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ABSTRAK 

 

UPAYA GURU MELATIH KEMANDIRIAN ANAK DI KELOMPOK B3 

TK DHARMA WANITA PERSATUAN SERDANG 

KECAMATAN TANJUNG BINTANG 

LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh: 

Dyannita Anggraeni 

Kemandirian berarti kemampuan seseorang untuk melakukan, dan merasakan 

sesuatu untuk mengatasi masalah, mengerjakan tugas, melakukan kemampuan fisik 

dan mengambil keputusan dengan tingkat kemampuan yang tinggi Maka, 

kemandirian memang sangat penting dimiliki oleh setiap anak karena dengan anak 

mempunyai sikap mandiri akan membantu anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya 

dengan sendiri. Untuk itu permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah 

upaya guru melatih kemandirian anak. 

Penelitian ini bertempat di TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

“Bagaimana Upaya Guru dalam Melatih Kemandirian Anak di Kelompok B3 TK 

Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan, 

dan Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Guru dalam Melatih Kemandiran 

Anak di Kelompok B3 TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung 

Bintang Lampung Selatan?”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 

upaya guru dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melatih 

kemandirian anak. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan subjek dan objek 

penelitian adalah guru dan peserta didik kelompok B3 TK Dharma Wanita Persatuan 

Serdang dengan jumlah 19 peserta didik dan jumlah guru 1 orang. Alat pengumpulan 

data yang penulis gunakan yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk 

menganalisa hasil penelitian penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan dengan cara induktif. 

Dapat penulis simpulkan bahwa upaya guru mempersiapkan strategi yaitu 

mempersiapkan RPPH dan media yang menarik. Guru selalu mengintegrasikan setiap 

kegiatan pembelajaran dengan kemandirian, dan menciptakan suasana belajar yang 

menarik. Serta, faktor pendukung melatih kemandirian anak adalah kurikulum TK, 

semangat dan kesadaran guru sangat tinggi, dan sarana prasarana yang sudah 

memadai untuk melatih kemandiran. Demikian upaya guru melatih kemandirian anak 

di kelompok B3 TK Dharma Wanita Persatuan Serdang sudah maksimal. 

Kata Kunci : Upaya Guru, Kemandirian dan AUD 
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MOTTO 

 

 

ر: مدث        (ال

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Al-

Mudatsir: 38)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur’an, 

2005). h. 576 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu 

penulis memberi penegasan makna yang terdapat dalam variabel penelitian guna 

menghindari kesalah pahaman, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri.
2
 Kemandirian harus di 

stimulus sejak dini, karena anak usia dini adalah masa keemasan (golden age) 

dimana seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk perkembangan anak 

selanjutnya, termasuk dalam sikap kemandirian. 

Salah satu cara melatih kemandirian anak adalah dengan upaya yang 

dilakukan oleh guru disekolah dalam menstimulus kemandirian anak melalui 

kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru. Maka dari itu, sangatlah penting 

apabila sikap kemandirian di stimulus sejak dini dengan upaya yang semaksimal 

mungkin dilakukan oleh guru disekolah. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka maksud dari judul skripsi ini 

adalah penelitian guna mengetahui upaya guru dalam melatih kemandirian anak, 

sehingga pada akhirnya anak akan tumbuh menjadi anak yang mandiri. 

                                                           
2
Ulil Amri Syafri. Pendidikan Karakter Berbasis Al-qur’an. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012). h. xi 
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B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penelitian judul ini ada beberapa alasan yang akan dikemukan 

oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Taman kanak-kanak merupakan wadah terbaik untuk mengembangkan segala 

potensi yang dimilki anak, masa ini merupakam masa keemasan (golden age) 

untuk itu perlunya melatih kemandirian anak, sehingga  kemandirian anak 

dapat dimiliki sejak dini dan akan berkembang secara optimal, dan dapat 

membantu kesiapan anak untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. 

2. Anak merupakan pribadi yang unik, penuh kejutan, dinamik, serba ingin tahu, 

selalu mengeksplorasi, dunia bermain dan belajar, selalu berkembang seiring 

dengan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu sendiri. Pada masa ini 

seluruh kemampuan anak dapat berkembang, salah satunya perkembangan 

sikap kemandirian anak. 

3. Upaya guru berperan penting dalam menciptakan situasi dan kondisi 

pembelajaran yang kondusif, upaya guru menjadi langkah pertama dalam 

mengembangkan segala aspek perkembanganyang tumbuh dalam diri anak, 

dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan setiap individu dalam 

berinteraksi, bersosialisasi, dan berempati kepada orang lain. 

C. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang 

berkualitas. Pendidikan juga merupakan aspek penting dalam membina dan 

mengembangkan berbagai potensi, karena sasaran atau objek pendidikan tidak 
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hanya aspek akademis saja akan tetapi pendidikan juga merupakan aspek 

kepribadian, sosial, dan nilai-nilai relegius dalam rangka pembentukan manusia 

seutuhnya. 

Secara harfiah pendidikan ialah “proses pengubahan sikap dan perilaku 

seseorang atau kelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan.”
3
 Menurut Ahmad D Marimba “pendidikan 

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar yang dilakukan oleh seorang 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani yang dididik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.”
4
 

Dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa “Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
5
 

Pendidikan hendaknya dilakukan sejak dini yang dapat dilakukan didalam 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Upaya untuk pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

                                                           
3
 M. Daliyono. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). h. 4 

4
Mansur. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). h. 84 

5
 Himpunan Undang-Undang  RI  No. 20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS). (Bandung: Nuasa Aulia, 2005). H. 15 
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pemberian stimulus agar membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan 

anak.
6
 

Pendidikan pada anak usia dini adalah periode pendidikan yang sangat 

menentukan perkembangan dan arah masa depan seorang anak sebab pendidikan 

yang dimulai dari usia dini akan membekas dengan baik jika pada masa 

perkembangannya dilalui dengan suasana yang baik, harmonis, serasi, dan 

menyenangkan.
7
 

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

Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa pendidikan Anak Usia Dini adalah: 

Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

yang lebih lanjut.
8
 

Dari pengertian pendidikan di atas bahwasannya pendidikan anak usia 

dini merupakan suatu bimbingan dari seorang pendidik di dalam keluarga, 

sekolah, maupun di lingkungan sekitar yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

yang dilakukan dengan pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani yang dididik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. 

                                                           
6
 Martinis Yamin dan  Jamilah Sabri Sanan. Panduan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini. 

(Jakarta: Gaung Persada Press,  2012). h. 1 
7
Ibid. h. 3 

8
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. No 58 Tahun 2009.Standar Pendidikan 

Anak Usia Dini. (Jakarta: Deperteman Pendidikan Nasional). h.1 
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Rentang anak usia dini dari lahir sampai usia enam tahun adalah usia 

kritis sekaligus strategis dalam proses pendidikan dan dapat mempengaruhi 

proses serta hasil pendidikan seseorang selanjutnya artinya pada priode ini 

merupakan priode kondusif untuk menumbuh kembangkan berbagai 

kemampuan, kecerdasan, bakat, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosio-

emosional, dan spiritual.
9
 

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa pada intinya anak usia dini 

merupakan masa yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan 

kepribadian seorang anak. Artinya usia itu, peluang terbaik untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Hal ini dirasa sangat 

penting karena pada masa ini adalah sebagai masa keemasan (golden age). 

Dengan aktivitas pengembangan potensi yang dimiliki anak, anak dapat 

mengikuti perkembangan zaman dan tidak larut dalam kemajuan yang belum 

tentu memiliki efek yang baik. 

Oleh sebab itu, pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memfasilitasi 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh, dan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengembangkan seluruh aspek 

perkembangannya yang meliputi kognitif, spiritual, sosial emosional, fisik 

motorik, dan juga bahasa. Sehingga, pendidikan bagi anak usia dini adalah upaya 

                                                           
9
 Martinis Yamin, dan Jamilah Sabri Sanan. Op. Cit. h. 3 
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untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan menyiapkan pembelajaran 

yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak.
10

 

Dunia anak adalah dunia bermain, yang merupakan fenomena sangat 

menarik perhatian bagi para pendidik, psikolog dan ahli filsafat sejak zaman 

dahulu. Kebanyakan ahli berpendapat bahwa permainan adalah sukarela, 

aktivitas spontan yang tidak mempunyai tujuan nyata. Pada prinsipnya bermain 

atau dunia anak mengandung rasa senang dan lebih mementingkan proses pada 

hasil akhir. 

Pada prinsipnya bermain mengandung rasa senang dan lebih 

mementingkan proses dari hasil akhir. Meskipun demikian perkembangan 

bermain sebagai cara pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan 

perkembangan umur dan kemampuan anak didik, yaitu berangsur-angsur 

dikembangkan dari bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Dengan 

demikian anak didik tidak akan canggung lagi menghadapi cara pembelajaran di 

tingkat berikutnya. Bredecamp dan Copple, yang dikutip dari strategi 

pembelajaran taman kanak-kanak, mengemukakan bahwa hakikat pembelajaran 

anak usia dini yang lebih mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar 

sambil bermain yang berorientasi pada perkembangan dan pertumbuhan anak 

sehingga memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif, bebas, dan kreatif 

                                                           
10

 Masitoh Dkk.Strategi Pembelajaran Tk. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2012). h. 1.9 
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dalam melakukan berbagai kegiatan belajar dan bermain serta dapat 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan.
11

 

Sementara Froebel, mengatakan “bahwa bermain yang kreatif dan 

menyenangkan sebagai bentuk kegiatan belajar pada taman kanak-kanak.”
12

 

Melalui bermain anak mengintegrasikan semua kemampuannya, dan anak dapat 

membangun pengetahuannya sendiri dengan melakukan percobaan dengan 

obyek- obyek nyata disekitarnya. 

Selanjutnya Mouslichatoen mengungkapkan bahwa: 

Bermain bagi anak memberikan kepuasan bagi diri sendiri, dan 

memberikan kesenangan pada anak karena bermain merupakan kegiatan yang 

nonserius dan bersifat fleksibel yang berarti anak dapat mengekploitasi, 

merekayasa, mengulang latihan apapun yang dapat dilakukan untuk 

mentransformasikan secara imajinatif hal-hal yang sama dengan dunia orang 

dewasa. Bermain pada anak lebih ditekankan kepada proses dari bermain itu 

sendiri, daripada hasil yang diperoleh dari kegiatan bermain tersebut.
13

 

Berdasarkan dari ketiga teori di atas menunjukkan bahwa pembelajaran 

yang paling efektif pada pendidikan taman kanak-kanak adalah pembelajaran 

yang mengutamakan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. 

Bermain merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi perkembangan anak 

usia dini dalam mengembangkan perkembangan anak baik itu spiritual, kognitif, 

fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan seni secara optimal. 

Semua kegiatan pembelajaran dalam pendidikan tidak terlepas dari peran 

seorang guru dalam pengajaran, dalam mengembangkan segala aspek 

                                                           
11

Masitoh dkk. Op. Cit.  h. 1.14  
12

Ibid. h. 1.20 
13

 Mouslichatoen.Metode Pengajaran Di Taman Kanak-kanak. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). 

h. 24 
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perkembangan, guru juga tidak hanya sekedar memberi ilmu pengetahuan akan 

tetapi, guru dapat menjadikan murid-muridnya siap untuk menempuh jenjang 

pendidikan selanjutnya. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau 

penerapan program pendidikan disekolah memiliki peran yang sangat strategis 

dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.
14

 

Mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang guru agar 

peserta didik belajar aktif, mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas 

belajar untuk mencapai tujuan terutama dalam pembelajaran anak usia dini dalam 

kegiatan pembelajaran, peserta didik yang menjadi objek sehingga saling 

berinteraksi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Muhibin Syah berpendapat bahwa “upaya guru sangat signifikan 

dalam menciptakan suasana kejiwaan peserta didik dalam mengikuti proses 

belajar mengajar yang kondusif, terjadi interaksi pendidik dan peserta didik, 

minat peserta didik, dan prestasi peserta didik.”
15

 Pendapat lain dari Akhmad 

Tafsir, bahwa “upaya guru adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dalam 

lembaga pendidikan formal, sebab upaya guru merupakan tugas seorang 

pendidik, yakni menumbuhkan pribadi peserta didik yang mampu bersaing dan 

mau menghadapi tantangan zaman.
16
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Syamsu Yusuf L.N dan Nani M. Sughandi. Perkembangan Peserta Didik. (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013). h. 139 
15

 Muhibbin Syah. Psikologi Belajar. (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). h. 82 

 
16

 Akhmad Tafsir. Metodelogi Pendidikan. (Bandung: Rineka Cipta, 2007). h. 56 
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Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya guru berperan penting 

dalam menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang kondusif, upaya guru 

menjadi langkah pertama dalam mengembangkan segala aspek perkembangan 

yang tumbuh dalam diri anak dengan aspek pemahaman spiritual, fisik motorik, 

kognitif, bahasa, dan sosial emosional, dalam kegiatan pembelajaran sangat 

diperlukan setiap individu dalam berinteraksi serta bersosialisasi ketika individu 

mengenal lingkugan yang baru, termasuk aspek kemandirian. 

Kemadirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.
17

 Pribadi yang mandiri adalah 

kemampuan hidup yang utama dan salah satu kebutuhan setiap manusia diawal 

usianya. Anak meskipun usianya sangat muda namun diharuskan memiliki 

pribadi yang mandiri.
18

 

Seperti firman Allah dalam surat Al-Mukminun ayat 62 yang menjelaskan 

tentang kemandirian, yang berbunyi: 

ونمؤملا﴾ ن :٦٢﴿             

Artinya:“Dan Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut 

kesanggupannya, dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan 

dengan sebenarnya, dan mereka tidak didzolimi (dirugikan)” (Al-

Mukminun: 62)
19

 

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu (peserta didik) tidak 

akan mendapatkan suatu beban diatas kemampuannya sendiri tetapi Allah Maha 

                                                           
17

Ulil Amri Syafri. Op. Cit. h. xi 
18

 Martinis Yamin dan  Jamilah Sabri Sanan. Op. Cit. h. 77 
19

 Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-

Qur’an, 2005). h.346 
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Tahu dengan tidak memberi beban kepada individu(peserta didik) melebihi batas 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (peserta didik). Oleh karena itu, 

peserta didik dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan persoalan dan 

pekerjaannya tanpa banyak tergantung pada orang lain. 

Menurut Desmita kemandirian merupakan “kemampuan untuk 

mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas 

serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan keragu-

raguan”.
20

 Yuliani Sujiono mengatakan bahwa kemandirian adalah “suatu upaya 

yang dilakukan dan dimaksudkan untuk melatih anak dalam memecahkan 

masalahnya”.
21

Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan mengatakan bahwa anak 

yang memiliki sikap mandiri adalah “anak yang dapat melakukan aktivitasnya 

dengan sendiri, dapat bersosialisasi dan mengontrol emosinya, serta berempati 

dengan orang lain”. Dalam permendiknas No. 58 tahun 2009 terlihat dalam 

tingkat pencapaian kemandirian sorang anak apabila anak memiliki sikap gigih 

dan dapat melakukan kebersihan diri.
22

 

Berangkat dari beberapa teori dan permendiknas No. 58 tahun 2009 

tentang kemandirian di atas dapat disimpulkan bahwa, anak yang memiliki sikap 

kemandirian yaitu anak yang mampu melakukan aktivitas sendiri, mampu 
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 Desmita. Psikologi Perkembangan. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). h. 33 
21

 Martinis Yamin dan  Jamilah Sabri Sanan. Op. Cit. h. 88 
22

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. No 58 Tahun 2009. Standar Pendidikan 

Anak Usia Dini. (Jakarta: Deperteman Pendidikan Nasional 



11 
 

menunjukkan rasa empati, mampu bersosialisasi, dan dapat membuat keputusan 

sendiri dalam tindakannya. 

Menjadi mandiri bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan tiba-tiba. 

Hal ini memerlukan proses panjang yang harus dimulai sejak usia dini. Kunci 

kesuksesan seorang anak menjadi individu yang mandiri sebenarnya dipengaruhi 

oleh banyak faktor salah satunya pada sistem pendidikan di lingkungan sekolah. 

Oleh sebab itu seorang guruharus mengupayakan bagaimana penting 

membimbing, menanamkan dan mengarahkan anak untuk menjadi mandiri. 

