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ABSTRAK 

 

Anak usia dini distimulasi dalam pembelajaran dengan melalui 

banyak cara, salah satunya yaitu dengan cara pembiasaan. metode 

pembiasaan berarti cara untuk melakukan suatu tindakan dengan 

teratur dan telah terpikir secara baik-baik serta dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk 

ditinggalkan. Kemandirian bagi anak usia dini adalah kemampuan 

yang disesuaikan dengan tugas perkembangannya, seperti belajar 

berjalan, belajar makan, berlatih berbicara, belajar moral dan lain-

lain.Dalam pembentukan kemandirian  pada anak usia dini terdapat 

adanya kendala yaitu masih banyaknya anak yang belum mampu 

mengerjakan kegiatan sehari-hari secara sendiri dan masih dibantu 

oleh guru, seperti melepas dan memasang sepatu, adanya anak yang 

tidak meletakkan tas diloker yang telah disediakan serta masih adanya 

anak yang perlu diperintah oleh gurunyadalam membereskan alat tulis 

dan mainan.adanya anak yang masih dibantu dalam memakai dan 

melepas pakaian, adanya anak yang masih diperintah oleh guru nya 

saat merapihkan alat tulis/mainan, serta adanya anak yang masih 

dibantu saat memakai dan melepas sepatu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan kemandirian 

anak usia 4-5 tahun di TK Dharma Wanita Padang Cermin. Metode 

yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian 

nya adalah anak kelompok usia 4-5 tahun dengan objek kemandirian 

anak. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa 

upaya guru dalam membentuk kemandirian anak dengan menerapkan 

metode pembiasaan yaitu melalui: (1) kegiatan rutin, (2) kegiatan 

spontan, (3) pemberian keteladanan/contoh. Dengan menggunakan 

metode pembiasaan tersebut, maka anak akan terbiasa dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari seperti memakai/melepas sepatu tanpa 

dibantu, meletakkan tas diloker tanpa diperintah dan mampu 

merapihkan alat tulis/mainan yang telah digunakan. Dilihat dari hasil 

penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

menerapkan metode pembiasaan dapat membentuk kemandirian anak 

usia 4-5 tahun di TK Dharma Wanita Padang Cermin. 

 

Kata kunci: Kemandirian Anak, Metode Pembiasaan 
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MOTTO 

 

                                 

 

Artinya: “Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 

sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain”. (Qs. Al-Insyirah: 5-7)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Diponogoro: Bandung, 

2006) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan secara terperici mengenai 

isi dari penelitian ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa 

istilah yang terdapat dalam judul dengan maksud memberikan 

gambaran dari semua isi yang terkandung didalamnya. Untuk 

memperjelas judul yang peneliti teliti, maka penulis terlebih 

dahulu akan menegaskan judul yang ada agar tidak terjadi 

kerancauan dan kesalahpahaman dari pembaca. Penelitian ini 

berjudul Implementasi Metode Pembiasaan Dalam Pembentukan 

Kemandirian Anak Usia 4-5 Tahun Di TK Dharma Wanita 

Padang Cermin. 

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang 

dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun dan dibuat 

dengan cermat serta terperinci sebelumnya dan sudah 

direncanakan secara matang.
1
 Metode pembiasaan merupakan 

cara untuk melakukan suatu tindakan dengan teratur dan telah 

terpikir secara baik-baik serta dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. 

Kemandirian anak usia dini adalah suatu kemampuan atau 

keterampilan yang dimiliki anak untuk melakukan segala 

sesuatunya sendiri, baik yang terkait dengan aktivitas bantu diri 

maupun aktivitas dalam kesehariannya seperti makan, berpakaian 

ke toilet serta mandi dengan sendiri tanpa bergantung pada 

bantuan orang lain dengan sedikit bimbingan sesuai dengan 

tahapan perkembangan dan kapasitasnya.  

TK Dharma Wanita Padang Cermin merupakan salah satu 

lembaga pendidikan di Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi 

penelitian bahwa TK Dharma Wanita Padang Cermin yang 

beralamatkan di Jalan Way Ratai Desa Padang Cermin Kecamatan 

                                                           
1 Windya Putri, Skripsi, “Implementasi Motorik Halus Anak Usia 3-4 Tahun 

Melalui Playdough Dalam Meningkatkan Bermain SensoriMotor Di TK Islam Bina 

Balita Bandar Lampung”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 

2019, h. 40 
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Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Kode 

Pos 35451.
2
 

Berdasarkan uraian diatas peneliti menjelaskan bahwa 

yang dimaksud dalam judul skripsi ini yaitu sebuah penelitian 

yang mengungkap secara jelas tentang penerapan tindakan yang 

telah disusun secara cermat melalui metode pembiasaan yang 

dilakukan secara teratur dan berulang-ulang sehingga anak 

memiliki kemampuan atau keterampilan dalam  melakukan segala 

aktivitas dengan sendiri yang sulit untuk ditinggalkan. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis menulis judul yang disebutkan 

diatas yakni sebagai berikut: 

1. Metode pembiasaan adalah metode yang paling praktis dan 

efisien dalam membentuk kemandirian  anak dalam 

melakukan segala aktivitas disekolah maupun dirumah agar 

anak memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang umumnya 

berhubungan dengan pengembangan kepribadian anak seperti 

emosi, disiplin, budi pekerti, kemandirian, penyesuaian diri, 

hidup bermasyarakat dan lain sebagainya. 

2. Kemandirian bagi anak usia dini adalah kemampuan yang 

disesuaikan dengan tugas perkembangannya, seperti belajar 

makan sendiri,belajar berpakaian tanpa dibantu, bertanggung 

jawab akan tugasnya, berlatih berbicara dengan sopan, belajar 

moral dan lain-lain. 

3. Anak usia dini adalah individu yang berada pada usia 0-6 

tahun yang sedang menjalani proses perkembangan dengan 

pesat dan mendasar bagi kehidupan selanjutnya. Pada masa ini 

proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek 

sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang 

perkembangan hidup manusia. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha atau proses perubahan dan 

perkembangan manusia menuju arah yang lebih baik dan 

                                                           
 2  Dokumentasi TK Dharma Wanita Padang Cermin 
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sempurna. Pendidikan pada masa usia dini merupakan wahana 

pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka 

dasar dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan pada anak. Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional harusnya membuat kita sadar dan mengerti tujuan serta 

makna pendidikan yang sesungguhnya. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) tertulis pada pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa “ 

Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir 

sampai dengan anak berumur 6 tahun dan bukan merupakan 

prasyarat untuk mengikuti Pendidikan Dasar”. 

Selanjutnya pada Bab I pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 

tahun yang dilakukan dengan melalui pemberian rangsangan 

(stimulus) pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki 

kesiapan untuk mengikuti pendidikan selanjutnya.
3
 

Tujuan pendidikan secara umum adalah mewujudkan 

perubahan positif yang diharapkan ada pada peserta didik setelah 

menjalani proses pendidikan, baik perubahan pada tingkah laku 

individu dalam kehidupan pribadinya maupun pada kehidupan 

masyarakat disekitarnya.
4
 Sedangkan menurut Ki Hajar 

Dewantara, pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk peserta 

didik untuk pandai, pintar, berpengetahuan dan cerdas tetapi juga 

penjelasan berorientasi untuk membentuk manusia yang berbudi 

pekerti luhur, berpribadi dan bersusila.
5
 

Rentang anak usia dini adalah dari lahir sampai usia delapan 

tahun merupakan rentang usia kritis dan sekaligus strategis dalam 

proses pendidikan yang dapat mempengaruhi proses serta hasil 

                                                           
3 Nurul Ihsani, JurnalHubungan Metode Pembiasaan Dalam Pembelajaran 

Dengan Disiplin Anak Usia Dini, Vol. 3, (2018) 
4 Mohammad Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan 

Integratif di Sekolah Keluarga dan Masyarakat, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hjjlm. 18. 
5 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi membangun Karakter Bangsa 

Berkeadaban, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 18. 
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pendidikan pada tahap selanjutnya. Periode ini merupakan periode 

kondusif untuk menumbuhkembangkan serta melatih dan 

mengajarkan berbagai potensi dan kemampuan dasar anak yang 

salah satunya adalah melatih kemandirian anak. 

Kemandirian bagi anak usia dini adalah kemampuan yang 

disesuaikan dengan tugas perkembangannya, seperti belajar 

berjalan, belajar makan, berlatih berbicara, belajar moral dan lain-

lain. Kemandirian pada anak usia dini lebih ditekankan pada 

kemampuan anak melayani dirinya sendiri. Seperti berdiri sendiri 

ataupun menghampiri ibu atau orang lain yang ingin diajaknya 

bicara atau bermain.
6
 Montessori menyatakan bahwa kemandirian 

adalah kemampuan melakukan sesuatu demi dirinya sendiri. 

