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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI METODE PEMBIASAAN DALAM PEMBENTUKAN 

KARAKTER ANAK USIA DINI DI TK BHAKTI II ARRUSYDAH 

KEDAMAIAN BANDAR LAMPUNG 

 Oleh :  

Lusi Vifi Septiani 

  

 Pendidikan karakter merupakan fondasi yang sangat penting bagi sebuah 

bangsa, dan jika hal itu telah tertanam serta terpatri dengan baik dalam diri setiap 

insan sejak dini, hal tersebut merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa 

untuk menjalani proses selanjutnya. Sebagaimana dilihat di Tk Bhakti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung yang mana pendidikan karakter peserta didiknya belum 

berkembang secara optimal. Melihat betapa pentingnya pendidikan karakter tersebut 

dapat dikembangkan oleh guru dengan cara mengenalkan pendidikan karakter yang 

diterapkan melalui metode pembiasaan dalam kegiatan sehari hari. Dengan demikian 

penulis merumuskan penelitian ini dengan judul : Implementasi metode Pembiasaan 

dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di Tk Bhakti II Arrusydah Kedamaian 

Bandar Lampung ?” Tujuan dalam  penelitian ini Untuk mengetahui proses dari 

implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan karakter anak usia dini di TK 

Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung, sehingga bisa dijadikan contoh 

atau acuan untuk sekolah lainnya dalam pendidikan karakter.  

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, 

menganalisis data berdasarkan fakta tertulis  dan memaparkannya dengan menjadikan 

1 orang guru kelas B1 sebagai subjek/sumber data. Kemudian digunakan Alat 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi,  

Berdasarkan penelitian ini dapat penulis termukan bahwa guru dalam 

membentukan karakter anak melalui pembiasaan berperilaku baik yaitu melalui 

:kegiatan rutin/pembiasaan yang digunakan terjadwal, spontan/pembiasaan tidak 

terjadwal dalam khusus, dan keteladanan, yaitu dalam bentuk sehari-hari. Guru 

melakukan latihan pembiasaan dalam membentuk karakter anak mengacu pada 

peraturan pemerintah tentang tentang standar pendidikan anak usia dini, yang 

diajarkan terus menerus hingga terbentuklah kebiasaan baik yang menetap pada diri 

anak. Dengan mengacu pada indikator perkembangan perilaku baik di Taman Kanak 

Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung sehingga dapat membentuk 

karakter anak dengan sangat baik sesuai aspek dan usia yang dapat terlihat melalui 

kegiatan sehari hari disekolah. 

Kata Kunci : Metode Pembiasan, Pembentukan Karakter, Anak Usia Dini 







v 

 

MOTTO 

                        

                

Artinya :  Dan Allah telah mengeluarkankan kamu dari perut ibu-ibu  kamu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia  memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur  ”. (Q.S An 

Nahl : 78).
1
 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  ( Jakarta : Cv Putra Sejati 

Raya, 2003), h. 413. 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia melupakan 

pendidikan karakter, sehingga banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan 

ketika anak memasuki usia remaja atau usia selanjutnya melakukan tindakan 

kekerasan dan melanggar norma norma yang telah ditetapkan. Padahal, pembentukan 

karakter yang baik telah menjadi isu sentral dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh 

keluarga, sekolah, masyarakat, serta negara. 

Menurut pakar pendidikan Arif Rahman, seperti dikutip dalam buku 

pendidikan karakter berbasis karakter Al-Qur’an, sampai saat ini masih ada yang 

keliru dalam dunia pendidikan di tanah air. Menurutnya titik berat pendidikan masih 

lebih banyak pada masalah kognitif saja tanpa mengabaikan terhadap aspek lainnya. 

Penentu terhadap kelulusan sekolah pun masih lebih banyak pada prestasi akademik 

dan kurang memperhitungkan terhadap karakter dan budi pekerti peserta didik.
1
 

 Pendidikan karakter pada dasarnya saat ini merupakan topik yang sangat 

penting diperbincangkan dikalangan pendidikan. Pendidikan karakter diyakini 

sebagai aspek penting dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM), karena turut 

menentukan kemajuan suatu bangsa. Sedangkan hadist nabi yang diriwayatkan oleh 

imam bukhori yang menyatakan bahwa : 

                                                             
1
 Amri Syafri Dan Ulil, Pendidikan Karakter Berbasis Al Qur’an (Jakarta :Rajawali Pers, 

2012), h.1 



2 

 

َا بُِعْثُت ِِلََُتَِّم َمَكارَِم ْاَِلخْ  اََل ِِ َعْن َماِلِك اْبِن أََنٍس اَنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهلِل َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَّنَّ
 )رواه البخارى(

Artinya: dari malik bin anas, Rasullulah SAW bersabda “ sesungguhnya aku diutus 

hanya untuk menyempurnakan ahlak”(HR.Bukhori)
2
 

 

 Dari penjelasan hadist diatas bahwasannya nabi muhamad SAW diutus untuk 

menyempurnakan ahlak artinya Pendidikan karakter merupakan dinamika 

pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk 

mengadakan internalisasi nilai nilai kebaikan . Dinamika ini membuat pertumbuhan 

individu semakin utuh, unsur unsur ini menjadi dimensi yang menjiwai proses 

formasi setiap individu.  

 Sebagaimana firman allah dalam surat At-Tin ayat 4-6. 

                         

                

 

 Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik 

baiknya kemudian kami kembalikan kepada dia ketempat yang serendah rendahnya 

(neraka), kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka 

bagi mereka pahala yang tiada putus putusnya.
3
 

 

 Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa karakter yang tercantum 

adalah karakter orang orang yang mengerjakan amal shaleh. Karakter inilah yang 

perlu diajarkan kepada para peserta didik agar mereka menjadi manusia yag selalu 

tunduk dan taat kepada ajaran agama dan menjadi orang orang yang berakhak baik. 

                                                             
2
 Imam Bukhori, Shohih Bukhori Juz 3 (Jakarta :Widjaya, 1992),h.225. 

3
 Departemen Agama RI, Ibid, h.903 
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Selain itu agar mereka menjadi manusia yang tangguh dan taat terhadap ajaran ajaran 

yang dianutnya sehingga mereka menjadi ihsan yang sempurna. Karakter masyarakat 

yang berkualitas dan menjadi insan yang sempurna perlu dibentuk dan dibina sejak 

dini. Karena anak usia dini merupakan masa “emas” bagi mengembangkan karakter 

seseorang. 

 Menurut Prof, .Yahya muhaimin dalam sarasehan nasional pengembangan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa mengatakan pendidikan karakter merupakan 

pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini.
4
 

 Ada beberapa bentuk pendidikan karakter yang sangat perlu diajarkan dan 

dibiasakan pada anak sejak dini. Diantaranya adalah sebagai berikut : Religius,Jujur, 

Disiplin, Percaya diri, Peduli, Mandiri, Gigih, Tegas, Bertanggung jawab, Kreatif , 

Bersikap kritis
5
 

 

Dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah salah satu upaya pembinaan yang 

ditunjukan untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang 

pendidikan yang lebih lanjut (pasal 1 butir 4 ).
6
 

Ditinjau dari psikologi perkembangan,  usia pra sekolah merupakan masa 

yang menentukan bagi perkembangan anak pada tahap selanjutnya. pada masa ini, 

                                                             
4
 Masnur Muslich,Pendidikan Karakter, Sinar Grafika offset,2011.hlm. 176 

5
 Hilma Nurla Isna Aunillah.Panduan Menerapkan Pendidikan Kkarakter Disekolah. 

(Jogjakarta: Transmedia.2011).h.47-96 
6
 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, (Bandung:Fokusindo 

Mandiri, 2012).h.4 



4 

 

situasi anak peka untuk menerima rangsang dari luar yang sesuai tahap 

perkembangannya,  maka kemampuan anak akan berkembang optimal, sehingga 

rangsangan melalui keagamaan yang diberikan pada anak dengan tidak mengacuhkan 

tingkat perkembangannya akan sangat bermanfaat bagi anak untuk membentuk 

karakter anak. Zakiah daradjat mengatakan bahwa,  pada umumnya agama seorang 

ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan latihan latihan yang dilaluinya pada 

masa kecilnya dulu. Seorang pada masa kecilnya tidak pernah mendapatkan 

pendidikan agama, maka, pada masa dewasanya nanti ia tidak akan merasakan 

pentingnya agama dalam kehidupannya.
7
 

Seperti yang diyakini oleh Maria Montessori
8
 bahwa pendidikan dimulai sejak 

lahir dan bahwa tahun tahun pertama kehidupan anak merupakan masa masa sangat 

formatif palpenting baik secara fisik maupun mental karena itu janganlah sampai 

disia siakan. Montessori yakin bahwa pada tahun awal seorang anak mempunyai 

periode periode sensitif (sensitif period) selama masa inilah secara khusus mudah 

menerima stimulus stimulus tertentu. Perkembangan mental sangat cepat sehingga 

sering disebut sebagai absorben mind (pikiran anak dapat menyerap) karena 

kemampuan yang besar dalam belajar dan asimilasi secara terus menerus dan tanpa 

sadar dunia yang mengelilinginya.
9
 

                                                             
7
 Zakiah Daradjat, Op.Cit, h.48 

8
 Ibid, h.11  

9
 Elizabeth  G. Hainstock,  Montessori Untuk Anak Prasekolah (Terjm:Hermes),(Pt Pustaka 

Deaprasta,2002) h.10 
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Dengan pengetahuan perkembangan anak pra sekolah yang begitu luar biasa, 

maka diperlukan perencanaan yang menyuruh untuk mengembangkan kemampuan 

anak secara optimal kearah yang positif. kebutuhan akan pengawasan hendaknya 

jangan menjadi pembatasan pengarahan serta pengawasan yang terjebak pada sebuah 

tindakan kekerasan anak, akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan. Biarkan 

anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan fasenya dengan terus dipantau dan 

diperhatikan untuk kemudian diarahkan bila ada tindakannya yang sekiranya tidak 

sesuai, tentunya dengan metode dialogis. dengan cara seperti itu akan menumbuhkan 

sikap anak yang menghargai sebuah proses yang tidak anarkis. 

Pandangan lain juga tentang anak usia dini jika dilihat dari teori 

perkembangan psikososial yang dikembangkan oleh Erick Erikson dan Diane E, 

papalia, dkk mengemukakan bahwa perkembangan psikososial menyangkut aspek 

aspek yang terkait dengan emosi dan tempramen sebagai akibat dari interaksi antara 

anak dengan lingkungan terdekatnya.
10

 Maka dari itu dalam menjalani perkembangan 

psikososialnya anak usia dini perlu perdampingan dengan pendidikan karakter 

melalui pembiasaan nilai nilai kebaikan sehingga membentuk karakter yang baik.  

Pendidikan anak usia dini mempunyai tujuan untuk mengembangkan seluruh 

potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh yang baru 

mengenal dunia, dimana ia belum mengetahui aturan norma, tata krama dan anak 

sedang belajar berkomunikasi serta belajar memahami orang lain. Karena itu, anak 

                                                             
10

 Nirva Diana & Mesiono, Dasar Dasar Penidikan Anak Usia Dini. (Perdana Mulya Sarana, 

Medan.2016),h.281 
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memerlukan bimbingan dalam mengenal fenomena alam dan keterampilan yang 

dibutuhkan sebagai bekal hidup bermasyarakat.interaksi anak dengan orang lain dan 

benda diperlukan agar anak mampu mengembangkan kepribadian, ahlak dan watak 

mulia.
11

 

Anak usia dini memiliki karakteristik tersendiri yaitu : 1). Anak Memiliki 

Sifat Egoisentris. 2). Anak memiliki keingintahuan yang cukup besar.3). Anak adalah 

mahluk sosial. 4). Anak bersifat unik. 5). Anak memiliki imajinasi dan fantasi. 6). 

Anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. 7). Anak paling potensial untuk 

belajar.
12

 

 

Dilihat dari karakteristik anak usia dini Proses penanaman karakter sejak dini 

sangat penting untuk peserta didik, untuk dapat mengenal dan mempelajari nilai nilai 

kebaikan agar  membentuk karakter anak dengan baik,  sehingga tujuan pendidikan 

karakter dapat tercapai secara efektif. Upaya dari pihak sekolah dalam menanamkan 

nilai nilai kebaikan dalam membentuk karakter anak, salah satunya adalah dengan 

menggunakan metode pembiasaan dilingkungan sekolah. Metode pembiasaan 

tersebut dengan menggunakan nilai nilai kebaikan diharapkan dapat membentuk 

karakter yang baik untuk para peserta didik. 

Karena perilaku pada anak dapat terbentuk melalui kebiasaan sehari hari 

secara non formal.
13

 Artinya suatu perbuatan yang dilakukan atas anjuran orang 

dewasa yang ditunjukan kepada anak untuk diikuti, dalam pendidikan anak usia dini 

                                                             
11

 Slamet Suyanto, Dasar Dasar Pendidikan Anak Usia Dini,(Yogyakarta:Hikayat 

Publishing,2005).h.3-4 
12

 .Meriyati, Jurnal Membangun Karakter Anak Usia Sejak Dini.1 Agustus 2016 
13

 Winda Gunarti, Lilis Suryani, Azizah Muis, Metode Pengembangan Perilaku Dan 

Kemampuan Dasar Anak Usia Dini.(Jakarta:Universitas Terbuka, 2010).h.1.3-1.4. 
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misalnya berdo’a bersama, mencuci tangan,bersikap sopan santun, mengucapkan kata 

terimakasih, maaf, permisi.
14

 

Pada dasarnya anak dalam masa meniru dimana setiap hal yang dilihat oleh 

anak, akan ditiru oleh anak pembelajaran sikap seseorang dapat juga dilakukan 

melalui proses modeling, yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau 

proses mencontoh.
15

 

Pembiasaan merupakan proses pendidikan. Ketika suatu praktik sudah 

terbiasa dilakukan, berkat pembiasaan ini maka akan menjadi habit bagi yang 

melakukannya, kemudian akan menjadi ketagihan dan pada waktunya akan menjadi 

tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Disinilah pentingnya pembiasaan dalam proses 

pendidikan.
16

 

Dengan begitu sebenarnya pendidikan taman kanak  kanak merupakan masa 

sangat strategis bagi pembentukan dasar kearah perkembangan sikap, 

pengetahuan,keterampilan,daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dengan 

lingkungannya serta untuk membentuk karakter bagi anak untuk masa pertumbuhan 

serta perkembangan selanjutnya. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini No.137 tahun 2014 

yang membahas tentang standar pendidikan anak usia dini maka ada beberapa 

                                                             
14

 Suyadi, Cara Efektif Memahami Perilaku Anak Usia Dini.( Jakarta:Edsa Mahkota, 

2007)h.80 
15

 Wina Jaya.Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. (Jakarta : 

Kencana.2009) h.276 

 
16

A. Qodri.Azzizy, Pendidikan Membangun Etika Sosial, (Jakarta:Aneka Ilmu,2002) h.146 
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indikator pencapaian perkembangan dalam aspek nilai agama dan moral untuk 

membentuk karakter anak usia dini yaitu : 

1. Mengenal perilaku baik dan buruk
17

 

 

Karena menurut Thomas Lickona Untuk membentuk karakter yang baik 

melibatkan pengetahuan moral, perasaan moral. Dan tindakan moral.
18

 

Kemudian diperkuat dari penjelasan permen No.137 tahun 2014 tentang 

kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Maka dijelaskan lagi dalam kurikulum 

tingkat pencapaian perkembangan mengenai nilai nilai agama dan moral dalam 

membentuk karakter anak usia 4-5 tahun ialah sebagai berikut : 

  

                                                             
17 Kementrian Pendidikan Nasional.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia  No. 137 Tahun 2014,h.21 
18

 .Thomas Lickona.Ibid.h.82 
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Tabel 1 

Indikator Tingkat Pencapaian Perkembangan Nilai Nilai Agama Dan Moral 

Dalam Membentuk Karakter Anak 

LINGKUP 

PERKEMBANGAN 

TINGKAT 

PENCAPAIAN 

PERKEMBANGAN 

INDIKATOR 

1. Nilai agama dan 

moral 

Metode pembiasaan dalam 

pembentukan karakter 

 

-Terbiasa mengucap dan 

menjawab salam  

 

-Berbicara yang baik 

dengan sesama teman 

dan orang dewasa 

 

-Berpakaian rapih di 

sekolah  

 

  

- Meminta tolong 

dengan sopan  

 

-Meminta izin atas apa 

yang di inginkan  

 

Sumber: kurikulum taman kanak kanak/ rhoudatul athfal 2010 pedoman pelaksanaan 

program pembelajaran di TK.
19

 

 

Jadi berdasarkan tabel tingkat pencapaian perkembangan nilai agama dan 

moral dalam membentuk karakter anak usia dini diatas maka seorang guru dapat 

mengenalkannya melalui metode pembiasaan dan pemberian contoh sebagai tauladan 

dan panutan bagi anak didiknya. Pembentukan karakter juga tidak lepas dari adanya 

pengaruh lingkungan baik dikeluarga ataupun disekolah. 