Anak yang mandiri biasanya mampu mengatasi persoalan yang 

menghadangnya. Kemandirian itu tentu harus dilatih sejak dini. Kemandirian 

sangat erat kaitannya dengan anak sebagai individu yang mempunyai kosep diri, 

penghargaan terhadap diri sendiri dan mengatur diri sendiri. Perkembangan 

kemadirian pada anak usia dini dapat dilihat dari perilaku pembiasaan anak.
23

 

Muhammad Asrori menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kemandirian adalah “keturunan orang tua, pola asuh orang tua, sistem pendidikan 

di sekolah, sistem kehidupan di masyarakat”.
24

 Dari beberapa faktor tersebut 

jelas, bahwasannya salah satu faktor pendidikan di sekolah sangat berpengaruh 

untuk mengembangkan kemandiran anak. Untuk menumbuhkan kemandirian 

anak, seorang pendidik perlu upaya yang maksimal dalam memberikan 

pengalaman untuk menumbuhkan sikap mandiri pada anak sebagai perwujudan 

                                                           
23

Martinis Yamin dan  Jamilah Sabri Sanan. Op. Cit. h. 80 
24

 Ibid. h. 82 
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dan rasa tanggung jawab kepada anak. Hal tersebut sebagaimana yang di kutip 

oleh Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan untuk mengembangkan sikap 

kemandirian anak. Ada empat langkah yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu: 

1. Memberikan kepercayaan 

Suasana sekolah yang terasa asing dan berat bagi anak-anak, 

menumbuhkan harapan bagi orang tua dan guru agar anak bisa menjadi anak 

yang lebih baik. Dalam hal ini, guru perlu menanamkan rasa percaya diri 

dalam diri anak-anak dengan memberikan kepercayaan untuk melakukan 

sesuatu yang mampu dilakukan sendiri. 

2. Memberikan kebiasaan 

Seorang guru harus memberikan kebiasaan yang baik kepada anak 

sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya, sikap kemandirian akan 

muncul dengan sendirinya melalui pembiasaan yang dilakukan oleh guru. 

Misalnya: membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan, merapihkan 

alat permainan lalu meletakkan pada tempatnya. 

3. Melakukan komunikasi 

Bahasa merupakan sarana yang efektif untuk menjalin komunikasi 

sosial. Komunikasi merupakan hal penting dalam melatih kemandirian anak. 

Oleh karena itu, seorang guru harus melakukan komunikasi yang baik dengan 

peserta didik, yaitu melalui bahasa yang dimengerti oleh anak dan gaya 

komunikasi yang baik. 
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4. Menanamkan sikap disiplin
25

 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan.
26

 Maka dari itu, kemandirian erat 

kaitannya dengan disiplin, yang merupakan proses yang dilakukan oleh 

pengawasan dan bimbingan dari orang tua dan guru yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh dengan peraturan yang sesuai dengan usia anak. 

Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan upaya yang harus dilakukan 

oleh seorang guru TK dalam melatih kemandirian anak adalah sebagai berikut: 

1. Seorang guru harus mampu dan terampil dalam menyusun berbagai strategi 

pembelajaran 

2. Menciptakan suasana belajar 

3. Mampu mengintegrasikan pembelajaran kemandirian dengan aktivitas belajar 

anak baik dalam suasana di kelas dan luar kelas, sehingga anak dapat 

bekerjasama dan saling berkompetisi 

4. Guru harus melihatkan contoh yang konkrit dalam semua hal yang 

diajarkan.
27

 

  

Berdasarkan hasil prasurvey peneliti di TK Dharma Wanita Persatuan 

Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan, bahwa upaya guru 

belum maksimal dalam mengembangkan aspek kemandirian pada anak, seperti: 

guru tidak memberikan kepercayaan seutuhnya kepada peserta didik, contoh: saat 

peserta didik melaksanakan kegiatan guru menginginkan hasil yang maksimal 

guru selalu membantu pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang belum mampu 
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 Mohamad Mustari. Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan.(Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2014). h. 35 
27

Ibid. h. 105 
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sehingga anak yang belum mampu tidak dapat mandiri untuk melakukan 

aktivitasnya dengan sendiri oleh sebab itu anak menjadi tergantung pada guru. 

Kurangnya kedisiplinan yang ditanamkanoleh guru kepada peserta didik, 

contoh: guru kurang menguasai kelas sehingga peserta didik tidak tertib dalam 

melaksanakan kegiatan, hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan 

kemandirian anak karena kurangnya memahami peraturan yang ada. Saat 

melakukan komunikasi di dalam kelas guru menggunakan suara yang keras 

karena guru kelompok B3 hanya ada satu orang dengan 19 peserta didik, dengan 

hal tersebut peserta didik kurang merasa nyaman. Selanjutnya melalui 

pembiasaan, sikap kemandirian akan muncul dengan sendirinya melalui 

pembiasaan yang dilakukan oleh guru, namun dalam proses ini guru juga belum 

maksimal karena guru tidak meberikan pembiasaan seutuhnya kepada anak, 

contoh: saat makan peserta didik tidak dibiasakan untuk membuka bekalnya 

sendiri, saat bermain di dalam kelas anak tidak dibiasakan untuk menaruh 

kembali alat permainan ketempat semula, dan masih banyak peserta didik yang 

membuang sampah sembarangan.
28

 

Melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala sekolah TK 

Dharma Wanita Persatuan Serdang mengenai perkembangan kemandirian anak 

menurut beliau sikap mandiri adalah sikap yang harus dimilki oleh semua anak 

untuk bekal anak kejenjang selanjutnya, namun proses menstimulus kemandirian 

                                                           
28

Hasil Observasi di Kelompok B3 TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan. Tgl 08 Oktober 2016 



15 
 

tidaklah mudah perlu adanya upaya guru yang maksimal untuk membantu 

menstimulus kemandirian anak melalui kegiatan-kegiatan yang berlangsung 

disekolah dan perhatian orang tua dirumah. Di kelompok B3 memang kurangnya 

upaya yang maksimal oleh guru untuk melatih kemandirian anak dan bahwa 

dalam proses pembelajaran kita harus menstimulus aspek-aspek perkembangan 

anak sesuai dengan usia masing-masing termasuk sikap kemandirian,  namun hal 

itu bertahap mungkin saat ini peserta didik di kelompok B3, namun guru akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk menstimulus sikap mandiri anak melalui 

pelaksanaan pembelajaran yang akan diberikan oleh peserta didik.
29

 

Sedangkan menurut Ibu Maulida guru kelompok B3, bahwasaanya sedikit 

demi sedikitbeliau sudah menstimulus perkembangan kemandirian anak di 

kelompok tersebut, namun hanya saja upaya tersebut belum maksimal. Karena 

masih sangat banyak peserta didik yang belum mandiri, seperti: peserta didik 

belum bisa bertanggung jawab dengan tugasnya, masih perlu bimbingan saat 

merapikan peralatan makanan dengan sendiri, melaksanakan tugas sendiri sampai 

selesai, pergi ketoilet sendiri, merapikan peralatan makan sendiri, bersosialisasi 

dan berempati dengan orang lain.
30

 

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui 

sesuatu dengan tulisan, gambar, dan karya-karya yang berhubungan dengan yang 
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 IbuSarilah. Hasil Wawancara Kepada Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Persatuan 
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diteliti. Melalui dokumentasi peneliti menemukan karya-karya dari peserta didik, 

penilaian dan buku observasi peserta didik mengenai kemandirian anak, serta 

peneliti melakukan pengambilan foto dan vidio saat guru memberikan kegiatan 

kepada peserta didik. Dari berbagai dokumentasi tersebut dapat disimpulkan 

bahwasannya kemandirian anak belum maksimal, sebab itu perlulah upaya guru 

dalam melatih kemandirian anak.
31

 

Melihat dari data di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya guru 

dalam melatih kemandirian anak di TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan bahwa  upaya guru kurang 

maksimal, dari penjabaran diatas guru berperan penting dalam menciptakan 

situasi dan kondisi pembelajaran yang kondusif, upaya guru dalam 

mengembangkan segala aspek perkembangan yang tumbuh dalam diri anak 

dengan aspek pemahaman nilai spiritual, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan 

sosial emosional. 

Berdasarkan penemuan permasalahan diatas, mengingat pentingnya 

perkembangan kemandirian anak, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “upaya guru dalam melatih kemandirian anak di kelompok B3 TK 

Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung 

Selatan”. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada bahwa seorang guru 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam melatih kemandirian anak. 

Dengan demikian penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana upaya guru dalam melatih kemandirian anak di Kelompok B3 TK 

Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung 

Selatan? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pedukung dan penghambat guru dalam melatih 

kemandirian di Kelompok B3 TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan? 

E. Tujuan dan Kegunaan Peneleitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui upaya guru dalam melatih kemandirian anak di 

kelompok B3 TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung 

Bintang Lampung Selatan 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pedukung dan penghambat 

dalam melatih kemandirian di Kelompok B3 TK Dharma Wanita Persatuan 

Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, sebagai berikut: 

a. Bagi sekolah: Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam 

mengadakan fasilitas sarana, dan sumber belajar yang belum tersedia. 

b. Bagi guru PAUD: Diharapkan dapat menjadi inovasi dalam melatih 

kemandirian anak. Dan juga lebih memperhatikan kebutuhan anak dalam 

menyampaikan kegiatan pembelajaran yang menarik. 

c. Bagi anak: Untuk melatih agar anak mampu mengembangkan kemandirian 

sesuai dengan aspek perkembangannya. 

d. Bagi orang tua: Diharapkan tidak terlalu memanjakan anak, harus selalu 

memperhatikan perkembangan kemandirian anak, agar anak dapat tumbuh 

menjadi anak yang mandiri. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Konsep Pendidikan Taman Kanak-kanak 

1. Pengertian Pendidikan Taman Kanak-kanak 

Pendidikan taman kanak-kanak (TK) merupakan pendidikan yang 

paling mendasar, dan pada hakekatnya adalah pendidikan yang diselengarakan 

dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek 

kepribadian. Anderson meyatakan bahwa “pendidikan anak usia dini perlu 

menyediakan berbagai kegiatan aspek pengembangan yang meliputi kognitif, 

bahasa, sosial emosional, fisik dan motorik.”
32

 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa pendidikan Anak Usia Dini 

adalah: 

Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

yang lebih lanjut.
33
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Pendidikan pada anak usia dini atau taman kanak-kanak adalah periode 

pendidikan yang sangat menentukan perkembangan dan arah masa depan 

seorang anak sebab pendidikan yang dimulai dari usia dini akan membekas 

dengan baik jika pada masa perkembangannya dilalui dengan suasana yang 

baik, harmonis, serasi, dan menyenangkan.
34

 

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa pada intinya anak usia dini 

merupakan masa yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan 

kepribadian seorang anak. Artinya usia itu, peluang terbaik untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Hal ini dirasa sangat 

penting karena pada masa ini adalah sebagai masa keemasan (golden age). 

Dengan aktivitas pengembangan potensi yang dimiliki anak, anak dapat 

mengikuti perkembangan zaman dan tidak larut dalam kemajuan yang belum 

tentu memiliki efek yang baik. 

2. Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak 

Tenaga pendidik  Taman Kanak-kanak dan PAUD adalah pribadi yang 

luar biasa.
35

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 

Ayat 6 dituliskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, 
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tutor, intstruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan 

khususnya, serta berpartisipasi dalam  menyelenggaraan pendidikan.
36

 

Pendidik Taman Kanak-kanak adalah seseorang yang profesional yang 

bertugas merencanakan, melaksanakan tugas pembelajaran, dan menilai 

hasilpembelajaran, mengevaluasi, serta melakukan pembimbingan 

pengasuhan, dan perlindungan anak didik. Pendidik Taman Kanak-kanak 

bertugas diberbagai jenis layanan baik pada jalur formal maupun non formal 

seperti TK/RA, KB, TPA dan bentuk lainya yang sederajat. Pendidik anak 

usia dini pada jalur non formal terdiri guru pendamping dan guru pengasuh.
37

 

Tenaga pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis, untuk menunjang proses 

pendidikan pada lembaga pendidikan taman kanak-kanak tenaga pendidikan 

juga terdiri atas pengawas atau pemilik, kepala sekolah, pengelola, 

administrasi, petugas kebersihan, yang terdiri atas jenjang pendidikan formal 

dan nonformal. 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa tenaga pendidik Taman 

Kanak-kanak dapat diartikan sebagai pendidikan dalam rangka 

mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan yang 

dihadapi oleh masing-masing anak dan menunjukkan bahwa tenaga 

kependidikan yang aktif dan sebagai fasilatator bagi anak usia dini. 

                                                           
36

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 4 

 
37

 Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. No 58 Tahun 2009.Standar Pendidikan 

Anak Usia Dini. ( Jakarta: Deperteman Pendidikan Nasional). h.12 



22 
 

3. Kompetensi Guru Taman Kanak-kanak 

 

Dalam kompetensi pendidikan anak usia dini guru di tuntut  memiliki 

kompetensi yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi professional, 

pedagogik, dan kompetensi sosial. Adapun kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru yaitu: 

a. Kompetensi Pedagogik 

Merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

untuk kepentingan peserta didik. Memiliki pemahaman wawasan atau 

landasan kepemimpinan dan pemahaman peserta didik. Selain itu juga 

meliputi kemampuan dalam pengembangan kurikulum dan silabus 

termasuk perencangan dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik serta 

dialogis. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Mencakup kepribadian yang menampilkan diri sebagai pribadi yang 

jujur, berakhlak mulia, dan teladan. Serta berkepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan tentu saja berwibawa, bertanggung 

jawab, mempunyai rasa percaya diri, menjunjung tinggi kode etik guru, 

serta bangga menajdi seorang guru. 

c. Kompetensi Sosial 
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Menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan, tulisan, 

maupun isyarat. Baik dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, dan orang tua peserta didik. 

d. Kompetensi Profesional 

Merupakan wujud nyata kemampuan penguasaan atas materi 

pelajaran secara luas dan mendalam. Merancang berbagai kegiatan 

pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak 

usia dini.
38

 

Keempat kompetensi tersebut bisa dikembangkan dan dimilik oleh 

semua tenaga pengajar maupun pengelola. Dengan standar kompetensi guru 

anak usia dini, seorang guru dapat mengetahui kemampu didalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Standar kompetensi dapat dijadikan 

masyarakat dalam mengontrol kinerja dan kualitas suatu lembaga. 

4. Peranan Guru Taman Kanak-kanak 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar 

terhadap perkembangan keberhasilan pembelajaran di sekolah. Dalam 

melaksanakan pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan, ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan dan harus dipenuhi oleh seorang guru TK profesional, 

sehingga mampu menyampaikan berbagai keterampilan dan meananamkan 
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nilai-nilai yang baik kepada anak didik. Terkait dengan hal tersebut, tentunya 

guru TK mempunyai peran dan tugas pokok tertentu dalam pembelajaran. 

Guru berperan sebagai pengajar. Dalam hal ini guru harus mengajar 

sesuai dengan kurikulum tanpa melihat minat anak. Semua anak dianggap 

botol kosong yang harus diisi oleh berbagai informasi tanpa melihat 

perbedaan bahkan anak tidak berminat pun guru harus tetap menyampaikan 

apa yang sudah digariskan dalam kurikulum tersebut. 

Peran guru sebagai pendidik anak usia dini merupakan peran 

yangberkaitan dengan tugas-tugas pembinaan minat, bakat, kemampuan, 

danpotensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Terkait akan hal 

tersebut,maka selain memiliki peran, seorang guru PAUD pun mempunyai 

tugas-tugaspokok yang harus dijalankan dalam pembelajaran. 