Manusia meraih kemandiriannya dengan melakukan berbagai 

macam upaya agar mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan 

siapapun sehingga kemandirian bagi anak harus diraih secara 

langsung.
7
 

Definisi lain menurut Einon kemandirian anak usia dini 

adalah kemampuan anak untuk melakukan perawatan terhadap 

diri sendiri, seperti makan, berpakaian, pergi ke toilet dan mandi 

semua itu dilakukan oleh anak dengan sendiri.
8
 Beberapa perilaku 

mandiri dapat di identifikasi seperti: (1) menemukan identitas diri, 

(2) memiliki kemampuan inisiatif, (3) membuat pertimbangan 

sendiri dalam bertindak, (4) mencukupi kebutuhan sendiri, (5) 

bertanggung jawab atas tindakannya, (6) mampu membebaskan 

diri dari keterikatan yang tidak perlu, (7) dapat mengambil 

keputusan sendiri dalam bentuk kemampuan memilih, (8) tekun, 

(9) percaya diri, (10) berkeinginan mengerjakan sesuatu tanpa 

bantuan orang lain, (11) puas terhadap hasil usahanya sendiri.
9
 

                                                           
6 Atik Yuliani, Achmad Hufad, Sardin, Jurnal Penanaman Nilai Kemandirian 

Pada Anak Usia Dini. 
7 Raisah Armayanti Nasution, Penanaman Disiplin dan Kemandirian AUD 

Dalam metode Maria Montessori, Raudhah : Program Studi PGRA, Vol. 5, No. 2, ( 

Desember, 2017) 
8 Rika Sa’diyah, Jurnal Pentingnya Melatih Kemandirian Anak, Vol. XVI No. 

1 (2017) 
9 Muhammad Idrus, Jurnal Menumbuhkan Kreativitas dan Kemandirian Anak 

Sejak Usia Dini, Vol VIII (2003) 
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Sebagaimana firman Allah Allah Swt. dalam surat Al-

Mukminun ayat 62 yang menjelaskan tentang kemandirian, yang 

berbunyi: 

                                   

Artinya: “Dan kami tidak membebani seseorang melainkan 

menurut kesanggupannya, dan pada kami ada suatu 

catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan 

mereka tidak di dzholimi (dirugikan)”. (Qs. Al-

Mukminun:62)
10

 

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu tidak 

akan mendapatkan suatu beban diatas kemampuannya sendiri, 

tetapi Allah Maha Mengetahui sehingga tidak memberi beban 

kepada seorang individu melebihi batas kemampuan yang dimiliki 

oleh individu itu sendiri. Oleh karena itu anak dituntut untuk 

mandiri dalam mengerjakan semua aktivitas diri secara mandiri 

tanpa bantuan orang lain. 

Menurut Bacharuddin musthafa kemandirian adalah 

kemampuan untuk mengambil pilihan dan menerima konsekuensi 

yang menyertainya. Kemandirian pada anak terlihat ketika anak 

menggunakan pikiran nya sendiri dalam mengambil berbagai 

keputusan, dari memilih perlengkapan belajar yang ingin 

digunakannya, memilih teman bermain, sampai dengan 

memutuskan hal-hal yang relative lebih rumit dan menyertakan 

konsekuensi-konsekuensi tertentu yang lebih serius.
11

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

anak usia dini merupakan kemampuan seorang anak untuk tidak 

bergantung atau tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain 

dalam merawat dirinya secara fisik (makan sendiri tanpa disuapi, 

berpakaian sendiri tanpa dibantu, mandi dan buang air besar serta 

kecil dengan sendiri), dalam membuat sebuah keputusan secara 

emosi dan dalam berinteraksi dengan orang lain secara sosial. 

                                                           
 10 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba 

International Indonesia, 2013) hlm. 346  
11 Ahmad Susanto, Pendidikan Anak Usia Dini Knsep dan Teori,  

(Jakarta:Bumi Aksara, 2017) hlm. 35 
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Anak usia dini distimulasi dalam pembelajaran dengan 

melalui banyak cara, salah satunya yaitu dengan cara pembiasaan. 

Proses pembiasaan dalam pendidikan merupakan hal yang sangat 

penting terutama bagi anak usia dini. Ingatan anak belum kuat, 

perhatian mereka lekas dan mudah beralih kepada hal-haru baru 

yang mungkin disukainya. Dalam kondisi ini, mereka perlu 

dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan 

pola pikir tertentu.
12

 Sehingga pembiasaan dapat diartikan dengan 

proses membuat sesuatu atau seseorang menadi terbiasa. 

Ramli mengatakan bahwa metode pembiasaan merupakan 

kegiatan yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan 

untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, 

yang umumnya berhubungan dengan pengembangan kepribadian 

anak seperti emosi, disiplin, budi pekerti, kemandirian, 

penyesuaian diri, hidup bermasyarakat dan lain sebagainya.
13

 

Pembiasaan menurut Zainal Aqib adalah upaya yang 

dilakukan untuk mengembangkan perilaku anak, yang meliputi 

perilaku keagamaan, sosial, emosional, dan kemandirian.
14

Zakiah 

Darajat menyatakan bahwa pembiasaan adalah sesuatu yang biasa 

dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi 

kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman yang 

dibiasakan itu adalah sesuatu yang diamalkan.
15

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

metode pembiasaan berarti cara untuk melakukan suatu tindakan 

dengan teratur dan telah terpikir secara baik-baik serta dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan yang 

sulit untuk ditinggalkan. 

Pembentukan kemandirian anak perlu dibentuk sejak kecil, 

hal ini sejalan dengan beberapa pendapat para pakar tentang 

pentingnya membentuk kemandirian anak melalui metode 

                                                           
12 Nurul Ihsani, JurnalHubungan Metode Pembiasaan Dalam Pembelajaran 

Dengan Disiplin Anak Usia Dini, Vol. 3, (2018) 
13 Ramli, Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini, 

http://ramlimpd.blogspot.com/2010/10/pembelajaran-untuk-anak-usia-dini.html 
14 Zainal Aqib, Belajar dan Pembelajaran di Taman Kanak-

Kanak,(Bandung:Yrama Widya, 2009) hlm. 28 
15 Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa dan Agama, (Jakarta:Bulan Bintang, 2005) hlm.  

73 
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pembiasaan. Beberapa teori tentang metode pembiasaan dalam 

pembentukan kemandirian anak adalah sebagai berikut: 

Menurut Zainal Aqib dan Ali Murtadlo metode pembiasaan 

adalah metode yang paling efektif dalam pembentukan kemandirian 

anak.
16

Menurut pakar lain, yaitu Muhammad Fadilah dan Lilif 

Mualifatu Qorida metode pembiasaan merupakan metode yang 

praktis dalam pembentukan kemandirian anak dalam melakukan 

segala sesuatu disekolah maupun dirumah.
17

 

Selanjutnya menurut J.J Rouseau seorang pakar psikologi 

yang menyatakan bahwaanak sesungguhnya mempunyai fitrah 

yang baik, untuk membentuk kemandirian anak dapat dilakukan 

melalui pembiasaan dan pelatihan secara terus menerus yang 

dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar.
18

 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu 

guru di Dharma Wanita Padang Cermin tentang bagaimana guru 

menerapkan metode pembiasaan dalam pembentukan kemandirian 

anak: “untuk membentuk kemandirian anak, saya awali dengan 

menerapkan metode pembiasaan seperti memberikan motivasi 

kepada anak supaya lebih percaya diri dalam melakukan setiap 

kegiatan disekolah, saya juga berusaha untuk selalu melibatkan 

anak dalam mengambil keputusan, misalnya dalam memilih jenis 

permainan yang akan digunakan agar anak terbiasa mengambil 

keputusan sendiri hal ini merupakan bagian dari kemandirian, 

walaupun adanya banyak hambatan yang dialami karena anak-

anak disini belum terbiasa mandiri”.19
 

Berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan di TK 

Dharma Wanita Padang Cermin terdapat adanya kendala yang 

dihadapi oleh guru/pendidik diantaranya adalah adanya anak yang 

belum mandiri dalam melakukan berbagai macam kegiatan sehari-

hari, hal tersebut terlihat pada saat observasi berlangsung yaitu 

                                                           
16 Zainal Aqib & Ali Murtadlo. Kumpulan Metode Pembelaajran Kreatif Dan 

Inovatif, (PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera: Bandung, 2016) hlm. 98 
17 Muhammad Fadilah & Lilif Mualifatu Qorida, Pendidikan Karakter Anak 

Usia Dini, (Arruz Media: Yogyakarta, 2013) hlm. 173 
18 Rahmat Rosadi, Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak 

