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ABSTRAK 
 

Mayoritas guru  Taman  Kanak-Kanak  (TK)  di  Kecamatan  Gunungpati Kota 

Semarang  mempunyai  kemampuan  mendongeng  yang  tidak  variatif  dan  tidak 

menarik. Hal ini terlihat dari penguasaan teknik mendongeng yang dimiliki oleh 

para gurunya terbatas pada mendongeng secara lisan dan membacakan dongeng. 

Untuk itu, tujuan jangka pendek kegiatan  ini adalah memberikan bekal secara 

teoretis tentang bermacam-macam teknik mendongeng dan cara mendongengkan- 

nya  sedangkan  tujuan  jangka  panjang  adalah  memotivasi  guru  TK   agar 

menggunakan teknik mendongeng untuk mengajarkan budi pekerti pada anak 

didiknya  dan  tersirat  harapan  agar  guru  TK  melalui  aktivitasnya  dapat  ikut 

melestarikan  nilai-nilai  tradisional  yang  terkandung  dalam  sebuah  dongeng. 

Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  waktu  tiga  bulan  yang  terhitung  mulai  dari 

Agustus 2005 sampai dengan Oktober 2005 di TK  se-Kecamatan Gunungpati. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan tiga tahap, yaitu  :  (1) tahap 

prakegiatan, (2) tahap pelaksanaan kegiatan, dan (3) tahap pascakegiatan. Hasil 

yang dicapai dalam kegiatan ini adalah kemampuan mendongeng guru TK di 

Kecamatan   Gunungpati   Kota   Semarang   dapat   ditingkatkan   dengan   cara 

mengadakan  pelatihan  mendongeng  dan  melakukan  latihan  dasar  setiap  saat 

meskipun  secara  mandiri.  Pelatihan  mendongeng  diberikan  untuk  menambah 

pengetahuan  tentang  teori  mendongeng  dan  praktik  cara  penerapan  masing- 

masing jenis mendongeng. Latihan dasar sangat berguna dalam  pembentukan 

karakter tokoh dalam dongeng yang dibawakannya. Selanjutnya, cara memotivasi 

guru TK di Kecamatan Gunungpati agar memanfaatkan mendongeng sebagai 

teknik penyampaian nilai-nilai budi pekerti kepada anak didiknya adalah dengan 

memberikan   pemahamam  bahwa  dengan  mendongeng  anak-anak  TK  dapat 

banyak belajar nilai-nilai budi pekerti pesan atau amanat yang digambarkan oleh 

masing-masing  tokoh  dalam  dongeng.  Selain  itu,  para  guru  TK  juga  dapat 

disejajarkan dengan orang yang masih eksis  melestarikan budaya tradisional, 

yakni budaya mendongeng. 

 
Kata Kunci : kemampuan mendongeng, taman kanak-kanak 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Mayoritas guru Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Gunungpati  Kota 

Semarang  mempunyai  kemampuan  mendongeng  yang  tidak  variatif  dan  tidak 

menarik. Hal ini terlihat dari penguasaan teknik mendongeng yang dimiliki oleh 

para gurunya terbatas pada mendongeng secara lisan dan membacakan dongeng. 

Sementara  teknik  mendongeng  yang  lain,  seperti  mendongeng  dengan  papan 

fanel,  mendongeng  dengan  gambar,  dan  mendongeng  dengan  boneka,  tidak 
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mereka kuasai. Dengan kemampuan mendongeng tersebut menyebabkan anak- 

anak TK di Kecamatan Gunungpati tidak menyukai dongengan gurunya. Mereka 

lebih memilih aneka ragam hiburan baik yang ada di televisi ataupun di tempat- 
tempat lain yang lebih menarik baginya. Padahal, mendongeng merupakan salah 

satu metode terpenting yang banyak digunakan dalam proses belajar mengajar di 

TK. 
Penggunaan metode mendongeng pada anak-anak TK memberikan 

pengalaman belajar bagi anak-anak dengan membawakan cerita-cerita yang di 

dalamnya terdapat pesan dan kesan moral baik tersirat maupun tersurat. Untuk itu, 

metode mendongeng  masih banyak digunakan oleh para guru TK Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

Menurut  hasil  beberapa  penelitian,  secara  umum  anak  lebih  menyukai 

dongeng. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya buku-buku cerita anak di 

pasaran  yang  banyak   dikonsumsi  masyarakat  luas.  Jika  dikaitkan  dengan 

kenyataan  di  beberapa  TK  se-Kecamatan  Gunungpati,  maka  terlihat  adanya 

perbedaan pandangan mengenai mendongeng. 