B. Konsep Kemandirian Anak 

1. Pengertian Kemandirian Anak 

Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh 

kumulatif selama masa perkembangan, dimana individu akan terus belajar 

untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, 

sehingga individu tersebut pada akhirnya akan mampu berpikir dan 

bertindak sendiri. Kemadirian adalah satu pribadi yang harus dibentuk sejak 
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dini, karena kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
39

 

Kemandirian juga dapat diartikan sebagai keterampilan untuk 

membantu diri sendiri, baik kemandirian secara fisik maupun secara 

psikologis. Kemadirian secara fisik adalah kemampuan untuk mengurus 

dirinya sendiri, sedangkan kemampuan kemandirian secara psikologis adalah 

kemampuan untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

Parker mengatakan bahwa “kemandirian adalah kemampuan untuk 

mengelola waktu, berjalan dan berfikir secara mandiri, disertai dengan 

kemampuan untuk memecahkan masalah”.
40

 Sedangkan Koentjaraningrat 

berpendapat bahwa “kemandirian adalah bagian dari kepribadian yang 

merupakan susunan akal yang dapat menentukan perbedaan tingkah laku 

atau tindakan dari setiap individu”.
41

 

Pribadi yang mandiri adalah kemampuan hidup yang utama dan salah 

satu kebutuhan setiap manusia diawal usianya. Anak meskipun usianya 

sangat muda namun diharuskan memiliki pribadi yang mandiri. Hal ini 

diperlukan karena ketika anak terjun kelingkungan di luar rumah sudah tidak 
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tergantung kepada orang tua.
42

 Steinberg mengatakan “bahwa anak yang 

sudah mencapai kemandirian mampu menjalankan atau melakukan sendiri 

aktivitas hidup terlepas dari pengaruh kontrol orang lain terutama orang 

tua”.
43

 

Secara hakiki, perkembangan kemandirian seseorang adalah 

merupakan perkembangan hakikat eksitensi manusia, dimana perilaku 

mandiri itu adalah perilaku yang sesuai dengan hakikat eksistensi diri. Oleh 

karena itu kemandirian adalah hasil dari suatu prosedur perkembangan diri 

yang normatif, terarah sejalan dengan tujuan hidup manusia. Kemandirian 

merupakan suatu kekuatan internal individu seseorang yang diperoleh 

melalui proses mencari jati diri menuju kesempurnaan.
44

 

Kemandirian seseorang juga berkembangan secara bertahap sesuai 

dengan tingkat perkembangan hidupnya. Hal ini juga diperlukan dengan 

tujuan pendidikan nasioanl yaitu untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dalam menjadi warga negara yang 

demokratif serta bertanggung jawab.
45

 Maka dari itu, kemandirian harus 

dilatih sejak usia dini, seandainya kemandirian anak diusahakan setelah anak 

besar, kemandirian itu akan menjadi tidak utuh. 
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Kemandirian pada anak sangat diperlukan karena dengan 

kemandirian, anak bisa menjadi lebih bertanggung jawab dalam memenuhi 

kebutuhannya. Anak-anak yang memiliki kemandirian secara normal akan 

cenderung lebih positif di masa depannya. Anak yang mandiri cenderung 

berprestasi karena dalam menyelesaikan tugas–tugasnya anak tidak lagi 

tergantung pada orang lain. Sehingga anak bisa lebih percaya diri. Anak 

yang mandiri yakin, jika ada resiko ia mampu untuk menyelesaikannya tanpa 

bantuan dari orang lain. 

Dengan begitu anak akan tumbuh menjadi orang yang mampu untuk 

berfikir serius dan berusaha untuk menyelesaikan sesuatu yang menjadi 

targetnya. Demikian juga di lingkungan keluarga dan sosial, anak yang 

mandiri akan mudah menyesuaikan diri. Ia akan mudah untuk diterima oleh 

anak-anak dan teman-teman di sekitarnya. Anak yang sudah mandiri juga 

dapat memanfaatkan lingkungan untuk belajar, dapat membantu temannya 

untuk belajar mandiri. 

Menurut Martis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan dikutip dari 

Santrock guru sebagai penanggung jawab kegiatan pembelajaran di sekolah 

harus mampu melaksanakan pembelajaran tentang kemandirian pada anak 

didiknya yang diharapkan dapat melatih dan membiasakan anak berperilaku 

mandiri dalam setiap aktivitasnya. Upaya yang harus dilakukan oleh seorang 

guru PAUD dalam melatih kemandirian anak adalah sebagai berikut: 
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a. Seorang guru harus mampu dan terampil dalam menyusun berbagai 

strategi pembelajaran 

b. Menciptakan suasana belajar 

c. Mampu mengintegrasikan pembelajaran kemandirian dengan aktivitas 

belajar anak baik dalam suasana di kelas dan luar kelas, sehingga anak 

dapat bekerjasama dan saling berkompetisi 

d. Guru harus melihatkan contoh yang konkrit dalam semua hal yang 

diajarkan.
46

 

 

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa upaya guru sangat 

berperan penting dalam menciptakan situasi kelas yang kondusif, membuat 

peserta didik menjadi betah, dan mampu menciptakan minat bakat serta 

tumbuh kembang anak. Upaya guru menghadirkan semua itu akan 

berdampak penting  bagi banyak pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu 

upaya guru merupakan langkah pertama dalam proses belajar mengajar yang 

selayaknya mendapat perhatian yang lebih dari berbagai pihak. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Anak 

Menjadi mandiri bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan tiba-

tiba. Hal ini memerlukan proses panjang yang harus dimulai sejak usia dini. 

Kunci kesuksesan seorang anak menjadi individu yang mandiri sebenarnya 

dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pola asuh orang tua. 

Oleh sebab itu orang tualah yang berperan dalam mengasuh, membimbing, 

membantu dan mengarahkan anak untuk menjadi mandiri. 

Kemandirian pada anak itu berbeda-beda, dan perbedaan ini tentu 

sesuai dengan kultur darimana anak berasal, selain itu setiap keluarga juga 
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memiliki aturan tersendiri, sehingga kemandirian merupaka ciri khas dari 

keluarga tersebut. Pengembangan kemandirian dapat terwujud apabila 

disertai oleh kesadaran orang tua tentang betapa pentingnya arti 

kemandirian. 

Muhammad Asrori menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kemandirian adalah “keturunan orang tua, pola asuh orang tua, sistem 

pendidikan di sekolah, sistem kehidupan di masyarakat”.
47

 

a. Keturunan Orang Tua 

Faktor keturunan lebih menekankan pada aspek biologis yang 

dibawa melalui aliran darah dalam kromosom. Karena itu, faktor genetis 

cenderung bersifat statis untuk mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan seseorang. Kalau sejak awal, orang tua memiliki 

karakteristik fisiologis dan psikologis  yang sehat, maka dapat dipastikan 

akan menurunkan generasi yang sehat, dan sebaliknya apabila orang tua 

tidak sehat maka keturunanannya pun mengalami gangguan atau 

penyimpangan secara fisik maupun psikis. Aspek psikis yang dapat 

diturunkan kepada generasi berikutnya adalah seperti: intelligensi, bakat, 

kemampuan, minat, dan kepribadian.
48

 

Menurut paparan diatas jelas, bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemandirian seorang anak adalah keturunan orang tua, 
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sebab didalam tubuh anak mengalir darah dari orang tuanya, dari aspek 

psikis orang tua yang menurun kepada anak salah satunya adalah 

kepribadian, dimana kepribadian menurut McDougal adalah “tingkatan 

sifat-sifat dimana biasanya sifat yang tinggi tingkatannya mempunyai 

pengaruh yang menentukan.”
49

 Kepribadian yang dapat menentukan 

keberhasilan seorang anak salah satunya adalah kemandirian. 

b. Pola Asuh Orang Tua 

Untuk dapat mandiri seseorang membutuhkan kesempatan, 

dukungan dan dorongan dari keluarga serta lingkungan di sekitarnya. 

Dalam keluarga, kemandirian adalah sifat yang harus dibentuk oleh orang 

tua dalam membangun kepribadian anak-anak mereka.
50

Pada saat ini 

orang tua dan respon dari lingkungan sangat diperlukan bagi anak untuk 

setiap perilaku yang telah dilakukannya. Maka dari itu orang tua harus 

memperhatikan pola asuh yang baik untuk anaknya, untuk melatih 

kemandirian anak. 

c. Sistem Pendidikan di Sekolah 

Pendidikan di sekolah adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemandirian anak. Karena, di sekolah anak mendapatkan 

pendidikan di luar lingkungan keluarga atau orang tuanya. Dari kegiatan-
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kegiatan yang dilakukan di sekolah, dengan tidak sengaja akan 

menumbuhkan kemandirian pada diri anak. Misalnya: anak dapat 

menyelesaikan permainan terlebih dahulu dibandingkan dengan 

temannya, bertanggung jawab akan tugas yang diberikan guru, 

membereskan peralatan makan sendiri dan lain-lain, mudah bersosialisasi 

dan berempati kepada orang lain. 

d. Sistem Kehidupan di Masyarakat 

Kehidupan di masyarakat atau lingkungan dimana tempat anak 

tinggal tentu memiliki peran besar bagi perubahan kemandirian anak, 

akankah peran itu akan menjadi positif ataupun negatif. Hal ini, 

tergantung bagaimana karakteristik kehidupan di masyarakat dimana anak 

tinggal. Lingkungan yang baik tentu akan membawa pengaruh yang posif 

untuk anak, sebaliknya lingkungan yang kurang baik cenderung 

memperburuk perkembangan anak termasuk kemandiriannya. 

Berdasarkan faktor-faktor kemandirian di atas, dapat kita ketahui 

bahwasannya keturunan orang tua, pola asuh orang tua, sistem pendidikan di 

sekolah dan sisten kehidupan di masyarakat sangat berpengaruh pada 

kemandirian anak. Namun dari beberapa faktor tersebut, yang harus kita 

perhatikan dengan baik adalah faktor dimana anak akan terjun kesekolah, 

dari sistem pendidikan di sekolah kegiatan permainan yang diberikan oleh 

guru akan melatih kemandirian anak. Oleh sebab itu, seorang guru TK harus 
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melatih kemandirian anak dengan baik, memberikan rangsangan-rangsangan 

sehingga akan tumbuh sikap kemandirian pada anak. 

3. Ciri-ciri Kemandirian Anak 

Setiap anak memiliki kemampuan yang unik untuk memahami 

sesuatu, tidak hanya menerima saja, tetapi punya inisiatif untuk mandiri, 

dalam memahami dan mengambil keputusan sendiri dalam tindakannya. 

Anak yang mandiri adalah anak yang memiliki kepercayaan diri dan 

motivasi yang tinggi. Sehingga setiap tingkah lakunya tidak banyak 

menggantungkan diri pada orang lain. Anak yang kurang mandiri selalu 

ingin ditemani oleh orang tua atau orang terdekatnya, baik pada saat sekolah 

maupun pada saat bermain. 

Watkins berpendapat bahwa “seorang anak yang memiliki 

kemandirian yang tinggi cenderung memiliki gaya belajar yang kreatif”.
51

 

Anak yang mandiri adalah anak yang kreatif yang mempunyai nilai penting 

dalam kehidupan individunya yang dipengaruhi oleh faktor keluarga 

(dirumah) maupun dilingkungan sekitarnya (sekolah). Anak yang mandiri 

untuk ukuran anak usia dini terlihat dengan ciri sebagai berikut: 

a. Dapat melakukan segala aktivitasnya secara sendiri 

Anak mulai mengembangkan kemandirian ditandai dengan 

kebebasan melakukan sesuatu dengan sendiri. Kebebasan disini yaitu 

anak melakukan segala aktivitas yang mereka inginkan dengan sendiri, 
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namun tetap pada pengawasan orang dewasa. Misalnya: anak dapat 

pergi ketoilet sendiri, memakai baju dan sepatu sendiri, mengambil 

makan dan minum sendiri. 

b. Dapat membuat keputusan dan pilihan sesuai dengan pandangan 

Pandangan itu sendiri diperolehnya dari melihat perilaku atau 

perbuatan orang-orang disekitarnya. Dalam hal ini, anak mampu 

mengambil contoh dari apa yang mereka lihat/pandang. Oleh karena itu, 

perlulah anak dilatih kemandiriannya sejak dini, agar anak mampu 

mengambil keputusan yang positif untuk diri anak. 

c. Dapat bersosialisasi dengan orang lain 

Bersosialisasi ditunjukkan dengan kemampuan untuk 

mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau 

menunggu orang lain untuk melakukan tindakan. Bersosialisasi sangat 

berpengaruh pada perkembangan kemandirian anak, anak yang mudah 

bersosialisasi akan mudah mencari teman dan berinteraksi kepada orang 

lain dengan baik. 

d. Dapat mengontrol emosinya bahkan dapat berempati terhadap orang 

lain
52

 

Emosi yang baik akan membuat teman-teman dan orang lain di 

lingkungan sekitar anak akan merasa nyaman sehingga anak pun akan 

merasakan hal yang sama. Dengan anak merasa nyaman dengan orang 
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lain, anak akan mudah untuk berempati dengan orang lain. Namun jika 

hal tersebut tidak terjadi maka anak mungkin akan mengalami masa 

sulit dan terbelakang karena minder. Oleh karena itu, peran orang 

dewasa (guru dan orang tua) dalam membantu anak untuk melatih 

kemandiriannya. 

Dari beberapa ciri diatas, dapat dipahami bahwa kemandirian anak 

adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain, 

mampu bersosialisasi, dapat melakukan aktivitasnya sendiri, dapat membuat 

keputusan sendiri dalam tindakannya, dan dapat berempati dengan orang 

lain. Oleh karena itu, mendidik anak untuk mandiri dibutuhkan kesabaran 

dan pengetahuan yang cukup. Orang tua maupun guru tidak boleh 

melupakan bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka anak tidak 

boleh dituntut menjadi seperti orang dewasa. 

4. Penanaman Kemandirian Pada Anak 

Orang tua memiliki kewajiban untuk membantu anak melatih sikap 

mandiri pada diri anak. Pada awalnya anak bayi memang tidak bisa mandiri, 

mereka masih membutuhkan orang tua atau orang dewasa untuk mengurus 

kebutuhan mereka. Namun semakin bertambahnya usia mereka, mereka 

harus diajarkan bagaimana cara membentuk kemandirian. Untuk membentuk 

kemandirian, perlu langkah-langkah yang tepat dan dipersiapkan dengan 

matang untuk membantu anak dalam mencapai kepribadian yang mandiri. 
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Penanaman kemandirian harus dimulai sejak anak prasekolah 

(sebelum sekolah). Harus dalam kerangka proses perkembangan manusia, 

artinya orang tua tidak boleh melupakan bahwa anak bukanlah miniatur 

orang dewasa, sehingga ia tidak bisa dituntut menjadi orang dewasa sebelum 

waktunya, serta orang tua harus mempunyai kepekaan terhadap setiap proses 

perkembangan anak dan menjadikan fasilisator bagi perkembangannya. 

Pribadi yang mandiri menurut Dowling adalah “kemampuan hidup yang 

utama dan salah satu kebutuhan setiap manusia diawal usianya.”
53

 

Anak meskipun usianya masih sangat muda namun diharuskan 

memiliki pribadi yang mandiri. Karena hal ini diperlukan ketika anak terjun 

ke lingkungan di luar rumah sudah tidak tergantung kepada orang tua. 

Mengajarkan anak menjadi pribadi yang mandiri memerlukan proses, tidak 

memanjakan mereka secara berlebihan dan membiarkan mereka bertanggung 

jawab atas perbuatannya merupakan hal yang perlu dilakukan jika kita ingin 

anak menjadi mandiri.
54

 Anak menjadi mandiri sangatlah penting agar anak 

dapat mencapai tahapan kedewasaan sesuai dengan usianya. 

Anak yang aktif dan mandiri tidak tergantung pada apa yang 

dikatakan orang lain, mereka membawa ide mereka sendiri dalam menyikapi 

segala aktifitas. Anak yang mandiri dapat membuat keputusan dan pilihan. 

Biasanya jika sudah mencapai tahapan ini berarti anak sudah banyak 
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pengalaman atau sedang mencari pengalaman. Membuat keputusan atau 

pilihan pada awalnya mungkin akan mengalami hambatan namun lama 

kelamaan berdasarkan pengalaman yang diperoleh akan membuat keputusan 

dan pilihan secara tepat. 