Usia Dini, (PT. Raja Gravindo Persada: Jakarta, 2013) hlm 13-14 
19 Data Hasil Wawancara Guru Kelas B2 Di TK Dharma Wanita Padang 

Cermin 



8 

sebagian anak masih ada yang perlu dibantu dalam memakai dan 

melepas sepatu, adanya anak yang tidak meletakkan tas diloker 

yang telah disediakan serta adanya anak yang perlu diperintah 

dahulu dalam membereskan alat tulis/mainan. Adapun hasil 

pengamatan nya adalah sebagai berikut : 

 

Table 1 

Hasil Pra Penelitian Pencapaian Indikator Aspek Kemandirian 

Anak usia Dini Usia di TK Dharma Wanita Padang Cermin 

 

 

No 

 

 

Nama 

 

Indikator Perkembangan 

Kemandirian Anak 

 

 

Ket 

1 2 3 

1 Abidzar BB MB BB BB 

2 Alfin BB MB BB BB 

3 Azka MB BB MB MB 

4 Bayu BSH BSH MB BSH 

5 Almair MB BB BB BB 

6 Nayla BB MB BB BB 

7 Kilau MB BB BB BB 

8 Kleo  MB BB MB MB 

9 Sasa MB BB BB BB 

10 Dewi MB MB BB MB 

11 Ima MB BB MB MB 

12 Habibi MB BSH MB MB 

13 Zubair BSB BSB BSB BSB 

14 Dyfrig BB MB BB BB 

15 Ariqa BSB BSB BSB BSB 

Sumber: Dokumentasi guru TK Dharma Wanita Padang Cermin 

 

Keterangan: 

1. Memakai dan melepas sepatu 

2. Meletakkan tas di loker 

3. Merapihkan alat tulis/mainan 
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Keterangan Pencapaian Perkembangan : 

1. BB (Belum Berkembang) : Bila anak melakukannya harus 

dengan bimbingan guru atau dicontohkan oleh guru 

dengan skor 1 dengan ciri (*). 

2. MB (Mulai Berkembang) : Bila anak melakukannya 

masih diingatkan atau dibantu oleh guru dengan skor 2 

dengan ciri (**). 

3. BSH (Berkembang Sesuai Harapan) : Bila anak sudah 

dapat melakukannya secara mandiri tanpa harus 

diingatkan oleh guru dengan skor 3 dengan ciri (***). 

4. BSB (Berkembang Sangat Baik) : Bila anak sudah dapat 

melakukannya secara mendiri dan dapat membantu 

temannya dengan skor 4 dengan ciri (****).
20

 

Berdasarkan prasurvey yang dilakukan oleh peneliti kepada 

guru di TK Dharma Wanita Padang Cermin didapatkan 

kesimpulan bahwa kemandirian anak usia 4-5 tahun belum 

berkembang secara optimal, hal ini terlihat pada saat observasi 

dilapangan yaitu masih adanya anak yang belum mampu 

mengerjakan kegiatan sehari-hari secara sendiri dan masih dibantu 

oleh guru, seperti melepas dan memasang sepatu, adanya anak 

yang tidak meletakkan tas diloker yang telah disediakan serta 

masih adanya anak yang perlu diperintah oleh gurunyadalam 

membereskan alat tulis dan mainan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka alasan akademis 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain adalah: 

(1) karena mengingat pentingnya pembentukan kemandirian sejak 

dini melalui metode pembiasaan, dan (2) karena masih adanya 

beberapa anak yang belum mandiri dalam mengerjakan tugas 

sehari-hari. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Implementasi Metode Pembiasaan 

Dalam Pembentukan Kemandirian Anak Usia Dini Di TK Dharma 

Wanita Padang Cermin. 

 

 

                                                           
20  Pedoman Penilaian Pembelajaran PAUD, (Jakarta: Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Anak Usia Dini, 2015) 
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D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan 

diatas, maka fokus penelitian ini adalah “Implementasi Metode 

Pembiasaaan Dalam Pembentukan Kemandirian Anak Usia 4-5 

Tahun di TK Dharma Wanita Padang Cermin”. Fokus penelitian 

tersebut kemudian dijabarkan menjadi tiga sub fokus yaitu sebagai 

berikut: 

1. Memakai dan melepas sepatu tanpa dibantu 

2. Meletakkan tas di loker tanpa diperintah 

3. Merapihkan alat tulis/mainan tanpa diperintah 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

dapat merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut 

“Bagaimana implementasi metode pembiasaan dalam 

pembentukan kemandirian anak usia dini di TK Dharma Wanita 

Padang Cermin?” ditinjau dari sisi: 

1. Memakai dan melepas sepatu tanpa dibantu 

2. Meletakkan tas di loker tanpa diperintah 

3. Merapihkan alat tulis/mainan tanpa diperintah 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui proses penerapan 

metode pembiasaan dalam pembentukan kemandirian anak usia 

dini diTK Dharma Wanita Padang Cermin, sehingga bisa 

dijadikan contoh atau acuan untuk sekolah lainnya dalam 

membentuk kemandirian anak. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Peneliti memperoleh informasi dan pengetahuan lebih 

mengenai metode pembiasaan yang diberikan kepada anak 

dalam membentuk kemandirian sejak usia dini. 
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2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam membiasakan anak 

untuk terbiasa melakukan segala aktivitas diri secara mandiri 

tanpa bantuan orang lain sesuai dengan kemampuannya. 

3. Memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat 

umum mengenai pentingnya pembentukan kemandirian anak 

sejak usia dini. 

4. Terjalin nya hubungan yang baik antara peneliti, orangtua 

anak, peserta didk dan masyarakat sekitar.  

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan kerangka teoritis 

mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu, peneliti 

akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah ada 

sebelumnya untuk dijadikan landasan teori dan bahan 

perbandingan atau referensi dalam membahas permasalahan 

tersebut, antara lain: 

1. Skripsi Yunita Ayu Wardani yang berjudul “Pembentukan 

Karakter Mandiri dan Religius di Asrama MI Darul Hikmah 

Bastarsoka, Banyumas”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa metode yang digunakan dalam pembentukan karakter 

mandiri dan religious itu antara lain: metode pembiasaan, 

nasihat, karya wisata, bercerita dan hukuman. Persamaan 

penelitian ini terletak pada pembentukan karakter mandiri. 

Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus 

pada pembentukan karakter mandiri dan religious di Asrama 

MI Darul Hikmah Bantarsoka. Akan tetapi, penelitian ini 

hanya berfokus pada pembentukan karakter mandiri anak 

usia dini di TK Dharma Wanita Padang Cermin.
21

 

2. Skripsi Lusi Vivi Septiyani yang berjudul “Implementasi 

Metode Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter di TK 

Bakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung”. Hasil 

penelitian nya menunjukkan bahwa untuk membentuk 

karakter anak dalam berperilaku baik dapat dilakukan 

                                                           
21 Yunita Ayu Wardani, Pembentukan Karakter Mandiri Dan Religious Di 

AsramaMIDarul Hikmah Bantarsoka, Banyumas, Skripsi (Purwokerto: Perpustakaan 

IAIN Purwokerto, 2016). 
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melalui metode pembiasaan secara rutin, seperti: kegiatan 

rutin, spontan, dan keteladanan. Persamaan penelitian ini 

berfokus pada implementasi metode pembiasaan dalam 

pembetukan karakter, dan subjeknya pada anak usia dini. 

Akan tetapi, penelitian ini lebis berfokus pada pembentukan 

karakter mandiri anak usia dini, serta lokasi penelitian yang 

bertempat di TK Dharma Wanita Padang Cermin.
22

 

3. Skripsi Nurul Karomah yang berjudul “Implementasi Metode 

Pembiasaan dalam Pendidikan Agama Islam di SD Alam 

Banyu Belik Karangnangka, Banyumas”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan metode pembiasaan akan 

berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan selalu 

memberi motivasi, teladan dan nasehat serta mendapat 

pengawasan ketat dari orangtua dan guru. Persamaan pada 

penelitian ini ada pada metode pembiasaan. Kemudian 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ada pada 

lokasi yang diteliti yaitu SD Alam Banyu Belik 

Karangnangka, sedangkan lokasi penelitian yang diteliti 

yaitu TK Dharma Wanita Padang Cermin.
23

 

Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti 

meyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa 

perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan 

tersebut terletak pada objek dan lokasi penelitian. Objek 

penelitian dalam penelitian ini adalah implemetasi metode 

pembiasaan dalam pembentukan karakter mandiri anak usia 

dini. Selanjutnya lokasi penelitian dalam penelitian ini 

berada di TK Dharma Wanita Padang Cermin. 