Menurut moeslichaton pengalaman yang diperoleh anak pada saat ditaman 

kanak kanak memberi pengaruh positif pada perkembangan anak selanjutnya.
20

 

                                                             
19 Kurikulum. Pedoman Pengembangan Program Pembelajaran Ditaman Kanak Kanak 

(Yogyakarta:Bina Insa Mulia,2010)h.45 
20

 Moeslichaton, Metode Pengajaran Ditaman Kanak Kanak;(Jakarta :Renika Cipta.2007)h.5 
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Berdasarkan pra survey yang dilakukan di TK Bhakti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung. Telah menerapkan metode pembiasaan dalam 

pembentukan karakter, namun pelaksanaanya belum mencapai tingkatan pencapaian 

perkembangan pada pembentukan karakternya, adapun hasil pra survey penelitian 

diatas adalah sebagai berikut : 
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Keterangan huruf : 

a. Terbiasa mengucapkan dan menjawab salam 

b. Berbicara yang baik dengan sesama teman dan orang dewasa 

c. Berpakaian rapih disekolah  

d. Meminta tolong dengan sopan 

e. Meminta izin atas apa yang diinginkan
21

 

 

Keterangan Penilaian : 

1. BB (Belum Berkembang) 

2. MB (Mulai Berkembang) 

3. BSH ( Berkembang Sesuai Harapan) 

4. BSB (Berkembang Sangat Baik)
22

 

 

 Jadi berdasarkan hasil pra survey penelitian yang peneliti lakukan dan untuk 

menjawab hasil dari tabel 2, maka diperoleh hasil penelitian yaitu : 

1. Terbiasa mengucapkan dan menjawab salam 

Dari 13 anak yang diamati diperoleh hasil yang belum tercapai 0 anak, yang 

sudah mulai berkembang sebanyak  1 anak, dan berkembang sesuai harapan sebanyak 

4 anak, dan berkembang sangat baik berjumlah 8 anak. Maka dapat dilihat bahwa 

membentuk karakter anak melalui perkembangan moral dengan metode pembiasaan 

berkembang sangat baik dikarenakan setengah dari jumlah anak yang diamati sudah 

berkembang sangat baik. 

2. Berbicara yang baik dengan sesama teman dan orang dewasa 

Dari 15 anak yang diamati diperoleh hasil yang belum tercapai 1 anak, yang 

sudah mulai berkembang sebanyak 3 anak, dan berkembang sesuai harapan sebanyak 

2 anak, dan berkembang sangat baik berjumlah 7 anak. Maka dapat dilihat bahwa 

                                                             
21

 Sulastri Yusro, Kurikulum 2010, (Yogyakarta : Stip Bina Insan Mulia, 2011).h.34 
22 Munardi, Nanik Irianwati, Modul Penilaian Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini ( 

Bengkulu :  BP-PNFI Provinsi Bengkulu,2013), h.9. 
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membentuk karakter anak melalui perkembangan moral dengan metode pembiasaan 

berkembang sangat baik dikarenakan setengah dari jumlah anak yang diamati sudah 

berkembang sangat baik. 

3. Berpakaian rapi disekolah 

Dari 13 anak yang diamati diperoleh hasil yang belum tercapai 3 anak, yang 

sudah mulai berkembang sebanyak  1 anak, dan berkembang sesuai harapan sebanyak 

7 anak, dan berkembang sangat baik berjumlah 3 anak. Maka dapat dilihat bahwa 

membentuk karakter anak melalui perkembangan moral dengan metode pembiasaan 

berkembang sangat baik dikarenakan setengah dari jumlah anak yang diamati sudah 

berkembang sangat baik. 

4. Meminta tolong dengan sopan 

Dari 13 anak yang diamati diperoleh hasil yang belum tercapai 2 anak, yang 

sudah mulai berkembang sebanyak  4 anak, dan berkembang sesuai harapan sebanyak 

3  anak, dan berkembang sangat baik berjumlah 4 anak. Maka dapat dilihat bahwa 

membentuk karakter anak melalui perkembangan moral dengan metode pembiasaan 

berkembang sangat baik dikarenakan setengah dari jumlah anak yang diamati sudah 

berkembang sesuai harapan. 

5. Meminta izin apa yang diinginkan 

Dari 13 anak yang diamati diperoleh hasil yang belum tercapai 1 anak, yang 

sudah mulai berkembang sebanyak  4 anak, dan berkembang sesuai harapan sebanyak 

4 anak, dan berkembang sangat baik berjumlah 1 anak. Maka dapat dilihat bahwa 

membentuk karakter anak melalui perkembangan moral dengan metode pembiasaan 
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berkembang sangat baik dikarenakan setengah dari jumlah anak yang diamati sudah 

berkembang sesuai harapan. 

Dari pra survey yang peneliti lakukan ditaman kanak kanak Bhakti II 

Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung diatas bahwa dari 13 anak yang diamati dan 

5 indikator yang akan dicapai, anak sudah berkembang sangat baik.karena mengingat 

pembentukan karakter pada diri anak sejak dini menjadi sangat penting , maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif deskriptif dengan judul  

Implementasi Metode Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di 

TK Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung. 

B. Indentifikasi Masalah  

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut:  

1. Masih minimnya kesadaran akan arti pentingnya pendidikan karakter 

2. Pembentukan karakter belum berkembang secara optimal. 

3. Proses implementasi  metode pembiasaan pada pembentukan karakter 

anak belum efektif. 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya pelebaran dalam pembahasan, maka penulis 

akan membatasi pembahasan pada : 

1. Metode pembiasaan yang diimplementasikan guru dalam pembentukan 

karakter anak .  
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2. Proses implementasi  metode pembiasaan pada pembentukan karakter 

anak. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan 

sebagai berikut: “ Bagaimanakah Implementasi metode pembiasaan Dalam 

Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di TK Bhakti IIArrusydah Kedamaian 

Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan  Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan  rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: 

Untuk mengetahui proses dari implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan 

karakter anak usia dini di TK Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung, 

sehingga bisa dijadikan contoh atau acuan untuk sekolah lainnya dalam pendidikan 

karakter. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara teoritik, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

berfikir kita tentang berbagai macam metode yang tepat untuk membentuk 

karakter anak. 

b. Secara praktis penelitian ini berguna untuk menambah model pembelajaran 

karakter bagi TK atau TPA lain. sekaligus sumber informasi bagi : 
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1. Sekolah  

Sebagai peningkatan mutu pendidikan di TK Bhakti II arrusydah 

kedamaian Bandar lampung khususnya pada pembentukan karakternya. 

2. Guru Taman Kanak Kanak 

Sebagai bahan evaluasi bagi pendidik pada pembiasaan dalam 

pembentukan karakter. karena seorang guru mempunyai peranan penting 

terutama dalam membentuk karakter anak usia dini sebagai generasi 

bangsa. 

3. Anak didik  

Agar menjadi manusia yang mempunya kepribadian dan karakter yang 

baik, sehingga bisa bersosial dengan baik dan siap menghadapi kehidupan 

selanjutnya. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. METODE PEMBIASAAN 

1. Teori  Metode Pembiasaan 

Secara literal metode berasal dari bahasa Greek-Yunani yang terdiri dari dua 

suku kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Sedangkan 

menurut Bambang Setiadi dalam bukunya yang berjudul Teaching English As A 

Foreign Language, “Method is the plan of  language teaching which is consistent 

with theories”.
1
 Metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan.
2
 Maka metode memiliki makna sebagai suatu cara kerja yang 

bersistem, yang memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 

Pembelajaran kaitannya dengan metode adalah suatu usaha pendidik dalam 

menciptakan suasana dengan cara yang tepat bagi prosese pendidikan guna mencapai 

tujuan pendidikan. 

Pemilihan metode yang dilakukan pendidik atau guru semestinya dilandasi 

alasan alasan yang kuat dan faktor faktor pendukungnya seperti karakteristik tujuan 

kegiatan dan karakteristik anak yang diajar. Anak tidaklah sama dengan orang 

dewasa ia memiliki karakteristik unik. Oleh karena itu setiap guru hendaknya 

                                                             
  

1
Bambang Setiadi, Teaching English As A Foreign Language, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), Edisi I, h. 8  

 
2
 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam I (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,1997)  h.91 
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menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik anak dalam melaksanakan 

kegiatan. 

Dalam proses belajar mengajar dikenal ada beberapa macam metode, antara 

lain :metode ceramah, diskusi,tanya jawab, demonstrasi, pembiasaan dan lain 

sebagainya.metode yang tepat untuk anak dalam pembentukan karakter adalah 

dengan pembiasaan. Karena anak belum berpengetahuan baik dalam membedakan 

baik atau buruk, maka anak akan lebih mudah dibentuk melalui pembiasaan. Dengan 

sendirinya sesuatu yang dilakukan secara berulang ulang dan terus menerus ini 

nantinya akan menjadi sesuatu yang harus dilakukannya setiap hari. Sehingga 

pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu/ seorang menjadi 

terbiasa. 

Dalam kaitannya dengan metode pengajaran dalam pendidikan islam, dapat 

dikatakan pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan 

anak didik berfikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran islam.
3
 

 Dari penjelasan dapat disimpulkan, bahwa metode pembiasan adalah sesuatu 

yang dilakukan secara berulang ulang dan terus menerus maka akan menjadi kebiasaan 

Bahkan segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam usia muda sulit untuk 

diubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. 

Menurut Ahmad Tafsir  pembiasaan merupakan teknik pendidikan yang jitu, 

walau ada kritik untuk menyadari metode ini karena cara ini tidak mendidik siswa 

                                                             
3
 Armai Arif.Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam.(Jakarta:Ciputat Pers,2002) 

h.110 
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untuk menyadari dengan analisis apa yang dilakukannya. Oleh karena itu,  

pembiasaan ini harus mengarah pada pembiasaan yang baik. Perlu disadari oleh guru 

yang mengajar berulangulang, sekalipun hanya dilakukan main-main akan 

mempengaruhi anak didik untuk membiasakan perilaku itu.
4
  

 Pembiasaan merupakan sebuah metode dalam pendidikan berupa “proses 

penanaman kebiasaan.
5
 Sedangkan yang dimaksud kebiasaan itu sendiri adalah “cara 

cara bertindak yang persistent uniform, dan hampir hampir otomatis (hampir tidak 

disadari oleh pelakunya).
6
 

 Menurut muhamad zein, orang tua berperan sebagai penanggung jawab dan 

pendidik dalam keluarga.menurutnya, dalam mendidik anak perlu diterapkan tiga 

metode yaitu:meniru, menghafal, dan membiasakan.
7
 Pada metode pembiasaan, 

operasionalnya adalah dengan melatih untuk membiasakan segala sesuatu supaya 

menjadi kebiasaan.sebab menurutnya, kebiasaan ini akan menimbulkan kemudahan, 

keentengan.
8
 

 Menurut al Ghazali pembiasaan adalah suatu cara yang dilakukan untuk 

membiasakan anak atau seseorang bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan 

agama.
9
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Metode pembiasaan ini adalah sebagai bentuk pendidikan bagi manusia yang 

prosesnya dilakukan secara bertahap, dan menjadikan pembiasaan itu sebagai tehnik 

pendidikan yang dilakukan dengan membiasakan sifat sifat baik sebagai rutinitas, 

sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan 

banyak tenaga dan tanpa menemukan kesulitan. 

Potensi dasar yang ada pada anak merupakan potensi ilmiyah yang dibawa 

anak sejak lahir atau bisa dikatakan sebagai potensi pembawaan. oleh karena itulah, 

potensi dasar harus selalu diarahkan agar tujuan dalam mendidik anak dapat tercapai 

dengan baik.pengarahan orang tua kepada anak dalam lingkungan keluarga sebagai 

faktor eksternal, salah satunya dapat dilakukan dengan metode pembiasaan, yaitu 

berupa menanamkan kebiasaan yang baik kepada anak.
10

 

Pembiasaan juga merupakan salah satu metode pendidikan yang sangat 

penting, terutama bagi anak anak. Mereka belum paham tentang apa yang disebut 

baik dan buruk dalam arti susila. Demikian pula mereka belum mempunyai 

kewajiban kewajiban yang harus dikerjakan seperti pada orang dewasa. Pada sisi 

yang lain mereka juga memiliki kelemahan yaitu belum memiliki daya ingat yang 

kuat. Mereka lekas melupakan apa yang telah baru terjadi.sedangkan pada sisi lain, 

perhatian mereka lekas mudah beralih kepada hal hal yang baru disukainya. 

 Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, mereka perlu dibiasakan dengan 

tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan pola pikir tertentu. Anak perlu 

dibiasakan untuk mandi, makan dan tidur, secara teratur, serta bermain main, 

                                                             
10

 Ibid, h.111  



 

 

 
 

20 

berbicara, bekerja, dan sebagainya khususnya adalah dibiasakan untuk disiplin dalam 

melaksanakan kesehariannya baik disekolah, dirumah, dan ketika beribadah. 

 

2. Dasar Dan Tujuan Metode Pembiasaan 

1. Dasar Dasar Pembiasaan 

Pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara  terus menerus dan 

ada dalam kehidupan sehari hari anak sehingga menjadi kebiasaan yang 

baik.pengembangan pembiasaan meliputi aspek pengembangan moral dan nilai nilai 

agama, pengembangan sosial, emosional dan kemandirian. Dari aspek perkembangan 

moral dan nilai nilai agama diharapkan akan meningkatkan ketaqwaan anak terhadap 

tuhan yang maha esa dan membina sikap anak dalam rangka meletakkan dasar agar 

anak menjadi warga negara yang baik. Aspek pengembangan sosial, emosional, dan 

kemandirian dimaksudkan untuk membina agar dapat mengendalikan emosinya 

secara wajar dan dapat berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa 

dengan baik serta dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka kecakapan hidup.
11

 

Pertumbuhan pra kecerdasan pada anak anak usia pra sekolah belum 

memungkinkan untuk berfikir logis dan belum dapat memahami hal hal yang 

abstrak. Maka apapun yang dikatakan kepadanya akan diterimanya saja. Mereka 

belum dapat menjelaskan mana yang buruk dan mana yang baik.hukum hukum dan 

ketentuan ketentuan agama belum dapat dipahaminya atau dipikirkannya sendiri. Dia 

                                                             
11

 Mudjito,Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup Roudhatul 

Athfal.( Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional.2007) h.20 



 

 

 
 

21 

akan menerima apa saja yang dijelaskan kepadanya. Sesuatu yang menunjukan nilai 

nilai agama dan moral bagi sianak masih kabur dan tidak dipahaminya.
12

 

Untuk membina naka agar memiliki sifat sifat terpuji tidaklah mungkin 

dengan penjelasan pengertian saja, akan tetapi perlu membiasakannya untuk 

melakukan yang baik yang diharapkan nanti mereka akan mempunyai sifat sifat baik 

dan menjauhi sifat tercela. Demikian pula dengan pendidikan agama, semakin kecil 

umur sianak, hendaknya semakin banyak latihan dan pembiasaan displin dilakukan 

pada anak. Dan demikian bertambah umur sianak, hendaknya semakin bertambah 

pula penjelasan dan pengertian tentang agama itu diberikan sesuai dengan 

perkembangan kecerdasannya.
13

 

Islam menggunakan pembiasaan sebagai salah satu tehnik pendidikan. Islam 

mengubah keseluruhan sifat sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat 

menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga dan 

banyak menemukan kesulitan.
14

 

Oleh karena itu, pembiasaan merupakan salah satu penunjang pokok 

pendidikan, sarana, dan metode paling efektif dalam upaya menumbuhkan keimanan 

anak, meluruskan moral dan membentuk karakter yan baik.
15

  

Tidak diragukan bahwa mendidik dan membiasakan anak sejak kecil paling 

menjamin untuk mendapatkan hasil. Sedangkan  mendidik dan melatih setelah 
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dewasa sangat sukar untuk mencapai kesempurnaan. Hal ini menunjukan bahwa 

membiasakan anak anak sejak kecil sangatlah bermanfaat, seperti halnya sebatang 

dahan, ia akan lurus bila diluruskan, dan tidak bengkok meskipun sudah menjadi 

sebatang kayu.
16

 

Dari penjelasan dapat disimpulkan, bahwa seorang telah mempunyai 

kebiasaan tertentu akan dapat melaksanakannya dengan mudah dan senang hati. 