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang 

harus menjadi perhatian guru PAUD dalam menanamkan kemandirian pada 

anak usia dini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan Kepercayaan 

Suasana sekolah yang terasa asing dan berat bagi anak-anak, 

menumbuhkan harapan bagi orang tua dan guru agar anak bisa menjadi 

anak yang lebih baik. Dalam hal ini, guru perlu menanamkan rasa 

percaya diri dalam diri anak-anak dengan memberikan kepercayaan 

untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan sendiri. 

b. Memberikan Kebiasaan 

Seorang guru harus memberikan kebiasaan yang baik kepada 

anak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya, sikap 

kemadirian akan muncul dengan sendirinya melalui pembiasaan yang 

dilakukan oleh guru. Misalnya: membuang sampah pada tempatnya, 

mencuci tangan, merapikan alat permainan lalu meletakkan pada 

tempatnya. 
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c. Melakukan Komunikasi 

Bahasa merupakan sarana yang efektif untuk menjalin 

komunikasi sosial. Komunikasi merupakan hal penting dalam melatih 

kemandirian anak. Oleh karena itu, seorang guru harus melakukan 

komunikasi yang baik dengan peserta didik, yaitu melalui bahasa yang 

dimengerti oleh anak dan gaya komunikasi yang baik. 

d. Menanamkan Sikap Disiplin 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
55

 Maka dari itu, 

kemandirian erat kaitannya dengan disiplin, yang merupakan proses 

yang dilakukan oleh pengawasan dan bimbingan dari orang tua dan guru 

yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh dengan peraturan yang 

sesuai dengan usia anak.
56

 

5. Perkembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak 

Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah pendidikan yang ditujukan 

kepada anak yang berusia 0-6 tahun. Pada usia ini, masa perkembangan anak 

masih sangat perlu stimulus dari orang dewasa. Dimana anak harus 

distimulus beberapa aspek perkembangan yaitu: 
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a. Aspek Perkembangan Moral dan Agama 

Perkembangan moral pada anak usia dini adalah perubahan psikis 

pada anak yang memunginkannya dapat mengetahui mana perilaku yang 

baik yang harus dilakukan dan mengetahui perilaku yang buruk yang 

harus dihindarinya berdasarkan norma-noorma tertentu. Sedangkan 

perkembangan agama adalah perkembangan yang terkait dengan perilaku 

yang harus dilakukan dan perilaku yang harus dihindari oleh individu 

berdasarkan kepercayaan yang diyakini. 

Maka dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan moral dan 

agama pada anak usi dini dapat diartikan sebagai perubahan psikis yang 

dialami oleh anak usia dini terkait dengan kemampuannya dalam 

memahami dan melakukan perilaku yang baik serta memahami dan 

menghindari perilaku yang buruk berdasarkan ajaran agama yang 

diyakini. Berhubungan dengan kemandirian aspek perkembangan moral 

dan agama sangatlah berpengaruh baik terhadap sikap kemandirian anak, 

karena anak akan dapat melakukan hal yang baik atau positif dengan 

sendirinya dan dapat menghindari perilaku yang buruk. 

b. Aspek Perkembangan Bahasa 

Bahasa adalah sebuah alat untuk menjalin komunikasi dengan 

orang lain, dan bahasa juga dapat mengungkapkan pikiran dan 

perasaannya. Bahasa sangat berpengaruh penting untuk perkembangan 

kemandirian anak, melalui bahasa anak akan dapat mengerti apa yang 
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disampaikan oleh orang tua, guru, dan teman sebayanya. Bahasa yang 

digunakan harus bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. 

c. Aspek Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif pada anak usia dini dapat diartikan sebagai 

perubahan psikis yang berpengaruh terhadap kemampuan berfikir anak 

usia dini. Dengan kemampuan berfikirnya anak dapat mengeksplorasi 

dirinya sendiri, orang lain serta berbagai benda yang ada disekitarnya, 

sehingga anak dapat memperoleh berbagai pengetahuan. Berbagai 

pengetahuan tersebut kemudian digunakan sebagai bekal bagi anak untuk 

melangsungkan kehidupan kejenjang selanjutnya. 

d. Aspek Perkembangan Fisik Motorik 

Secara ilmiah fisik dapat diartikan sebagai jasmani, badan, tubuh. 

Sedangkan motorik diartikan dengan penggerak. Jadi perkembangan fisik 

motorik adalah perubahan bentuk tubuh pada anak yang berpengaruh 

terhadap keterampilan gerak tubuhnya.
57

 Maka perkembangan fisik 

motorik yang baik, akan berpengaruh baik pula terhadap perkembangan 

kemandirian anak, karena kemandirian tidak terlepas dari kegiatan fisik 

motorik. 
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e. Aspek Perkembangan Sosial Emosional 

Perkembangan sosial dan emosional merupakan dua aspek yang 

berlainan tetapi dalam kenyataan satu sama lain saling mempengaruhi. 

Pada kesehariannya, saya berinteraksi dengan orang lain, perilaku anak 

selalu dilingkupi dengan perasaannya dan perasaan yang melingkupi anak 

akan berpengaruh terhadap perilaku yang dimunculkannya. 

Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono mengungkapkan 

bahwa ada tiga hal yang harus dibelajarkan pada aspek perkembangan sosial 

emosional anak diantaranya rasa percaya diri, kemandirian dan pengendalian 

diri, dan inisiatif. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya 

sosial emosional anak dapat mempengaruhi kemandirian anak. 

Dari kelima aspek perkembangan diatas dapat di pahami 

bahwasannya pada usia anak 0-6 tahun sangatlah penting diberikan stimulus 

yang nantinya akan membantu perkembangan anak untuk melanjutkan 

kejenjang selanjutnya. Apabila di hubungkan dengan sikap kemandirian 

maka aspek-aspek tersebut sangatlah berpengaruh pada perkembangan sikap 

kemandirian anak. 

C. Upaya Guru Melatih Kemandirian Anak 

Kemadirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
58

Dalam pengertian pendidikan telah 

diungkapkan bahwa anak menjadi pribadi yang cerdas, terampil, dan mempunyai 
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peran dimasa depannya haruslah ada usaha sadar untuk memberi bimbingan, 

latihan dan pengajaran. Hal ini menunjukkan suatu hal terjadi tidaklah tanpa 

suatu proses demikian juga dengan kemandirian, kemandirian dapat terbentuk 

setelah melalui proses pendidikan dan latihan yang terarah dan 

berkesinambungan. 

Dalam upaya pembinaan terhadap pendidikan anak usia dini diperlukan 

adanya sebuah upaya untuk melatih kemandirian anak, sebab setiap anak 

merupakan individu yang mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Anak memiliki dunianya sendiri yang tentunya sangat berbeda dengan 

dunia orang dewasa. Mereka memiliki kecerdasan masing-masing serta memiliki 

naluri sebagai makhluk yang beragam. 

Seorang guru di sekolah harus melatih kemandirian anak, agar anak 

mempunyai sikap mandiri yang nantinya akan membantu mereka untuk 

kejenjang selanjutnya, yaitu dengan upaya: 

1. Seorang guru harus mampu dan terampil dalam menyusun berbagai strategi 

pembelajaran 

Sebelum kegiatan pembelajaran di sekolah dimulai, upaya yang harus 

dilakukan oleh guru adalah menyusun strategi pembelajaran yang menarik, 

untuk menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta didik tidak akan 

merasa bosan saat mengikuti kegiatan di sekolah, seperti mengerjakan tugas 

dengan sendiri dan tidak merasa terbebani. Dan akan kembali bersemangat 

untuk pergi kesekolah pada keesokan harinya. 
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Menjadi seorang guru, semaksimal mungkin menyusun berbagai 

strategi pembelajaran, supaya kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada 

peserta didik dapat diterima dengan baik. Upaya ini adalah salah satu cara 

yang tepat untuk menstimulus sikap kemandirian anak, guru harus mampu dan 

terampil dalam menyusun setiap kegiatan pembelajarannya. 

2. Menciptakan suasana belajar 

Seorang guru harus menciptakan suasana belajar secara fisik maupun 

psikis. Yang dimaksud dengan suasana belajar secara fisik adalah lingkungan 

fisik kelas yang baik adalah ruangan kelas yang menarik, efektif dan 

mendukung peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Jadi yang 

dikatakan dengan menciptakan lingkungan fisik kelas yang kondusif adalah 

mengatur/menyetting ruangan kelas sehingga dapat memotivasi peserta didik 

untuk melaksanakan pembelajaran dengan kondisi yang aman, nyaman dan 

tentram dalam melaksanakan proses pembelajaran.
59

 

Sedangkan suasana belajar secara psikis adalah suasana kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan, memberikan perhatian kepada peserta 

didik, membina hubungan yang positif antara guru dan peserta didik, 

memberikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan 

bakat peserta didik, sehingga akan menumbuhkan akan rasa aman, kebutuhan 
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akan cinta, dan kebutuhan akan adanya rasa percaya diri yang dimiliki peserta 

didik.
60

 

3. Mampu mengintegrasikan pembelajaran kemandirian dengan aktivitas belajar 

anak baik dalam suasana di kelas dan luar kelas, sehingga anak dapat 

bekerjasama dan saling berkompetisi 

Kegiatan pembelajaran disekolah sangat erat kaitannya antara guru 

dengan peserta didik, dimana guru harus mampu mengintegrasikan 

pembelajaran yang akan diberikan oleh peserta didik untuk mengembangkan 

segala aspek perkembangan anak termasuk untuk melatih kemandirian anak. 

Aktivitas belajar peserta didik di luar maupun di dalam kelas harus 

diintegrasikan oleh guru dengan sikap kemandirian, karena apabila peserta 

didik mempunyai sikap mandiri peserta didik dapat melakukan aktivitasnya 

dengan sendiri, mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain, mampu 

menunjukkan rasa empati, dan dapat membuat keputusan sendiri dalam 

tindakannya. 

4. Guru harus melihatkan contoh yang konkrit dalam semua hal yang 

diajarkan.
61

 

Semua perilaku yang dilakukan oleh guru adalah contoh untuk peserta 

didiknya. Apabila seorang guru melakukan contoh yang tidak baik atau 

negatif, maka bisa jadi peserta didik akan meniru apa yang dilakukan oleh 
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gurunya tersebut. Maka dari itu, sebagai guru TK harus berperilaku baik agar 

menjadi contoh yang baik untuk para peserta didiknya. 

Contoh konkrit yang harus diajarkan oleh guru TK untuk melatih 

kemandirian anak adalah, membuang sampah pada tempatnya, mencuci 

tangan sebelum makan, merapikan alat makan sesudah digunakan dan 

merapikan mainan dan ditaruh ditempatnya. Apabila hal ini, dilakukan oleh 

guru  TK, maka peserta didik akan terbiasa dengan hal-hal yang positif, 

sehingga akan tumbuh kemandirian pada dirinya. 

Sebelum melatih kemandirian kepada anak, seorang guru perlu 

memahami langkah-langkah melalui beberapa penanam kemandrian  terlebih 

dahulu kepada anak, yaitu dengan cara sebagai berikut: 

1. Memberikan Kepercayaan 

Suasana sekolah yang terasa asing dan berat bagi anak-anak, 

menumbuhkan harapan bagi orang tua dan guru agar anak bisa menjadi anak 

yang lebih baik. Dalam hal ini, guru perlu menanamkan rasa percaya diri 

dalam diri anak-anak dengan memberikan kepercayaan untuk melakukan 

sesuatu yang mampu dilakukan sendiri. 

Sebuah kepercayaan yang diberikan orang tua kepada anaknya akan 

menanamkan jiwa yang mandiri kepada anak, karena anak mulai 

mengembangkan kemandirian ditandai dengan kebebasan melakukan segala 

sesuatu dengan caranya sendiri, seperti pada saat di sekolah anak tidak malu 
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untuk maju kedepan untuk menceritakan pengalamannya, tidak bergantung 

pada orang lain, anak sudah bisa ke toolet sendiri dan lain sebagainya. 

2. Memberikan Kebiasaan 

Seorang guru harus memberikan kebiasaan yang baik kepada anak 

sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya, sikap kemadirian akan 

muncul dengan sendirinya melalui pembiasaan yang dilakukan oleh guru. Dari 

pembiasaan yang dilakukan maka anak akan berfikir kreatif, melakukan hal 

yang positif, sehingga akan mengacu pada tumbuh-kembang si anak. 

Pembiasaan yang dilakukan di sekolah, dapat juga dilakukan dirumah, 

seperti: membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, 

merapikan alat permainan lalu meletakkan pada tempatnya. Sehingga anak 

akan mempunyai rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Apabila hal ini tidak 

ditanamkan kepada anak sejak dini, maka anak akan tumbuh menajdi anak 

tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada dirinya khusunya untuk bersikap 

mandiri. 

3. Melakukan Komunikasi 

Guru perlu membuka komunikasi dengan anak pada saat anak 

menginginkan sesuatu, tanyakanlah kepada anak mengapa ia 

menginginkannya dan tanyakan kepada anak pada saat belum bisa 
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menyelesaikan suatu tugas sehingga guru dapat menciptakan hubungan yang 

harmonis dengan anak.
62

 

Bahasa merupakan sarana yang efektif untuk menjalin komunikasi 

sosial. Komunikasi merupakan hal penting dalam melatih kemandirian anak. 

Oleh karena itu, seorang guru harus melakukan komunikasi yang baik dengan 

peserta didik, yaitu melalui bahasa yang dimengerti oleh anak dan gaya 

komunikasi yang baik. 

4. Menanamkan Sikap Disiplin 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan.
63

 Menanamkan sikap disiplin kepada 

anak tidaklah mudah, butuh pembiasaan setiap harinya agar anak mempunyai 

sikap disiplin. Maka dari itu, kemandirian erat kaitannya dengan disiplin, yang 

merupakan proses yang dilakukan oleh pengawasan dan bimbingan dari orang 

tua dan guru yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh dengan peraturan 

yang sesuai dengan usia anak.
64

 

Disiplin yang konsisten dan bantuan guru disekolah untuk 

mengerjakan sesuatu sendiri pada masa yang akan datang akan menjadi 

bagian dari dirinya. Anak-anak yang tidak mandiri cenderung tidak percaya 

diri dan tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Akibatnya, 

prestasi belajarnya dikhawatirkan akan bergantung pada orag lain. 

                                                           
62

Novan Ardy Wiyani, Op. Cit. h. 170 
63

 Mohamad Mustari. Op. Cit. h. 35 
64

 Martinis Yamin dan Jamilah Sabri Sanan. Op. Cit. h. 75-76 



47 
 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwasannya melatih kemandirian 

anak tidaklah mudah, perlu langkah-langkah terlebih dahulu yaitu dengan cara 

memberikan kepercayaan, memberikan kebiasan, melakukan komunikasi, dan 

menanamkan sikap disiplin. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam 

melatih kemandirian anak adalah guru harus mampu dan terampil dalam 

menyusun berbagai strategi pembelajaran, menciptakan suasana belajar, mampu 

mengintegrasikan pembelajaran kemandirian dengan aktivitas belajar anak baik 

dalam suasana di kelas dan luar kelas, sehingga anak dapat bekerjasama dan 

saling berkompetisi, guru harus melihatkan contoh yang konkrit dalam semua hal 

yang diajarkan.
65
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan 

kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran.
66

 Secara umum metode penelitian 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

keguanaan tertentu.
67

 Karena fokus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran dilapangan bagaimana upaya guru dalam melatih kemandirian anak di 

kelompok B3 TK Dharma Wanita Persatuan Serdang dan faktor apa saja yang 

menjadi pedukung dan penghambat guru dalam melatih kemandiriandi kelompok 

B3 TK Dharma Wanita Persatuan Serdang, maka penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan “penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilakunya yang dapat diamati”.
68

 Sejalan dengan definisi 

tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa “penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara frundamental 

bergantung pada pengumpulan data dari subyek penelitian dalam lingkungannya 
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sendiri dan dalam interaksinya dengan manusia lain serta menggunakan bahasa 

dan istilahnya sendiri.”.
69

 

Fokus penelitian ini konsepsi penelitian deskriptif, peneliti berusaha 

memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian 

digambarkan apa adanya. Dalam hal ini peristiwa dan kejadian yang dimaksud 

ialah prilaku atau tindakan guru di kelompk B3 TK Dharma Wanita Persatuan 

Serdang dalam melatih kemandirian anak. Kemudian penelitian ini 

menggambarkan kondisi di lapangan tentang fokus penelitian yang diteliti. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah salah satu tenaga pendidik/guru pada 

kelompok B3TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung 

Bintang Lampung Selatan. Karena dianggap menguasai dan memahami tentang 

objek yang akan diteliti dan masih terlibat pada  kegiatan terhadap objek yang 

akan diteliti.Objek penelitian ini adalah masalah yang diteliti yaitu: “Tentang 

upaya guru dalam melatih kemandirian anak di kelompok B3 TK Dharma Wanita 

Persatuan Serdang, serta faktor apa saja yang menjadi pedukung dan penghambat 

guru dalam melatih kemandiriandi kelompok B3 TK Dharma Wanita Persatuan 

Serdang”. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar atau yang ditetapkan.
70

 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif menempatkan 

peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data penelitian. 