Berangkat dari temuan kondisi guru TK di Kecamtan Gunungpati, rumusan 

masalah dalam kegiatan ini adalah cara meningkatklan keterampilan mendongeng 

yang  variatif  dan  cara  memotivasi  guru  TK  di  Kecamtan  Gunungpati  agar 

memanfaatkan mendongeng sebagai  teknik penyampaian nilai-nilai budi pekerti 

kepada anak didiknya. 

Tujuan  kegiatan  dalam  pengabdian  ini  ada  dua  macam,  tujuan  jangka 

pendek   dan   jangka   panjang.   Tujuan   jangka   pendek   kegiatan   ini   adalah 

memberikan bekal secara teoretis tentang bermacam-macam teknik mendongeng 

sebagai teknik pengajaran di TK dan cara mendongeng itu sendiri. Tujuan jangka 

panjang  adalah  memotivasi  guru  TK  agar  menggunakan  teknik  mendongeng 

secara benar untuk mengajarkan budi pekerti pada anak didiknya dan 

meningkatkan  keterampilan mendongeng—membaca dongeng,  mendongeng 

secara lisan, mendongeng dengan papan fanel, mendongeng dengan gambar, dan 

mendongeng  dengan  boneka—bagi  guru  TK  di  kecamatan  Gunungpati  kota 

Semarang. Selain itu, dalam tujuan jangka panjang ini, juga tersirat harapan agar 

guru TK melalui aktivitasnya dapat ikut melestarikan nilai-nilai tradisional yang 

ada melalui dongeng-dongeng yang disampaikan. 

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan ini, yaitu manfaat 

bersifat  teoretis  dan  manfaat  bersifat  praktis.  Manfaat  teoretisnya  yaitu  dapat 

meningkatkan  pemahaman pada teori-teori mendongeng, baik bagi mahasiswa 

yang melakukan pengabdian maupun guru TK yang menjadi sasaran pengabdian 

ini. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengembangan ilmu, 

dalam  hal  ini  yang  berkaitan  dengan  ilmu  mendongeng,  seperti  penahaman 

berbagai   jenis   mendongeng   dan   berbagai   sarana   yang   dibutuhkan   dalam 

mendongeng. Manfaat praktisnya yaitu dapat meningkatkan kemampuan 

mendongeng  para  guru  TK  di  kecamatan  Gunungpati  kota  Semarang,  dapat 

memotivasi para guru untuk menngkatkan kemampuan mendongengnya sekaligus 

mengguankanannya sebagai teknik pengajaran disekolah sesuai dengan hakikat 

mendongeng yang sangat variatif. 
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METODE PENELITIAN 
 

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan membutuhkan waktu tiga bulan 

yang terhitung mulai dari Agustus 2005 sampai dengan Oktober 2005 di TK se- 

Kecamatan  Gunungpati.  Pelaksanaan  kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  tiga 

tahap, yaitu : (1) tahap prakegiatan, (2) tahap pelaksanaan kegiatan, dan (3) tahap 

pascakegiatan.  Pada  tahap  prakegiatan,  kegiatan  yang  dilakukan  terdiri  atas 

orientasi pendahuluan dan persiapan  pelatihan. Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap pelaksanaan   kegiatan meliputi pengambilan gambar kemampuan 

mendongeng  tahap  I  (sebelum  diberikan  pelatihan),   pelatihan  mendongeng, 

pemantauan, dan dilanjutkan   dengan  pengambilan gambar kemampuan 

mendongeng pada tahap II (setelah diberikan pelatihan). Kemudian, pada  tahap 

pascakegiatan dilakukan evaluasi. Keseluruhan rangkaian pelaksanaan kegiatan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 1 di bawah. 
 

 

Prakegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascakegiatan 
Pelaksanaan Kegiatan 

 
 
 
 
 

Gambar 1.   Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan. 