 

I. Metode Penelitian 

Metode merupakan aspek yang terpenting dalam 

melakukan penelitian dalam bagian yang akan dijelaskan tentang 

                                                           
22 Lusi Vivi Septiani, Implementasi Metode Pembiasaan Dalam Pembentukan 

Karakter Di TK Bakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung, Skripsi (Lampung: 

Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2017) 
23 Nurul Karomah, Implemetasi Metode Pembiasaan Dalam Pendidikan 

Agama Islam Di SD Alam Banyu Belik Karangnangka, Banyumas, Skripsi 

(Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2014) 
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hal-hal yang berkaitan dengan metode yang akan digunakan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat 

bagaimanakah Implementasi Metode Pembiasaan Dalam 

Pembentukan Kemandirian Anak Usia Dini Di TK Dharma 

Wanita Padang Cerminini bersifat kualitatif deskriftif. 

Penelitian kualitatif deskriftif merupakan penelitian yang 

menjawab pertanyaan dengan penjelasan yang lebih terperinci 

mengenai gejala seperti yang dimaksudkan dalam suatu 

permasalahan penelitian yang bersangkutan. Sedangkan, 

pengertian deskriftif adalah upaya menginterpretasikan kondisi 

yang terjadi dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai objek penelitian. 

Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian ini disebut 

dengan penelitian yang apa adanya dalam situasi normal yang 

tidak memanipulasi keadaan atau kondisi.
24

 Sedangkan deskriftif 

adalah upaya menginterpretasikan kondisi yang terjadi sekarang 

untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. 

Selain itu, menurut Azwar penelitian deskriftif dalam 

melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu 

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga 

dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.
25

 

Menurut Sugiono, penelitian kualitatif juga mengkaji 

perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat 

intraktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk 

memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang 

partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif 

deskriftif tersebut adalah penelitian yang menggambarkan objek 

penelitian berdasarkan fakta sebagaimana adanya. 

1. Subyek dan objek penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian 

adalah guru TK Dharma Wanita Padang Cermin yang 

berjumlah 2 orang guru wanita, 15 orang anak didik di TK 

                                                           
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Renika Cipta,2002) hlm. 

117 
25 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 22 
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Dharma Wanita Padang Cermin, digunakan sebagai subyek 

penelitian karena berguna untuk mendapatkan data-data dan 

informasi tentang bagaimana implementasi metode 

pembiasaan dalam pembentukan kemandirian anak usia dini 

di TK Dharma Wanita Padang Cermin. Penelitian ini 

mengambil subyek guru karena dianggap menguasai dan 

memahami tentang obyek yang akan diteliti. 

Selanjutnya objek penelitian ini adalah bagaimanakah 

implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan 

kemandirian anak usia dini diTK Dharma Wanita Padang 

Cermin. 

2. Prosedur Pengumpulan Data 

Pada bagian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang utama yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi. Berikut ini adalah teknik penelitian 

pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah metode 

pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek 

yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan oleh peneliti 

guna mendapatkan informasi serta mengumpulkan data 

penelitian yang berupa perilaku, kegiatan atau aktivitas 

yang sering dilakukan oleh subyek penelitian. Dalam 

penelitian ini, subyeknya adalah guru yang ada di TK 

Dharma Wanita Padang Cermin dalam 

mengimplementasikan metode pembiasaan dalam 

pembentukan kemandirian anak usia dini. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang bagaimana implementasi metode pembiasaan 

dalam pembentukan kemandirian anak usia dini di TK 

Dharma Wanita Padang Cermin yang dilakukan melalui 

pengamatan bagaimana cara guru dalam pembentukan 

kemandirian anak usia dini melalui pembiasaan. 

Metode observasi ada dua macam, yaitu observasi 

partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam penelitian 

ini peneliti hanya menggunakan observasi partisipan, 

yaitu dengan hanya mengamati dari dekat bagaimana 
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aktivitas pembelajaran anak di TK Dharma Wanita 

Padang Cermin terutama dalam membentuk kemandirian 

anak selama pembelajaran dikelas berlangsung, apakah 

sudah mencapai perkembangan atau belum mencapai 

perkembangan. 

Adapun hal-hal yang akan peneliti observasi 

adalah tentang bagaimana meningkatkan kemandirian 

anak, apakah sudah mencapai tahap berkembang atau 

belum mencapai tahap berkembang dan apakah guru 

sering mencontohkan atau mengajarkan kemandirian anak 

tersebut dengan baik sehingga anak dapat mengerjakan 

segala sesuatu dengan mandiri. Peneliti mencatat semua 

hal yang diperlukan dan yang terjadi selama pelaksanaan 

tindakan berlangsung. 

Pengamatan ini dilakukan dengan lembar observasi 

yang diisi dengan tanda check list pada kolom yang sesuai 

dengan hasil pengamatan. Lembar observasi yang peneliti 

jadikan pedoman agar observasi lebih terarah, terukur 

sehingga hasil data yang telah didapat mudah untuk 

diolah. Adapun kisi-kisi Instrumen yang akan diamati 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Kisi-Kisi Instrumen Pembentukan Kemandirian Anak 

Usia 4-5 Tahun Metode Pembiasaan di TK Dharma 

Wanita Padang Cermin 

Aspek yang 

diamati 

Indicator Item 

Kemandirian 

anak 

1. Memakai dan 

melepas sepatu 

1. Anak mampu 

memakai dan 

melepas sepatu 

tanpa dibantu 

2. Meletakkan tas 

di loker 

1. Anak mampu 

meletakkan tas 

diloker tanpa 

diperintah 
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3. Merapihkan 

alat tulis/mainan 

1. Anak mampu 

merapihkan alat 

tulis/mainan 

dengan sendiri 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode yang digunakan oleh 

peneliti dengan cara wawancara langsung dalam 

pelaksanaan nya, wawancara mengharuskan terjadinya 

pertemuan antara pewawancara dengan responden yang 

akan di wawancarai serta diharuskan untuk bertatap muka 

secara langsung.  

Adapun sasaran wawancara yang peneliti lakukan 

adalah kepada 2 orang guru di TK Dharma Wanita 

Padang Cermin dan orangtua dari anak didik di TK 

Dharma Wanita Padang Cermin karena mereka yang 

dianggap paling mengetahui perkembangan anak setiap 

harinya khususnya pada kemandirian anak dan dari hasil 

wawancara yang dilakukan didapat informasi bahwa di 

TK Dharma Wanita Padang Cermin ini masih terdapat 

kendala dalam membentuk kemandirian anak yang 

disebabkan karena adanya factor lingkungan sekitar serta 

kurangnya kesadaran orangtua tentang pentingnya 

pendidikan kemandirian dirumah. 

c. Dokumen Analisis 

Dokumentasi ialah rekaman peristiwa yang lebih 

dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi 

dan memerlukan interprestasi yang berhubungan sangat 

dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. 

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan mengumpulkan data yang berupa catatan-catatan, 

foto dan proses pembelajaran yang dilakukan guru saat 

dikelas dalam membentuk karakter mandiri pada anak 

agar peneliti mendapatkan informasi penting tentang 

bagaimana cara guru mengimplementasikan metode 

pembiasaan dalam pembentukan kemandirian anak usia 

dini di TK Dharma Wanita Padang Cermin. 
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3. Teknik analisis data 

Metode analisis data adalah metode untuk 

menganalisis data yang dikumpulkan dari lapangan, setelah 

data dari lapangan tersebut terkumpul, selanjutnya dianalisis 

untuk ditarik kesimpulannya sesuai dengan masalah yang ada. 

Menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti dan 

melakukan perhitungan menjawab rumusan masalah. Adapun 

langkah-langkah yang dapat digunakan dalam menganalisis 

data yaitu sebagai berikut: 

1) Reduksi Data 

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal 

pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan 

begitu, data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila 

diperlukan.
26

 

Data yang dikumpulkan demikian banyak dan 

kompleks serta masih tercampur aduk, kemudian 

direduksi. Reduksi juga berarti kegiatan memilih data. 

Data yang dianggap relevan dan penting adalah yang 

berkaitan dengan pembentukan kemandirian anak melalui 

metode pembiasaan diTK Dharma Wanita Padang 

Cermin. Selanjutnya data yang tidak berkaitan dengan 

permasalahan tersebut, tidak dimasukkan. 

2) Penyajian Data (Display Data) 

Bentuk penyajian data adalah teks naratif deskriptif 

(pengungkapan secara tertulis atau kata-kata). Hal ini 

sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti yang 

bersifat deskriptif. Penyajian data memiliki tujuan untuk 

memudahkan dalam mendeskriptifkan tentang suatu 

peristiwa, sehingga memudahkan dalam mengambil suatu 

keputusan. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut 

dari kegiatan reduksi data dan penyajian data. Data yang 

                                                           
26 Aan Prabowo, Heriyanto, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 2, No. 2 (2013) 
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sudah direduksi dan disajikan secara sistematis yang akan 

disimpulkan sementara. 