Peneliti sebagai instrumen utama, sebab peneliti mengadakan penelitian secara 

langsung ke lapangan untuk melakukan interaksi dan wawancara kepada 

informen, melakukan pengamatan (observasi) situasi dan kondisi sekolah dan 

menggali data melalui dokumen sekolah, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Pengamatan (observasi) 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sutrisno Hadi dalam 

Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan proses kompleks,  

yang tersusun dari bebagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya 

adalah proses pengamatan berperanserta dan non partisipan sebagai berikut: 

a. Observasi Berperanserta 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. 
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b. Observasi Nonpartisipan (non participant observation) 

Pengumpulan data dengan observasi nonpartisipan ini tidak akan 

mendapatkan data yang mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti tidak 

ikut langsung berpartisipasi terhadap apa yang akan diobservasi, peneliti 

hanya sebagai pengamat yang independen.
71

 

Bedasarkan dua macam bentuk observasi diatas, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan  observasi non partisipan, yaitu posisi peneliti hanya 

sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran 

disekolah tersebut. Dalam melakukan proses pengamatan, peneliti 

mengamati secara langsung beberapa anak yang masih belum memiliki 

kemandirian. Dalam melakukan kegiatan pengamatan ini, peneliti mencatat, 

menganalisis, dan menyimpulkan hasil pengamatan. 

2. Wawancara (interview) 

Teknik wawancara merupakan kegiatan utama dalam pengumpulan 

data dan informasi. Karena pertama, dengan menggunakan wawancara 

peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek, 

tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek peneliti. Kedua, 

apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat 

lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa 

yang mendatang.
72
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Menurut Sugiyono bahwa wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 

apa yang akan diperoleh, oleh karena itu pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternatif  jawabanpun telah disiapkan. 

b. Wawancara tidak terstruktur 

Adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanya. 
73

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstruktur. Oleh karena itu, peneliti akan mewawancarai guru di TK Dharma 

Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan, 

ketika proses belajar mengajar selesai dan digunakan untuk memperoleh data 

terkait dengan kemandirian anak. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data dalam penelitian 

kualitatif. Sumber data ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan sumber data yang lain. Sumber data ini relatif merupakan data 

alamiah yang mudah di peroleh. Berbeda dengan alat pengumpulan data 

yang lain, alat pengumpulan data ini tidak reaktif sehingga subyek tidak 

dapat menyembunyikan sesuatu.
74

 

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui 

sesuatu dengan tulisan, gambar, dan karya-karya yang berhubungan dengan 

yang diteliti.Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data 

tentangsejarah berdirinya sekolah, daftar guru, daftar anak, daftar tenaga 

administrasi, prestasi belajar, foto, video, dan berbagai kegiatan belajar anak, 

juga untuk menggali data mengenai masalah yang sedang diteliti. 

D. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilakukan 

dan dikembangkan selama proses refleksi sampai proses penyusunan laporan. 

Untuk kesinambungan dan kedalaman dalam pengajaran data dalam penelitian 

ini digunakan analisis. Data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 

analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan dilakukan dalam bentuk interaktif dengan pengumpulan data sebagai 

suatu proses siklus. 
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Dengan demikian penjelasan proses analisis interaktif dapat digambarkan 

dalam skema berikut: 

 

 

 

Gambar 1 

Alur analisis data kualitatif berdasarkan “Model Interaktif ” 

(sumber: Model Miles dan Huberman)
75

 

 

1. Reduksi Data 

 

Reduksi data adalah merangkum memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
76

Reduksi data dalam penelitian ini dengan cara 

menyajikan data inti/pokok yang mencakup keseluruhan hasil penelitian, 

tanpa mengabaikan data-data pendukung, yaitu mencakup proses pemilihan, 

pemuatan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari 

catatan lapangan. 

Data yang terkumpul demikian banyak dan kompleks, serta masih 

tercampur aduk, kemudian direduksi. Reduksi data merupakan aktivitas 

memilih data. Data yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan 
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denganmelatih kemandirian anak.  Data yang tidak terkait dengan 

permasalahan tidak disajikan dalam bentuk laporan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data berfungsi supaya data yang telah direduksi mudah di 

pahami baik oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu 

disajikan, bentuk penyajiannya adalah teks naratif. Tujuannya untuk 

memudahkan dalam mendeskripsikan suatu peristiwa sehingga,memudahkan 

untuk mengambil kesimpulan.Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif, artinya analisis berdasarkan data observasi lapangan dan, 

pandangan secara teoritis untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana 

masalah yang ada di tempat penelitian. 

3. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yakni data yang sudah diperoleh, kemudian 

difokuskan dan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif. Kemudian 

melalui induksi, data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat 

ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan yang diambil 

sekiranya masih terdapat kekurangan, maka akan ditambahkan.
77
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E. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan dan keandalan yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria 

dan paradigmanya sendiri.
78

 Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu credibility (kredibilitas), 

transferability (keteralihan), dependability (kebergantungan), dan confirmability 

(kepastian).
79

 

1. Credibility (kredibilitas) 

Yaitu mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan 

dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. 

Data hasil penelitian ini dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam peneliti, tringulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, analisis kasus negatif dan member check.
80

 

2. Transferability (keteralihan) 

Transferabilityini dilakukan dengan cara menggunakan hasil penelitian 

pada tempat atau lokasi lain.
81

 Uji transferability ini biasanya disebut juga 

dengan keteralihan, dimana seorang peneliti hendaknya mencari dan 

mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian 
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peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif jika peneliti 

ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut dengan memberikan 

uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

3. Dependability (reliabilitas) 

Dalam penelitian kuantitatif, dependabilitydisebut reabilitas. Suatu 

penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses 

penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, dependabilitydilakukan 

dengan melakukan audit terhadapt keseluruh proses penelitian sering terjadi 

peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberi 

data.
82

 

4. Confirmability (kepastian) 

Confirmabilityatau uji kepastian adalah suatu cara untuk memastikan, 

apakah telah terjadi kesepakatan antara yang diteliti dan peneliti. Ini perlu 

diperiksa, karena dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan istilah 

obyektivitas yang ada ialah intersubjektivitas, yaitu kesepakatan antar subjek 

yang terlibat dalam penelitian.
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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Tempat Penelitian 

 

1. Sejarah Singkat TK Dharma  Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung BintangLampung Selatan 

Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Serdang berdiri pada 

tahun 1986 yang dipelopori oleh ketua Dharma Wanita Desa Serdang Ibu 

Ramini Kusyono dan anggota PKK desa Serdang. Pada waktu itu desa 

Serdang merupakan salah satu desa yang tertinggal dikarenakan belum ada 

layanan pendidikan bagi anak usia dini maka pengurus Dharma Wanita desa 

Serdang sepakat untuk mendirikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di 

desa Serdang ini. 

Gedung yang digunakan pada saat itu adalah gedung Balai Desa 

Serdang. Tenaga pendidiknya dari anggota Ibu-ibu PKK yang dipimpin oleh 

Kepala TK Ibu Hartini Subarjo dan 2 orang tenaga pendidik. Sasaran dicari 

dari lingkungan desa serdang dengan cara sosialisasi masayrakat di setiap 

rumah, dengan sumber dana didapat dari donatur pengurus anggota PKK. 

Pada tahun 1992 dibuat gedung serba guna oleh kepala desa yang terletak di 

jl. Raya Serdang 3b untuk digunakan sebagai tempat belajar TK sampai saat 

ini. Pada tahun 1996 pengelola TK di pegang oleh Ibu Sarilah sampai saat 

ini dengan tenaga pendidik berjumlah 7 orang. 
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Pada tahun 2006 TK Dharma Wanita terakreditasi dengan nilai B dan 

banyak prestasi yang sudah diraih dari anak didik dan tenaga pendidik. 

Selain itu  banyak pelatihan yang sudah diikuti oleh tenaga pendidik  tingkat 

Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi. Sesuai dengan Undang-undang 

SISDIKNAS no 20 tahun 2003 bahwa pendidikan anak usia dini dapat di 

selenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. 

Dimana jalur formal berbentuk TK/RA, nonformal berbentuk KB,TPA,SPS 

serta jalur informal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan 

PAUD saat ini PAUD Dharma wanita memiliki 2 layana yaitu TK dan KB. 

2. Visi, Misi, dan TujuanTK Dharma  Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung BintangLampung Selatan 

Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Serdang memiliki 

visi, misi dan tujuan dalam pendidikan yaitu: 

a. Visi 

Mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, cerdas, aktif, kreatif 

dan mandiri untuk menyiapkan anak memasuki pendidikan selanjutnya.  

b. Misi 

1) Menanamkan keyakinan 

2) Menanamkan disiplin 

3) Menumbuhkan sikap dan prilaku yang baik 

4) Mengenalkan anak dengan dunia sekitar 

5) Menyiapakan anak memasuki pendidikan dasar 
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c. Tujuan 

Mewujudkan manusia yang cerdas, bertaqwa, berakhlak mulia, 

jujur, mandiri dan bertanggung jawab. 

3. Profil Guru dan Peserta Didik di TK Dharma Wanita Persatuan 

Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan 

a. Profil Guru TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung 

Bintang Lampung Selatan 

Tenaga pendidik sekolah ini berjumlah 8 orang,  terdiri dari kepala 

sekolah,  tenaga administrasi, dan guru kelas. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Data Guru TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan 

No Nama Tugas 

Mengajar 

Pendidikan 

Terakhir 

Jurusan Ket 

1 Sarilah, S. Pd A/B S1 PGTK Pengelola 

2 Parmiyati, S. Pd B2 S1 PGTK Guru 

3 Samirah, S. Pd B5 S1 PGTK Guru 

4 Supriyati B1 SMEA Akutansi Guru 

5 Sapti Ratna N, S. Pd B4 S1 PGTK Guru 

6 Maulidatul H, S. Pd. I B3 S1 PGRA Guru 

7 Ratri Septariana, S. Pd A S1 BK Guru 

8 Dyannita Anggraeni A SMA IPA Guru 

Sumber: Data Guru TK Dharma WanitaPersatuan Serdang Kecamatan tanjung 

Bintang Lampung Selatan
84

 

                                                           
84

 Hasil Dokumentasi di TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang 

Lampung Selatan 



61 
 

Berdasarkan tabel1 dijelaskan bahwa keadaan tenaga pengajar di 

TK Dharma Wanita Persatuan Serdang sebagian besar memiliki basis 

pendidikan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan untuk 

seorang guru TK, terdapat 5 orang tenaga pendidik yang memiliki 

pendidikan akhir S1 PGTK (PGRA), dan 1 orang memiliki pendidikan 

terakhir S1 Bimbingan Konseling dan 2 orang memiliki pendidikan 

terakhir di SMA sederajat. Maka jika dilihat dari basis pendidikan yang 

dimiliki tenaga pendidik TK Dharma Wanita Persatuan Serdangsudah 

cukup berkompeten dalam proses belajar mengajar pada pendidikan anak 

usia dini. 

b. Profil Peserta Didik TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan 

Peserta didik TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan 5 tahun ini berjumlah: 

Tabel 2 

Data Peserta Didik TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan 

 Tahun Jumlah Peserta 

Didik 

Jumlah 

Peserta Didik 

Jumlah Rombel Total Jumlah 

 Kelompok A Kelompok B A B Murid 

2012/2013 19 73 1 4 92 

2013/2014 20 85 1 4 105 

2014/2015 22 82 1 4 110 

2015/2016 18 94 1 4 112 

2016/2017 19 99 1 5 118 

Sumber: Data peserta didik TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan
85
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Berdasarkan tabel 2 bahwa pada setiap tahunnya peserta didik di 

TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang 

Lampung Selatan selalu meningkat. Banyak orang tua yang mempercayai 

anak-anaknya untuk dititipkan di TK tersebut. 

4. Sarana dan Prasarana TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan 

Sarana dan prasarana yang beradasekolah sudah cukup memadai, 

dilihat dari ruangan ataupun peralatan dan perlengkapan proses belajar 

mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia adalah: 

1) Gedung 

a) Ruang kelas  : 6 Lokal  

b) Ruang Kepala TK : 1 Lokal 

c) Ruang Guru  : 1 Lokal 

d) Ruang TU  : 1 Lokal  

e) Ruang UKS  : 1 Lokal 

f) Mushola  : 1 Lokal 

g) Dapur  : 1 lokal  

h) WC Anak  : 3 Lokal 

i) WC Guru   : 1 Lokal 

j) Gudang  : 1 Lokal 

2) Alat Bermain Luar 

a) Ayunan  : 5 Unit 
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b) Ayunan Berantai : 1 Unit 

c) Jungkat-jungkit : 1 Unit 

d) Perosotan  : 2 Unit 

e) Papan Titian  : 1 Unit 

f) Tangga Panjatan : 1 Unit 

g) Tangga Out Bond : 1 Unit 

h) Puteran  : 1 Unit 

i) Bak Pasir  : 1 Unit 

j) Keranjang Basket : 1 Unit 

3) Alat Permainan Dalam 

a) Puzzle 

b) Permainan pola angka dan berhitung 

c) Kartu huruf 

d) Menara geometri 

e) Menara huruf 

f) Menara angka 

g) Cat air (pewarna) 

h) Plastisin 

i) Balok 

j) Papan jiplak 

4) Mebeler  

a) Meja kursi anak : 70 set 
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b) Meja kursi guru : 7 set 

c) Lemari besar  : 5 unit 

d) Lemari kecil  : 6 unit  

e) Loker  tas  : 5 unit 

f) Rak sepatu  : 7 unit 

g) Karpet   : 8 buah 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Pada tahapan ini merupakan bagian yang menggambarkan kegiatan yang 

dilaksanakan di TK Dharma Wanita Persatuan Serdang dan tentang pengolahan 

data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan. Dimana data tersebut 

penulis dapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai 

metode pokok dalam pengumpulan data, untuk mengambil suatu keputusan yang 

objektif dan dapat berfungsi sebagai fakta. 

Kegiatan pembelajaran disusun terlebih dahulu dengan perencanaan 

pengajaran dalam bentuk RPPH (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian) 

yang terdiri dari: 

1. Kegiatan awal, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawali kegiatan 

pembelajaran yang dimulai dari berbaris di halaman sekolah untuk melakukan 

gerakan motorik kasar dan motorik halus, antri sebelum masuk kelas, 

mengucap salam, berdo’a sebelum kegiatan, bernyanyi, dan tanya jawab 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 
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2. Kegiatan inti, merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemapuan anak. Dalam kesempatan ini 

anak dapat mengeksplorasi dan bereksperimen karena dalam pembelajaran ini 

guru memberikan kebebasan dan memfasilitasi kegiatan anak.. 

3. Istirahat dan makan, merupakan kegiatan yang memberikan pembiasaan 

kepada anak untuk bersosialisasi saat bermain di halaman sekolah bersama 

teman-temannya, makan bersama membiasakan hidup sehat kepada peserta 

didik, karena peserta didik sebelum makan melakukan cuci tangan, berdo’a 

sebelum dan sesudah makan. 

4. Kegiatan akhir atau penutup, merupakan kegiatan untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran, tanya jawab tentang kegiatan yang telah dilakukan. Guru 

memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mengemukakan 

pendapatnya mengenai permainan yang telah dilakukan, , berdo’a sebelum 

pulang, pesan-pesan dari guru untuk esok hari, salam penutup dan pulang. 

Dari observasi dan wawancara penulis mendapatkan data guru bahwa 

guru TK Dharma Wanita Persatuan Serdang dalam melatih kemandirian anak 

menggunakan beberapa upaya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya guru melatih kemandirian anak di Kelompok B3 TK 

Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung 

Selatan 

a. Guru harus mampu dan terampil dalam menyusun berbagai strategi 

pembelajaran 
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Sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung guru harus mampu 

dan terampil dalam menyusun berbagai strategi pembelajaran yang 

menarik, sehingga peserta didik tidak akan merasa terbebani saat 

melaksanakan kegiatan, dalam hal ini menurut penulis guru kelompok B3 

sudah melakukan hal tersebut, yaitu sebelum melakukan kegiatan 

pembelajaran guru selalu menyusun strategi pembelajaran yang menarik 

sehingga tidak membuat anak bosan. 

Dengan keterampilan guru dalam menyusun strategi 

pembelajaran akan mempermudah guru untuk melatih kemandirian anak, 

karena anak akan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru karena kegiatannya menarik tidak membosankan, mempunyai 

rasa gigih untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan pembelajaran, dan 

merapikan peralatan yang telah digunakan untuk bermain. 