Bahkan segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam usia muda sulit untuk 

diubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. Untuk mengubahnya, seringkali 

diperlukan terapi dan pengendalian diri yang serius. 

Atas dasar inilah, para ahli pendidikan senantiasa mengingatkan agar anak 

anak segera dibiasakan dengan sesuatu yang diharapkan menjadi kebiasaan baik 

sebelum terlanjur mempunyai kebiasaan lain yang buruk. Tindakan praktis 

mempunyai kedudukan penting dalam islam, dan pembiasaan merupakan upaya 

praktis, pembentukan (pembinaan), dan persiapan. Oleh karena itu, islam menuntut 

manusia untuk mengarahkan tingkah laku, insting, bahkan hidupnya untuk 

merealisasikan hukum hukum ilahi secara praktis. Praktis ini akan terlaksana 

manakala seseorang terlatih dan terbiasa untuk melaksanakannya. 

1. Tujuan pembiasaan 

Pembiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan kebiasaan baru atau 

perbaikan kebiasaan kebiasaan yang telah ada. Pembiasaan selain menggunakan 

perintah, suri tauladan, dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukum hukuman 
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dan ganjaran. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap sikap dan kebiasaan 

kebiasaan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan 

ruang dan waktu (konstektual). Selain itu, arti tepat dan positif ialah selaras dengan 

norma dan tata nilai moral yang berlaku, baik yang bersifat religius maupun 

tradisional dan kultural.
17

 

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan diadakannya 

metode pembiasaan disiplin disekolah adalah untuk melatih serta membiasakan anak 

didik secara konsisten dan kontinoue dengan sebuah tujuan, sehingga benar benar 

tertanam pada diri anak dan akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan 

dikemudian hari. 

 

3. Bentuk Bentuk Pembiasaan 

 Pengembangan dalam membiasakan disiplin untuk pembentuka karakter bagi 

anak usia dini dapat dilakukan dalam berbagai bentu diantaranya : 

a. Pembiasaan dalam ahlak, berupa pembiasaan bertingkah laku yang baik, baik 

disekolah maupun diluar sekolah seperti :berbicara sopan santun, berpakaian 

bersih, hormat kepada orang yang lebih tua, dan sebagainya. 

b. Pembiasaan dalam ibadah, berupa pembiasaanshalat berjama’ah dimushola 

sekolah, mengucapkan salam waktu masuk kelas, serta membaca “basmalah” 

dan “hamdalah” tatkala memulai dan menyudahi pelajaran. 

c. Pembiasaan dalam keimanan, berupa pembiasaan agar anak beriman dengan 

sepenuh jiwa dan hatinya, dengan membawa anak anak memperhatikan alam 

semesta, memikirkannya dalam merenungkan ciptaan langit dan bumi dengan 

berpindah secara bertahap dari alam natiral kesupranatural.
18
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Pembentukan kebiasaan kebiasaan tersebut terbentuk melalui pengulangan dan 

memperoleh bentuknya yang tetap apabila disertai dengan kepuasan.menanamkan 

kebiasaan itu sulit dan kadang kadang memerlukan waktu yang lama. Kesulitan itu 

disebabkan pada mulanya seorang atau anak belum mengenal secara praktis sesuatu 

yang hendak dibiasakannya, oleh karena itu pembiasaan hal hal yang baik perlu 

dilakukan sedini mungkin sehingga dewasa nanti hal hal yang baik telah menjadi 

kebiasaannya. 

4. Syarat  Syarat Metode Pembiasaan  

 Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembiasaan 

pada anak anak yaitu : 

1. Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, jadi sebelum anak itu 

mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal hal yang akan 

dibiasakannya. 

2. Pembiasaan itu hendaklah terus menerus (berulang ulang) dijalankan secara 

teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. 

3. Pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap 

peniriannya yang telah diambilnya.jangan member kesempatan kepada anak 

untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan itu. 

4. Pembiasaan yang mula mula mekanistis itu harus makin menjadi pembiasaan 

yang disertai kata hati anak sendiri.
19
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Dalam menanamkan pembiasaan yang baik, islam menggunakan gerak hari yang 

hidup dan intuitif, yang secara tiba tiba yang membawa perasaan dari suatu situasi 

lain dari suatu perasaan keperasaan lain.
20

 

 

5. Langkah Langkah Metode Pembiasaan  

Menurut muhamad fadilah dan lilif mualifatu khorida didalam buku pendidikan 

karakter anak usia dini langkah langkah metode pembiasaan hal positif dalam 

membentuk karakter anak yang diterapkan disekolah adalah sebagai berikut : 

1. Selalu mengucapkan dan membalas salam 

2. Berdo’a sebelum dan sesudah makan dengan adab makan yang baik 

3. Menghormati guru dan menyayangi teman 

4. Membiasakan antri dengan teman  

5. Membiasakan memcuci tangan sebelum makan 

6. Membuang sampah pada tempatnya  

7. mengembalikan mainan pada tempatnya 

8. buang air kecil dikamar mandi 

9. membiasakan menghafal surat surat pendek atau hadis nabi
21

 

Sedangkan Menurut Abdullah Nasih Ulwan langkah langkah mengajarkan dan 

membiasakan prinsip prinsip kebaikan kepada anak, dicontohkan kepada anak 

sebagai berikut : 

a. Rosulluloh SAW, memerintahkan kepada para pendidik untuk mengajarkan 

kepada anak anak mereka “laillahaillaloh”  
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Diriwayatkan oleh al hakim dari ibnu abbas r.a. dari rosulluloh SAW 

bersabda : 

َل َكِلَمٍة ِبََل إِلََه ِإَّلَّ اللُ  َياِنُكْم َأوَّ  ِإفْ َتُحْوا َعَلى ِصب ْ
Artinya: “ dari hakim ibnu abbas berkata bahwa rosulluloh SAW bersabda “ 

awalilah bayi bayimu itu dengan kata laa ilaaha illalah.(H.R.Abu Daud)”.
22

 

 

 Hadist ini menunjukan segi teori. Adapun dari segi praktiknya ialah dengan 

mempersiapkan dan membiasakan anak untuk mengimani dilubuk hatinya bahwa 

tiada tuhan selain Allah SWT. Hal ini dilakukan melalui fenomena alam yang dapat 

dilihat langsung oleh anak seperti bunga, langit, bumi, laut, manusia, dan lain 

sebagainya.agar akal dan fikirannya terkesan kuat bahwa pencipta semua mahluk 

tersebut hanya allah SWT. Semua ada karena-Nya sehingga secara intuitif dan 

rasional mereka akan merasa puas dalam mengimani allah dengan alsan dan dalil 

yang kuat. 

b. Rasullulah SAW menyuruh para pendidik untuk mengajarkan kepada anak 

anak mereka ibadah. dari Abdul Malikibnu Ar-Rabi Sibrah ia berkata : 

Rosullulah SAW bersabda:  

َها َوُهْم أَبْ َناُء َعْشٍر، َوف َ  ُ ْوا َوُمُرواْ َأْوََّلدَُكْم بِالصَََّلِة َوُهْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِنْْيَ َواْضرِبُ ْواُهْم َعَلي ْ رُق
نَ ُهْم ِِف اْلَمَضاِجعِ   بَ ي ْ
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Artinya: “Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat, ketika mereka berusia 

tujuah tahun dan pukullah mereka jika enggan ketika mereka berusia 

sepuluhtahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka”(H.R.Abu Daud) 

 

Dari segi praktis, yaitu dengan mengajarkan kepada anak hukum shalat, 

bilangan rakaatnya, dan cara caranya.kemudian dibiasakan membimbing mereka 

dengan penuh kesabaran seperti untuk melaksanakannya dengan berjamaah 

dimasjid, sehingga shalat itu menjadi ahlak dan kebiasaan bagi mereka. 

c. Rasullulah SAW menyuruh para pendidik untuk mengajarkan kepada anak 

anak mereka tentang hukum-hukum halal dan haram. Diriwayatkan oleh Ibnu 

Jarir dan Ibnu Mundzir dai Ibnu Abbad r.a. dari Rasullulah SAW, bersabda :  

ُْم ِمَن النَّاِر. رِ امِ وَ لَ اْ  الِ ثَ تِ امْ بِ  مْ كُ دَ ََّل وْ ا أَ وْ رُ مُ وَ  َواِهى َفَذِلَك ِوَُايٌَة َّلَّ  َواْجِتَناِب الن َّ
  “dan perintahkankanlah anak anak kalian mengerjakan perintah allah dan 

jauhi larangan-Nya, karena hal itu merupakan perisai bagi kalian dan bagi 

mereka dari api neraka”.(H.R.Abu Daud) 

  

Praktisnya dengan melatih anak anak mengerjakan perintah allah dan 

menjauhi larangan-larangan-Nya. Jika seorang pendidik mendapati anak itu berbuat 

mungkar atau berdosa seperti pencuri atau berkata kotor, ia harus mengingatkannya 

dan mengatakan kepada mereka bahwa itu haram, bahwa perbuatan itu makruh, dan 

lain sebagainya.jika mendapati mereka berbuat baik dan positif, seperti 

mengeluarkan sedekah atau menolong, pendidik harus mendorong dan menegaskan, 

seperti mengatakan bahwa itu baik dan perbuatan itu halal.begitulah seterusnya 

hingga kebaikan itu menjadi moral dan kebiaasaanya.
23
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Dari beberapa contoh, dapat dimengerti bahwa dalam mendidik anak dengan 

pembiasaan agar memiliki kebiasaan yang baik dan ahlak mulia, maka pendidik 

hendaknya memberikan motivasi dengan kata kata yang baik sesekali memberikan 

petunjuk petunjuk.suatu saat dengan memberi peringatan dan pada saat yang lain 

dengan kabar gembira. Kalau memang diperlukan, pendidik boleh memberi sanksi 

jika dipandang ada kemaslahatan bagi anak guna meluruskan penyimpangan dan 

penyelewengan. 

Semua langkah langkah tersebut memberikan arti positif dalam membiasakan 

anakdengan keutamaan keutamaan jiwa, ahlak mulia,berfikir matang, dan bersifat 

istiqomah.selain itu, dalam menerapkan sistem islam mendidik kebiasaan, para 

mendidik hendaknya mempergunakan cara beragam. Pendidik hendaknya 

membiasakan anak memegang teguh aqidah dan bermoral, sehingga anank anak pun 

terbiasa tumbuh berkembang dengan aqidah islam yang mantap, dengan moral Al 

Qur’an yang tinggi.lebih lanjut, mereka akan dapat memberikan keteladanan yang 

baik, perbuatan mulia, dan sifat sifat terpuji kepada orang lain.
24

 

 

6. Faktor Faktor Penentu Keberhasilan Metode Pembiasaan 

Faktor terpenting dalam pembentukan kebiasaan adalah pengulangan, sebagai 

contoh, seorang anak akan terbiasa membuang sampah pada tempatnya ketika 

kebiasaan itu sering dilakukan hingga akhirnya menjadi kebiasaan baginya. Melihat 
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hal tersebut, faktor pembiasaan memegang peranan penting dalam mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menanamkan agama yang lurus.
25

 

 Pembiasaan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua 

atau pendidik kepada anak. Hal tersebut agar anak mampu membiasakan diri pada 

perbuatan perbuatan yang baik dan yang dianjurkan, baik oleh norma agama maupun 

hukum yang berlaku. Kebiasaan adalah reaksi otomatis dari tingkah laku terhadap 

situasi yang diperoleh dan dimanifestasikan secara konsisten sebagai hasil dari 

pengulangan terhadap tingkah laku. Dalam menanamkan kebiasaan diperlukan 

pengawasan. Pengawasan hendaknya digunakan meskipun secara berangsur angsur 

peserta didik diberi kebebasan. Dengan perkataan lain pengawasan dilakukan dengan 

mengingat usia peserta didik, serta perlu ada keseimbangan antara pengawasan dan 

kebebasan.
26

 

 Selain itu, pembiasaan hendaknya disertai dengan usaha membangkitkan 

kesadaran atau pengertian secara terus menerus akan maksud dan tingkah laku yang 

dibiasakan, sebab pembiasaan digunnakan bukan untuk memaksa peserta didik agar 

melakukan sesuatu secara otomatis, melainkan agar anak dapat melaksanakan segala 

kebaikan dengan mudah tanpa merasakan susah atau berat hati.
27

 

 Oleh karena itu, pembiasaan yang pada awalnya bersifat mekanistik 

hendaknya diusahakan agar menjadi kebiasaan yang disertai kesadaran ( kehendak 

dan kata hati) peserta didik sendiri. 
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7. Kekurangan Dan Kelebihan Metode Pembiasaan  

Sebagai suatu metode, pembiasaan juga memiliki kelemahan dan kelebihan. 

Adapun kelebihan metode pembiasaan adalah : 

a. Dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik. 

b. Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriyah tetapi juga 

berhubungan dengan aspek batiniyah. 

c. Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang paling berhasil 

dalam pembenetukan kepribadian atau karakter anak didik. 

Sedangkan kelemahan metode pembiasaan antara lain berupa : 

a. Membutuhkan tenaga pendidik yang benar benar akan dapat dijadikan contoh 

serta tauladan yang baik bagi anak didik. 

b. Membutuhkan tenaga pendidik yang dapat mengaplikasika antara teori 

pembiasaan dengan kenyataan/ atau praktik nilai nilai yang disampaikan.
28

 

 

8.  Pembentukan Karakter 

1. Teori Pembentukan  Karakter 

Menurut zubaedi pembentukan karakter ialah suatu pembentukan yang 

mengajarkan tabiat, moral, tingkah laku, meupun kepribadian maksudnya proses 

pembentukan yang dilakukan dilembaga pendidikan harus mampu mengarahkan, 

mengembangkan, dan menanamkan nilai nilai kebaikan dalam diri peserta didik.
29
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Menurut elkind dan sweet dalam gunawan
30

 pementukan karakter adalah upaya yang 

disengaja untuk membantu memahami manusia, peduli dan inti atas nilai nilai etis/ 

susila sehingga membentuk watak manusia. 

Menurut menurut fakri gafar pembentukan karakter adalah suatu proses 

transformasi nilai nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian 

sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu.
31

 

Pembentukan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai nilai karakter 

yang meliputi komponen :kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang 

tinggi untuk melaksanakan nilai nilai tersebut, baik terhadap tuhan yang maha esa, diri 

sendiri, lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan hingga 

menjadi manusia sesuai kodratnya.
32

 

 Jadi karakter adalah Jadi karakter adalah sifat yang dimiliki seseorang dan 

bertumpu pada kepribadian individu yang berkaitan dengan tingkah laku, moral, dan 

budi pekerti.sehingga individu itu bisa dikatakan baik. Dengan karakter itulah 

kualitas pribadi seseorang diukur.sedangkan tujuan pendidikan karakter adalah 

terwujudnya kesatuan esensial disubjek dengan perilaku dan sikap/ nilai hidup yang 

dimilikinya. jadi, pendidikan karakter dapat dilakukan dengan nilai pada diri 

seseorang. 
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 Dalam  pendidikan karakter ada beberapa kriteria nilai yang bisa menjadi 

bagian dalam kerangka pendidikan kakter yang dilaksanakan disekolah.nilai nilai ini 

diambil sebagai garis besarnya saja, sifat terbuka, masih bisa ditambahkan nilai nilai 

lain yang relevan dengan situasi kelembagaan pendidikan tempat setiap individu 

bekerja.nilai nilai yang tercantum dalam pendidikan berbasis karakter antara lain 

adalah nilai keindahan, nilai kerja, dan nilai cinta tanah air.
33

 

 Sumantri menyebutkan bahwa nilai adalah hal yang terkandung dalam diri      

( hati nurani) manusia yang lebih memberi dasar pada prinsip ahlak yang merupakan 

standar dari keindahan dan efesiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

merupakan  rujukan untuk bertindak. Nilai merupakan standar untuk 

mempertimbangkan dan meraih perilaku tentang baik atau tidak baik dilakukan. 