 
Orientasi  pendahuluan  dan  persiapan  pelatihan  yang  merupakan  ruang 

lingkup  kegiatan tahap prakegiatan dilakukan dengan membutuhkan waktu tiga 

minggu yang dimulai  pada minggu I dan minggu II Agustus 2005. Orientasi 

pendahuluan dalam kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memohon izin dan 

menjalin kerja sama untuk menjalankan  kegiatan ini dengan baik. Pihak-pihak 

yang  dilibatkan  dalam  kegiatan  ini  adalah  (1)   Cabang  Dinas  Pendidikan 

Kecamatan Gunungpati Semarang, (2) IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak 

Indonesia)  Kecamatan  Gunungpati,  Semarang,  (3)  seluruh  TK  yang  ada  di 

Kecamatan  Gunungpati.  Persiapan  pelatihan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk 

mempersiapkan pelatihan mendongeng yang ingin dilakukan. 

Tahap pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengambilan gambar 

kemampuan mendongeng guru TK di Kecamatan Gunungpati, Semarang pada 

tahap I. Tujuan pengambilan gambar kemampuan mendongeng tahap I ini adalah 

untuk  melihat  secara  nyata  kemampuan  mendongeng  guru  TK  di  Kecamatan 

Gunungpati, Semarang sebelum diberikan  pelatihan mendongeng. Pengambilan 

gambar kemampuan mendongeng ini juga dijadikan  sebagai salah satu bahan 

materi pembahasan dalam pelatihan mendongeng. Kegiatan tersebut dilakukan di 

4  TK  yang  diambil  untuk  merepresentasikan  masing-masing  Dabin  (daerah 

binaan). Keempat TK yang ditunjuk untuk mewakili masing-masing Dabin adalah 

TK Pertiwi 1 Sumur Jurang, TK Pertiwi 37 Gunungpati, TK pertiwi 44 Sukorejo, 
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dan TK Pertiwi 48 Pongangan. Kegiatan ini dilakukan pada minggu III Agustus 

2005. 

Pelatihan mendongeng dilaksanakan dengan cara pemberian materi, 
pelatihan, dan praktik langsung. Pada pemberian materi, peserta dikumpulkan 

dalam satu  tempat untuk diberikan informasi tentang pengertian mendongeng, 

perbedaan mendongeng dan bercerita, jenis mendongeng, cara mendongeng yang 

sesuai  untuk  anak  TK,  dan  teknik  mendongeng  untuk  masing-masing  jenis 

mendongeng. Keseluruhan kegiatan pemberian materi ini dilakukan dengan cara 

brainstorming dan diskusi. 

Pada tahap pelatihan, peserta (1) dihadapkan pada contoh mendongeng yang 

baik   dilakukan  oleh  pendongeng  profesional,  (2)  diberi  kesempatan  untuk 

berdialog  atau  tanya  jawab  dengan  pendongeng  yang  menjadi  model  dalam 

pelatihan,  (3)  diajak  berdiskusi  dan   tukar  pikiran  kaitannya  dengan  upaya 

pemahaman teknik mendongeng dan praktik  mendongeng. Tahap pelatihan ini 

dilakukan dengan cara demonstrasi. Pada tahap praktik  langsung, peserta diberi 

kesempatan untuk praktik mendongeng di hadapan anak-anak TK.  Cara yang 

sesuai dengan tahap praktik langsung adalah penugasan. Metode penugasan ini 

terbagi  dalam  dua  tingkatan,  yaitu  penugasan  berkaitan  dengan  pelatihan 

mendongeng  dan  penugasan yang berkaitan dengan praktik mendongeng secara 

langsung   di   hadapan   anak-anak   TK.   Kegiatan   pelatihan   mendongeng   ini 

dilaksanakan pada minggu IV Agustus 2005, yaitu tanggal 27 Agustus 2005 yang 

diadakan di SD Negeri 01 Sekaran Gunungpati. 

Setelah pelatihan mendongeng, tahap kegiatan selanjutnya adalah 

pemantauan.   Kegiatan   pemantauan   ini   dilakukan   bertujuan   untuk   melihat 

implementasi   teknik  mendongeng  yang  diperoleh  oleh  para  guru  TK  dari 

pelatihan mendongeng. Lama  pelaksanaan kegiatan ini adalah satu bulan, yakni 

pada bulan September 2005. Kemudian,  pengambilan gambar kemampuan para 

guru  TK  pada  tahap  II  baru  dilakukan  dengan   tempat  tujuan  sesuai  pada 

pengambilan gambar kemampuan mendongeng tahap I. Kegiatn ini dilaksanakan 

pada minggu I Oktober 2005. 