Ditegaskan oleh Ibu Sarilah selaku kepala sekolah TK Dharma 

Wanita Persatuan Serdang, beliau mengatakan bahwa keterampilan dan 

menyusun strategi pembelajaran adalah tugas seorang guru menstimulus 

perkembangan anak, termasuk dalam melatih kemandirian anak. Karena 

dengan cara guru menyusun strategi pembelajaran yang manarik peserta 

didik akan antusias mengikuti kegiatan yang sudah disiapkan oleh guru.
86
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Lebih lanjut Ibu Maulida selaku wali kelas kelompok B3 TK 

Dharma Wanita Persatuan Serdang mengungkapkan bahwa menstimulus 

perkembangan anak adalah tugas seorang guru. Guru harus mempunyai 

keterampilan dan menyusun strategi pembelajaran yang menarik, 

sehingga peserta didik dapat mengikuti kegiatan dengan aman, nyaman, 

dan senang. Maka, sebelum melakukan kegiatan saya melakukan hal 

tersebut untuk menstimulus perkembangan anak terutama dalam melatih 

kemandirian anak.
87

 

b. Guru menciptakan suasana belajar 

Melalui observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai suasana 

belajar di kelompk B3 TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan, bahwasannya suasana belajar dikelas 

tersebut sudah cukup baik. Secara fisik guru telah mempersipkan kegiatan 

melalui strategi yang telah disusun secara menarik, sehingga secara psikis 

anak tidak akan merasa bosan, tertarik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan rasa percaya diri yang 

dimiliki oleh peserta didik.
88

 

Ibu Maulida mengatakan, bahwa suasana belajar yang menarik 

akan membuat peserta didik merasa senang, sehingga peserta didik tidak 
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merasa terbebani dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anak. 

Peserta didik akan melaksanakan tugas-tuganya dengan rasa percaya diri, 

bertanggung jawab akan setiap kegiatan yang dilaksanakan, mengikuti 

peraturan yang ada, hal ini akan memicu meningkatnya perkembangan 

kemandirian anak.
89

 

c. Guru mampu mengintegrasikan pembelajaran kemandirian dengan 

aktivitas belajar anak baik dalam suasana di kelas dan luar kelas, 

sehingga anak dapat bekerjasama dan saling berkompetisi 

Melalui data yang diperoleh penulis, bahwasannya guru di 

kelompok B3 sudah memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik. 

Aktivitas peserta didik sangat diperlukan dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Saat peserta 

didik melaksanakan kegiatan guru selalu memberikan arahan, bimbingan, 

serta kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan kegiatan yang 

telah diberikan oleh guru, agar nantinya peserta didik dapat mandiri 

dalam setiap kegiatan. 

Saat di luar kelas (bermain dihalaman sekolah) peserta didik 

dibebaskan untuk bermain dengan teman-temannya. Tidak hanya bermain 

dengan teman satu kelompoknya saja, namun peserta didik kelompok B3 

selalu diberi arahan untuk bermain bersama dengan kelompok-kelompok 
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yang lain agar mereka dapat bersosialisasi belajar untuk bersikap mandiri 

dalam menghadapi berbagai situasi dilingkungan, sehingga setiap 

individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri.
90

 

d. Guru harus melihatkan contoh yang konkrit dalam semua hal yang 

diajarkan 

Semua perilaku yang dilakukan oleh guru adalah contoh untuk 

peserta didiknya. Apabila seorang guru melakukan contoh yang tidak 

baik atau negatif, maka bisa jadi peserta didik akan meniru apa yang 

dilakukan oleh gurunya tersebut. Maka dari itu, sebagai guru TK harus 

berperilaku baik agar menjadi contoh yang baik untuk para peserta 

didiknya. 

Menurut penulis guru kelompok B3 sudah memberikan contoh 

yang kongkrit dan pembiasaan-pembiasaan yang akan menumbuhkan 

sikap kemandirian anak. Seperti: membuang sampah pada tempatnya, 

mencuci tangan sebelum makan, merapikan alat makan sesudah 

digunakan, sikat gigi sesudah makan, merapikan mainan dan ditaruh 

ditempatnya serta kegiatan-kegiatan lain. 

Dapat disimpulkan bahwasannya, guru adalah contoh bagi peserta 

didik saat disekolah, sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang guru 

baik itu hal yang positif maupun negatif akan mempengaruhi 
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perkembangan peserta didik terutama dalam kemandirian anak. Karena 

terkadang guru menyepelekan hal-hal yang kecil, seperti membuang 

sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan. Padahal hal 

tersebut sangat mempengaruhi kemandirian peserta didik. 

2. Faktor apa saja yang menjadi pedukung dan penghambat guru dalam melatih 

kemandirian di Kelompok B3 TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan 

a. Faktor pendukung dalam melatih kemadirian anak 

1) Kurikulum TK 

Kurikulum yang digunakan di TK Dharma Wanita Persatuan 

Serdang masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

No. 58 tahun 2003. Guru kelompok B3 sangat antusias terhadap 

indikator-indikator yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

anak, sehingga tidak akan membebani peserta didik dalam mengikuti 

setiap kegiatan pembelajaran. Semua kegiatan pembelajaran 

dikaitkan dengan permainan yang menarik supaya peserta didik 

selalu riang dan gembira. Begitu juga saat guru melatih kemandirian 

anak, guru mengacu pada indikator-indikator yang terdapat pada 

kurikulum. 

2) Semangat dan kesadaran guru sangat tinggi 

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Sarilah bahwa 

salah satu faktor pendukung dalam melatih kemandirian anak yaitu 
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dengan semangat dan kesadaran guru yang sangat tinggi dapat 

berpengaruh penting terhadap perkembangan kemandirian anak. 

Guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik, tetapi beliau juga seorang yang dapat menjadikan 

peserta didiknya merencanakan, menganalisis, dan menyimpulkan 

masalah yang dihadapinya. Dengan tanggung jawab yang besar akan 

merubah tingkah laku peserta didik menajdi lebih baik, hendaknya 

guru memiliki semangat dan kesadaran akan pentingnya kemandirian 

untuk anak. 

Guru adalah orang yang sangat berperan penting dalam 

kegiatan pembelajaran disekolah, terutama untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Semakin tinggi semangat dan kesadaran guru maka dapat 

memperlancar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

3) Sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai dan suasana 

lingkungan yang kondusif 

Sarana dan prasarana yang memadai dapat menciptakan 

suasana yang kondusif. Bentuk sarana dan prasarana yang memadai 

salah satunya yakni tersedianya alat permainan edukatif bagi anak, 

sehingga antara anak yang satu dengan yang lain tidak berebut, 

dengan demikian akan terciptanya suasana lingkungan yang kondusif 

saat kegiatan pembelajaran. Serta peserta didik akan nyaman dalam 

mengikuti kegiatan yang diberikan oleh guru. 
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Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting 

dalam suatu lembaga. Ditinjau dari segi sarana dan prasarana yang 

ada di TK Dharma Wanita Persatuan Serdang sudah cukup 

memadai.
91

 Dengan kelengkapan sarana dan prasarana akan 

menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan anak akan 

merasa nyaman, aman, dan bahagia, sehingga akan mempermudah 

guru untuk melatih kemandirian anak. 

b. Faktor penghambat dalam melatih kemandirian anak 

1) Orang tua yang overprotektif dan kurangnya kesadaran terhadap 

kemandirian anak 

Sikap overprotektif yakni sikap orang tua yang terlalu 

memanjakan anak dan selalu khawatir dengan apa yang akan 

dilakukan oleh anak. Orang tua sangat berperan penting dalam 

pembentukan sikap kemandirian anak. Apabila seorang anak yang 

dilatih kemandiriannya sejak dini, saat mereka terjun kelingkungan 

masyarakat dan sekolah anak sudah mempunyai sikap yang mandiri 

untuk berbaur dengan teman sejawatnya. Namun, jika seorang anak 

tidak dilatih untuk mandiri atau terlalu di manjakan, maka anak akan 

tumbuh menjadi anak yang manja dan penakut. 

Kurangnya kesadaran orang tua terhadap kemandirian anak 

akan menghambat perkembangan anak, karena orang tua hanya 
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menuntut untuk anaknya dapat mengerti huruf dan angka, setelah 

lulus dari TK anak dapat membaca dan menghitung. Kesadaran 

dalam melatih kemandirian dianggap tidak terlalu penting. 

2) Jumlah guru yang tidak seimbang 

Jumlah guru yang seimbang akan mudah untuk 

memperhatikan peserta didik satu persatu. Namun yang ditemukan di 

kelompok B3 jumlah guru tidak seimbang dengan 19 peserta didik 

dan 1 guru. Sehingga guru harus ekstra memperhatikan setiap 

perkembangan peserta didik satu persatu, agar tidak ada peserta didik 

yang merasa diacuhkan oleh guru. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan deskripsi di atas serta bedasarkan hasil observasi dan 

wawancara penulis terhadap proses pembelajaran di TK Dharma Wanita 

Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. Dapat penulis 

ungkapkan bahwa dalam rangka melatih kemandirian anak usia dini sangatlah 

penting di stimulus sejak dini melalui kegiatan pembelajaran yang menarik. Pada 

hakikatnya pembelajaran anak usia dini lebih mengutamakan bermain sambil 

belajar dan belajar sambil bermain yang berorientasi pada perkembangan dan 

pertumbuhan anak sehingga memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif, 

bebas dan kreatif dalam melakukan berbagai kegiatan. 

Bermain merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi perkembangan 

anak usia dini dalam mengembangkan perkembangan anak baik itu spiritual, 



74 
 

kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosional, dan seni secara 

optimal.Sebegitu pentingnya bermain bagi anak dalam perkembangannya 

sehingga tidak bisa diabaikan dan dipisahkan dari anak sebagai satu kesatuan dari 

pertumbuhan dan perkembangan anak karena dunia anak adalah dunia bermain. 

Begitu juga dengan perkembangan kemandirian anak, sangat berpengaruh 

penting dalam diri anak untuk menjadi anak yang mandiri yang bisa melakukan 

kegiatan dengan sendiri di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. 

Jika melihat dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan 

terkait dengan perkembangan kemandirian anak di Kelompok B3 TK Dharma 

Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

Bahwa upaya guru dalam melatih kemandirian anak dalam proses pembelajaran 

tidak hanya peserta didik mengikuti apa yang diajarkan, namun harus diyakini 

bahwa sikap mandiri benar-benar bermanfaat untuk dirinya. 

Diane Trister Dogde mengemukakan bahwa “kemandirian anak usia dini 

dapat dilihat dari pembiasaan perilaku kemampuan anak dalam kemampuan fisik 

(melakukan aktivitas sendiri), pandai bergaul (bersosialisasi), mau berbagai 

(berempati), dan mampu mengambil keputusan sendiri dengan tindakan (percaya 

diri)”.
92

 

Dalam penelitian ini upaya yang dilakukan oleh guru untuk melatih 

kemandirian anak yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara 
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bahwa guru sudah baik dalam menyusun strategi pembelajaran yang menarik, 

menciptakan suasana belajar yang kondusif, mengintegrasikan kegiatan 

pembelajaran dengan sikap kemandirian anak, serta guru sudah memberikan 

contoh yang baik dalam menstimulus kemadirian anak. 

Ibu Maulida selaku guru kelompok B3 menjelaskan bahwa menstimulus 

perkembangan anak di sekolah adalah tugas seorang guru, maka dari itu saya 

sekalu guru TK harus mempunyai beberapa strategi untuk melatih kemandirian 

anak, menciptakan suasana yang menarik, selalu mengintegrasikan setiap 

kegiatan dengan sikap kemandirian anak, serta saya sebagai guru harus selalu 

mencontohkan kegiatan kemandirian kepada anak. 

Selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat guru dalam melatih 

kemandirian anak. Faktor pendukung guru sudah mempelajari kurikulum dengan 

baik, semangat dan kesadaran guru sangat tinggi untuk mendidik, membimbing 

dan mengasuh peserta didik dengan memberikan kegiatan yang menarik tidak 

membuat anak bosan, serta sarana dan prasarana yang memadai sangat 

membantu guru untuk mengembangkan aspek perkembangan anak serta melatih 

kemandirian anak dan membuat kelas menjadi kondusif. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah dari lingkungan keluarga yaitu orang tua yang 

overprotektif atau terlalu memanjakan anak, sehingga kemandirian anak sulit 

untuk berkembang, dan dengan kurangnya guru di dalam kelas juga menjadi 

faktor penghambat karena guru harus ekstra memperhatikan perkembangan 

peserta didik satu persatu. 
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Berdasarkan dengan uraian tersebut dan merujuk dari wawancara pada 

guru TK Dharma Wanita Persatuan Serdang bahwa karakteristik anak yang 

mandiri yaitu anak yang dapat melakukan aktivitas sendiri (pergi ketoilet, makan 

dan minum sendiri, memakai dan melepas sepatu, memakai baju, merapikan 

peralatan makan dan alat permainan, menggosok gigi, mencuci tangan dan lain-

lain), mampu bersosialisai (pandai bergaul, bermain dengan teman) dapat 

berempati (suka menolong dan membantu teman, mau berbagi dengan teman), 

dan dapat membuat keputusan dengan rasa percaya diri (mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas, dapat memecahkan masalah). Apabila hal tersebut sudah 

terelisasikan terhadapat peserta didik maka dengan demikian dapat dikatakan 

anak sudah mandiri. 

Dengan demikian, sebagai temuan penelitian dilapangan menjukkan 

bahwa peserta didik sangat antusias mengikuti kegiatan guru dengan senang, 

gembira dan tidak merasa terbebani dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir  

peserta didik mengikutinya dengan baik. Berdasarkan teori yang penulis 

dapatkan upaya yang dilakukan oleh pendidik TK Dharma Wanita Persatuan 

Serdang tersebut sudah baik, sehingga dapat dikatan bahwasannya upaya guru 

melatih kemandirian anak sudah maksimal. 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa upaya guru dapat meningkatkan kemampuan kemandirian anak 

secara menyeluruh, sehingga peserta didik dapat menjadi anak yang mandiri 

yaitu anak yang dapat melakukan aktivitas sendiri, mampu bersosialisasi, 

menunjukkan rasa empati, dan dapat mengambil keputusan dengan tindakan. 

Sebelum melaksanakan kegiatan guru selalu mempersiapkan RPPH (Rencana 

Pelaksanaan Pembalajaran Harian). 

Upaya guru selalu membuat strategi serta mengintegrasikan pembelajaran 

kemandirian dengan aktivitas belajar anak, menciptakan suasana belajar yang 

kondusif  dan menarik, serta guru selalu memberikan contoh yang kongrit pada 

setiap kegiatan. Dan kurikulum yang berada di TK sangat membantu dalam 

pelaksanaan pembelajaran sebab kurikulum menjadi panduan  untuk  melatih 

kemandirian anak,  semangat dan kesadaran guru sangat tinggi dalam 

menstimulus aspek perkembangan anak termasuk dalam melatih kemandirian. 

Dengan demikian ilmu yang diserap juga akan semakin optimal, peserta 

didik tidak hanya diarahakan untuk menyelesaikan kegiatan yang diberikan oleh 

guru, namun peserta didik juga diarahkan untuk selalu menajaga kebersihan diri 

serta mampu mengendalikan perasaan untuk melakukan hal yang positif. 
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B. Saran 

Setelah mengambil beberapa kesimpulan, penulis ingin memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada pengelola lembaga TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan hendaknya selalu mengawasi proses 

pembelajaran dengan kerjasama dengan pendidik, serta lebih meningkatkan 

mutu pembelajaran baik sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar baik fisik maupun non fisik. 

2. Kepada para guru TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung 

Bintang Lampung Selatan tetap memberikan yang terbaik dalam melatih 

kemandirian anak, sesuai dengan perkembangan anak. 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun demikian penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa dalam pembahasan skripsi ini masih terdapat kekeliruan dan 

kekurangan, oleh sebab itu kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari 

pembaca sangat dinantikan. Atas sumbangsihnya pemikiran para pembaca 

penulis ucapkan terima kasih. 

Akhir kata semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya 

dan pembaca bagi umumnya. Atas segala kekhilafan peneliti mohon maaf kepada 

Allah SWT mohon ampun. 
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Kisi-kisi Observasi terhadap Guru dalam Melatih Kemandirian Anak 

di Kelompok B3 TK Dharma Wanita Perstaun Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang 

Lampung Selatan 

 

 

No. 
UpayaGuru dalam Melatih 

Kemandirian Anak 

Keterangan 

Ya Tidak 

1. Guru mampu dan terampil dalam menyusun berbagai 

strategi pembelajaran 

√  

2. Guru menciptakan Suasana Belajar √  

3. 