Maka maksud nilai yang dapat dilaksanakan karena pertimbangan diatas.
34

 

 Menurut beberapa bahasa, karakter memiliki berbagai arti seperti character 

(latin) berarti instrument of marking,”charressein.(prancis) to engrave ( mengukir), 

watek”( jawa) berti cirri wanci :” watak” (Indonesia) berarti sifat pembawaan yang 

mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat dan peringai.
35

 

 Menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah system keyakinan dan 

kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan 
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mengenai karakter seorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui juga pula 

bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi kondisi tertentu.
36

 

 Karakter sering disamakan dengan istilah tempramen, tabiat, watak atau ahlak 

yang memberinya sebuah definisi sesuatu yang menekankan unsure psikososial yang 

dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan.
37

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dimaknai bahwa karakter adalah keadaan 

asli yang ada pada diri seseorang individu yang membedakan antara dirinya dengan 

orang lain yang terbentuk dengan sendirinya atau dipengaruhi oleh sekitar 

lingkungannya sehingga menjadi pembiasaan untuk individu itu sendiri. 

 

2. Tujuan Pembentukan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetetif, berahlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriot, 

berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan tehnologi yang semuanya 

dijiwai oleh iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa berdasarkan pancasila.
38

  

Selain itu tujuan pembentukan karakter adalah untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan disekolah yang mengarah pada pencapaian 

dalam pembentukan karakter dan berahlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu 

dan seimbang, sesuai standar kompetensi kelulusan.
39
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 Menurut Presiden Ke V Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono 

sedikit adalima hal dasar yang menjadi tujuan dari perlunya menyelenggarakan 

dalam pendidikan karakter kelima tujuan tersebut adalah : 

1. Membentuk manusia Indonesia yang bermoral 

2. Membentuk manusia yang cerdas dan rasional 

3. Membentuk manusia Indonesia yang inovatif dan suka berkerja keras 

4. Membentuk manusia Indonesia yang optimis dan percaya diri 

5. Membenttuk manusia Indonesia yang berjiwa patriot.
40

 

 

 Jadi pendidikan karakter ini dapat dicapai apabila pendidikan karakter 

dilakukan Jadi pendidikan karakter ini dapat dicapai apabila pendidikan karakter 

dilakukan secara benar dan tepat. Hal ini mengandung pengertian bahwa 

sesungguhnya penidikan karaktter bukan semata mata tugas sekolah melainkan tugas 

institusi yang ada. 

3. Bentuk Bentuk Pendidikan Karakter 

 Ada beberapa bentuk pendidikan karakter yang sangat perlu diajarkan pada 

anak sejak dini. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

a. Jujur 

b. Disiplin 

c. Percaya diri 

d. Peduli 

e. Mandiri 

f. Gigih 

g. Tegas 

h. Bertanggung jawab 

i. Kreatif  

j. Bersikap kritis
41
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4. Metode Pelaksanaan Pembentukan Karakter  

 Permasalahan yang sering dijumpai dalam pengajaran atau pembelajaran 

adalah bagaimana metode/ tehnik,taktik serta pendekatan yang digunakan untuk 

menyajikan sebuah materi kepada peserta didik secara baik sehingga diperoleh hasil 

yang kurang efesien dan efektif. Disamping masalah lainnya, yang sering didapati 

adalah kurangnya perhatian pendidik dalam membentuk karakter yang baik terhadap 

variasi penggunaan metode mengajar dan upaya peningkatan mutu pengajaran secara 

baik. 

 Metode pembelajaran menurut sujana adalah cara yang digunakan guru 

dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran 

oleh karena itu peranan metode pembelajaran sebagai alat untuk menciptakan proses 

belajar mengajar dengan metode diharapkan tumbuh sebagai belajar kegiatan siswa 

sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain, tercipta interksi 

eduktif.
42

 

 Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang digunkan oleh 

guru untuk mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsung 

pembelajaran, dan penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif.
43

 

 Metode dan tehnik yang digunakan dalam pelaksanaan pembentukan 

karakter di TK Bhakti II Arrusydah kedamaian Bandar lampung sama dengan yang 
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digunakan dalam pelaksanaan pengembangan kemampuan berbahasa, daya pikir, dan 

jasmani. 

Metode/ tehnik pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

a. Metode keteladanan 

b. Metode pembiasaan 

c. Metode bercerita 

d. Metode karyawisata
44

 

 

 Dari beberapa metode diatas, masing masing metode mempunyai kelemahan 

dan kelebihan sendiri sendiri. meskipun demikian, tugas guru adalah memilih 

berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar, ketepatan 

menggunakan metode mengajar tersebut sangat bergantung pada tujuan, isi, proses 

belajar mengajar, dan kegiatan belajar mengajar. 

 

I. Implementasi Metode Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia 

Dini 

 Beberapa teori tentang metode pembiasaan dalam membentuk karakter anak 

sebagai berikut : 

Menurut Thomas Lickona karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang 

baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik artinya kebiasaan 

dalam cara berfikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan.
45

 

Menurut Zianal Aqib dan Ali Murtadlo metode pembiasaan adalah metode yang 

paling efektif dalam pembentukan kepribadian (karakter) bagi peserta didik.
46

 

Menurut Muhamad Fadilah Dan Lilif Mualifatu Qorida metode pembiasaan 

merupakan metode yang praktis dalam pembentukan karakter anak usia dini 
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dalam meningkatkan pembiasaan pembiasaan dalam melaksanakan suatu kegiatan 

disekolah.
47

 

Menurut Suparta metode pembiasaan adalah metode yang penting dalam 

pembinaan perilaku atau kepribadian (karakter) siswa.
48

 

Menurut J.J. Rouseau seorang pakar psikologi menganggap bahwa anak 

sesungguhnya mempunyai fitrah yang baik, untuk membentuk karakter yang baik 

dapat dilakukan melalui pembiasaan dan pelatihan terus menerus yang dimulai 

dari keluarga dan lingkungan.
49

 

 

 Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiasaan diberikan 

kepada anak, sedikit demi sedikit dengan tidak melupakan perkembangan jiwanya, 

dengan melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter 

dengan melihat nilai-nilai apa yang diajarkan serta bersikap tegas dengan 

memberikan kejelasan sikap, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. 

Memperkuat memberikan sangsi dengan kesalahnnya dan juga tidak kalah 

pentingnya dengan adanya teladan atau contoh yang diberikan.  

 Kebiasaan  terbentuk karena sesuatu yang dibiasakan, sehingga kebiasaan 

dapat diartikan sebagai perbuatan atau keterampilan secara terus menerus, secara 

konsisten untuk waktu yang lama, sehingga perbuatan dan keterampilan itu benar 

benar bisa diketahui dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang ditinggalkan, atau 

bisa juga kebiasaan juga dapat diartikan sebagai gerak perbuatan yang berjalan 

dengan lancar dan seolah olah berjalan dengan sendirinya. Perbuatan ini terjadi 

awalnya dikarenakan pikiran yang melakukan pertimbangan dan perencanaan, 
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sehingga nantinya menimbulkan perbuatan yang apabila perbuatan diulang ulang 

maka akan menjadi kebiasaan. 

 Kebiasan kebiasaan yang dimaksud dalam peneliti ini adalah kebiasaan 

kebiasaan dalam menjalankan ajaran islam, sehingga nilai nilai yang ada pada 

pembiasaan yang dilakukan dapat dimiliki dan tertanam dengan baik atau nilai nilai 

tersebut dapat terinternalisasi dan dapat membentuk karakter seseorang. 

 Karakter terbentuk dari luar. Karakter terbentuk dari asimilasi dan 

sosialisasi.asimilasi menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan bendawi, 

sedangkan sosialisasi menyangkut hubungan antar manusia, kedua unsure inilah 

yang membentuk karakter.
50

 

 Pengembangan nilai nilai moral agama sebagai  karakter anak usia dini ini 

perlu pembiasaan pembiasaan sehingga nilai nilai karakter dapat diinternalisasikan 

dalam diri peserta didik, yang akhirnya akan membentuk karakter islami.nilai nilai 

ajaran islam yang menjadi karakter merupakan perpaduan yang bagus (sinergis) 

dalam membentuk para peserta didik yang berkualitas, dimana individu bukan hanya 

mengetahui kebajikan, tetapi juga merasakan kebajikan dan mengerjakannya dengan 

didukung rasa cinta untuk melakukannya. 

 Anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah 

permata yang sangat mahal harganya. Jika dibiasakan padaa kejahatan dan 

dibiarkannya seperti binatang, ia akan celaka dan binasa.sedangkan memelihara 
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adalah upaya pendidikan dan mengajari ahlak yang baik.
51

 Adapun sistem islam 

dalam memperbaiki anak adalah dengan cara pengajaran dan pembiasaan. 

Pengajaran yang dimaksud ialah pendekatan aspek teoritis dalam upaya 

memperbaiki.sedangkan pembiasaan ialah segi praktek nyata dalam pembentukan 

dan persiapannya.
52

 

 Pendidikan anak masa kanak kanak atau pembiasaan pra sekolah adalah 

pendidikan yang diberikan kepada anak usia TK (3-6 tahun) sampai anak tersebut 

mampu menerima pendidikan formal. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua dan 

guru, itulah pendidikan terutama pendidikan agama untuk membentuk karakter yang 

diberikan kepada masa anak anak (pra sekolah). 

 Periode awal pada kehidupan anak (3-6 tahun) merupakan periode yang amat 

kritis dan paling penting. Pembentukan pribadi seorang anak sangat berperan pada 

masa ini. Masa pra sekolah dapat merupakan masa-masa bahagia dan amat 

memuaskan dari seluruh kehidupan anak, untuk itulah kita perlu menjaga hal tersebut 

berjalan sebagaimana adanya perlu dicamkan bahwa. 

 masa pra sekolah adalah masa pertumbuhan. Dimana masa menemukan orang 

seperti apakah anak kita tersebut, dan teknik apakah yang cocok dalam 

menghadapinya. Masa prasekolah adalah masa belajar, tetapi bukan dalam dua 

dimensi (pensil dan kertas) melainkan belajar pada dunia nyata, yaitu dunia 3 dengan 
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perkataan lain masa prasekolah merupakan time for play. Jadi, biarkanlah anak 

menikmatinya.
53

 

 Dalam  menanamkan  pembiasaan yang baik, Islam menggunakan gerak hati 

yang hidup dan intuitif, yang secara tiba-tiba membawa perasaan dan sutu situasi ke 

situasi yang lain dari suatu perasaan ke perasaan yang lain.
54

  

 Adapun Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada para pendidik agar 

mereka mengajarkan dan membiasakan kepada anak didik akan prinsipprinsip 

kebaikan dengan harapan dapat dijadikan pelajaran bagi anak-anak didik diantaranya 

yaitu: Rasulullah SAW menyuruh para pendidik untuk mengajarkan kepada anak-

anak mereka tentang tata cara shalat dan Rasulullah SAW menyuruh pada pendidik 

untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang hukum-hukum halal dan 

haram.  

 Praktisnya yaitu dengan melatih anak mengerjakan perintah Allah dan 

menjauhi larangan-larangan-Nya. Jika seserang pendidik mendapati anak itu berbuat 

mungkar atau berdosa seperti mencuri atau berkata kotor, ia harus mengingatkannya 

dan mengatakan kepada mereka bahwa perbuatan itu haram, bahawa perbuatan itu 

makruh dan lain sebagainya. Jika mendapati mereka berbuat baik dan positif, seperti 

mengeluarkan sedekahh atau menolong, pendidik harus mendorong dan menegaskan 
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seperti mengatakan bahwa perbuatan itu baik dan perbuatan itu halal. Begitulah 

seterusnya sehingga kebaikan itu menjadi moral dan kebiasaannya.
55

 

 Itulah  beberapa hal atau  sedikit gambaran cara mengajar dan membiasakan 

kepada anak didik tentang moral agama yang pokok dan prinsipnya telah diletakkan 

oleh Rasulullah SAW. Dan ini termasuk dalam kerangka metode umum yang 

digambarkan oleh Islam dalam membentuk anak dilihat dari segi akidahnya dan 

mempersiapkannya dari segi iman.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian   

1. Jenis Penelitian  

Dalam metode  penelitian ini penulis mengunakan  metode penelitian kualitatif 

deskriftif. Penelitian tersebut dikatakan deskriftif karena apa yang dilakukan dan 

dikatakan oleh pelaku, proses yang sedang berlangsung dan berbagai aktifitas lain 

dalam konteks ilmiah, maka penelitian mesti mendeskripsikan atau 

mengambarkan segala sesuatu yang diraihnya secara lengkap rinci, dan 

mendalam.
1
 

Menurut Jhon W.Creswell yang dikutip oleh Hamid Pattilima, penelitian  

kualitatif  adalah “ sebuah penyelidikan untuk mememahami masalah sosial 

berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, 

melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam latar  

ilmiah”.
2
 Selanjutnya Bogdan dan Taylor mendefinisikan  penelitian kualiatatif 
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adalah prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif  berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. 

2.   Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran di lapangan 

tentang bagaimana implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan 

karakter anak usia dini di Taman Kanak-kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian 

Bandar Lampung, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  

Penelitian ini  bermakna memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi 

pusat  perhatian unutk kemudian digambarkan atau dilukis apa adanya. Penelitian 

ini menggambarkan kondisi di lapangan tentang fokus penelitian yang diteliti 

dalam penelitian ini. 

Penelitian ini mengakat data dan permasalahan yang ada tentang 

bagaimana guru dalam membentuk karakter anak di Taman  Kanak-kanak  Bakti 

II Arrusydah  sehingga penelitian study kasus. 

 Metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena yang sedang 

dalam kehidupan yang nyata,  yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara 

fenomena dan konteks belum jelas,  dengan menggunakan sumber data yang ada 

disebut peneletian study kasus.  

 Metode study kasus sangat tepat bila digunakan untuk menjawab 

pertanyaan “bagaimana dan mengapa” terhadap sesuatu yang diteliti.   
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3. Subyek Dan Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ini yang menjadi 

subyek penelitian adalah guru Taman Kanak-kanak  Bakti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung yang berjumlah 1 orang guru wanita karena 

dijadikan subyek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data tentang 

bagaimana implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan karakter anak 

usia dini di Taman  Kanak-kanak  Bakti II Arrusydah Kedamain Bandar 

Lampung.  Adapun penelitian ini mengambil subyek guru karna menguasai dan 

memahami tentang obyek yang akan diteliti. 

 

4. Instrumen Penelitian  

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif  yang 

menempatkan penelitian sebagi instrumen penelitian sebagai instrumen  utama 

dalam proses penegumpulan data penelitian. Penelitian sebagai instrumen utama, 

sebab peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan untuk 

melakukan interaksi dan wawancara kepada informan,  melakukan pengamatan 

(observasi) sintuasi dan kondisi sekolah dan menggali data melalui dokumen 

sekolah. Berikut ini penjelasanya. 
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B. Tehnik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini dikemukakan bahwa peneliti, menggunakan tehnik 

pengumpulan data yang utama yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, berikut 

ini tehnik penelitian pengumpulan data yaitu : 

1. Observasi ( Pengamatan ) 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data penelitian dengan melalui 

pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Metode observasi akan lebih baik bila 

digunakan oleh peneliti untuk menggumpulkan data penelitian yang berupa 

perilaku, kegiatan atau perbuatan yang sedang dilakukan oleh subyek penelitian.
3
 

Yaitu guru yang ada di Taman  Kanak-kanak  Bakti II Arrusydah Kedamain 

Bandar Lampung  dalam mengimplementasikan metode pembiasaan dalam 

pembentukan karakter. 

 Metode observasi  yang peneliti maksudkan agar memperoleh data 

tentang bagaimana implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan 

karakter anak usia dini di Taman  Kanak-kanak  Bakti II Arrusydah Kedamaian 

Bandar Lampung. Melalui pengamatan bagaimana cara guru membentuk karakter 

anak melalui pembiasaan. 

2. Metode Wawancara 

 wawancara ialah  metode yang digunakan peneliti melalui metode 

wawancara. Dalam pelaksanannya interview mengharuskan terjadinya pertemuan 
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atara interviewer dengan interviewie. Interviewer (pewawancara) dengan 

interviewe (responden yang diwawancarai ) harus bertatap muka langsung.
4
 

Sebagai seorang pewawancara saat  melakukan wawancara  hendaknya  

menunjukan sikap : wajah cerah, bertutur kata yang baik ,berpakaian rapih, dan 

sabar. Adapun  metode interview dibedakan menjadi tiga yaitu  : 

 

a. Interview  terstruktur 

Interview terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila 

peneliti telah, mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang di peroleh, 

oleh karena itu  pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa  

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif  jawabanpun telah disiapkan. 