Sebagai kegiatan pascakegiatan, tahap evaluasi mempunyai peranan yang 

strategis   dalam  menilai  keberhasilan  kegiatan  pengabdian  ini.  Kegiatan  ini 

dilakukan  pada  minggu  II  oktober  2005.  Keseluruhan  pelaksanaan  kegiatan 

pengabdian ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah. 
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Tabel 1.  Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

 
No. Hari, Tanggal Kegiatan Tempat 

1. Minggu I 

Agustus 2005 
 

 
2. Minggu II 

Agustus 2005 

Orientasi Pendahuluan a.  Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan 

Gunungpati 

b.  IGTKI Kec. Gunungpati 
c.  TK se-Kecamatan Gunungpati 

Persiapan Pelatihan UNNES 

3. Minggu III 

Agustus 2005 

Pengambilan Sampel 

kemampuan 

mendongeng tahap I 

a.  TK Pertiwi 1 Sumur Jurang 

b.  TK Pertiwi 37 Gunungpati 

c.  TK pertiwi 44 Sukorejo 

d.  TK Pertiwi 48 Pongangan 

4. Minggu IV 

Agustus 2005 

Pelatihan Mendongeng SD Negeri 1 Sekaran Gunungpati 

5. Minggu I–IV 

September 2005 
 

 
6 Minggu I 

Oktober 2005 

Pemantauan Hasil 

Pelatihan 
 

 
Pengambilan Sampel 

kemampuan 

mendongeng tahap II 

a. TK Pertiwi 1 Sumur Jurang 

b. TK Pertiwi 37 Gunungpati 

c. TK pertiwi 44 Sukorejo 

d. TK Pertiwi 48 Pongangan 

a. TK Pertiwi 1 Sumur Jurang 

b.   TK Pertiwi 37 Gunungpati 

c. TK pertiwi 44 Sukorejo 

d.   TK Pertiwi 48 Pongangan 

7. Minggu II 

Oktober 2005 

Evaluasi UNNES 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pembahasan mengenai cara meningkatkan keterampilan mendongeng guru 

TK di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang variatif harus diawali dengan 

melihat  latar  belakang  kemampuan  guru  TK  di  Kecamatan  Gunungpati  Kota 

Semarang. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kemampuan mendongeng guru 

TK di Kecamatan Gunungpati Kota  Semarang masih rendah. Hal ini ditandai 

dengan penggunaan teknik mendongeng menbacakan  dongeng dan mendongeng 

secara lisan. Padahal, menurut Gordon (1985:325) ada beberapa jenis 

mendongeng di antaranya, yaitu membacakan dongeng, mendongeng secara lisan, 

mendongeng dengan papan fanel, mendongeng dengan gambar, dan mendongeng 

dengan boneka. 

Merujuk pada pendapat Gordon di atas diketahui bahwa teknik membacakan 

dongeng dan  mendongeng secara lisan sebagaimana yang dilakukan oleh para 

guru TK di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang merupakan teknik 

mendongeng  yang  terkesan  monoton  dan  kurang  menarik.  Seharusnya  dalam 

mendongeng  untuk anak-anak, mendongeng harus disampaikan dengan menarik 

sehingga anak akan merasa  kegirangan dan kecanduaan untuk didongengi lagi. 

Sarumpaet  (2003:3)  semua  manusia  memerlukan  cerita,  dalam  hal  ini  adalah 

dongeng. Demikian juga anak-anak, itu pula yang  menyebabkan mereka suka 

didongengi. 

Menurut Rahman (2002:44), mendongeng merupakan metode yang sesuai 

dengan  usia  anak  TK.  Hal  ini  disebabkan  oleh usia  anak  TK  yang  memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 
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1.  Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan berbagai 

kegiatan. Hal  ini bermanfaat untuk pengembangan otot-otot, baik otot kecil 

maupun otot besar. 

2.  Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu memahami 

pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas- 

batas tertentu. 

3.  Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, yang ditunjukkan dengan 

rasa  ingin  tau  anak  yang  luar  biasa  terhadap  lingkungan  sekitar.  Hal  itu 

terlihat antara lain dari seringnya anak menanyakan segala sesuatu yang telah 

dilihatnya, yang kadang-kadang di luar dugaan guru. 

4.  Bentuk  permainan  anak  masih  bersifat  individu,  bukan  permainan  sosial 

walaupun aktivitas bermain dilakukan anak secara bersama. 