Guru mampu mengintegrasikan pembelajaran kemandirian 

dengan aktivitas belajar anak baik dalam suasana di kelas 

dan luar kelas, sehingga anak dapat bekerjasama dan saling 

berkompetisi 

√  

4. 
Guru melihatkan contoh yang konkrit dalam semua hal 

yang diajarkan 

√  
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Kisi-kisi Wawancara dengan Guru Kelompok B3 

TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang 

Lampung Selatan 

 

 

No. Pernyataan Jawaban 

1. Apa yang ibu diketahui tentang 

kemandirian anak? 

 

2. Bagaimana kondisi awal kemandirian anak 

di TK ini? 

 

3. Apakah ibu selalu mempersiapkan RPPH 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Harian) sebelum melaksanakan kegiatan? 

 

4. Bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk 

melatih kemandirian anak? 

 

5. Apa saja yang menjadipendukung dalam 

melatih kemandirian anak? 

 

6. Apa saja hambatan dalam melatih 

kemandirian anak? 

 

7. Bagaimana cara menghadapi hambatan 

yang dialami dalam melatih kemandirian 

anak? 
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Instrumen Observasi terhadap Anak Selama Kegiatan Pembelajaran 

dalam Melatih Kemandirian Anak di Kelompok B3 

TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang 

Lampung Selatan 

 

 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

Sub Indikator 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

Data 

Sikap 

Kemandirian 

1. Mampu 

melakukan 

aktivitas 

sendiri 

1. Merapikan 

peralatan makan 

2. Merapikan alat 

permainan 

3. Sikat gigi 

sesudah makan 

4. Pergi ketoilet 

5. Makan sendiri 

6. Mencuci tangan 

7. Memakai sepatu 

sendiri 

Observasi Anak 

 2. Mampu 

Menunjukkan 

rasa empati 

1. Mau berbagi 

dengan teman 

2. Menolong dan 

membantu 

teman 

  

 3. Mampu 

bersosialisasi 

1. Bermain dengan 

teman 

2. Pandai bergaul 

  

 4. Dapat 

membuat 

keputusan 

sendiri 

1. Dapat 

mengerjakan 

tugas dengan 

sendiri 

2. Dapat 

memecahkan 

masalah 
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Kerangka Dokumentasi di TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan 

 

 

1. Profil Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

2. Daftar Guru Taman Kanak-kanakDharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

3. Daftar Peserta Didik Taman Kanak-kanakDharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

4. Sarana dan Prasarana Taman Kanak-kanakDharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

5. Foto Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Taman Kanak-KanakDharma 

Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

6. Hasil Perkembangan Kemandirian Anak di Taman Kanak-kanan Dharma 

Wanita Persatuan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 
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Data Awal Perkembangan Kemandirian Anak di Kelompok B3 

TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang 

Lampung Selatan 

 

No Nama 
Indikator Pencapaian* Ket 

1 2 3 4 
 

1. Alif BB MB BB BB BB 

2. Azril BSH BSB BSH MB BSH 

3. Azizah BSB BSH BSH BSH BSH 

4. Dela MB BSH BSH MB MB 

5. Denisa MB MB BB BB BB 

6. Fadhlan MB MB BB BB BB 

7. Fahri BB BB BB BB BB 

8. Gita BB MB BB BB BB 

9. Hafidz BSB BSB BSB BSB BSB 

10. Idhlan MB BB MB BB BB 

11. Karin BB BB MB BB BB 

12. Kayle MB BB BB BB BB 

13. Lana BB BB BB BB BB 

14. Lilis BB BB MB MB BB 

15. Nabila MB MB MB MB MB 

16. Nadia MB MB MB MB MB 

17. Revan BB MB BB BB BB 

18. Rizki BB MB BB MB BB 

19. Sastra BB BB BB BB BB 

Sumber: Hasil Data Awal di TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan 

Keterangan* 

1. Mampu melakukan aktivitas sendiri 

2. Mampu menunjukkan rasa empati 

3. Mampu bersosialisasi 

4. Dapat membuat keputusan sendiri 

 

BB : Sebanyak 13 peserta didik 68 % 

MB : Sebanyak 3 peserta didik 16 % 

BSH : Sebanyak 2 peserta didik 11 % 

BSB : Sebanyak 1 peserta didik 5 % 
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Data AkhirPerkembangan Kemandirian Anak di Kelompok B3 

TK Dharma Wanita Persatuan Serdang 

Kecamatan Tanjung Bintang 

Lampung Selatan 

 

No Nama 
Indikator Pencapaian* Ket 

1 2 3 4 
 

1. Alif BSH BSH BSH BSH BSH 

2. Azril BSB BSB BSB BSB BSB 

3. Azizah BSB BSB BSB BSB BSB 

4. Dela BSB BSB BSB BSB BSB 

5. Denisa BSB BSB BSB BSB BSB 

6. Fadhlan BSB BSB BSB BSB BSB 

7. Fahri MB MB MB MB MB 

8. Gita BSB BSB BSB BSB BSB 

9. Hafidz BSB BSB BSB BSB BSB 

10. Idhlan BSB BSB BSB BSB BSB 

11. Karin BSB BSB BSB BSB BSB 

12. Kayle BSB BSB BSB BSB BSB 

13. Lana BSB BSB BSB BSB BSB 

14. Lilis BSB BSB BSB BSB BSB 

15. Nabila BSB BSB BSB BSB BSB 

16. Nadia BSB BSB BSB BSB BSB 

17. Revan BSH BSH BSH BSH BSH 

18. Rizki BSB BSB BSB BSB BSB 

19. Sastra BSB BSB BSB BSB BSB 

Sumber: HasilAkhir di TK Dharma Wanita Persatuan Serdang Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan 

Keterangan* 

1. Mampu melakukan aktivitas sendiri 

2. Mampu menunjukkan rasa empati 

3. Mampu bersosialisasi 

4. Dapat membuat keputusan sendiri 

 

BB : Sebanyak 0 peserta didik 0 % 

MB : Sebanyak 1 peserta didik 5 % 

BSH : Sebanyak 2 peserta didik 11 % 

BSB : Sebanyak 16 Peserta didik 84 % 
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CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN 

DI KELOMPOK B3 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 

SERDANG KECAMATAN TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN 

 

 

Hari/Tanggal  : Selasa/11 Oktober 2016  

Tempat  : Kelompok B3 

Waktu  : 07.30-10.00 WIB 

 

Catatan Deskriptif 

 07.30 Bel berbunyi tanda masuk kelas, peserta didik segera berbaris di 

halaman sekolah untuk melakukan kegiatan pemanasan, yaitu kegiatan meregangkan 

perkembangan fisik motorik kasar seperti menggerakan kepala, bahu, tangan, 

pinggang, dan kaki. Setelah melakukan kegiatan tersebut peserta didik berbaris sesuai 

dengan kerapihan untuk bersalaman dengan semua ibu guru dan segera memasuki 

kelompok masing-masing. 

Setelah memasuki ruangan beserta didik duduk melingkar diatas karpet yang 

sudah disediakan oleh ibu guru. Ibu guru duduk diantara peserta didik dan melakukan 

pembukaan dengan mengucap salam “sebelum kegiatan ibu buka dulu 

Assalamu’alaykum warohmatullahi wabarakaatuh” Perserta didik serentak menjawab 

salam ibu guru “wa’alaykum salam warahmatullahi wabarakaatuh”. 

Setelah itu peserta didik dan guru menyanyikan lagu selamat pagi, lalu 

berdo’a sebelum belajar dan di pimpin oleh guru. Setelah berdo’a peserta didik diajak 

melakukan tepuk tangan dan tepuk fokus, agar peserta didik rileks sebelum 

melaksanakan kegiatan. Setelah itu guru menanyakan kabar para peserta didik “apa 
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kabar hari ini” peserta didik menjawab “Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar”. 

Lalu bu guru mengabsen satu persatu peserta didik dengan menyanyikan lagu “Good 

Morning” lalu peserta didik dipersilahkan untuk duduk rapih. 

Pukul 08.00 peserta didik dipersilakan duduk rapi. Melaksanakan kegiatan 

selanjutnya yaitu mengucap “pancasila, janji taman kanak-kanak, nama-nama hari, 

nama-nama bulan, berhitung 1-10, menyebutkan huruf, rukun iman, rukun islam” 

setelah selasai ibu guru mempersilahkan peserta didik untuk memperhatikan ibu guru 

untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Saat guru mengeluarkan media pembelajaran banyak peserta didik yang 

bertanya, “bunga apa itu bu guru?” ibu guru menjawab “ini bunga hias, teman-teman 

mau bantu bu guru buat bungan hias?” serempak peserta didik menjawab “mau bu 

guru”. 

Pukul 8.30 guru sudah selesai menjelaskan tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan, guru membagi 2 kelompok bermain agar peserta didik tidak berebutan 

saat membuat bunga hias. Satu kelompok membuat bunga hias menggunakan stick es 

cream, dan satu kelompok lagi membuat bunga hias dari bentuk jari jangan yang 

sudah diberi warna, di guntung, di gulung, lalu diberi tangkai menggunakan pipet. 

Setelah selesai melakukan kegiatan, peserta didik dipersilahkan untuk merapikan alat 

bermainnya. 

Pukul 09.00 peserta didik yang sudah selesai melaksanakan kegiatan 

dipersilahkan oleh guru untuk keluar kelas bermain di halaman sekolah dengan 

teman-teman. 
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Pukul 09.30 bel masuk, peserta didik berlarian untuk masuk keruang 

kelompok masing-masing. Setelah itu, peserta didik duduk melingkar dengan rapi. 

Ibu guru memimpin do’a sebelum makan. “mari teman-teman kita berdo’a 

sebelum makan iya” peserta didik menjawab “iya bu guru”. Sebelum berdo’a peserta 

didik menyanyikan lagu cuci tangan terlebih dahulu. Setelah selesai bernyanyi, lalu 

berdo’a sebelum makan, mencuci tangan dengan cara mengantri melatih kedisiplinan. 

Ibu guru selalu menjelaskan “kalau sudah selesai makan, wadah bekalnya 

dibereskan kembali masukan kedalam tas di lanjutkan denga sikat gigi iya” peserta 

didik menjawab dengan serempak “iya bu guru”. 

Pukul 10.00 peserta didik dipersilahkan untuk duduk kembali melingkar, bu 

guru melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdo’a sebelum pulang, 

bernyanyi, dan memberikan pesan-pesan kepada peserta didik. Semua sudah selesai 

peserta didik di persilahkan untuk berbaris, laki-laki berbaris sebelah kiri dan 

perempuan berbaris sebelah kanan. Peserta didik bersalaman sambil mengucap salam, 

dan keluar kelas dan segera memakai sepatu sendiri. Guru mengawasi peserta didik 

diluar sebelum dijemput oleh orang tua atau keluarga dari peserta didik. 

Kekurangannya: masih ada beberapa peserta didik yang memerlukan 

bimbingan saat membuka bekal dan mengerjakan kegiatan, ada pula peserta didik 

yang sibuk dengan dunianya sendiri, masih terdapat peserta didik yang tidak 

memperhatikan ibu guru saat menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan, saat 

mengerjakan kegiatan ada yang belum bertanggung jawab (tidak menyelesaikan 

kegiatan). 
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CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN 

DI KELOMPOK B3 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 

SERDANG KECAMATAN TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN 

 

 

Hari/Tanggal  : Kamis/20 Oktober 2016  

Tempat  : Kelompok B3 

Waktu  : 07.30-10.00 WIB 

 

Catatan Deskriptif 

 07.30 Bel berbunyi tanda masuk kelas, peserta didik segera berbaris di 

halaman sekolah untuk melakukan kegiatan pemanasan, yaitu kegiatan meregangkan 

perkembangan fisik motorik kasar seperti menggerakan kepala, bahu, tangan, 

pinggang, dan kaki. Setelah melakukan kegiatan tersebut peserta didik berbaris sesuai 

dengan kerapihan untuk bersalaman dengan semua ibu guru dan segera memasuki 

kelompok masing-masing. 

Setelah memasuki ruangan beserta didik duduk melingkar diatas karpet yang 

sudah disediakan oleh ibu guru. Ibu guru duduk diantara peserta didik dan melakukan 

pembukaan dengan mengucap salam “sebelum kegiatan ibu buka dulu 

Assalamu’alaykum warohmatullahi wabarakaatuh” 

Perserta didik serentak menjawab salam ibu guru “wa’alaykum salam 

warahmatullahi wabarakaatuh”. 

Setelah itu peserta didik dan guru menyanyikan lagu selamat pagi, lalu 

berdo’a sebelum belajar dan di pimpin oleh guru. Setelah berdoa’a peserta didik 
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diajak melakukan tepuk tangan dan tepuk fokus, agar peserta didik rileks sebelum 

melaksanakan kegiatan. 

Setelah itu guru menanyakan kabar para peserta didik “apa kabar hari ini” 

peserta didik menjawab “Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar”. 

Guru melanjutkan percakapan kepada peserta didik yang berhubungan dengan 

kegiatan anak sebelum berangkat kesekolah. Dan menyanyikan beberapa lagu seperti 

“lagu mars TK Dharma Wanita, macam-macam tepuk, dan lain-lain”. 

Lalu bu guru mengabsen satu persatu peserta didik dengan menyanyikan lagu 

“Good Morning” lalu peserta didik dipersilahkan untuk duduk rapih. 

Pukul 08.00 peserta didik dipersilakan duduk rapi. Melaksanakan kegiatan 

selanjutnya yaitu mengucap “pancasila, janji taman kanak-kanak, nama-nama hari, 

nama-nama bulan, berhitung 1-10 menggunakan bahasa indosesia dan bahasa inggris 

setelah itu menyanyikan nama-nama angka, menyebutkan nama-nama huruf, rukun 

iman, rukun islam” setelah selasai ibu guru mempersilahkan peserta didik untuk 

menghadap ke papan tulis dengan menanyakan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ibu 

guru melanjutkan percakapan tentang tema dan sub tema yang akan diberikan kepada 

peserta didik. 

Ibu guru “coba sebutkan binatang yang hidupnya di udara?” peserta didik 

berebutan menjawab “burung, kupu-kupu, capung” dan lain-lain. 

Guru bertanya lagi “ bintang yang hidupnya di air apa saja?” peserta didik pun 

kembali menjawab “ikan, udang, kura-kura, cumi” dan lain-lain. 
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Terakhir bu guru bertanya bintang apa yang ada pada gambar yang ibu 

pegang, peserta didik menjawab dengan serempak “gajah” hidupnya dimana? Peserta 

didik menjawab di darat. Setelah itu, guru melakukan percakapan tentang gajah dan 

memberikan contoh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. 

Pukul 08.30 satu persatu peserta didik di panggil oleh guru menuju meja 

kelompok untuk melaksanakan kegiatan yang sudah disediakan oleh guru serta di 

bagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama melaksanakan kegiatan meniru 

dan mencari huruf gajah, kelompok kedua menjiplak bentuk gajah menggunakan 

spidol, kelompok yang ketiga diberi kegiatan mewarnai bentuk gambar gajah. Setelah 

selesai melaksanakan kegaiatan di masing-masing kelompok peserta didik 

dipersilahkan untuk berpindah tempat kekelompok yang lain untuk melaksanakan 

tugas yang lainnya sampai selesai. 

Pukul 09.00 peserta didik yang sudah selesai melaksanakan kegiatan 

dipersilahkan oleh guru untuk keluar kelas bermain di halaman sekolah dengan 

teman-teman. 

Pukul 09.30 bel masuk, peserta didik berlarian untuk masuk keruang 

kelompok masing-masing. Setelah itu, peserta didik duduk melingkar dengan rapi. 

Ibu guru memimpin do’a sebelum makan. “mari teman-teman kita berdo’a 

sebelum makan iya” peserta didik menjawab “iya bu guru” dengan serempak. 

Setelah selesai berdo’a peserta didik mencuci tangan dengan cara mengantri 

melatih kedisiplinan anak. Setelah itu peserta didik makan bersama-sama. 



93 
 

Ibu guru selalu menjelaskan “kalau sudah selesai makan, wadahnya 

dibereskan kembali masukan kedalam tas di lanjutkan denga sikat gigi iya” peserta 

didik menjawab dengan serempak “iya bu guru”. 

