
 
 

HASIL OBSERVASI 

Hari, Tanggal   : 28-30 Mei 2018 

Waktu    : 07.30 – 10.00 WIB 

Tempat  : RA Mafatihul Akhlaq Demangan 
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- Sebelum kegiatan bercerita berlangsung peneliti melihat kelas-

kelas lain di RA Mafatihul Akhlaq, peneliti mengamati 

penggunaan Media dan metode dalam mengajar. 

- Pada saat kegiatan akan mulai Alat peraga yaitu gambar sudah 

dipersiapkan sebelumnya sebab dalam kegiatan bercerita ini 

bertepatan dengan bulan puasa jadi yang diceritakan pada 

kegiatan bercerita ini adalah tauladan Nabi Muhammad SAW 

pada saat melaksanakan puasa Ramadhan. 

- Peneliti mengamati Ibu Hj. Hayyatun Nisroh, S.Pd.I selaku 

guru kelas B1 dalam menyampaikan materi. Adapun rangkaian 

kagiatan bercerita adalah sama dengan kegiatan pembelajaran 

pada umumnya yaitu terdiri dari tiga sesi (sesi 

pembukaan/kegiatan awal, sesi kedua/ kegiatan inti, dan sesi 

ketiga/ kehgiatan penutup). Pada Kegiatan Awal guru 

mengajak anak-anak untuk berdo’a. Setelah berdo’a guru 

mengajak anak untuk menghafal 25 nama Nabi, nama Malaikat 

dan tugasnya, nama hari dan nama bulan. Selain menghafal 

anak juga diajak untuk berhitung 1-20 dengan berbagai bahasa. 

Diantaranya yaitu bahasa indonesia, bahasa inggris, bahasa 

Arab, dan bahasa Jawa. Setelah berhitung dan menghafal guru 

mulai  bertanya pada anak tentang pengertian puasa (kegiatan 

kemarin).  Ini bertujuan untuk mengingat seberapa jauh anak 

memahami pengertian puasa. 

- Memasuki kegiatan inti guru mulai menjelaskan tauladan Nabi 

Muhammad pada saat melakukan puasa ramadhan. Semula 

tidak semua anak mendengarkan yang disampaikan guru dan 

ada juga yang bermain sendiri. Setelah gambar yang sudah 

ditempel pada papan (alat peraga) dikeluarkan anak-anak 

menjadi antusias. Guru menjelaskan selama kurang lebih 25 

menit. setelah penjelasan guru guru menerangkan poin-poin 

dari kegiatan bercerita hari ini.  

- Kegiatan akhir guru mengajak anak bermain tepuk dan 

menyanyikan lagu Rukun iman dan Rukun islam. (bertujuan 

untuk lebih mudah mengingat) 

- Hari berikutnya peneliti mengamati berapa anak yang ikut 

belajar berpuasa. Ini bertujuan untuk seberapa berhasilkah 



 
 

kegiatan bercerita yang telah dilakukan. 

- Dan selain itu peneliti mengamati ternyata setelah mendapat 

penjelasan dari guru anak yang awalnya tidak mau beramal 

menjadi mau beramal, dari yang sesuka hatinya sekarang 

menjadi disiplin. Ini berarti kegiatan bercerita kali ini bisa 

dianggap berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HASIL WAWANCARA 

 

Narasumber   : Ibu Hj. Hayyatun Nisroh, S.Pd.I 

Jabatan   : Guru Sekolah RA Mafatihul Akhlaq Demangan 

Hari, Tanggal   : Rabu 30 Mei 2018 

Tempat   : RA Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara 

 

Peneliti  : Bagaimanakah cara guru RA Mafatihul Akhlaq menyampaikan 

materi pelajaran ? kegiatan apa yang diminati anak-anak RA dalam 

tema puasa ini ? 

Narasumber  : Guru harus mengetahui bagaimana cara dalam menyampaikan 

materi kepada anak didik. dan kegiatan bercerita itu termasuk 

kegiatan yang paling banyak diminati anak didik, karena didalam 

kegiatan bercerita ini mereka (anak didik) jadi bisa membayangkan 

bagaimana Rasulullah itu berpuasa. 