Melihat karakteristik anak usia TK yang demikian, maka dapat disimpulkan 

bahwa mereka sedang berada dalam dunia bermain. Dalam dunia yang demikian, 

situasi yang dituntut  adalah situasi yang dapat memberikan perasaan gembira, 

lucu, dan mengasyikkan  (Moeslichatoen 1999:157). Oleh karena itu, guru TK 

perlu meningkatkan kemampuan mendongeng dengan metode yang menarik dan 

tidak membosankan, sehingga akan membangkitkan motivasi anak, dan 

membangkitkan kemauan bertanya anak atau rasa ingin tahu anak. 

Di  sisi  lain,  mendongeng  merupakan  aktivitas  yang  kompleks  karena 

mendongeng berkaitan dengan banyak hal. Pertama, berkaitan dengan 

pengetahuan  guru,  yang  meliputi  pengetahuan  akan  dongeng-dongeng  yang 

menarik dan  seusia dengan anak, pengetahuan tentang teknik mendongeng, dan 

pengetahuan tentang  nilai-nilai yang ada dalam dongeng. Kedua, mendongeng 
berkaitan dengan keterampilan guru dengan berbagai jenis mendongeng. Ketiga, 

mendongeng berkaitan dengan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di 

kelas, dalam arti berbagai pihak yang terkait, khususnya guru  dan siswa berada 

dalam suasana hubungan yang harmonis. Keempat, mendongeng berkaitan dengan 

sarana  yang  tersedia,  dalam arti,  jika  gambar,  papan  fanel  atau  boneka  yang 

dibutuhkan dalam mendongeng itu tidak tersedia, maka guru akan kembali pada 

aktivitas membacakan dongeng dan mendongeng secara lisan, merupakan situasi 

yang dalam pengamatan awal bersifat sangat monoton, kurang menarik, dan tidak 

disukai oleh anak maupun guru yang membawakan dongeng. 

Kondisi seperti ini hanya dapat diatasi dengan cara meningkatan 

keterampilan dan pengetahuan para guru TK tersebut pada metode mendongeng 

itu  sendiri.   Meskipun  dalam  kenyataannya,  di  Kecamatan  Gunungpati  kota 

Semarang, kesempatan  meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para guru 

TK pada metode mendongeng hampir  tidak pernah ada. Satu-satunya kegiatan 

yang pernah diadakan adalah lomba mendongeng untuk para guru TK. Meskipun 

sebenarnya,  lomba  tersebut  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  kemampuan 

guru dalam hal mendongeng, tetapi dalam praktiknya tidak demikian. Hal ini 

dikarenakan kegiatan lomba mendongeng tersebut hanya berhenti pada pemilihan 

pemenang, tanpa adanya tindak lanjut yang berupa dialog atau kegiatan-kegiatan 

lain. Sedikitnya kegiatan  yang dapat memberi kesempatan kepada guru untuk 

meningkatkan  kemampuan  mendongengnya,  menjadikan  metode  mendongeng 

tidak berkembang dengan baik di kalangan  guru TK di Kecamatan Gunungpati 

Kota  Semarang.  Selain  itu,  guru  TK  itu  sendiri  tidak  mampu  mengupayakan 
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peningkatan kemampuan mendongengnya karena keterbatasan-keterbatasan 

tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, cara meningkatkan kemampuan mendongeng 

guru  TK  di  Kecamatan  Gunungpati  Kota  Semarang  adalah  dengan  pelatihan 

mendongeng yang didalamnya diberikan pengetahuan tentang teori mendongeng 

dan praktik cara penerapan masing-masing jenis mendongeng. Secara sederhana, 

pelatihan  dapat  dilaksanakan  dengan  mendatangkan  model  pendongeng  yang 

lebih berkompeten sehingga model pendongeng  tersebut dapat dijadikan acuan 

oleh guru TK dalam menyampaikan dongeng kepada  anak-anak  didik mereka 

dengan menerapkan jenis-jenis mendongeng yang telah mereka kuasai. 

Di samping pelatihan mendongeng, kemampuan mendongeng guru dapat 

ditingkatkan  dengan cara meningkatkan latih dasar, meliputi : olah vokal, olah 

tubuh (gesture), olah rasa,  dan konsentrasi, secara mandiri dan dilakukan setiap 

saat.  Beberapa  kegiatan  tersebut  sangat  berguna  dalam  pembentukan  karakter 

tokoh dalam sebuah dongeng yang dibawakannya  sehingga anak-anak TK yang 

didongenginya  merasa  ikut  larut  (terlibat)  dalam  kegiatan  mendongeng  yang 

dibawakan gurunya. Mereka dapat merasakan kegembiraan ataupun  kesedihan 

tokoh yang ada dalam dongeng. Sikap-sikap yang menggangu jalannya kegiatan 

mendongeng tidaka akan terjadi. Anak-anak akan selalu apresiatif terhadap segala 

sesuatu yang disampiakan gurunya, terutama pada hal-hal yang belum diketahui 

mereka. Dengan demikian,  peningkatan kemampuan mendongeng guru TK di 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang  dapat dilakukan dengan cara pelatihan 

mendongeng dan melakukan latihan dasar setiap saat meskipun secara mandiri. 