4. Uji Keabsahan Data 

Agar hasil penelitian mempertanggung jawabkan, 

maka dikembangkan tata cara untuk mempertanggung 

jawabkan keabsahan hasil penelitian karena tidak mungkin 

melakukan pengecekan terhadap instrument penelitian yang 

diperankan oleh peneliti itu sendiri, maka yang akan diperiksa 

adalah keabsahan datanya. 

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan, ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis 

kasus negative dan memberi check. Teknik keabsahan data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan uji kreadibilitas, uji 

kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian 

ini menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebasahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan. Triangulasi ini dilakukan untuk 

umelakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan 

metode interview sama dengan metode observasi dan 

sebaliknya. 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode 

yang dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber 

data ketika di interview dan observasi akan memberikan 

informasi yang berbeda. 

 

J.  Sistematika Penulisan 

Pembahasan yang akan penulis paparkan pada skripsi ini 

adalah untuk mengetahui kemandirian anak di  TK Dharma Wanita 

Padang Cermin, lebih rinci alur pembahasan yang akan dikaji 

dalam skripsi ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

1. Bab I, disusun dan dibahas untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan yang ada dilapangan mengenai kemandirian 

anak usia dini dan menguraikan serta mendeskripsikan metode 
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penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga 

penelitian ini dapat dijalankan secara terarah dan berurutan. 

2. Bab II, disusun untuk menjelaskan lebih rinci dan detail 

mengenai variabel X dan Y dalam penelitian ini dari berbagai 

sumber dan teori sehingga pembaca mengetahui secara rinci 

mengenai variabel yang diteliti. 

3. Bab III, dibahas untuk memberikan deskripsi objek serta 

menyajikan analisis olah data yang telah diperoleh dan 

menyajikan hasil penelitian. 

4. Bab IV, disusun untuk memaparkan analisa data yang telah 

diperoleh berdasarkan kajian-kajian teori dan penelitian 

terdahulu untuk memberikan secara jelas pemahaman 

mengenai hasil penelitian dan memberikan temuan penelitian. 

5. Bab V, disusun untuk memberikan simpulan atas hasil 

penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya 

dan memberikan rekomendasi serta saran kepada berbagai 

pihak agar hasil dalam penelitian ini menjadi bermanfaat bagi 

berbagai kalangan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Metode Pembiasaan 

1. Pengertian Metode Pembiasaan 

Dalam dunia pendidikan terdapat berbagai macam 

metode dalam mengajar, yang dalam penggunaan nya harus 

disesuaikan dengan berbagai hal seperti situasi dan kondisi 

kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung, fasilitas 

yang tersedia dan sebagainya harus disesuaikan dengan tujuan 

pendidikan yang hendak di capai. Metode merupakan suatu 

alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan 

dalam penyampaian materi tersebut.
27

 Sedangkan metode 

pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur 

maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk 

pilihan cara penilaian yang akan dilakukan. Metode 

pembelajaran dianggap sebagai suatu prosedur atau proses 

yang teratur. 

Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat 

diterapkan oleh pendidik yang dapat disesuaikan dengan 

perkembangan anak serta memperkenalkan pendidikan 

karakter sejak dini kepada anak. Metode tersebut antara lain: 

(a) metode keteladanan, (b) metode pembiasaan, (c) metode 

bercerita, dan (d) metode karyawisata.
28

 

   Dari beberapa metode diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa metode yang tepat dalam meningkatkan kemandirian 

pada anak adalah melalui metode pembiasaan. Oleh karena 

anak belum paham betul tentang konsep membedakan baik 

atau buruk, maka dengan menggunakan metode pembiasaan, 

karakter mandiri anak akan lebih mudah untuk dibentuk sejak 

usia dini. Sesuatu yang dilakukan secara terus menerus dan 

berulang-ulang ini juga nantinya akan menjadi sesuatu yang 

harus dilakukannya setiap waktu sehingga pembiasaan dapat 

                                                           
27 Siti Maesaroh, Jurnal Peranan Metode Pembelajaran, Vol. 1 No. 1 (2013) 
28 La Hadisi, Jurnal Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini, Vol. 8 No. 2 

(2015) 
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diartikan dengan proses untuk membuat seseorang menjadi 

terbiasa. 

Pembiasaan merupakan sebuah metode dalam 

pendidikan yang berupa “proses penanaman suatu kebiasaan”. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan adalah ”cara 

seseorang bertindak yang persistent uniform dan hampir-

hampir otomatis” dengan kata lain tindakan nya tersebut 

dilakukan hampir tidak disadari oleh nya.
29

 

Menurut Al Ghazali pembiasaan adalah suatu cara 

yang dilakukan untuk membiasakan anak untuk bersikap dan 

bertindak sesuai tuntutan agama. Metode pembiasaan ini 

sebagai bentuk pendidikan bagi anak yang dalam prosesnya 

dilakukan secara bertahap, terus menurus, dan berulang-ulang 

sehingga pembiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai teknik 

pendidikan yang dilakukan dengan cara membiasakan diri 

mempunyai sifat-sifat yang baik sebagai suatu rutinitas, 

sehingga jiwa dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik 

tanpa merasakan payah ataupun menemukan kesulitan. 

 Dalam kaitannya dengan metode pengajaran, dapat 

dikatakan metode pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat 

dilakukan untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap 

dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Pada 

metode pembiasaan, operasionalnya adalah dengan melatih 

untuk membiasakan segala sesuatu agar menjadi kebiasaan. 

Oleh karena itu, kebiasaan ini akan menimbulkan kemudahan 

bagi diri sendiri.
30

 

Adapun bentuk-bentuk pembiasaan pada anak usia 

dini dapat dilaksanakan dengan cara berikut: 

a. Kegiatan rutin, adalah kegiatan yang dilakukan disekolah 

setiap hari misalnya seperti berbaris, berdoa sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan 

b. Kegiatan spontan, adalah kegiatan yang dilakukan secara 

spontan, misalnya seperti meminta tolong dengan baik, 

                                                           
29 Hery Noer Ali, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 

hlm. 184 
30 Armai Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. (Jakarta: 

Ciputat Pers, 2002) hlm. 110 
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menawarkan bantuan dengan baik dan menjenguk teman 

yang sakit 

c. Pemberian teladan, adalah kegiatan yang dilakukan 

dengan memberi teladan atau contoh yang baik kepada 

anak, misalnya seperti memungut sampah dilingkungan 

sekolah dan sopan dalam bertutur kata 

d. Kegiatan terprogram, adalah kegiatan yang terprogram 

dalam kegiatan pembelajaran (program semester, RPPM 

dan RPPH), misalnya seperti program makan bersama dan 

menjaga kebersihan dilingkungan sekolah.
31

 

Sejatinya anak belum paham tentang apa yang 

dikatakan baik atau buruk, mereka belum mempunyai 

kewajiban yang harus mereka kerjakan layaknya orang 

dewasa. Disamping itu, anak juga memiliki kelemahan yaitu 

belum memiliki daya ingat yang kuat. Anak mudah 

melupakan kejadian apa yang baru saja terjadi, namun 

perhatian mereka cepat pula teralih pada hal yang menarik 

yang mungkin disukainya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka anak perlu 

dibiasakan melalui tingkah laku, keterampilan,  kecakapan 

dan pola pikir tertentu. Anak perlu dibiasakan untuk mandi, 

makan dan tidur secara teratur dengan sendirinya, berbicara 

yang baik dan sebagainya khususnya dalam pembiasaan 

kemandirian pada anak baik dalam lingkungan sekolah 

maupun dirumah. 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan 

untuk membiasakan anak berfikir, bersikap dan bertindak 

sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan kegiatan rutin untuk meningkatkan 

kemandirian anak Metode ini dipandang sangat praktis dalam 

pembinaaan kemandirian anak usia dini dalam meningkatkan 

pembiasaan-pembiasaan dalam melaksanakan suatu tugas 

disekolah maupun dirumah. Pembiasaan  merupakan 

penanaman kecakapan-kecakapan berbuat dan mengucapkan 

                                                           
31 https://atunhartinah20.blogspot.com 
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sesuatu agar cara-cara yang tepat dapat dipahami dan dikuasai 

oleh anak dengan baik. 