Peneliti  : Metode apa saja yang ada didalam kegiatan bercerita ini? 

Narasumber  : Kegiatan bercerita ini terdiri dari gabungan dari beberapa metode 

yang sederhana yaitu metode tanya jawab, metode bercerita itu 

sendiri, metode tauladan Nabi Muhammad SAW, dan metoode 

Demonstrasi 

Peneliti  : Bagaimanakah cara Guru memahamkan anak didik tentang puasa? 

Apakah untuk seusia anak RA ini sudah ada yang berlatih untuk 

berpuasa? 

Narasumber  : untuk sekelas anak RA jarang sekali melaksanakan puasa 

mungkin hanya satu dua anak yang melaksanakan, untuk itu kami 

sebagai ibu guru harus memahamkan anak terlebih dahulu tentang 

pengertian puasa, syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan 

puasa, serta hal-hal yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika 

berpuasa. Dengan media gambar anak akan mudah mengingat.  

Peneliti  : Mengapa ibu guru memilih menggunakan media gambar dalam 

kegiatan bercerita ? 



 
 

Narasumber  : Karena kalau hanya dengan bercerita anak cenderung tidak 

mendengarkan. Jadi penggunaan media gambar disini sangat 

diperlukan untuk menarik perhatian anak dan juga berguna sebagai 

alat berimajinasi untuk anak usia dini ini disamping itu, media 

gambar itu tidak memerlukan banyak biaya. 

Peneliti  : Nilai-nilai edukasi apa saja yang tertanam pada anak dalam 

kegiatan bercerita  kali ini bu? 

Narasumber  : Setiap kegiatan pembelajaran mbak pasti ada nila-nilai edukasi 

yang tertanam pada anak, misal seperti kedisiplinan. Kami para 

guru dapat menilai semua. Seberapa banyak nilai-nilai yang 

tertanam pada anak. Contoh kecil untuk disiplin  yaitu  apakah si A 

berangkat tepat waktu, apakah si B menulis dirumah, apakah si C 

melakukan yang diperintahkan ibu guru, apakah si D ikut berdo’a 

didalam kelas dan masih banyak hal yang dipandang sepele namun 

itu menjadi penilaian tersendiri oleh ibu guru. 

Peneliti  : Bagaimanakah cara anak mengingat poin-poin dari kegiatan 

bercerita? 

Narasumber  : Pada kegiatan awal biasanya para guru mengajak anak untuk 

menyanyikan lagu Rukun islam, ini bertujuan agar anak mudah 

mengingat. Kami menerangkan sifat wajib Rasulullah SAW dengan 

mengambil contoh cerita. Selain menyanyi anak juga harus diajak 

menghafal sifat wajib Rasulullah. 

Peneliti  : Seusia anak RA ini kan memang sulit untuk menilainya. 

Bagaimanakah cara guru untuk mendapatkan penilaian seberapa 

jauh anak memahami pembelajaran ini? Adakah indikator 

pencapaian pada kegiatan bercerita ini? 

Narasumber  : Disinilah puncak dari rangkaian pembelajaran ini mbak, setiap 

pembelajaran pasti mempunyai indikator pencapaian. Adapun 

indikator yang ingin dicapai pada kegiatan bercerita dengan media 

gambar ini adalah sebarapa jujur dan amanah anak ini, seberapa 

sabar dia menahan hawa nafsunya, seberapa tanggung jawab anak 

ini, sejauh mana dia peduli terhadap sesama. Semua ini masuk 

dalam penilaian 

Peneliti  : Bagaimanakah cara mengetahui apakah nilai edukasi ini telah 

tertanam pada anak ? contoh nyata , 



 
 

Narasumber  : Pada kegiatan bercerita tentang tauladan Nabi Muhammad SAW 

ini anak diajak untuk beramal, menyedekahkan koin Rp 500,- ini 

bertujuan untuk mengetahui kepedulian anak pada sesama. Tidak 

semua anak mau menyisihkan uang jajan mereka untuk beramal. 