Pembahasan mengenai cara memotivasi guru TK di Kecamatan Gunungpati 

agar  memanfaatkan  mendongeng  sebagai  teknik  penyampaian  nilai-nilai  budi 

pekerti kepada anak  didiknya adalah dengan memberikan pemahamam bahwa 

dengan mendongeng anak-anak TK dapat banyak belajar nilai-nilai budi pekerti 

pesan atau amanat yang digambarkan oleh masing-masing tokoh yang 

digambarkan dalam dongeng yang disampaikan. Untuk itu, ada yang mengatakan 

bahwa mendidik dengan mendongeng pada  anak-anak di TK merupakan tugas 

mulia. Selain itu, para guru TK juga dapat disejajarkan dengan orang yang masih 

eksis   melestarikan   budaya   tradisional,   yakni   budaya   mendongeng.   Lewat 

mendongeng,   sastra   lisan   yang   yang   tidak   terbukukan   dapat   dilestarikan 

keberadaanya  dengan  jalan  mendongengkanya  kepada  anak-anak  TK  sebagai 

generasi berikutnya. 

Secara  keseluruhan,   kegiatan   pengabdian   pada   masyarakat   ini   dapat 

dilaksanakan  dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kemampuan 

guru dalam mendongeng dan munculnya motivasi guru TK dalam memanfaatkan 

mendongeng sebagai teknik penyampaian  nilai-nilai budi pekerti kepada anak 

didiknya. Namun, pelaksanaan kegiatan ini tidak luput dari hambatan. Di antara 

hambatan yang dapat diidentifikasi yaitu lokasi TK yang berjauhan dan berpencar, 

waktu luang guru yang terbatas, dan alokasi dana yang minim. 

Lokasi TK yang berjauhan dan berpencar mengakibatkan sulitnya 

mengkoordinir  dan  memantau  serta  mengevaluasi  para  guru  TK  yang  telah 

mendapatkan pelatihan dan berlatih setiap saat secara mandiri pada latihan dasar. 

Selain  itu,  waktu  luang  guru  yang  sangat  terbatas  mengakibatkan  pelatihan 

maupun   latihan   dasar   mendongeng   sekalipun   kurang   maksimal.   Hal   ini 

disebabkan oleh peran guru TK yang memiliki peran  ganda, yaitu sebagai guru 
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ketika  di  TK  dan  sebagai  ibu  rumah  tangga  ketika  di  rumah.  Selanjutnya, 

hambatan  yang  paling umum adalah alokasi dana yang minim. Adanya alokasi 

yang minim mengakibatkan kegiatan pengabdian ini tidak ada follow up setelah 
berakhirnya kegiatan ini. Meskipun keinginan yang menggebu-gebu diperlihatkan 

oleh   para   guru   TK   di   Kecamatan   Gunungpati   Kota   Semarang.   Mereka 

menginginkan  kegiatan  yang  serupa  dapat   dilaksanakan  dengan  rutin  agar 
pengetahuan mereka dapat bertambah. 

 
KESIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa kemampuan mendongeng 

guru TK di  Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dapat ditingkatkan dengan 

cara mengadakan pelatihan mendongeng dan melakukan latihan dasar setiap saat 

meskipun secara mandiri. Selanjutnya, cara  memotivasi guru TK di Kecamatan 

Gunungpati agar memanfaatkan mendongeng sebagai teknik  penyampaian nilai- 

nilai budi pekerti kepada anak didiknya adalah dengan memberikan pemahamam 

bahwa dengan mendongeng anak-anak TK dapat banyak belajar nilai-nilai budi 

pekerti pesan atau amanat yang digambarkan oleh masing-masing tokoh yang 

digambarkan  dalam dongeng yang disampaikan. Selain itu, para guru TK juga 

dapat   disejajarkan   dengan   orang   yang   masih   eksis   melestarikan   budaya 

tradisional, yakni budaya mendongeng. 
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