 

b. Interview tidak terstruktur  

Interview  tidak terstruktur, adalah “ wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak mengunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya 

berupa garis-garis besar permasalahannya.
5
 

 

c. Interview  bebas terpimpin  

    Merupakan kombinasi dari interview terpimpin dan tidak terpimpin.Dari 

penjelasan diatas peneliti menggunakan interview bebas terpimpin sebab peneliti 

memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan dan menjawab 

                                                             
4
 Ibid, h, 88 

 
5
 Sugiyono, “Op Cit. H,194  



 

 
47 

informasi  sesuai dengan tanggapan sendiri. Selain itu peneliti memilih hal ini 

sebab agar tidak terjadi perbedaan (kekakuan) antara penulis dan pemberi 

informasi  sehingga data yang didapatkan sesuai. Selain itu penulis juga 

bermaksud agar mendapat data mengenai upaya guru dalam membentuk karakter 

anak usia dini. 

3. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang 

mengumpulkan data berupa catatan-catatan, karya sastra, foto dan lainnya.  Guna 

mendapatkan catatan penting tentang  bagaimana cara mengimplementasikan 

metode pembiasaan dalam pembentukan karakter anak usia dini di Taman Kanak-

kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung. 

 

C. Teknik Analisis Data  

  Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah “model interaktif 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dengan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ 

verifikasi”.  Proses analisis data dilakukan secara terus menerus didalam proses 

pengumpulan data selama penelitian berlangsung.  Berikut ini uraian tentang alur 

analisis data kualitatif  yang didapat melalui berbagai kegiatan pengumpulan data.  

1. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah kegiatan menyajikan  data inti/pokok, sehingga dapat 

memberikan gambar yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil pengamatan, 
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wawancara, serta dokumentasi. Reduksi data  dalam penelitian ini dengan cara 

menyajikan data inti/pokok yang mencakup keseluruhan hasil penelitian, 

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 dengan upaya guru 

dalam mengimplementasikan metode pembiasaan dalam pembentukan karakter 

anak usia dini di Taman  Kanak-kanak  Bakti II Arrusydah Kedamaian Bandar 

Lampung. 

 

2. Display Data  

 Supaya data yang banyak yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh 

peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Bentuk penyajian 

adalah teks naratif ( pengungkapan secara tertulis). Tujuannya adalah untuk 

mempermudah dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, sehingga dengan 

demikian,  memudahkan untuk mengambil suatu kesimpulan. 

Analisis pada penelitian ini,  menggunakan analisis kualitatif artinya analisis 

berdasarkan data observasi lapangan dan pandangan secara teoritis untuk 

mendeskripsikan secara jelas tentang cara mengimplementasikan metode 

pembiasaan dalam pembentukan karakter anak usia dini. 
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3. Menarik kesimpulan/ verifikasi 

 Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara 

sistematik dan dalam bentuk naratif. Kemudian melalui induksi, data tersebut 

disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan 

argumentasi Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Kesimpulan yang diambil sekiranya masih terdapat kekurangan, maka akan 

ditambahkan.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Sugiyono,Memahami Penelitian Kualitatif,( Bandung: Alfabeta,2008) H. 183 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian  

1. Sejarah singkat berdirinya Taman Kanak-Kanak  Bakti II Arrusydah 

Kedamian Bandar Lampung.  

Taman kanak- kanak (TK) Bakti II Arrusydah Kedamian mulai berdiri pada tahun 

1998 tepatnya tanggal 17 Juli 1989  dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bakti 

Wanita Islam  Perwakilan  Lampung, yang beralamatkan di Jl.Sutan Syahrir No. 53 

pahoman. Yang sebelumnya mendirikan TK Bakti I Arrusydah yang beralamatkan di 

Jln Landak Kedaton  Bandar Lampung. Selanjutnya mendirikan Tk Bakti  Arrusydah 

III  yang beralamatkan di jl.Onta Kedaton Bandar Lampung.  

 Guna untuk terus mengembangkan pendidikan dalam rangka mendukung 

tujuan pendidikan nasional untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa 

terutama pendidikan bagi anak usia dini dan mengingat bahwa di daerah tersebut  

belum ada lembaga yang menyediakan pendidikan bagi anak usia dini, maka Yayasan 

Pendididkan Wanita Islam  mendirikan Tk Bakti II Arrusydah Kedamain. Adapun Tk 

Bakti II Arrusydah ini di kelola oleh ibu Sudarwati selaku kepala sekolah. 

 Secara kelembagaan Tk Bakti II Arrusysdah Kedamaian  merupakan 

pendidikan formal untuk anak usia 4-6 tahun yang berada dibawah naungan 

Departemen Pendidikan Nasional dan telah memiliki No Register/ NSS : 

002126005011 . No Indentitas Sekolah (NIS) 000110 . No izin oprasional Tk Bakti II 

50 
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Arrusydah  Kedamain  No. 10672/I 12.F5/I.5/1989,  sejak tahun 1989  dan telah 

akreditasi dengan nilai B.  

 

B. Letak geografis Tk Bakti II Arrusydah Kedamian 

Tk Bakti II Arrusydah Kedamaian beralamatkan di jl. Pangeran Antasari Gg 

Mulya Jaya Kedamian Bandar Lampung.  Tk Bakti II Arrusydah Kedamaian  berdiri 

di atas tanah pribadi milik Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Perwakilan 

Lampung, dengan luas 200 m
2
, yang sudah memiliki kondisi lingkungan sekolah 

yang sangat nyaman, dan strategis  karena dekat dengan jalan raya dan di pekotaan  

sehingga cukup mudah di capai.  

Batas wilayah Tk Bakti II Arrusydah Kedamaian : 

1. Sebelah Timur  berbatasan dengan rumah warga  bpk. H. Afif  

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Niti Adat  

3. Sebelah Selatan  berbatasan dengan Jalan Niti Adat 

4. Sebelah Utara  berbatasan dengan rumah warga Bpk. Mangun Jaya 

 

C. Visi dan misi taman kanak-kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian 

Setiap sekolah pasti mempunyai visi, misi dan tujuan  yang berbeda  antara  

sekolah  yang satu dengan yang lainnya. Namun, mempunyai  inti yang sama yaitu 

mencapai tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdasakan kehidupan 

bangsa. Sehingga setiap anggota sekolah selalu berpegang pada visi, misi dan 



 

 
52 

tujuan yang hendak dicapai  dalam setiap pembelajarannya. adapun visi, misi, dan 

tujuan Tk Bakti II Arrusydah adalah: 
1
  

a. VISI 

Nusa dan Bangsa mewujudkan generasi (anak) yang bertaqwa pada Allah SWT, 

berakhlak mulia, beramal soleh, berpengertahuan luas, cinta pada nusa dan 

bangsa. 

b. MISI 

1. Memperkenalkan dan membiasakan nilai-nilai islam pada anak. 

2. Mengembangkan potensi anak dalam ranah kognitif, afektif, psikomotor 

3. Membiasakan anak mandiri, disiplin dan bersosialisasi 

4. Mengembangkan kreatifitas anak sesuai dengan tahap perkembangan 

c. TUJUAN 

1. Membiasakan nilai-nilai islam pada anak  

2. Mengembangkan potensi  anak dalam ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik 

3. Membiasakan anak mandiri, disiplin dan bersosialisai.  

D. Keadaan Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah 

Kedamaian 

  Dalam rangka melasaknakan kegiatan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak, 

dimana prinsip Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah bermain sambil belajar 

dan belajar seraya bermain serta untuk mewujudkan keberhasilan didalam proses 

belajar mengajar tentunya harus ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana di 

                                                             
 1 Arsip Visi, Misi dan Tujuan Tk Baktii II Arrusydah Kedamian  
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Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian. Kondisi nyata Taman Kanak-

Kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian didirikan pada tanggal 17 juli  1989 dibawah 

naungan Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam (YPBWI). Taman Kanak-Kanak 

Bakti II Arrusydah Kedamaian didukung dengan fasilitas sebagai berikut: 

a. Gedung 

Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian memiliki lahan dan 

gedung sendiri dengan kondisi fisik gedung sangat baik, yang terdiri dari: 1 Ruang 

Kantor, 3  Ruang Belajar, 1Kamar Mandi. 

b.  Fasilitas pembelajaran 

1)   Di dalam kelas 

Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian menyediakan berbagai 

fasilitas yang dapat menunjang dan mempelancar kegiatan belajar mengajar seperti 

meja anak, kursi, rak buku, papan tulis, spidol, penghapus, penggaris, meja guru, 

kursi guru, kipas angin, Jam, program semester 1 dan 2, balok bangunan,  puzzle, 

papan jahit, congklak, pohon hitung,  keset kaki, tempat sampah,  lap tangan, tempat 

cuci tangan, portofolio (hasil kerja anak), serta aneka pajangan. 

2). Di luar kelas 

Untuk kegiatan pembelajaran diluar kelas, Taman Kanak-Kanak Bakti II 

Arrusydah Kedamaian menyediakan berbagai fasilitas diantaranya sebagai berikut: 

1ayunan, 1 papan luncur, 2 bola lompat ,1 kreta ayun , 1 bola kaki, 1 terowongan, 3 

peragu papan, 1 putaran, 6 kran air. 

3). Fasilitas pendukung 
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Untuk memperlancar kegiatan, Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah 

Kedamaian memiliki fasilitas-fasilitas pendukung yang terdapat di ruang kepala 

sekolah dan guru. Fasilitas tersebut diantaranya: meja tulis, kursi, meja dan kursi 

tamu,  rak buku, gambar presiden dan wakil, lambang negara, kalender pendidikan, 

program tahunan, program semester 1 dan 2, sturktur sekolah, struktur yayasan, 

tempat sampah, keset kaki, dan perlengkapan alat tulis. Selain perlengkapan di kantor 

terdapat juga fasilitas perpustakaan mini, ruang UKS dan dapur diantaranya: buku 

cerita, majalah, buku bacaan anak, yang terdapat di perpustakaan mini, selain itu 

tempat tidur anak, kotak obat, timbangan, pengukur tinggi anak yang terdapat di 

ruang UKS, dan didapur terdapat  piring, gelas, sendok, rak piring, galon air, dan 

lain-lain. 

c.  Fasilitas bermain yang tersedia 

1).  Pengembangan motorik kasar 

Untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak berupa kemampuan 

motorik kasar, maka Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian 

menyediakan fasilitas bermain berupa terowongan, perosotan, putaran, ayunan, bola 

kaki, bola keranjang, bola, boling, tipe rekorder, karet tali, dan balok. 

2). Pengembangan motorik halus 

Pengembangan motorik halus dikembangkan dengan menyediakan fasilitas 

bermain berupa plastisin, puzzle, gunting, alat tulis, krayon, kertas lipat, buku 

gambar, menjepit, boneka tangan, lem, alat untuk mencocok, dan mozaik. 

3). Pengembangan moral dan agama 
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Pentingnya pendidikan moral dan agama bagi anak memerlukan fasilitas 

pula. Diantara fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan moral agama anak yaitu 

alat perlengkapan untuk ibadah, iqro, maket huruf hijaiyah, patung gerakan shalat, 

buku besar huruf hijaiyah, nama-nama nabi, angka arab, dan buku-buku cerita islam. 

4). Pengembangan intelektual 

Kemampuan intelektual anak dapat dikembangkan dengan menyediakan 

permainan berupa telpon mainan, percobaan pencampuran warna (dengan cat air, 

krayon, pewarna pasta), benda padat dimasukan kedalam air, memasukkan air 

kedalam botol, dan masih banyak lagi bentuk pengetahuan anak. 

E. Keadaan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah 

Kedamaian  

 Dalam suatu proses belajar mengajar pada sebuah lembaga pendidikan, 

tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur dalam pendidikan. Unsur pendidikan yang 

dimaksud adalah tenaga pendidik yang perannya adalah sebagai motivasi atau 

penggerak bagi peserta didik, sehingga materi yang disampaikan dapat tercapai 

dengan baik. 

Tahun pelajaran 2017/2018 dewan guru Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah 

Kedamaian berjumlah 6 orang guru yaitu: 

1. Wali kelas kelompok B1 yaitu ibu, Eka Kurnia Wandari, S.Pd 

2. Wali kelas kelompok B2 yaitu ibu Eka Yuni Prastiwi 

3. Wali kelas kelompok A yaitu ibu Sri Haryati,S.Pd 
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Untuk mengetahui keadaan tenaga pengajar di Taman Kanak-Kanak Bakti II 

Arrusydah Kedamaian,  dibawah ini penulis sertakan table sebagai berikut: 

Tabel 3. 

KEADAAN GURU 

TAMAN KANAK-KANAK BAKTI II ARRUSYDAH KEDAMAIAN 

BANDAR LAMPUNG TP. 2016/2017 

 

 

F. Struktur Organisasi Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian 

Bandar Lampung 

 

 Adanya struktur organisasi dalam suatu sekolah sangat diperlukan sekali. 

Dengan adanya struktur organisasi, akan mempermudah dalam mengatur jalannya 

suatu roda organisasi, sehingga program yang di rencanakan dapat tercapai. 

 Adapun struktur organisasi taman kanak-kanak bakti ii arrusydah dapat di 

lihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

No. 

Nama Guru 

L/ 

P 

Jabatan Tugas 

Mengajar 

Pendidkan 

Terakhir 

Status 

Kepega

waian*) 

1 Sudarwati P 
Kepala 

Sekolah B.1 
SPGTK  GTY 

2 Eka Kurnia W,S.Pd P 
Guru 

Kelas 
B.1 

S1 GTY 

3 Eka Yuni Prastiwi P 
Guru 

Kelas 
B.2 

SMA GTY 

4 Sri Haryati P 
Guru 

Kelas 
A 

SMA GTY 
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STRUKTUR ORGANISASI 

Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian 

Jl. Pangeran Antasari Gg Mulya Jaya  Kedamaian di bawah ini :
2
 

  

 

 

  

                                                             
2 Arsip Struktur Organisasi Tk Bakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung 

DINAS PENDIDIKAN  PROVINSI LAMPUNG 

Pengawas Tk & Sd Kec Kedamaian 

Dra. Hj. Hadiah Ratnasari,M.Pd 

Ketua yayasan Tk Bakti II Arrusydah 

Dr. Hj. Nilawati Tadjuddin,M.Si 

Kepala Tk Bakti II Arrusydah  

 

SUDARWATI 

Kepala Kupt Kec.Kedamaian 

Dra. Ana Susiana,M.Pd 

Guru Kelas B.1 

Eka Kurnia w 

Guru Kelas 
B.2 

 

Eka Yuni P 

 

Guru Kelas 
A 

 

Sri Haryati 
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G. Keadaan Murid Taman Kanak-Kanak Bakti Arrusydah I 

 Pada tahun pelajaran  2017/ 2018 Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah 

Kedamaian memiliki jumlah murid 57 siswa, yang terdiri dari laki-laki dan 

perempuan, yang terbagi dalam 4 kelas. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada 

table berikut: 

Tabel 4. 

KEADAAN MURID 

TAMAN KANAK- KANAK BAKTI II ARRUSYDAH KEDAMAIAN 

BANDAR LAMPUNG TP. 2016/ 2017 

 

No. Kelas 
Jenis Kelamin 

Total 
Laki- Laki Perempuan 

1 B.1 9 4 15 

2 B.2 9 6 15 

3 A 3 3 6 

JUMLAH 36 

 

H. Keadaan Orang Tua Siswa 

Keadaaan orang tua yang anaknya sekolah di Taman Kanak-Kanak Bakti II 

Arrusydah Kedamaian memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda tingkat 

tinggi yaitu S.2 sampai yang berpendidikan terendah yaitu SD. Begitu pula pekerjaan 

nya terdiri dari berbagai macam jenis pekerjaan, mulai dari PNS, wiraswasta dan 

buruh. 

I. Implementasi Metode Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Di 

Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung. 

 Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, selama ini implementasi metode 

pembiasaan dalam pembentukan karakter belum sesuai dengan tingkatan pencapaian 
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perkembangan yang akan dicapai. Dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari 

khususnya sebagai pembentukan karakter peserta didik. Hal ini karna guru belum 

begitu memperhatikan  bahwasannya implementasi metode pembiasaan sangat 

penting untuk membentuk karakter  yang akan menjadi faktor utama membentuk 

karakter yang sangat baik bagi anak.  

