang dibutuhkan untuk menambah pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai 

servite et amate pada anak usia dini saat ini adalah buku cerita bergambar yang 

berukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) karena lebih besar dari ukuran A5 dan ideal untuk 

dipegang anak serta dijadikan bahan ajar oleh guru ketika bercerita.  

 Buku cerita bergambar yang dibutuhkan adalah menyangkut keenam nilai 

servite et amate yaitu 

a) Serviam adalah motto Pendidikan Ursulin yang artinya “Saya mau Mengabdi”. 

Pengabdian yang ditekankan disini adalah pengabdian kepada Allah, keluarga, 

masyarakat, Gereja, dan Negara.  

b)  Integrity adalah integritas terwujud dalam diri siswa yang berkepribadian 

holistik yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan kebenaran, kejujuran, dan 

keadilan.   

c) Against The Tide berarti melawan arus dengan memiliki keberanian dan 

kepercayaan diri saat menghadapi “tawaran dunia” yang bertentangan dengan 

nilai-nilai dan norma-norma yang ada di maskarakat.  
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d) Compassionate Motherhood berarti semangat “keibuan” yang berbelas kasih

seperti Bunda Maria dan Santa Angela. Pentingnya mengembangkan sikap

belas kasih, bela rasa, kelembutan hati, serta dapat memberikan peneguhan

kepada yang lemah.

e) Achievement Motivation adalah semangat berprestasi dan berinovasi.

Semangat ini memotivasi siswa untuk mengembangkan sikap mandiri, disiplin,

tekun, kreatif, inovatif dan berdaya juang tinggi.

f) Team Spirit yaitu semangat bekerja sama dalam tim.  Semangat bekerja sama

dalam tim ini diwujudkan dalam sikap saling mengutamakan musyawarah dan

saling menghormati setiap keputusan yang diambil demi kepentingan bersama.

Tentunya buku cerita yang akan digunakan sebagai pembelajaran untuk 

anak usia dini dan mencakup  keenam nilai karakter  dasar pendidikan ursulin 

adalah buku cerita bergambar yang besar dan menggunakan bahasa sederhana serta 

kontekstual dalam kehidupan sehari-hari  anak usia dini. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari wawancara dan observasi inilah, 

maka pengembangan buku cerita bergambar dengan penekanan pada pemahaman 

nilai-nilai servite et amate  untuk anak usia dini ini dibuat. Maka, penelitian ini 

diberi judul:  Pengembangan Buku Cerita Bergambar dengan Penekanan pada 

Pemahaman Nilai-nilai Servite et Amate untuk  Anak Usia Dini di Santa Theresia 

Jakarta.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:   
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1) Bagaimana proses  analisis kebutuhan yang dilakukan dalam menemukan solusi 

yang tepat untuk menekankan nilai-nilai servite et amate di TK Santa Theresia 

Jakarta?  

2) Bagaimana merancang buku cerita bergambar yang berisi nilai-nilai servite et 

amate serta menyusun lembar penilaian yang tepat untuk para ahli dan anak TK 

Santa Theresia Jakarta? 

3) Bagaimana mengembangkan  buku cerita bergambar yang berisi nilai-nilai 

servite et amate serta menyusun lembar penilaian yang tepat di TK Santa 

Theresia Jakarta?  

4) Bagaimana implementasi penggunaan buku cerita bergambar  tentang nilai-nilai 

servite et amate di kelas TK B Santa Theresia Jakarta?  

5) Bagaimana mengevaluasi pengaruh dan kebermanfaatan buku cerita bergambar  

tentang nilai-nilai servite et amate di kelas  TK B Santa Theresia Jakarta?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka disusun tujuan penelitian sebagai 

berikut:  

1) Menganalisis proses analisis kebutuhan yang dilakukan dalam menemukan 

solusi yang tepat untuk menekankan nilai-nilai servite et amate di TK Santa 

Theresia Jakarta.  

2) Merancang buku cerita bergambar yang berisi nilai-nilai servite et amate serta 

menyusun lembar penilaian yang tepat untuk anak TK Santa Theresia Jakarta. 

3) Mengembangkan  buku cerita bergambar yang berisi  nilai-nilai servite et amate 

serta lembar penilaian yang tepat di  TK Santa Theresia Jakarta. 
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4) Mengimplementasikan penggunaan buku cerita bergambar  tentang nilai-nilai 

servite et amate di kelas TK B Santa Theresia Jakarta.  