 

2. Syarat-Syarat Metode Pembiasaan 

Beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam 

melakukan pembiasaan pada anak yaitu: 

a. Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, sebelum anak 

tersebut memiliki kebiasaan lain yang berlawanan dengan 

hal-hal yang akan dibiasakan. 

b. Pembiasaan itu hendaknya dilakukan secara terus menerus 

dan dijalani secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu 

kebiasaan yang otomatis. 

c. Pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap 

teguh terhadap pendiriannya. Jangan memberi kesempatan 

kepada anak untuk melanggar kebiasaan yang telah 

diterapkan. 

d. Pembiasaan yang semula mekanistis harus makin menjadi 

pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri.
32

 

 

3. Faktor-Faktor Yang Dapat Membentuk Kebiasaan Anak 

a. Perilaku Orangtua 

Lingkungan pertama yang sangat mempengaruhi 

karakter anak adalah Factor utama yang dapat membentuk 

kebiasaan anak adalah dengan mencontohkan kebiasaan 

yang dilakukan oleh orangtua, teman serta anggota 

masyarakat dilingkungan sekitar yang dilihatnya. Hal ini 

sesuai dengan QS. Al-Kahfi ayat 64, yaitu: 

                             

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan 

kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang 

kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya 

disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 

harapan.” (Qs. Al-Kahfi: 64)
33

 

                                                           
32 Armai Arif, Opcit, hlm 114-115 

  33 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Diponogoro: Bandung, 

2006) 
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Semua perilaku yang dilakukan oleh orangtuanya, 

akan ditiru oleh anak. Jika orangtuanya berkepribadian baik, 

maka anak akan mempunyai pribadi yang baik dan 

sebaliknya jika orangtua memiliki kepribadian yang kurang 

baik, maka akan cenderung ditiru oleh anaknya dan 

biasanya akan terbawa sampai anak menjadi dewasa. Jika 

orangtua menunjukkan perilaku saling menyayangi dan 

memberikan perhatian yang lebih pada keluarga, pada 

umumnya anak akan tumbuh sebagai seorang pribadi yang 

penuh kasih sayang dan memberikan yang terbaik bagi 

orang-orang disekelilingnya. 

b. Teman Sebaya 

Teman sebaya sangat penting bagi setiap anak. Setiap 

orang pasti membutuhkan teman untuk dapat hidup bahagia. 

Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial 

yang membutuhkan orang lain untuk berbagi kegembiraan 

maupun kesedihan. Kebahagiaan seorang anak terasa tidak 

lengkap jika tidak memiliki teman. 

Kecerdasan memilih teman akan berpengaruh terhadap 

pembentukan karakter anak. Teman sangat berpengaruh 

dalam kehidupan seseorang. Ada orang yang memiliki sifat 

jahat berubah menjadi baik setelah berteman dengan orang 

baik, namun sebaliknya ada juga yang berubah menjadi 

buruk perangainya setelah bergaul dengan teman yang 

buruk. Terkadang walau orangtua sudah berusaha untuk 

membimbing anak dirumah dengan sebaik mungkin, namun 

anak bisa terpengaruh oleh temannya yang berperilaku 

buruk dilingkungannya. 

 

4. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Pembiasaan 

Sebuah metode dalam pembelajaran pasti terdapat 

kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut, dalam konteks 

ini metode pembiasaan dalam pelaksanaannya mempunyai 
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kelebihan dan kekurangan.
34

 Diantara kelebihan dan kekurangan 

metode pembiasaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan Metode Pembiasaan: 

a) Dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik 

b) Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriyah, 

tetapi juga berhubungan dengan aspek batiniyah. 

c) Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang 

paling berhasil dalam pembentukan karakter anak 

b. Kekurangan Metode Pembiasaan: 

a) apabila telah tertanam kebiasaan buruk, sulit untuk 

dihilangkan 

b) Memerlukan pengawasan supaya kebiasaan yang 

dilakukan tidak menyimpang 

c) Membutuhkan stimulasi atau rangsangan supaya anak 

dapat melakukan kebiasaan baiknya dengan istiqomah. 

 

5. Tujuan Metode Pembiasaan 

Metode pembiasaan memiliki tujuan agar anak 

mempunyai sikap dan kebiasaan baru yang lebih tepat dan 

positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu 

(konstektual). Selain itu juga, arti tepat dan positif adalah 

selaras atau sesuai dengan norma dan tata nilai moral yang 

berlaku dilingkungan tersebut, baik yang bersifat religious 

maupun yang bersifat tradisional dan kultural.
35

 

Dari penjelasan diatas, dapat disumpulkan bahwa tujuan 

metode pembiasaan adalah untuk melatih dan membiasakan diri 

anak didik secara konsisten untuk mencapai sebuah tujuan 

tertentu, sehingga benar-benar tertanam dalam diri anak dan 

akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang sulit ditinggalkan 

dikemudian hari. 

 

 

 

 

                                                           
34 Fadhlillah, Khorida, Pendidikan Karakter…, hlm 178-179. 
35 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung:Rosda Karya, 2000), hl88m. 

123 
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6. Langkah-langkah Penerapan Metode Pembiasaan 

Menurut Muhammad Fadillah dan Lilif Mualifatu 

Khorida, langkah-langkah metode pembiasaan yang harus 

diterapkan disekolah adalah antara lain: 

a. Selalu mengucapkan dan membalas salam 

b. Berdoa sebelum dan sesudah makan dengan melakukan 

adab makan yang baik dan benar 

c. Menghormati guru dan menyayangi teman 

d. Membiasakan diri untuk antri dengan teman 

e. Membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan 

f. Membuang sampah pada tempatnya 

g. Buang air kecil dikamar mandi 

h. Membiasakan untuk menghafal surat pendek atau hadis 

nabi.
36

 

Adapun bentuk-bentuk pembiasaan pada anak usia dini 

dapat dilaksanakan dengan cara berikut: 

a. Kegiatan rutin, adalah kegiatan yang dilakukan disekolah 

setiap hari misalnya seperti berbaris, berdoa sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan 

b. Kegiatan spontan, adalah kegiatan yang dilakukan secara 

spontan, misalnya seperti meminta tolong dengan baik, 

menawarkan bantuan dengan baik dan menjenguk teman 

yang sakit 

c. Pemberian teladan, adalah kegiatan yang dilakukan 

dengan memberi teladan atau contoh yang baik kepada 

anak, misalnya seperti memungut sampah dilingkungan 

sekolah dan sopan dalam bertutur kata 

d. Kegiatan terprogram, adalah kegiatan yang terprogram 

dalam kegiatan pembelajaran (program semester, RPPM 

dan RPPH), misalnya seperti program makan bersama 

dan menjaga kebersihan dilingkungan sekolah.
37

 

                                                           
36 Muhammad Fadillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter 

Anak Usia Dini.( Arruz Media: Yogyakarta, 2013) hlm. 177 
37 https://atunhartinah20.blogspot.com 
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Dari semua bentuk dan langkah-langkah tersebut, dapat 

memberikan arti positif dalam membiasakan anak dengan 

keutamaan jiwa, akhlak mulia, berfikir matang dan bersifat 

istiqomah. Pendidik hendaknya membiasakan anak dengan 

memegang teguh aqidah islam sehingga anak terbiasa tumbuh 

dan berkembang dengan ajaran akidah islam yang benar, 

selanjutnya anak dapat memberikan keteladanan yang baik, 

perbuatan mulia dan sifat-sifat terpuji lainnya terhadap orang 

lain. 

 

B. Kemandirian 

1. Pengertian Kemandirian 

Dalam keluarga, kemandirian (self reliance) adalah 

sifat yang harus dibentuk oleh orangtua dalam membangun 

kepribadian anak-anak mereka. Kemandirian (autonomi) 

harus mulai diperkenalkan kepada anak sejak sedini mungkin. 

Dengan menanamkan kemandirian kepada anak, maka akan 

menghindarkan anak dari sifat ketergantungan kepada orang 

lain. Pada dasarnya kemandirian adalah tidak bergantungnya 

seseorang kepada orang lain, dalam arti lain tentu saja sesuai 

dengan kemampuannya sendiri. Menurut Yuyun Nurfalah, ada 

beberapa kemandirian anak, yaitu: 

a. Kemandirian fisik, yaitu kemampuan untuk mengurus 

dirinya sendiri. Contoh nya anak usia 3-4 tahun yang sudah 

bisa menggunakan alat makan seharusnya sudah bisa 

makan sendiri, mandi, berpakaian, buang air kecil dan 

besar dengan sendiri 

b. Kemandirian psikologis, yaitu kemampuan untuk membuat 

keputusan dan memecahkan masalah yang dihadapi. 

Contohnya anak yang bisa masuk kelas dengan nyaman 

karena mampu mengontrol dirinya, anak mampu 

berhubungan dengan orang lain secara independen sebagai 

individu dan tidak selalu hanya berinteraksi dengan 

orangtua atau pengasuhnya.
38

 

                                                           
38 Atik Yuliani, Achmad Hufad, Sardin, Jurnal…, 
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Kemandirian secara fisik sangat berpengaruh terhadap 

kemandirian secara psikologis. Ketidakmandirian secara fisik 

bisa berakibat pada ketidakmandirian secara psikologis. Anak 

yang selalu dibantu akan selalu bergantung pada orang lain 

karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengurus 

dirinya sendiri. Akibatnya, ketika ia mengahadapi masalah, ia 

akan mengharapkan bantuan dari orang lain untuk mengambil 

keputusan bagi dirinya dan memecahkan masalahnya. 