 Pembentukan karakter pada program PAUD merupakan pondasi yang kokoh 

dan sangat penting keberadaannya, dan jika hal itu telah tertanam serta terpatri 

dengan baik dalam setiap insan sejak dini, hal tersebut merupakan awal yang baik 

bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani pendidikan selanjutnya. Karna nilai-

nilai agama dan moral sangat lah berkaitan ,membentuk bagai mana prilaku anak 

tersebut. Maka dari itu membentuk karakter pada anak usia dini sangatlah penting 

bagi kelangsungan anak tersebut.  

  Salah satu tujuan membentuk karakter anak dalam dunia pendidikan ialah 

terbentuknya karakter yang baik merupakan tujuan utama karna pendidikan 

merupakan proses yang mempunyai tujuan yang biasanya di usahan untuk 

menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak didik atau peserta didiknya. 

Implementasi metode pembiasaan bertujuan untuk membentuk karakter anak “agar 

manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada dijalan yang lurus, jalan yang 

telah di gariskan oleh allah SWT. Inilah yang mengantarkan manusia kepada 

kebahagian di dunia dan akherat.  
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Dalam rangka mengimplementasikan metode pembiasaan dalam pembentukan 

karakter anak usia dini  di Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian 

Bandar lampung. 

1. kegiatan rutin Pembiasaan rutin / pembiasaan yang di lakukan terjadwal, 

seperti : mengucap dan menjawab salam, kegiatan membaca ikrar di lapangan, 

senam, shalat berjama’ah, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. 

2. Dalam kegiatan spontan / pembiasaan mengajarkan kegiatan spontan / 

pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti : mengucap dan 

menjawab salam, berbicara yang baik dengan sesama teman dan orang 

dewasa, dan meminta tolong dengan sopan. 

3. Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti 

berpakaian rapih, berbahasa yang baik dengan sesama teman dan orang 

dewasa, meminta tolong dengan sopan, meminta izin atas apa yang diinginkan 

.
3
 

 

J. Analisis Data Dan Hasil Penelitian 

Dalam analisis data yang telah diperoleh melalui penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan metode dan instrumen yang telah peneliti tentukan pada bab 

sebelumnya. Adapun data – data tersebut peneliti dapatkan melalui observasi dan 

wawancara sebagai metode pokok dalam pengumpulan data. Disamping itu pula, 

peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pendukung untuk 

melengkapi data yang tidak didapatkan penulis melalui observasi dan wawancara. 

Berikut ini akan penulis jelaskan hasil analisa : 

 

 

                                                             
3
Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, ( Jakarta: Bumi Aksara,2013)H.168-169. 
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a. Metode Pembiasaan Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di 

Taman Kanak-Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, bahwasannya langkah – langkah 

yang telah dilaksanakan oleh guru Taman Kanak – Kanak Bhakti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung dalam mengimplementasikan metode pembiasaan untuk 

membentuk karakter anak dan pembiasaan untuk anak dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Guru membiasakan anak untuk mengucap dan menjawab salam saat pulang 

dan datang sekolah 

2. Guru membiasakan anak berbicara yang baik dengan sesama teman dan orang 

dewasa 

3. Guru memberi contoh berpakaian yang rapih dan sopan  

4. Guru membiasakan mengucap kata maaf, tolong dan permisi  

5. Membiasakan anak untuk meminta izin atas sesuatu yang diinginkan 

 

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan, dapat diuraikan bahwa 

dalam membentuk karakter anak cara guru dalam membentuk karakter anak ialah 

melalui pembiasaan dalam kegiatan sehari – hari : 

1. Pembiasaan rutin/pembiasaan yang dilakukan terjadwal, seperti : mengucap 

dan menjawab salam, kegiatan membaca ikrar dilapangan, senam, shalat 

berjama’ah, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. 

Berdasarkan hasil observasi pada tahap awal ini terlebih dahulu guru harus 

mampu menciptakan hubungan yang baik dan akrab dengan anak sehingga anak 

merasa tidak takut, dan anak merasa nyaman saat berada didekat gurunya. Pada tahap 

awal ini yang perlu dilakukan oleh guru harus terlebih dahulu mengajarkan kebiasaan 
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rutin yang biasa dilakukan disekolah, yang merupakan kegiatan rutin yang biasa 

dilakukan disekolah.
4
 

Dimulai dari kegiatan membaca ikrar, anak diwajibkan untuk berkumpul 

dilapangan sekolah dan mengikuti kegiatan membaca ikrar, kegiatan pemanasan 

seperti bernyanyi dan melakukan gerakan pemanasan sebelum kegiatan anak 

memasuki ruangan. Dalam kegiatan membaca ikrar ini guru juga mengajarkan kepada 

anak tentang nilai – nilai karakter seperti membaca “dua kalimat syahadat“, guru juga 

dapat membiasakan kebiasaan disiplin, pembiasaan disiplin dapat diajarkan melalui 

tertibnya ketika anak berbaris dengan rapih saat membuat lingkaran. Tertib dan 

terbiasa mengikuti urutan kegiatan membaca ikrar. 

Begitupun kegiatan yang lain seperti senam anak – anak kegiatan yang llain 

seperti senam anak anak diajarkan untuk berdo’a sebelum memulai kegiatan “senam”, 

selain itu pada kegiatan membaca ikrar dan senam guru dapat membiasakan kegiatan 

rutin seperti pembiasaan kebersihan dan kesehatan diri yang biasa dilakukan di 

sekolah ialah kegiatan gotong royong yang dilakukan setiap hari jum’at, guru - guru 

Taman Kanak – Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung, guru 

mengajarkan dan membiasakan anak – anak untuk mencintai kebersihan yang ada 

disekitarnya, lingkungannya, guru menjelaskan mengapa anak – anak menjaga 

kebersihan diri dan lingkungannya, menjelaskan manfaat dan tujuan kebersihan 

                                                             
4
 Hasil Observasi Penelitian Tanggal 14 Maret 2017 Di Taman Kanak Kanak Bahkti II 

Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung 
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penting bagi kita, dan mengajarkan hadist tentang kebersihan kepada anak bahwa 

kebersihan itu adalah sebagian dari iman. 

Selain itu guru Taman Kanak – Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar 

Lampung ialah, melalui pembiasaan kegiatan ibadah yaitu shalat dhuha yang 

dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis, guru juga mencontohkan dan mengajarkan 

anak bagaimana gerakan shalat dan untuk anak laki – laki diajarkan bagaimana 

menjadi imam yang baik ketika paraktik ibadah dilaksanakan, guru juga 

membiasakan anak untuk bergantia menjadi imam shalat, selain itu juga guru 

membiasakan kegiatan berwudhu sebelum pelaksanaan kegiatann ibadah 

dilaksanakan. 

Keberaturan dalam mengikuti aturan yang berlaku di sekolah juga menjadi hal 

penting yang perlu guru biasakan pada anak terutama dalam membentukan karakter 

anak agar tercapainya perkembangan nilai – nilai karakter dalam diri anak. 

Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan anak juga perlu kita perhatikan melalui 

pemeriksanaan kuku, gigi, telinga, dan pakaian pada saat kegiatan berbaris didepan 

kelas yang biasanya dilakukan pada saat kegiatan pagi sebelum anak memasuki kelas. 
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Berdasarkan wawancara dengan ibu eka yuni prastiwi yaitu guru kelas A 

bahwasannya kegiatan pembiasaan untuk membentuk karakter anak yang dimulai 

dengan kegiatan dipagi hari.
5
 

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis kepada ibu sudarwati selaku 

kepala sekolah taman kanak – kanak bahkti II arrusydah kedamaian bandar lampung, 

bahwasannya hal ini diharapkan anak dapat mengetahui perilaku yang baik, 

mengetahui kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui kewajiban hidup umat 

manusia sebagai ciptaan ALLAH SWT. Disitulah guru dapat melihat dan mengetahui 

sejauh mana, berhasil atau tidaknya guru dalam membentuk karakter anak.
6
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pada 

kegiatan awal ini guru membiasakan kegiatan sehari– hari  rutin yang biasa dilakukan 

disekolah dalam membentuk karakter anak sejak dini. 

2. Guru mengajarkan kegiatan spontan/pembiasaan tidak terjadwal dalam 

kejadian khusus seperti : mengucap dan menjawab salam, berbicara yang baik 

dengan sesama teman dan orang dewasa, dan meminta tolong dengan sopan. 

 

a. Guru membiasakan mengucap dan menjawab salam  

Berdasarkan observasi penelitan di taman kanak-kanak bhakti II arrusydah 

Kedamaian bandar lampung guru telah membiasakan anak untuk mengucap dan 

menjawab salam, dengan membiasakan anak mengucap dan menjawab salam saat 

                                                             
5
 Hasil Wawancara Tanggal 16 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB, Dengan Ibu Eka kurnia w Di 

Taman Kanak-Kanak Bhaktii II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung. 
6
 Hasil Wawancara Ibu Sudarwati, Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Bahkti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung, Tanggal 20 Maret 2017 pukul 10.40 WIB 
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datang kesekolah, saat datang kesuatu ruangan, saat akan memulai kegiatan 

pembelajaran dan saat pulang sekolah.
7
 

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran guru menyiapkan rencana kegiatan 

harian, menyiapkan alat/media yang akan digunakan, karena alat/media yang 

digunakan saat bermain dapat menunjang keberhasilan dalam suatu kegiatan 

pembelajaran agar tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas B1 ibu Eka Yuni Prastiwi, 

bahwasannya membiasakan anak untuk mengucapkan dan menjawab salam itu 

dimulai dari anak datang kesekolah, saat sebelum memulai kegiatan belajar, dan 

pulang sekolah.
8
 

Hal ini senada dengan wawancara bersama ibu suadarwati selaku kepala 

sekolah Taman kanak – kanak bhakti II Arrusyidah Kedamaian Bandar Lampung, 

bahwasanya untuk membentuk karakter anak disekolah melalui pembiasaan 

mengucapdan menjawab salam.
9
 Yang dilakukan seat anak datang kesekolah, saat 

memulai kegiatan pembelajaran dikelas, saat anak memasuki ruangan, setelah 

kegiatan pembelajaran,  dan saat anak pulang sekolah, taklupa untuk mendukung agar 

anak terbiasa mengucap dan menjawab salam kita selalu memberi anak masukan 

                                                             
7
 Hasil Observasi, Di Taman Kanak-Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung 

Pada Tanggal 25 Maret 2017. 
8
 Hasil Wawancara, Ibu Eka Eka kurnia w Di Taman Kanak-Kanak Bhakti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung, 27 Maret 2017, pukul 09.15 WIB 
9
 Hasil Wawancara Ibu Sudarwati, Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Bahkti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung, Tanggal 31 Maret 2017 pukul 10.00 WIB 
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seperti” nanti kalau sudah sampai rumah jangan lupa apa sayang” 

asalamuk’alaikum”. Misalnya seperti.
10

 

b. Meminta tolong dengan sopan,  

 Meminta yolong dengan sopan merupakan hal yang sering terjadi diantara kita 

khusus nya anak – anak, untuk itu Taman Kanak – Kanak telah mengajarkan dan 

membiaskan anak untuk mengetahui bagai man cara meminta tolong dengan sopan. 

Menurut hasil penelitian penulis maka cara guru Taman Kanak – Kanak Bhakti II 

Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung ialah dengan membiasakan antara guru satu 

dengan yang lain, menurut hasil wawancara dengan guru kelas B1 Ibu Eka Yuni 

Prastiwi, guru Taman Kanak – Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar 

Lampung ialah dengan mencontohkan antara guru satu dengan yang lain. Begitu juga 

dengan anak – anak Taman Kanak – Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar 

Lampung selalu diajarkan meminta tolong dengan sopan. Menurut hasil opserpasi 

yang terjadi guru Taman Kanak – Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar 

Lampung, penulis mencatat saat kejaadian pada waktu makan”khansa dan kean saling 

meminjamkan crayon dan zaki berkata rafa tolong sih” maka dapat dinyatakan bahwa 

khansa dan kean sudah dapat terbiasa meminta tolong dengan sopan menurut 

pengatan penulis dengan mengobservasi meminta tolong dengan sopan.  

                                                             
10 Hasil Wawancara, Ibu Eka kurnia w Di Taman Kanak-Kanak Bhakti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung, 6  April  2017, pukul 10.00 
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 Berdasarkan hasil observsasi dan wawan cara penulis dengan pendidik  

Taman Kanak – Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung, maka 

pendidik sudah mengajarkan dan membiasakan perbuatan baik dalam membentuk 

karakter anak secara spontan atau secara langsung dan terus menerus sampai menjadi 

kebiasaan yang menetap sehingga tanpa di sadari oleh anak bahwa ia telah mengenal 

dan melakukan prilaku baik sehingga dapat terinternalisasikan dalam kegiatan sehari 

– hari baik disekkolah maupun diluar sekolah
11

 

3. Keteldanan, adalah pembiasaan dalam bentuk prilaku sehari = hari seperti 

berpakaian rapi, berbahas yang baik  dengan sesama teman dan orang dewasa, 

meminta tolong dengan sopan, meminta izin atas apa yang diinginkan.  

 

a. Berpakaina rapi disekolah.  

Berpakain juga merupakan salah satu hal yang termasuk kedalam indikator 

nilai-nilai agama dan moral dalam membentuk karakter anak maka di Taman Kanak-

Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung maka guru membiasakan 

dengan mencontohkan karna anak pada usia 4-5 tahun anak suka meniru dari apa 

yang dilihat. Oleh sebab itu guru di Taman Kanak-Kanak Bhakti II Arrusydah selalu 

tampil rapih dan sopan, agar anak juga dapat melihat guru-guru berpakaian rapih, dan 

tidak lupa kita selalu merapihkan pakaian anak jika jika dilihat pakaian anak yang 

kurang rapih, bukan hanya baju, tapi juga sepatu, tas, dan rambut misalnya apabila 

anak laki-laki ada anak yang rambutnya sudah  panjang maka guru mengingatkan 

kepada anak untuk memotong rambut dengan cara misalnya zaky “zaky nanti bilang 

                                                             
11

 Hasil Observasi Dan Wawancara Penelitian Ditaman Kanak Kanak Bhakti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung, Tanggal 8 April 2017 
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sama bunda rambut zaky sudah panjang, zaky harus potong rambut biyar rapih”. 

Dalam membiasakan berpakaian rapih di sekolah guru juga memasukan dalam 

rencana kegiatan harian (RKH) yaitu dalam tema budaya lampung sub tema pakaian, 

disitu guru memasukan dalam materi senang dan terbiasa berpakaian rapih. 

b. Berbicara yang baik dengan sesama teman dan orang dewasa 

Menurut observasi penulis bahwa guru di Taman Kanak-Kanak Bhakti II 

Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung, telah membiasakan anak untuk 

membiasakan mengganti kata “aku, kamu, kami, dan dia”, di Taman Kanak-Kanak 

Bhakti II Arrusydah juga membiasakan anak untuuk berbicara yang sopan dan baik 

dengan sesama teman, dan telah memberikan arahan jika ada anak yang mengucap 

kata yang kurang baik dengan teman dan orang lain yang sedang ia ajak bicara (guru, 

orang tua, dll). Akan tetapi menurut pengamatan penulis terkadang ada guru yang 

masih saja yang tidak menggunakan kata ganti “aku, kamu, kami, dan dia” misalnya 

“punya elo” meskipun tidak disadari saat kegiatan pembelajaran sehingga anak sering 

mendengar, hal itu yang sering membuat anak menggunakan kata yang sama saat 

berbicara dengan sesama temannya.
12

 

Menurut hasil wawancara penulis dengan guru kelas B1 yang penulis jadikan 

subjek observasi untuk mengetahui bagaimana cara guru mengiplementasikan 

pembiasaan untuk membentuk karakter anak. Maka menurut ibu eka yuni prastiwi 
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 Hasil Observasi Dan Wawancara Penelitan Di Taman Kanak-Kanak Bhakti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung, Pada Tanggal 27 Maret 2017  
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bahwa, guru-guru Taman Kanak-Kanak Bahkti II arrusydah sudah membiasakan anak 

untuk berbicara yang baik dan sopan misalnya saat anak kegiatan proses 

pembelajaran, saat anak bermain karena disini menggunakan maka anak dengan 

mudah kita awasi, apabila ada anak yang berbicara yang kurang baik atau sopan kita 

langsung memberikan pengarahan tetapi hal yang perlu kita waspadai jangan sampai 

memarahi atau bernada tinggi, misalnya kita beri pengarahan “haduuh tadi ibu eka 

dengar ada yang bilang apa yaaa ?” nah dengan seperti itu terkadang anak sudah 

menyadari dengan apa yang sudah ia lakukan.
13

 Hal yang paling susah sebenarnya 

kata “gue, elo” itu memang lumayan susah untuk kita ubah itu semua kan terbawa 

dari rumah, dan lingkungan, peranan orang tua yang kurang juga untuk melarang 

anaknya untuk tidak berkata “gue, elo”.
14

 

Menurut hasil peneliti yang penulis lakukan saat proses pembelajaran pada 

saat rencana kegiatan kedua minggu kedua, ada anak yang berbicara kurang baik 

“alvi  bertengkar dan mengatakan bego terhadap ilham”, maka dengan cepat guru 

memberikan pengarahan kepada alvi” pada saat kegiatan bermain janet menangis dan 

berkata “bodo” penulis juga mencatat dalam catatan anekdot. 