Ada yang bilang uang jajan habis, ada yang bilang tidak membawa 

uang untuk beramal, dan ada lagi yang pura-pura tidak tahu, 

mereka tetap saja anak-anak  namun itu hanya satu dua anak mbak. 

Yang lainnya dengan sukarela berebut untuk menyumbangkan 

uang mereka. Untuk itulah nilai-nilai edukasi ini sangat perlu 

ditanamkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HASIL WAWANCARA 

 

Narasumber   : Najih Dzulfadli Zain 

Jabatan   : Peserta didik RA Mafatihul Akhlaq Demangan 

Hari, Tanggal   : Rabu 30 Mei 2018 

Tempat   : RA Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara 

 

Peneliti  : selamat pagi adik.. 

Narasumber  : pagi Kak 

Peneliti  : Namanya siapa adik? 

Narasumber  : Najih 

Peneliti  : Adik sedang apa? 

Narasumber  : bermain lego 

Peneliti  : tadi adik belajar apa? 

Narasumber  : sifat rasul, sholat ( gambar orang shalat), Rukun iman, Rukun 

islam, ada gambarnya 

Peneliti  : adik senang tidak dengan pembelajaran hari ini? 

Narasumber  : senang 

Peneliti  : Adik mau ngapain (membereskan mainan)? 

Narasumber  : beres2 mainan 

Peneliti  : adik mau ngapain dengan uang itu? 

Narasumber  : kata bu guru kalua banyak kumpulin uang akan masuk surga 

Peneliti  : adik pintar sekali,  

Narasumber  : senyum-senyum sambil merogoh uang di saku 

Peneliti  : berapa yang mau adik kumpulin? 

Narasumber  : seribu 



 
 

Peneliti  : wah bagus sekali. Terimakasih atas waktunya adik. Kakak ke 

kelas bu cikut dulu ya. 

Narasumber  : iya kak sama-sama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN BERCERITA 

DI RA MAFATIHUL AKHLAQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Pembelajaran Senam Bersama di halaman RA Mafatihul Akhlaq 

Demangan 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan bercerita tentang Tauladan Nabi Muhammad SAW dengan Media 

Gambar di RA Mafatihul Akhlaq Demangan Tahunan Jepara 



 
 

 

 

 

 

 

Antusiasme anak-anak saat memperhatikan guru dalam kegiatan bercerita 

tentang Tauladan Nabi Muhammad SAW dengan Media gambar 

Wawancara yang pertama dengan ibu Hj. Hayyatun Nisroh, S.Pd,I 



 
 

 

 

 
Wawancara yang ke dua dengan ibu Hj. Hayyatun Nisroh, S.Pd,I 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru dan karyawan RA dan PAUD Mafatihul Akhlaq Demangan 
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2. TTL  : Jepara, 17 November 1995 

3. NIM   : 141310003149 

4. Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

5. Prodi  : PAI (Pendidikan Agama Islam) 

6. Jenis kelamin : Perempuan 

7. Status  : Sudah Menikah 

8. Pekerjaan  : Mahasiswa 

9. Alamat  : Demangan RT 01/ RW 01 Tahunan Jepara 

10. Pendidikan : SDN Mangunan  Lulus Thn 2006 

MTs Mafatihul Akhlaq Lulus Thn 2009 

MA Matholi’ul Huda Bugel Lulus Thn 2013 

UNISNU Jepara  Lulus 2019 
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B. KETERANGAN KELUARGA 

1. Nama Suami : zainuri, A.Md 

2. TTL  : 19 Mei 1985 

3. Pekerjaan  : Karyawan Swasta 

4. Agama  : Islam 

5. Nama Anak  : Najih Dzulfadli Zain 

6. Nama Ibu  : Istianah 

7. Ayah  : Paidi 

 

Jepara, 27 Agustus 2019 

 

 

 

Nikmatul Wahidah 