Kemandirian paling baik diperkenalkan dan dialami 

tahap demi tahap, dimulai dari awal dan mengembangkannya 

secara perlahan-lahan ketika anak semakin memiliki 

kompetensi dan tanggung jawab. Menurut Paker, tahapan 

perkembangan kemandirian anak usia dini bisa digambarkan 

sebagai berikut: 

a. Tahap pertama, mengatur kehidupan dan diri mereka 

sendiri. Misalnya: makan, ke kamar mandi, mencuci, 

membersihkan gigi, memakai pakaian dan sebagainya. 

b. Tahap kedua, melaksanakan gagasan mereka sendiri dan 

menentukan arah permainan mereka sendiri. 

c. Tahap ketiga, mengurus hal-hal didalam rumah dan 

bertanggung jawab terhadap: 

a) Sejumlah pekerjaan rumah tangga, misalnya 

merapikan kamar, meletakkan pakaian kotor pada 

tempatnya, meletakkan sepatu pada tempatnya dan 

merapikan meja. 

b) Mengatur bagaimana mereka menyenangkan dan 

menghibur dirinya sendiri dalam alur yang 

diperkenakan 

c) Mengelola uang saku mereka sendiri, pada masa ini 

anak-anak harus diberi kesempatan untuk terlibat 

dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

kehidupan mereka. Misalnya membelajakan uang saku, 

kesepakatan adanya hadiah tertentu yang diberikan 

karena tanggung jawab dan komitmen tambahan. 

d. Tahap keempat, mengatur diri sendiri diluar sekolah, 

menyelesaikan pekerjaan rumah, menyiapkan segala 
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keperluan kehidupan sosial mereka serta aktifitas ekstra 

pelajaran music dan lain sebagainya. 

e. Tahap kelima, mengurus orang lain baik didalam maupun 

diluar rumah seperti menjaga adik dan menyayangi 

binatang.
39

 

Kemandirian anak usia dini merupakan bagian dari 

proses perkembangan yang diharapkan terjadi dalam rangka 

menuju kedewasaan, intinya bahwa kemandirian merupakan 

suatu kemampuan anak untuk berfikir, merasakan serta anak 

mampu melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri sesuai 

dengan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Definisi lain menurut Einon kemandirian anak usia 

dini adalah kemampuan anak untuk melakukan perawatan 

terhadap diri sendiri, seperti makan, berpakaian, pergi ke 

toilet dan mandi semua itu dilakukan oleh anak dengan 

sendiri. Kemandirian merupakan suatu sikap yang diperoleh 

secara kumulatif melalui proses yang dialami seseorang 

dalam perkembangannya. Dimana dalam proses menuju 

kemandirian, individu belajar untuk menghadapi berbagai 

situasi dalam lingkungannya sampai ia mampu berpikir dan 

mengambil tindakan yang baik dalam mengatasi setiap 

situasi. Mandiri bagi anak usia dini juga bukan berarti hidup 

sendiri. Bagaimanapun setiap individu terutama anak usia 

dini dalam kehidupannya membutuhkan bantuan orang lain. 

Bimbingan orangtua atau pendidik ditambah kesabaran dan 

ketekunan tetap perlu. Kemandirian yang berhasil dicapai 

anak disetiap tahapan berbeda-beda. Ini semua tidak terlepas 

dari stimulus yang diberikan orangtua atau pendidik. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian anak usia dini adalah suatu kemampuan atau 

keterampilan yang dimiliki anak untuk melakukan segala 

sesuatunya sendiri, baik yang terkait dengan aktivitas bantu 

diri maupun aktivitas dalam kesehariannya seperti makan, 

berpakaian ke toilet serta mandi dengan sendiri tanpa 

bergantung pada bantuan orang lain dengan sedikit 

                                                           
39Ibid…, 
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bimbingan sesuai dengan tahapan perkembangan dan 

kapasitasnya.  

 

2. Aspek Kemandirian 

Secara umum  kemandirian dapat dilihat dari tingkah 

laku. Namun kemandirian juga tidak selalu berbentuk fisik yang 

ditampilkan dalam tingkah laku, tetapi ada juga yang ditampilkan 

dalam bentuk sosial emosional. Anak membutuhkan kesempatan 

untuk memandirikan dirinya sendiri, oleh karena itu dukungan 

dan dorongan dari keluarga, sekolah serta lingkungan 

disekitarnya sangat dibutuhkan agar anak memperoleh otonomi 

atas dirinya sendiri. Martinis Yamin dan Jamilah Sabri sanan 

mengemukakan aspek kemandirian anak diantaranya yaitu:
40

 

a. Kemandirian sosial dan emosi 

Dalam penelitian Ghaye dan Pascall 

mengidentifikasikan tiga kegiatan berbeda dalam 

mengembangkan kemandirian sosial anak. Tiga kegiatan 

tersebut diantaraya yaitu pemisahan, transisi dan 

bekerjasama. Pemisahan diartikan sebagai proses mendidik 

anak untuk lepas dari ketergantungan terhadap orangtua 

atau orang dewasa. Transisi merupakan proses yang 

dialami anak ketika anak berpindah ke lingkungan lainnya. 

Kerjasama dalam hal ini adalah kegiatan anak dalam suatu 

kelompok. Dalam kerjasama anak diharapkan dapat 

mengendalikan emosinya, jika emosi anak terjaga maka 

hubungan dengan teman atau orang lain akan baik. 

b. Kemandirian fisik dan fungsi tubuh 

 Kemandirian fisik dan fungsi tubuh adalah 

kemandirian dalam memenuhi kebutuhan seperti anak butuh 

makan, sebisa mungkin anak mampu makan sendiri atau 

memakai pakaiannya sendiri bahkan membiasakan 

membersihkan diri sendiri (mandi dan buang air). Untuk 

mengajarkan anak kemandirian dan fungsi tubuh, harus 

dilakukan secara perlahan serta berulang-ulang. 

                                                           
40 Yamin Martinis dan Sanan Jamilah Sabri, Panduan Pendidikan Anak Usia 

Dini (Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2013) h. 80 
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c. Kemandirian intelektual 

Kemandirian intelektual adalah kemandirian dalam 

hal belajar dan memperoleh pengetahuan. Leslie Webb 

menyatakan bahwa anak usia 5 tahun sudah mamp mandiri 

secara intelektual. Cara meningkatkan kemandirian 

intelektual anak yaitu dengan memberikan kesempatan 

anak untuk mengerjakan tanggung jawabnya, namun tetap 

diawasi dengan orang dewasa. 

Santrock menyatakan bahwa kemandirian secara 

umum mengandung beberapa aspek, yaitu: kemantapan 

identitas, menghadapi masalah dan berupaya 

mengatasinya, membangun hubungan dengan orang lain, 

meningkatkan komitmen dengan orang lain, dan 

melakukan sesuatu tanpa dibantu oleh orang lain.
41

 

Sedangkan Spencer merumuskan aspek kemandirian 

anak, yaitu sebagai berikut: mampu mengambil inisiatif 

dalam kegiatan sehari-hari, mampu mengatasi masalah 

seperti ketika ingin buang air dapat menuju ke kamar 

mandi dengan sendiri, penuh dalam melakukan kegiatan, 

memperoleh kepuasan dari hasil usaha dan berkeinginan 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain.
42

 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa aspek kemandirian meliputi: 

kemandirian sosial dan emosional, kemandirian fisik dan 

fngsi tubuh serta kemandirian intelektual. 