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan ibu sudarwati ia mengatakan 

bahwa kegitan yang paling mudah untuk mengetahui anak dapat berbicara yang baik 

dan sopan terhadap teman ialah ketika mereka bermain di luar kelas atau pada saat 

                                                             
13 Hasil Wawancara, Ibu Eka kurnia w Di Taman Kanak-Kanak Bhakti II Arrusydah 

Kedamaian Bandar Lampung, 6  April  2017, pukul 80.00 WIB 
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 Hasil Wawancara, Ibu Eka kurnia w Di Taman Kanak-Kanak Bhakti II Arrusydah 
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jam istirhat maka, disitu lah merteka akan saling bermain, dengan mudah dapat kita 

lihat, jika ada anak yang msih berkata yang tidak seharus nya maka disitulah peran 

guru sebagai pengingat, pemberi nasihat dan arahan.
15

 

c. Meminta tolong dengan sopan 

Miminta tolong dengan sopan merupan merupakan hal yang sering terjadi di 

anatara kita khusunya anak-anak, anak untuk itu guru taman kanak-kanak telah 

memengajarkan dan membiasakan anak untuk mengetahui bagaimana cara meminta 

tolong dengan sopan. Menurut hasil penelitian penulis maka cara guru Taman Kanak-

Kanak Bakti II Arrusydah Kedamain Bandar Lampung ialah dengan membiasakan 

antara guru satu dengan yang lain, menurut hasil wawancara dengan guru kelas B1 

Ibu Eka Yuni Prastiwi, di Taman Kanak-kanak Bakti II Arrusydah ialah dengn 

mencontohkan antara guru satu dengan yang lain.   Begitu juga dengan anak – anak 

guru Taman Kanak-kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian selalu diajarkan  meminta 

tolong dengan sopan. Menurut  hasil observasi yang terjadi di Taman Kanak-kanak 

Bakti II Arrusydah Kedamaian, penulis mencatat saat kejadian pada waktu kegiatan 

menggambar bebas “ lio mendatangi khansa tolong buatin gambar baju juga sih” 

menurut pengamatan penulis yang dilakukan dalam mengobservasi meminta tolong 

dengan sopan. Maka dapat dinyatakan bahwa lio dan khansa sudah dapat terbiasa 

meminta tolong dengan sopan dan dapat saling membantu dengan senang, Meminta 

izin atas apa yang diinginkan 
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 Hasil wawancara, Ibu Sudarwati  kepala sekolah Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydah 
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Menurut hasil pengamatan penulis guru Taman Kanak-kanak Bakti  II 

Arrusydah Kedamaian membentuk karakter anak dengan cara membiasakan anak 

untuk terbiasa meminta tolong atas apa yang diinginkan, menurut hasil pengamatan 

penulis pada indikator ini masih banyak yang belum dapat terbiasa meminta tolong 

atas apa yang diinginkan, misalanya pada saat kegiatan makan ,masih ada saja anak 

yang suka menangis ketika ia tidak bisa, marah ketika tidak dibantu teman suka 

memerintahkan teman dengan tidak mengucap kata tolong sebelumnya menurut hasil 

wawancara penulis dengan ibu Eka Yuni Prastiwi bahwa hal ini yang sering terjadi , 

karana pada usia 4-5 tahun anak-anak  emosi anak belum dapat berkembang denga 

baik, oleh sebab itu maka guru di Taman Kanak-kanak Bakti II Arrusydah 

Kedamaian membiasakan anak dengan cara pemberian nasihat kepada anak, 

mengingat kan anak selalu menyebut kata tolong saat ia ingin minta bantuan orang 

lain.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa 

guru telah memberikan keteladanan serta contoh yang nyata sebagai bentuk 

pembiasaan pada kegiatan awal ini guru dalam membentuk karakter anak melalui 

kegiatan rutin yang biasa dilakukan saat kegiatan sehari-hari di sekolah  yang 

ditujukan langsung kepada anak didik gunamembentuk karakter anak yang baik.  

B. Pembahasan 

 Berkaiatan dengan proses analisis data dan berdasarkan deskripsi data diatas 

maka pada bagian  ini penulis akan menguraikan hasil observasi dan wawancara yang 

penulis dapatkan dari lapangan terhadap 1 orang guru di kelas B1. Dapat dijelaskan 
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bahwa guru menggunakan pembiasan dalam pembentukan karakter anak guru juga 

menggunakan indikator capaian perkembangan nilai-nilai agama dan moral yang 

bertujuan untuk mempermudah guru dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. 

Berikut ini cara guru yang terlihat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dan di 

luar kelas dalam pembentukan karakter  di kelas B1 sebagai berikut : 

1. kegiatan rutin Pembiasaan rutin / pembiasaan yang di lakukan terjadwal, 

seperti : mengucap dan menjawab salam, kegiatan membaca ikrar di lapangan, 

senam, shalat berjama’ah, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di kelas B1 

terlihat bahwa guru kelas B1 ( Ibu Eka Yuni Prastiwi)  dalam pembentukan karakter 

melalui metode pembiasaan pada kegiatan sehari-hari baik didalam kelas maupun di 

luar kelas dan juga guru menggunakan indikator capaian perkembangan yang ada 

pada Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2009, akan tetapi sebelum memulai kegiatan 

di luar maupun di dalam kelas hal yang pertama ibu eka lakukan ialah 

mempersiapkan alat/ media yang akan digunakan sesuai dengan RKH (Rencana 

Kegiatan Harian) untuk menunjang kegiatan pembelajaran yanga kan berlangsung. 

Dalam mengenalkan, perilaku baik dan buruk  ibu Eka  membiasakan pada saat 

kegiatan rutin / terjadwal, ibu eka  mengawalinya dengan memberikan contoh serta 

membiasakan anak untuk tertib, serta berani ketika di pilih untuk menjadi pemimpin 

dalam kegiatan membaca ikrar yang di lakukan pada pagi hari, dan berbaris rapih, 

memeriksaakan kebersihan dan kerapihan pakaian sebelum memasuki kelas setiap 

pagi dan mempersilahkan anak untuk minum dan ke toilet. Setelah berada di dalam 

kelas ibu Eka  membuat lingkaran  karena di Taman Kanak-kanak Bakti II Arrusydah 
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Kedamaian Bandar Lampung menggunkan sentra maka anak-anak diajak berkumpul 

dikarpet membuat lingkaran, sebelum memulai kegiatan ibu eka mengucapkan salam, 

kemudian guru membuka materi pagi dengan sama-sama membaca do’a sehari-hari, 

hadist dan surat-surat pendek, setelah itu guru mengajak anak-anak untuk melakukan 

shalat duha, akan tetapi sebelum melaksankan sholat anak-anak di biasakan untuk 

mengambil perlengkapan sholat dan setelah itu  mengantri  untuk berwudhu, hal ini 

dilakukan agar anak terbiasa untuk mempersiapkan pakaian/ alat shalat yang 

digunakan serta terbiasa untuk antri dan berwudhu sebelum shalat, setelah kegiatan 

tersebut kemudian dilanjutkan dengan shalat berjama’ah, pada saat observasi  Falih 

dipilih sebagai imam dan anak  yang lain menjadi imam, ibu Eka mengawasi dan  

mendengarkan bacaan sholat yang diucapkan kean, dimaksudkan agar anak terbiasa, 

senang menjadi imam dan  dapat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ibu 

Eka juga mengajarkan kepada anak. Setelah kegiatan shalat bejama’ah  ibu Eka  

Membiasakan untuk berdo’a pada saat observasi tersebut Ibu Eka  menunjuk Zaky 

untuk memimpin do’a. Setelah kegiatan shalat guru mempersilahkan anak untuk 

melipat / merapihkan alat  shalat  yang telah digunakan dan meletakan di meja yang 

telah disediakan. 

Dalam pembentukan karakter anak melalui pengembangan nilai agama dan 

moral, di Taman Kanak-kanak Bakti II Arrusydah menggunakan kurikulum 2013,  

juga terdapat didalam Rencana Kegiatan Harian yaitu dengan tema “Budaya 

lampung” sub tema pakaian, untuk mengenalkan perilaku baik dan buruk dimulai dari 

materi misalnya menyebutkan perilaku baik (bagaimana berpakaian yang rapih dan 
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sopan  dan  kegiatan pembukaan tanya jawab tentang budaya lampung, dan pakaian 

adat lampung. Mengucap dan menjawab salam.  Dan pada kegiatan inti, karna Ibu 

Eka berada di Sentra Ibdah maka kegiatan inti, ialah menebalkan huruf hijaiyah Syin, 

mewarnai gambar ikan dan menempelkan robekan origami (kolase)tapis/ selendang 

khas lampung,  setelah itu pada tahapan recalling  dalam rkh  pada hari tersebut, dapat 

merapihkan dan menunjukan hasil karya yang dibuatnya. Kegiatan penutup yaitu ibu 

eka mengumpulkan kembali anak-anak diatas karpet membuat lingkaran, 

menanyakan perasaan setelah kegiatan, menanyakan tentang kegiatan hari ini. 

Adapun rencana penilaian, yang termasuk kedalam  penilaian dalam mengenalkan 

perilaku baik dan buruk  yaitu a. Sikap ( senang dan terbiasa  berpakaian rapih, 

memakai pakaian adat lampung ), pengetahuan dan keterampilan( dapat mengucap 

dan menjawab salam dan sesudah kegiatan, dapat membaca do’a untuk kedua orang 

tua, dapat mengetahui bagaimana berpakaian rapihdan sopan dalam islam , dan dapat 

mewarnai dan mengetahui bentuk huruf hijaiyah Syin, pakaian adat lampung, musik , 

makanan khas lampung. 

2. Dalam kegiatan spontan / pembiasaan mengajarkan kegiatan spontan / 

pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti : mengucap dan 

menjawab salam, berbicara yang baik dengan sesama teman dan orang 

dewasa, dan meminta tolong dengan sopan. 

 

Dalam kegiatan spontan / pembiasaan tidak terjadwal  ini terlihat dengan 

mudah ibu Eka mengajarkannya melalui contoh  dan pembiasaan  yang dilakukan 

setiap hari di sekolah  dimulai dari membiasakan anak mengucap dan menjawab 

salam salam dimulai dari ketika anak datang kesekolah, memberi senyuman kepada 
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anak, mengucap dan menjawab salam, dan bersalaman saat guru menyambut anak 

datang kesekolah, pada saat sebelum memulai kegiatan di dalam kelas, setelah 

kegiatan pembelajaran dan pada saat  anak  pulang sekolah. Kegiatan- kegiatan 

tersebut merupaka pembiasaan yang diajarkan guru di sekolah, dan guru juga 

memberikan teguran apa bila anak lups melakukannya agar anak menjadi kebiasaan 

yang baik dalam diri anak serta dapat diterapkan juga di rumah dan di lingkungannya.  

Dalam membentuk karakter anak melalui mengenalkan perilaku baik yaitu 

berbicara sopan maka ibu eka juga membiasakan ketika berbicara dengan sesama 

guru , orang tua anak dan anak ibu eka membiasakan berbicara dengan bahasa yang 

sopan. Mencontohkan kepada anak bagaimana berbicara yang sopan terhadap sesama 

teman dan orang lain. Dan ibu eka juga selalu mengingatkan dengan sesama guru 

apabila ada yang berbicara kurang baik, saat  kegiatan berlangsung/ dihadapan anak, 

hal itu dimaksudkan agar anak juga ikut terbiasa menegur teman  dan anak didiknya 

saat ada yang berbicara dengan bahasa yang kurang baik.  

Selain itu dalam membiasakan dalam pembentukan karakter yaitu  meminta 

tolong dengan sopan hal ini yang sering terjadi dalam kegiatan anak-anak oleh sebab 

itu ibu Eka memberikan contoh dan membiasakan anak untuk mengucap kata tolong, 

permisi dan maaf saat berbicara, misalnya “ Bila tolong ambilkan bu Eka buku itu 

nak diatas meja, hal ini sesuai dengaan hasil dokumentasi wawancara penulis dengan 

anak didik pada saat riska meminta tolong diambilkan tasnya.  
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3. Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari seperti 

berpakaian rapih, berbahasa yang baik dengan sesama teman dan orang 

dewasa, meminta tolong dengan sopan, meminta izin atas apa yang diinginkan 

. 

 

Memberikan keteladanan merupakan contoh yang harus diberikan oleh seorang 

pendidik kepada peserta didiknya, hal itulah yang selalu diberikan oleh guru-guru 

Taman kanak-kanak Bakti II Arrusydah, yang salah satunya ibu eka ia membentuk 

karakter anak adalah satu dengan mencotohkan  berpakaian rapih, bersih dan wangi 

saat kesekolah hal ini juga  tentu dapat memberikan kenyamanan kepada anak saat 

anak berada didekat kita, cara berpakaian juga menentukan sikap dan penilaian orang 

lain terhadap kita. 

Memberikan  keteladanan berbicara baik dan berbicara dengan suara yang 

lemah lembut, penuh sopan santun dan   tidak berbicara dengan nada yang kasar, dan 

kotor. Ibu Eka juga mengenal kan cara meminta izin atas apa yang diinginkan yaitu 

dengan membiasakan anak untuk mengucap kata  “meminta” dulu sebelum ia 

mengambil  sesuatu yang diinginkan. Dan ibu Eka juga selalu mengawasi, 

memperhatikan dan memberikan arahan anak jika ada yang mengambil, menangis 

dan marah karna apa yang diinginkan tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan hasil 

observasi penulis afriza belum mau meminta izin saat mengambil pensil desti dan ibu 

eka memberi pengarahan bahwa mengambil milik teman  tanpa izin dan meminta nya 

terlebih dahulu itu adalah perbuatan yang allah tidak sukai dan dosa. 
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B. Pembentukan  Karakter Anak Melalui Metode Pembiasaan di Taman 

Kanak-Kanak Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung  

Berikut ini juga penulis akan mengurbaikan lebih rinci mengenai 

perkembangan peserta didik di kelas B1 ( 4-5 tahun),  yang berjumlah 13 anak. hasil  

observasi perkembangan anak dalam implementasi metode pembiasaan dalam 

pembentukan karakter anak usia di TK Bhakti II Arrusydah Kedamaian Bandar 

Lampung sebagai berikut : 

1. Perkembangan awal  implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan 

karakter afriza  pada awalnya afriza Belum Berkembang, hal ini ditandai dengan 

tingkat awal indikator capaian perkembangan yang belum  sesuai dengan yang 

diharapkan salah satunya pada indikator terbiasa mengucap dan menjawab salam.  

Pada tahap awal ini guru selalu membiasakan kegiatan rutin, kedua guru 

mengajarkan  anak untuk  melakukan kegiatan spontan, dan ketiga guru juga 

memberikan contoh kegiatan keteladanan yang baik.  Karena guru memberikan 

peranan penting dalam pembentukan karakter anak sehingga pada akhirnya 

pembentukan karakter alan dapat berkembang sesuai indikator capaian 

perkembangan yang akan dicapai oleh guru. Dalam kegiatan mengenalkan 

perilaku baik dalam hal berpakaian rapih di sekolah dan di rumah, meminta 

tolong dengan sopan alan sudah  Mulai Berkembang 

2.  Perkembangan awal  implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan 

karakter ahmad kean  pada awalnya Ahmad kean Belum Berkembang, hal ini 

ditandai dengan tingkat awal indikator capaian perkembangan yang belum  
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sesuai dengan yang diharapkan salah satunya pada indikator terbiasa mengucap 

dan menjawab salam.  Pada tahap awal ini guru selalu membiasakan kegiatan 

rutin, kedua guru mengajarkan  anak untuk  melakukan kegiatan spontan, dan 

ketiga guru juga memberikan contoh kegiatan keteladanan yang baik.  Karena 

guru memberikan peranan penting dalam perkembangn nilai-nilai agama dan 

moral anak sehingga pada akhir nay perkembangan nilai-nilai agama alan dapat 

berkembang sesuai indikator capaian perkembangan yang akan dicapai oleh 

guru. Dalam kegiatan mengenalkan perilaku baik dalam hal berpakaian rapih di 

sekolah dan di rumah, meminta tolong dengan sopan dan meminta izin atas apa 

yang diinginkan ahmad kean sudah  Berkembang Sesuai Harapan. 