Pukul 10.00 peserta didik dipersilahkan untuk duduk kembali melingkar, bu 

guru melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdo’a sebelum pulang, 

bernyanyi, dan memberikan pesan-pesan kepada peserta didik. Semua sudah selesai 

peserta didik di persilahkan untuk berbaris, laki-laki berbaris sebelah kiri dan 

perempuan berbaris sebelah kanan. Peserta didik bersalaman dengan guru sambil 

mengucap salam, dan keluar kelas dan segera memakai sepatu sendiri. Guru 

mengawasi peserta didik diluar sebelum dijemput oleh orang tua atau keluarga dari 

peserta didik. 

Kekurangannya: masih ada beberapa peserta didik yang sibuk dengan 

dunianya sendiri, masih terdapat juga peserta didik yang tidak terlalu memperhatikan 

ibu guru saat menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Kelebihannya: peserta didik sudah mempunyai rasa tanggung jawab terhadap 

kegiatannya masing-masing, mengikuti peraturan yang berlaku, mampu 

mengendalikan diri saat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh guru, 

seperti saat sikat gigi, melaksnakan kegiatan pembelajaran, mengantri saat cuci 

tangan, membereskan peralatan makanan dengan rapi, mampu memakai sepatu 

sendiri, dan bersosialisasi dengan teman-teman saat bermain. 
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CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN 

DI KELOMPOK B3 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 

SERDANG KECAMATAN TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN 

 

Hari/Tanggal  : Sabtu/29 Oktober 2016 

Tempat  : Kelompok B3 

Waktu  : 07.30-10.00 WIB 

 

Catatan Deskriptif 

 07.30 Bel berbunyi tanda masuk kelas, peserta didik segera berbaris di 

halaman sekolah untuk melakukan kegiatan pemanasan, yaitu kegiatan meregangkan 

perkembangan fisik motorik kasar seperti menggerakan kepala, bahu, tangan, 

pinggang, dan kaki. Setelah melakukan kegiatan tersebut peserta didik berbaris sesuai 

dengan kerapihan untuk bersalaman dengan semua ibu guru dan segera memasuki 

kelompok masing-masing. 

Setelah memasuki ruangan peserta didik kelompok B3 diajak bermain oleh 

guru untuk meregangkan kembali motorik kasarnya dengan bernyanyi yang 

menggerakan seluruh tubuhnya. 

Ibu guru lalu menyiapkan “bersiap” perserta didik serentak menjawab 

“bersiap” sambil berdiri dengan rapi. 

Ibu guru mempersilahkan peserta didik untuk duduk melingkar diatas karpet 

yang sudah disediakan oleh ibu guru. Ibu guru duduk diantara peserta didik dan 

melakukan pembukaan dengan mengucap salam “sebelum kegiatan dimulai ibu buka 

dulu Assalamu’alaykum warohmatullahi wabarakaatuh” 
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Perserta didik serentak menjawab salam ibu guru “wa’alaykum salam 

warahmatullahi wabarakaatuh”. 

Setelah itu peserta didik dan guru menyanyikan lagu selamat pagi, lalu 

berdo’a sebelum belajar dan di pimpin oleh guru. “tangan keatas turun kebawah mari 

kawan-lawan kita berdo’a sebelum belajar” dengan serempak peserta didik berdo’a 

dengan baik. 

Setelah itu guru menanyakan kabar para peserta didik “apa kabar hari ini” 

peserta didik menjawab “Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar”. 

Lalu bu guru mengabsen satu persatu peserta didik dengan menyanyikan lagu 

“Good Morning” peserta didik menjawab “just fine” satu persatu saat namanya 

disebutkan. 

Sesudah selesai mengabsen ibu guru menayakan “siapa yang tau hari ini hari 

apa?” peserta didik menjawab “hari sabtu bu” lanjut “hari ini bulan apa?” peserta 

didik menjawab “oktober” “iya serang bulan oktober” lanjut “tanggal berapa 

sekarang?” “tanggal 29 bu guru” ada juga yang menjawab tidak sesuai dengan 

tanggal hari itu, selanjunya guru memberikan apresiasi kepada peserta didik dengan 

bertepuk tangan. Dan guru lebih mempertegas kembali dengan mengatakan “iya hari 

ini hari sabtu tanggal 29 bulan oktober tahun 2016”. 

Guru melanjutkan percapakan dengan bertanya “coba siapa teman kita yang 

tidak masuk hari ini” peserta didik pun menjawab “Danar”. 

Guru bertanya kembali “teman-teman hari ini mau bermain tidak dengan bu 

guru?” peserta didik dengan serempak menjawab “mauuuu, dan bertanya kita hari ini 
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bermain apa bu?” hari ini kita akan mengenal binatang yang hidup di air, “siapa yang 

tau bintang apa yang hidupnya di air?” peserta didik menjawab “ikan (lele, hiu, 

gurame), kepiting, udang, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain”. 

Dan menjelaskan tentang binatang yang akan menjadi topik pada kegiatan hari 

ini, yaitu ikan. Guru bercakap-cakap tentang ikan dan bertanya kepada peserta didik 

“ikan itu makanannya apa iya?” peserta didik menjawab “pur, nasi, air”. Guru 

melanjutkan kembali menerangkan tentang ikan sehat bagi tubuh kita, harus sayang 

kepada makhluk ciptaan Allah kepada peserta didik. 

Setelah itu, guru memberi contoh kegiatan yang akan diberikan kepada peserta 

didik. Yaitu, menempel bentuk ikan dari kardus dan flanel, mewarnai bentuk ikan, 

menggambar bentuk ikan, dan mengecap huruf ikan. 

Pukul 08.30 peserta didik di panggil oleh guru menuju meja kelompok untuk 

melaksanakan kegiatan yang sudah disediakan oleh guru serta di bagi menjadi tiga 

kelompok. Kelompok yang pertama kegiatan menempel bentuk ikan dari kain flanel, 

kelompok kedua mewarnai bentuk ikan, dan kelompok ketiga menggambar dan 

mengecap huruf ikan. Setelah selesai melaksanakan kegaiatan di masing-masing 

kelompok peserta didik dipersilahkan untuk berpindah tempat kekelompok yang lain 

untuk melaksanakan tugas yang lainnya sampai kegiatan selesai. 

Setelah semua selesai peserta didik dipersilahkan untuk membuat lingkaran 

dan bermain menyebutkan macam-macam binatang dan dimana bintang itu hidup, 

benyanyi dengan bergembira. Setelah itu satu persatu peserta didik dipersilahkan 

untuk keluar bermain dihalaman sekolah. 
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Pukul 09.30 bel masuk, peserta didik berlarian untuk masuk keruang 

kelompok masing-masing. Setelah itu, peserta didik duduk melingkar dengan rapi. 

Ibu guru memimpin do’a sebelum makan. “mari kawan-kawan kita berdo’a 

sebelum makan iya” peserta didik menjawab “iya bu guru” dengan serempak. 

Setelah selesai berdo’a peserta didik mencuci tangan dengan cara mengantri 

melatih kedisiplinan anak. Setelah itu peserta didik makan bersama-sama. 

Ibu guru selalu menjelaskan “kalau sudah selesai makan, bekalnya dibereskan 

kembali masukan kedalam tas di lanjutkan dengan sikat gigi iya” peserta didik 

menjawab dengan serempak “iya bu guru”. 

Pukul 10.00 peserta didik dipersilahkan untuk duduk kembali melingkar, bu 

guru melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdo’a sebelum pulang, 

bernyanyi, dan memberikan pesan-pesan kepada peserta didik. Semua sudah selesai 

peserta didik di persilahkan untuk berbaris, laki-laki berbaris sebelah kiri dan 

perempuan berbaris sebelah kanan. Peserta didik bersalaman dengan guru sambil 

mengucap salam, dan keluar kelas dan segera memakai sepatu sendiri. Guru 

mengawasi peserta didik diluar sebelum dijemput oleh orang tua atau keluarga dari 

peserta didik. 

Hasil dari pertemuan ini, bahwa peserta didik sudah mulai mandiri dalam 

melakukan kegiatan, baik itu dalam melaksanakan tugas, pergi ketoilet, memakai 

sepatu sendiri, menggososk gigi sesudah makan, mengendalikan perasaan (mengantri 

saat mencuci tangan) dan sikap kemandirian lainnya. 
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CATATAN LAPANGAN PROSES PEMBELAJARAN 

DI KELOMPOK B3 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 

SERDANG KECAMATAN TANJUNG BINTANG LAMPUNG SELATAN 

 

Hari/Tanggal  : Selasa/01 November 2016 

Tempat  : Kelompok B3 

Waktu  : 07.30-10.00 WIB 

 

Catatan Deskriptif 

 07.30 Bel berbunyi tanda masuk kelas, peserta didik segera berbaris di 

halaman sekolah untuk melakukan kegiatan pemanasan, yaitu kegiatan meregangkan 

perkembangan fisik motorik kasar seperti menggerakan kepala, bahu, tangan, 

pinggang, dan kaki. Setelah melakukan kegiatan tersebut peserta didik berbaris sesuai 

dengan kerapihan untuk bersalaman dengan semua ibu guru dan segera memasuki 

kelompok masing-masing. 

Setelah memasuki ruangan peserta didik kelompok B3 diajak bermain oleh 

guru untuk meregangkan kembali motorik kasarnya dengan bernyanyi yang 

menggerakan seluruh tubuhnya. 

Ibu guru lalu menyiapkan “bersiap” perserta didik serentak menjawab 

“bersiap” sambil berdiri dengan rapi. 

Ibu guru mempersilahkan peserta didik untuk duduk melingkar diatas karpet 

yang sudah disediakan oleh ibu guru. Ibu guru duduk diantara peserta didik dan 

melakukan pembukaan dengan mengucap salam “sebelum kegiatan dimulai ibu buka 

dulu Assalamu’alaykum warohmatullahi wabarakaatuh” 
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Perserta didik serentak menjawab salam ibu guru “wa’alaykum salam 

warahmatullahi wabarakaatuh”. 

Setelah itu peserta didik dan guru menyanyikan lagu selamat pagi, lalu 

berdo’a sebelum belajar dan di pimpin oleh guru. “tangan keatas turun kebawah mari 

kawan-lawan kita berdo’a sebelum belajar” dengan serempak peserta didik berdo’a 

dengan baik. 

Setelah itu guru menanyakan kabar para peserta didik “apa kabar hari ini” 

peserta didik menjawab “Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar”. 

Lalu bu guru mengabsen satu persatu peserta didik dengan menyanyikan lagu 

“Good Morning” peserta didik menjawab “just fine” satu persatu saat namanya 

disebutkan. 

Sesudah selesai mengabsen ibu guru menayakan “siapa yang tau hari ini hari 

apa?” peserta didik menjawab “hari selasa bu” lanjut “hari ini bulan apa?” peserta 

didik menjawab “november” “iya serang bulan november” lanjut “tanggal berapa 

sekarang?” “tanggal 1 bu guru” selanjunya guru memberikan apresiasi kepada peserta 

didik dengan bertepuk tangan. Dan guru lebih mempertegas kembali dengan 

mengatakan “iya hari ini hari selasa tanggal 1 bulan november tahun 2016”. 

Guru melanjutkan percapakan dengan bertanya “coba siapa teman kita yang 

tidak masuk hari ini” peserta didik pun menjawab “Danar, Azril, dan Satria”. 

Guru bertanya kembali “teman-teman hari ini mau bermain tidak dengan bu 

guru?” peserta didik dengan serempak menjawab “mauuuu” dan bertanya tentang 
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“binatang apa yang bisa terbang?” peserta didik menjawab “kupu-kupu, capung, 

burung, nyamuk” “mereka bisa terbang karena mereka mempunyai sayap”. 

Dan menjelaskan tentang binatang yang akan menjadi topik pada kegiatan hari 

ini, yaitu capung. Guru bercakap-cakap tentang capung dan bertanya kepada peserta 

didik “dimana teman-teman melihat capung?” peserta didik menjawab “dilangit, di 

sawah, di daun, di padi, dan di pohon. Guru melanjutkan kembali menerangkan 

tentang capung kepada peserta didik. 

Guru menggambarkan bentuk capung di papan tulis, peserta didik 

dipersilahkan untuk menyebutkan apa saja huruf capung dan menghitung ada berapa 

huruf capung peserta didik menghitung “1, 2, 3, 4, 5, 6” “iya huruf capung ada enam 

(6)”. Sebelum melakukan kegiatan permainan guru mempunyai peraturan dan peserta 

didik menyebutkan satu persatu “tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngobrol, tidak 

boleh ganggu temannya”. Guru menjelaskan kembali peraturan tersebut agar peserta 

didik disiplin dan tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat bersama-sama. 

Setelah itu guru memberikan contoh satu persatu kepada peserta didik, 

kegiatan apa saja yang akan dilaksakan oleh peserta didik. 

Pukul 08.30 peserta didik di panggil oleh guru menuju meja kelompok untuk 

melaksanakan kegiatan yang sudah disediakan oleh guru serta di bagi menjadi dua 

kelompok. Kelompok yang pertama laki-laki dengan kegiatan menempel bentuk 

capung menggunakan stik es cream dan kertas origami dan kegiatan di kelompok 

kedua yaitu perempuan membuat bentuk capung menggunakan kertas origami dengan 

cara digulung-gulung, serta meniru huruf capung. Setelah selesai melaksanakan 



101 
 

kegaiatan di masing-masing kelompok peserta didik dipersilahkan untuk berpindah 

tempat kekelompok yang lain untuk melaksanakan tugas yang lainnya sampai 

kegiatan selesai. 

Setelah semua selesai peserta didik dipersilahkan untuk membuat lingkaran 

dan bermain menyebutkan macam-macam binatang dan dimana bintang itu hidup, 

benyanyi dengan bergembira. Setelah itu satu persatu peserta didik dipersilahkan 

untuk keluar bermain dihalaman sekolah. 

Pukul 09.30 bel masuk, peserta didik berlarian untuk masuk keruang 

kelompok masing-masing. Setelah itu, peserta didik duduk melingkar dengan rapi. 

Ibu guru memimpin do’a sebelum makan. “mari kawan-kawan kita berdo’a 

sebelum makan iya” peserta didik menjawab “iya bu guru” dengan serempak. 

Setelah selesai berdo’a peserta didik mencuci tangan dengan cara mengantri 

melatih kedisiplinan anak. Setelah itu peserta didik makan bersama-sama. 

Ibu guru selalu menjelaskan “kalau sudah selesai makan, bekalnya dibereskan 

kembali masukan kedalam tas di lanjutkan dengan sikat gigi iya” peserta didik 

menjawab dengan serempak “iya bu guru”. 

Pukul 10.00 peserta didik dipersilahkan untuk duduk kembali melingkar, bu 

guru melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdo’a sebelum pulang, 

bernyanyi, dan memberikan pesan-pesan kepada peserta didik. Semua sudah selesai 

peserta didik di persilahkan untuk berbaris, laki-laki berbaris sebelah kiri dan 

perempuan berbaris sebelah kanan. Peserta didik bersalaman dengan guru sambil 

mengucap salam, dan keluar kelas dan segera memakai sepatu sendiri. Guru 
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mengawasi peserta didik diluar sebelum dijemput oleh orang tua atau keluarga dari 

peserta didik. 

Ketercapaian keberhasilan pada pertemuan kedua ini sangat memuaskan, 

peserta didik berkembang secara optimal. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

melatih kemandirian anak melalui pelaksanaan kegiatan permainan yang menarik 

membuat peserta didik tidak merasa terbebani, sehingga peserta didik melaksanakan 

kegiatannya dengan senang dan gembira. Peserta didik sangat gigih dan mampu 

mengendalikan diri saat melaksanakan kegiatan bermain. 

Merapikan alat makan, memakai sepatu, sikat gigi, sudah optimal dan tidak 

lupa peserta didik sangat bersahabat walau terkadang ada beberapa yang suka 

menjaili temannya namun hanya sebentar setelah itu bermain bersama kembali. 

Mengikuti peraturan permainan di dalam kelas. Kami sebagai guru juga sangat 

senang ketika melihat perkembangan kemandirian anak sangat baik seperti ini. 

Keberhasilan peserta didik mencapai 84% sudah berkembang sangat baik, 

11% berkembang sesuai harapan, 5% mulai berkembang, dan 0% belum berkembang. 

Jadi bisa dikatakan pada pertemuan kedua catatan lapangan membahas tentang 

binatang yang hidupnya di udara (capung), yang berhubungan dengan upaya guru 

dalam melatih kemandirian anak berkembang sangat baik dan memuaskan. 

 

 

 



103 
 

Kegiatan Awal Melatih Kemandirian Anak 
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Kegiatan Melatih Kemandirian Anak 
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