 

3. Tahap-tahap Perkembangan Kemandirian Anak 

Menurut Parker, tahap-tahap kemandirian bisa 

digambarkan sebagai berikut: Tahap pertama, mengatur 

kehidupan dan diri mereka sendiri, misalnya: makan, kekamar 

mandi, membersihkan gigi, memakai pakaian. Tahap kedua, 

melaksanakan gagasana-gagasan mereka sendiri dan 

menentukan arah permainan merekasendiri. Tahap ketiga, 

                                                           
41 Santrock, John W, Perkembangan Anak (Child Development, eleventh 

edition), (Jakarta: Erlangga, 2007) h. 126 
42 Thaha Chotib, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996) h. 122 
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bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah, misalnya: menata 

kamar sendiri, meletakkan pakaian kotor di tempat pakaian 

kotor, menata meja, mengelola uang saku sendiri. Tahap 

keempat, mengatur diri merekasendiri di luar rumah, misalnya 

di sekolah, menyelesaikan pekerjaan rumah, menyiapkan 

segala keperluannya, kehidupan sosial mereka, aktivitas ekstra 

seperti pelajaran music dan lain sebagainya. Tahap kelima, 

mengurus orang lain didalam maupun di luar rumah, misalnya: 

menjaga saudara yang lebih muda ketikaorangtua sedang 

mengerjakan sesuatu yang lain.
43

 

Dalam perkembangan kemandirian anak usia dini,pasti 

memiliki tahap-tahap perkembangan, seperti  anak  yang  

tumbuh dari kecil  menjadi besar. Tahapan-tahapan tersebut 

meliputi dari kegiatan sehari-hari anak seperti makan dan 

mandiri dari dilayani, lalu didampingi selanjutnya anak mulai 

bisa sendiri. Setelah anak menguasai tahapan awal yaitu 

kegiatan sehari-hari maka tahapan tersebut terus berkembang 

sampai anak sudah bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri dan 

dapat membantu pekerjaan orangtua. 

Mulyanti menyebutkan bahwa kemandirian anak akan 

terus berkembang secara bertahap.
44

 Pada usia 2 tahun, 

keterampilan membantu diri sendiri berkembang baik 

walaupun dalam beberapa hal anak masih membutuhkan 

bantuan orang dewasa. Pada usia 3-4 tahun, dalam hal 

membantu diri sendiri seperti berpakaian, anak sudah tertarik 

dan mampu melepaskan pakaian (masih memerlukan bantuan 

saat mengenakan kaos), memakai kaos kaki tetapi hasilnya 

belum baik, memakai sepatu (masih tertukar antara kanan dan 

kiri), dapat melepas kancing depan dan samping dengan 

mendorong masuk ke lubang kancing, mengikat tali sepatu 

tetapi hasilnya tidak baik, menggosok gigi (masih dalam 

pengawasan orang dewasa), memakai celana (masih tertukar 

                                                           
43 Deborah, K Parker, Menumbuhkan Kemandirian Dan Harga Diri Anak 

(Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006) 
44 Mulyanti, 2013. Peran Pola Asuh Orangtua Dalam Kemampuan Bahasa 

Anak Usia 4-5 Tahun. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, 3(5):172-174. 
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antara depan dan belakang). 

Pada usia 4-5 tahun, anak sudah memiliki kegiatan 

bantu diri yang baik. Sebagian besar anak usia 4-5 tahun bukan 

hanya bisa memakai sepatu dan baju sendiri (walaupun masih 

kesulitan mengikat tali sepatu), melainkan juga terampil 

mengancingkan, membuka dan menutup resleting. Pada usia 

ini biasanya anak merasa bangga jika berhasil memakai baju 

sendiri. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 137 tahun  2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa pada anak usia 4-

5 tahun, anak memiliki tahap perkembangan sebagai berikut 

menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan, 

mengendalikan perasaan, menunjukkan  rasa percaya diri,  

memahami peraturan  dan disiplin,  memiliki sikap  gigih,  

bangga terhadap hasil karya sendiri, menjaga diri sendiri dan 

lingkungannya, menghargai keunggulan oranglain, mau 

berbagi, menolong dan membantu teman, menunjukkan 

antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara 

positif, menaati peraturan yang berlaku, menghargai orang 

lain, menunjukkan rasaempati.
45

 

Adapun untuk mengembangkan kemandirian anak 

dengan cara memberikan kepercayaan pada anak, pemberian 

pembiasaan yang baik kepada anak sesuai dengan usia dan 

tingkat perkembangannya, misalnya membuang sampah pada 

tempatnya, melayani dirinya sendiri,  mencuci tangan, 

komunikasi karena  komunikasi  merupakan  hal  penting   

dalam  menjelaskan  tentang kemandirian kepada anak dengan 

bahasa yang mudah dipahami, disiplin karena dengan disiplin 

yang merupakan proses yang dilakukan oleh pengawasan dan 

bimbingan orangtua dan guru yang konsisten. 

Berdasarkan uraian di atas, tahap-tahap perkembangan 

kemandirian meliputi: Tahap pertama (mengatur kehidupan 

                                                           
45 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republic Indonesia Nomor 58 

Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini. 17 September. Lembaran Negara 

Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 4578. Jakarta 
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dan diri mereka sendiri, misalnya: makan, kekamar mandi, 

membersihkan gigi, memakai pakaian). Tahap kedua  

(melaksanakan gagasan-gagasan mereka sendiri dan 

menentukan arah permainan mereka sendiri). Tahap ketiga  

(bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah, misalnya: 

menata kamar sendiri,  meletakkan pakaian kotor ditempat 

pakaian kotor, menata meja, mengelola uang saku sendiri). 

Tahap keempat (mengatur diri mereka sendiri di luar rumah, 

misalnya disekolah, menyelesaikan pekerjaan rumah, 

menyiapkan segala keperluannya, kehidupan sosial mereka,  

aktivitas ekstra seperti pelajaran music dan lain sebagainya). 

Tahap kelima (mengurus orang lain didalam  maupun diluar 

rumah, misalnya: menjaga saudara yang lebih muda ketika 

orangtua sedang mengerjakan sesuatu yang lain). 

 

4. Factor yang mendorong tumbuhnya kemandirian anak 

Untuk mendorong kemandirian anak, Tracy Hogg dan 

Melinda Blau memperkenalkan konsep baru yang disebut 

dengan HELP (Hold your self back, Encourage exploration, 

Limit and Praise) menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan 

menahan diri (Hold your self back) kita akan mengumpulkan 

banyak informasi dengan memerhatikan, mendengarkan dan 

menyerap seluruh gambar untuk menentukan karakter anak 

sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan dan memahami 

proses respons anak tersebut dalam lingkungan sekitar. 

Sementara itu mendorong anak untuk bereksplorasi 

(Encourage exploration) merupakan upaya menunjukkan 

kepada anak untuk percaya pada kemampuannya dalam 

menghadapi kehidupan dilingkungan sosialnya. Dengan 

demikian, anak akan lebih terdorong untuk untuk melakukan 

semua tindakan tanpa merasa takut dihantui oleh orang-orang 

disekitarnya. 

Kegiatan membatasi (Limit), orangtua melakukan 

dengan benar perannya sebagai orang dewasa, menjaga anak 

dalam batas aman, membantunya dalam membuat pilihan 
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yang tepat dan melindungi anak tersebut dari situasi 

berbahaya baik secara fisik maupun secara emosional. 

Pujian (Praise) dapat memberikan pelajaran yang 

telah diberikan, pertumbuhan dan perilaku yang bermanfaat 

bagi anak ketika memasuki dunia dan berinteraksi dengan 

anak-anak serta orang dewasa lainnya. Dengan pujian, anak 

akan tahu ia telah melakukan sesuatu dengan benar dan baik. 

Rasa dicintai dan disayangi membuat merasa aman dan ingin 

menyenangkan orangtuanya. 

 

5. Peran orangtua dalam menumbuhkembangkan 

kemandirian 

Orangtua sebagai pendidik memiliki kewajiban dalam 

memberikan bekal dan landasan bagi pendidikan, serta 

kehidupan anaknya dimasa depan. Orangtua selain sebagai 

pendidik juga berperan sebagai contoh yang baik bagi anak-

anaknya. Artinya, apapun yang dilakukan orangtua dapat 

memiliki arti penting dalam menumbuhkan kemandirian, 

sehingga menjadi pelajaran yang berharga bagi anak-anaknya 

untuk kehidupan selanjutnya. Menurut Crow, keterlibatan 

orangtua dalam bimbingan dan pendidikan anak sangat 

diperlukan. Peran orangtua yang dapat diberikan pada anak 

sejak dini meliputi: 1) melatih, 2) membiasakan diri 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai berdasarkan acuan moral 

dan 3) perlu adanya kontrol orangtua untuk 

mengembangkannya. 

Upaya yang dilakukan orangtua dalam membantu anak 

mutlak didahului dengan menunjukkan sika-sikap yang 

menjadi tauladan, yaitu sebagai berikut: 

1) Perilaku yang patut dicontoh, yaitu perilaku yang 

didasarkan pada kesadaran bahwa perilakunya akan 

dijadikan bahan peniruan dan identifikasi bagi anak-

anaknya. 

2) Kesadaran akan perilaku yang baik dengan mendorong 

mereka agar perilaku kesehariannya taat kepada nilai-nilai 

moral. 
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3) Komunikasi dialogis yang terjadi antara orangtua dan 

anak-anaknya. 

4) Penataan lingkungan fisik yang disebut momen fisik. 

5) Penataan lingkungan sosial 

6) Penataan lingkungan pendidikan 

7) Penataan suasana psikologis. 
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