5) Mengevaluasi  penggunaan buku cerita bergambar  yang berisi nilai-nilai servite 

et amate di TK Santa Theresia Jakarta. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bukan hanya bagi peneliti 

tetapi juga banyak pihak, diantaranya:  

1) Manfaat teoritis:  

Secara teoritis, diharapkan berguna untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan pada bidang pendidikan anak usia dini yang berkaitan dengan 

penanaman nilai karakter  dengan  mengembangkan buku cerita bergambar.  

2) Manfaat praktis:  

a) Bagi sekolah:   

Manfaat penelitian bagi sekolah adalah  buku cerita bergambar ini diharapkan 

dapat berguna untuk meningkatkan kreatifitas dalam kegiatan pembelajaran 

serta memperkaya buku cerita bergambar khususnya yang berkenaan dengan 

nilai-nilai  servite et amate untuk anak usia dini di TK Santa Theresia.  

b) Bagi guru:  

 Manfaat penelitian ini bagi guru adalah diharapkan dapat berguna menjadi 

sumber informasi dan menambah pengetahuan, menambah  kemampuan 
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kreatifitas guru, serta memudahkan guru dalam mengajarkan nilai-nilai  

servite et amate  kepada anak TK.  

 c) Bagi siswa:  

Manfaat buku cerita yang dibuat dari hasil penelitian ini bagi siswa adalah 

untuk menambah pengetahuan, memudahkan anak usia dini untuk memiliki 

pengetahuan tentang contoh-contoh nilai, serta meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menerapkan nilai-nilai  servite et amate  yang dituangkan dalam 

kehidupan sehari-hari.   

1.5 Sistematika Penulisan      

 Kerangka penulisan Tesis ini tersusun atas lima bab dengan penjelasan pada 

masing-masing bab. Dalam bab satu, berisi tentang latar belakang penelitian yaitu 

berdasarkan analisis kebutuhan yang ditemukan di KB-TK Santa Theresia 

berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara terhadap Kepala Sekolah 

dan Guru TK. Kebutuhan dari TK Santa Theresia adalah buku cerita bergambar 

yang berukuran A4 dan full colour serta menggunakan bahasa yang sesuai untuk 

anak usia dini. Kemudian disusunlah rumusan masalah yang akan diselesaikan 

melalui serangkaian penelitian dan pengembangan dan menjadi tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi 

sekolah, guru serta anak usia dini.  

 Pada bab dua terdapat landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dimulai dari perkembangan buku cerita bergambar itu sendiri, pendidikan karakter 

yang didalamnya mencakup keenam nilai servite et amate, perkembangan anak usia 

dini, penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung pernyataan tentang buku 
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cerita bergambar serta teori dari penelitian dan pengembangan itu sendiri. Kerangka 

berpikir juga dijelaskan dalam bab ini.  

 Bab tiga menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan 

tentang metode Research and Development. Model ADDIE yang digunakan dalam 

penelitian ini. Prosedur penelitian yang dilakukan mengikuti tahapan model 

ADDIE. Tempat, waktu, subyek penelitian, instrumen yang digunakan, teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data dijabarkan juga dalam bab ini.  

 Dalam bab empat dijabarkan hasil analisis dan pembahasan. Dimana hasil 

analisis dan pembahasan juga mengikuti langkah-langkah dari model ADDIE.  

Dimulai dari tahap pertama yaitu tahap analisis yakni menganalisis kebutuhan dari 

TK Santa Theresia. Data didapat dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian 

ditemukanlah bahwa yang dibutuhkan buku cerita bergambar dengan ukuran A4 

dan full colour serta menggunakan bahasa yang sederhana untuk anak TK. Tahap 

yang kedua yaitu tahap mendesain produk yang dibutuhkan. Tahap ketiga, tahap 

pengembangan yaitu menghasilkan produk menjadi bentuk nyata dan 

menvalidasinya. Tahap keempat, tahap ujicoba lapangan yang dilakukan pada 

kelompok kecil, sedang dan besar. Tahap kelima, tahap evaluasi untuk melihat 

keseluruhan proses pengembangan dan pembelajaran yang sudah dilakukan.  

 Bab lima yang merupakan bab terakhir dalam Tesis ini berisi tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, serta saran yang 

dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya.  

  