3. Perkembangan awal  implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan 

karakter Bila  pada awalnya Annisa  Belum Berkembang, hal ini ditandai dengan 

tingkat awal indikator capaian perkembangan yang belum  sesuai dengan yang 

diharapkan pada indikator meminta tolong dengan sopan.  Pada tahap awal ini 

guru selalu membiasakan kegiatan rutin, kedua guru mengajarkan  anak untuk  

melakukan kegiatan spontan, dan ketiga guru juga memberikan contoh kegiatan 

keteladanan yang baik.  Karena guru memberikan peranan penting dalam 

pembentukan karakter anak sehingga pada akhirnya pembentukan karakter Bila 

dapat berkembang sesuai indikator capaian perkembangan yang akan dicapai 

oleh guru. Dalam kegiatan pembiasaan dalam pembentukan karakter dalam hal 

berpakaian rapih di sekolah dan di rumah, meminta tolong dengan sopan, 

meminta izin dan berbicara yang baik sudah  Berkembang Sesuai Harapan  
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4. Perkembangan awal  implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan 

karakter janet  pada awalnya janet Mulai  Berkembang, hal ini ditandai dengan 

tingkat awal indikator capaian perkembangan yang mulai Berkembang sesuai 

dengan yang diharapkan pada indikator terbiasa mengucap dan menjawab salam.  

Pada tahap awal ini guru selalu membiasakan kegiatan rutin, kedua guru 

mengajarkan  anak untuk  melakukan kegiatan spontan dan ketiga guru juga 

memberikan contoh kegiatan keteladanan yang baik.  Karena guru memberikan 

peranan penting dalam pembentukan karakter anak sehingga pada akhirnya 

pembentukan karakter janet dapat berkembang sesuai indikator pencapaian 

perkembangan yang akan dicapai oleh guru. Dalam kegiatan metode pembiasaan 

dalam pembentukan karakter dalam hal berpakaian rapih di sekolah dan di 

rumah, meminta tolong dengan sopan, meminta izin dan berbicara yang baik 

sudah  Berkembang Sangat Baik 

5. Perkembangan awal  implementasi metode pembiasaan dalam pembentukan 

karakter khansa pada awalnya khansa Belum Berkembang, hal ini ditandai 

dengan tingkat awal indikator capaian perkembangan yang belum  sesuai dengan 

yang diharapkan pada indikator meminta tolong dengan sopan, berbicara yang 

baik dengan sesama teman dan orang dewasa dan meminta izin atas apa yang 

diinginkan. Pertama guru selalu membiasakan kegiatan rutin, kedua guru 

mengajarkan  anak untuk  melakukan kegiatan spontan, dan ketiga guru juga 

memberikan contoh kegiatan keteladanan yang baik.  Karena guru memberikan 

peranan penting dalam pembentukan karakter anak sehingga pada akhirnya 



 

 
80 

pembentukan karakter khansa dapat berkembang sesuai indikator capaian 

perkembangan yang akan dicapai oleh guru. Dalam kegiatan mengenalkan 

perilaku baik dalam hal berpakaian rapih di sekolah dan di rumah, meminta 

tolong dengan sopan, meminta izin dan berbicara yang baik   Berkembang Sesuai 

Harapan.  

6. Pembiasaan dalam pembentukan karakter pada awalnya lio  Mulai Berkembang, 

hal ini ditandai dengan tingkat awal indikator capaian perkembangan yang sesuai 

dengan yang diharapkan pada indikator meminta tolong dengan sopan, berbicara 

yang baik dengan sesama teman dan orang dewasa dan terbiasa  berpakaian rapih 

di sekolah dan di rumah . Pertama guru selalu membiasakan kegiatan rutin, 

kedua guru mengajarkan  anak untuk  melakukan kegiatan spontan, dan ketiga 

guru juga memberikan contoh kegiatan keteladanan yang baik.  Karena guru 

memberikan peranan penting dalam Pembiasaan dalam pembentukan karakter  

anak sehingga pada akhirnya perkembangan nilai-nilai agama lio dapat 

berkembang sesuai indikator capaian perkembangan yang akan dicapai oleh 

guru. Dalam kegiatan Pembiasaan dalam pembentukan karakter dalam hal 

berpakaian rapih di sekolah dan di rumah, meminta tolong dengan sopan, terbiasa 

berpakaian rapih di sekolah dan di rumah   Berkembang Sesuai Harapan. 

7. Pembiasaan dalam pembentukan karakter alvi  pada awalnya alvi  Berkembang 

Sesuai Harapan , hal ini ditandai dengan tingkat awal indikator capaian 

perkembangan yang sesuai dengan yang diharapkan pada indikator meminta 

tolong dengan sopan, berbicara yang baik dengan sesama teman dan orang 
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dewasa dan meminta izin atas apa yang diinginkan. Dalam hal ini guru selalu 

membiasakan kegiatan rutin, kedua guru mengajarkan  anak untuk  melakukan 

kegiatan spontan, dan ketiga guru juga memberikan contoh kegiatan keteladanan 

yang baik.  Karena guru memberikan peranan penting dalam Pembiasaan dalam 

pembentukan karakter anak sehingga pada akhirnya Pembiasaan dalam 

pembentukan karakter alvi dapat berkembang sesuai indikator capaian 

perkembangan yang akan dicapai oleh guru. Dalam kegiatan Pembiasaan dalam 

pembentukan karakter dalam hal berpakaian rapih di sekolah dan di rumah, 

meminta tolong dengan sopan, meminta izin dan berbicara yang baik   

Berkembang Sangat Baik. 

8. Pembiasaan dalam pembentukan karakter ilham pada awalnya ilham Mulai  

Berkembang, hal ini ditandai dengan tingkat awal indikator capaian 

perkembangan yang sesuai dengan yang diharapkan pada indikator terbiasa 

mengucap dan menjawab salam  dan berpakaian rapih di sekolah dan di rumah. 

Cara guru mengenalkan perilaku baik  selalu membiasakan kegiatan rutin, kedua 

guru mengajarkan  anak untuk  melakukan kegiatan spontan, dan ketiga guru 

juga memberikan contoh kegiatan keteladanan yang baik.  Karena guru 

memberikan peranan penting dalam Pembiasaan dalam pembentukan karakter  

anak sehingga pada akhirnya Pembiasaan dalam pembentukan karakter ilham 

dapat berkembang sesuai indikator capaian perkembangan yang akan dicapai 

oleh guru. Dalam kegiatan Pembiasaan dalam pembentukan karakter dalam hal 
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berpakaian rapih di sekolah dan di rumah, meminta tolong dengan sopan, 

meminta izin dan berbicara yang baik   Berkembang Sangat Baik.  

9. Pembiasaan dalam pembentukan karakter rania pada awalnya Rania Mulai  

Berkembang, hal ini ditandai dengan tingkat awal indikator capaian 

perkembangan yang sesuai dengan yang diharapkan pada indikator terbiasa 

mengucap dan menjawab salam,  berpakaian rapih dan meminta izin atas apa 

yang diinginkan. Pertama guru selalu membiasakan kegiatan rutin, kedua guru 

mengajarkan  anak untuk  melakukan kegiatan spontan, dan ketiga guru juga 

memberikan contoh kegiatan keteladanan yang baik.  Karena guru memberikan 

peranan penting dalam Pembiasaan dalam pembentukan karakter anak sehingga 

pada akhirnya Pembiasaan dalam pembentukan karakter Rania dapat 

berkembang sesuai indikator capaian perkembangan yang akan dicapai oleh 

guru. Dalam kegiatan Pembiasaan dalam pembentukan karakter Rania Mulai 

Berkembang  

10. Pembiasaan dalam pembentukan karakter riska   pada awalnya Riska   Belum 

Berkembang, hal ini ditandai dengan tingkat awal indikator capaian 

perkembangan yang belum  sesuai dengan yang diharapkan pada indikator 

terbiasa mengucap dan menjawab salam , berbicara yang baik dengan sesama 

teman dan orang dewasa dan meminta izin atas apa yang diinginkan. Pertama 

guru selalu membiasakan kegiatan rutin, kedua guru mengajarkan  anak untuk  

melakukan kegiatan spontan, dan ketiga guru juga memberikan contoh kegiatan 

keteladanan yang baik.  Karena guru memberikan peranan penting dalam 
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Pembiasaan dalam pembentukan karakter anak sehingga pada akhirnya 

Pembiasaan dalam pembentukan karakter agama riska dapat berkembang sesuai 

indikator capaian perkembangan yang akan dicapai oleh guru. Dalam kegiatan 

mengenalkan perilaku baik Riska Mulai Berkembang  

11. Pembiasaan dalam pembentukan karakter terry  pada awalnya terry Berkembang 

Sesuai Harapan , hal ini ditandai dengan tingkat awal indikator capaian 

perkembangan yang sesuai dengan yang diharapkan pada indikator meminta 

tolong dengan sopan, berbicara yang baik dengan sesama teman dan orang 

dewasa dan meminta izin atas apa yang diinginkan. Dalam hal ini guru selalu 

membiasakan kegiatan rutin, kedua guru mengajarkan  anak untuk  melakukan 

kegiatan spontan, dan ketiga guru juga memberikan contoh kegiatan keteladanan 

yang baik.  Karena guru memberikan peranan penting dalam Pembiasaan dalam 

pembentukan karakter anak sehingga pada akhirnya Pembiasaan dalam 

pembentukan karakter terry dapat berkembang sesuai indikator capaian 

perkembangan yang akan dicapai oleh guru. Dalam kegiatan Pembiasaan dalam 

pembentukan karakter dalam hal terbiasa mengucap dan menjawab salam, 

berpakaian rapih di sekolah dan di rumah, meminta tolong dengan sopan, 

meminta izin dan berbicara yang baik ,Berkembang Sesuai Harapan. 

12. Pembiasaan dalam pembentukan karakter zahra pada awalnya zahra Mulai  

Berkembang, hal ini ditandai dengan tingkat awal indikator capaian 

perkembangan yang sesuai dengan yang diharapkan pada indikator berpakaian 

rapih dan meminta izin atas apa yang diinginkan. Pertama guru selalu 
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membiasakan kegiatan rutin, kedua guru mengajarkan  anak untuk  melakukan 

kegiatan spontan, dan ketiga guru juga memberikan contoh kegiatan keteladanan 

yang baik.  Karena guru memberikan peranan penting dalam Pembiasaan dalam 

pembentukan karakter anak sehingga pada akhirnya Pembiasaan dalam 

pembentukan karakter zahra dapat berkembang sesuai indikator capaian 

perkembangan yang akan dicapai oleh guru. Dalam kegiatan Pembiasaan dalam 

pembentukan karakter zahra, Berkembang Sesuai Harapan 

13. Pembiasaan dalam pembentukan karakter zaky  pada awalnya zaky Mulai  

Berkembang, hal ini ditandai dengan tingkat awal indikator capaian 

perkembangan yang sesuai dengan yang diharapkan pada indikator terbiasa 

mengucap dan menjawab salam,  berbicara yang sopan dengan sesama teman dan 

orang dewasa, dan terbiasa berpakaian rapih di sekolah dan di rumah Pertama 

guru selalu membiasakan kegiatan rutin, kedua guru mengajarkan  anak untuk  

melakukan kegiatan spontan, dan ketiga guru juga memberikan contoh kegiatan 

keteladanan yang baik.  Karena guru memberikan peranan penting dalam 

perkembangn nilai-nilai agama dan moral anak sehingga pada akhirnya 

Pembiasaan dalam pembentukan karakter zaky dapat berkembang sesuai 

indikator capaian perkembangan yang akan dicapai oleh guru. Dalam kegiatan 

Pembiasaan dalam pembentukan karakter zaky,Berkembang Sangat Baik.  

Berdasarkan pemaparan hasil observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

guru Taman Kanak-kanak Bakti II Arrusydah Kedamaian telah berusaha semaksimal 
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mungkin dalam mengenal kan perilaku baik dan buruk  untuk pengembanagn nilai-

nilai agama dan moral anak di kelas B1. Sehingga dapat terlihat terjadi perubahan/ 

peningkatan dengan Pembiasaan dalam pembentukan karakter  dan indikator 

pencapaian perkembangan yang sesuai dengan rentang usia anak sehingga 

Pembiasaan dalam pembentukan karakter dapat  dengan Pembiasaan dalam 

pembentukan karakter dapat berkembang dengan optimal.  

Pembiasaan dalam pembentukan karakter anak diajarkan oleh guru dengan 

cara Pembiasaan dalam pembentukan karakter yang di lakukan dalam bentuk 

pembiasaan kegiatan sehari-hari sebagai kebiasaan yaitu dalam sikap dan perilaku 

yang ditunjukan yang sesuai dengan pembentukan karakter yang berlaku disekitar. 

Pembiasaan dalam pembentukan karakter seharusnya terjadi terus menerus sehingga 

anak dapat Pembiasaan dalam pembentukan karakter, yang semua ditujukan agar 

anak dapat memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut.   

 

 



BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka  dapat  penulis simpulkan mengenai proses pembentukan karakter anak di 

Taman Kanak-Kanak Bakti II Arrusydahh Kedamaian  Bandar Lampung 

dikelompok B1  ialah : kegiatan rutin Pembiasaan rutin / pembiasaan yang di 

lakukan terjadwal, seperti : mengucap dan menjawab salam, kegiatan membaca 

ikrar di lapangan, senam, shalat berjama’ah, pemeliharaan kebersihan dan 

kesehatan diri, berbicara yang baik dengan sesama teman dan orang dewasa, dan 

meminta tolong dengan sopan, Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk 

perilaku sehari-hari seperti berpakaian rapih, berbahasa yang baik dengan sesama 

teman dan orang dewasa, meminta tolong dengan sopan, meminta izin atas apa 

yang diinginkan . 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas dapat diambil pemahaman  bahwa 

melalui metode pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari  melalui kegiatan rutin, 

spontan dan keteladanan yang diberikan guru secara terus menerus dan berulang 

disetiap sikap, perilaku dalam kegiatan sehari-hari selain itu guru mengajarkan 

nilai-nilai agama  dan moral  dalam membentuk karakter anak berdasarkan 

indikator pencapaian dan disesuaikan dengan usia anak, dan mengacu pada 

peraturan pemerintah dan dinilai memelalui kegiatan sehari-hari anak  dalam 
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proses pembelajaran. Dapat dilihat setelah dilakukan pembentukan karakter  

melalui pembiasaan berperilaku baik  dengan menggunakan indikator pencapaian. 

Anak mulai menunjukan peningkatan yang sangat baik dalam pembentukan 

karakter.  

Dapat  dilihat dari awal rencana kegiatan hariannya, membentuk karakter 

anak yaitu indikator terbiasa mengucap dan menjawab salam, selanjutnya 

diberikan ceklist sesuai kemampuan anak, kemudian semua indikator dimasukkan 

dalam buku analisis evaluasi kemudian bagi yang belum berkembang sesuai 

harapan, dimasukkan dalam buku perbaikan dan pengayaan. Dan  bagi perilaku 

khusus anak dicatat dalam buku anekdot dan buku bimbingan konseling yang 

didalamnya terdapat pemecahan masalah, dan tindak lanjut/hasil dan 

keterangannya.  

Semua ini kemudian dikemas dalam bentuk catatan anekdot (catatan 

harian) dan siap dilaporkan kepada orang tua murid pada akhir semester, yang 

sering disebut laporan perkembangan anak. Dan disitu guru melaporkan dan 

menguraikan hasil kegiatan anak selam semester terakhir.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa implementasi metode 

pembiasaan dalam membentuk karakter anak sangat berperan penting untuk 

kesiapan anak melanjutkan pendidikan selanjutnya. Adapun saran-saran yang 

penulis berikan sebagai berikut: 
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1. Mengetahui  bagaimana upaya guru dalam implementasikan metode 

pembiasaan dalam pembentukan karakter anak di Taman Kanak-kanak 

Bakti II Arrusydah Kedamaian Bandar Lampung.  

2. Bagi pendidik dapat memberi masukan dalam mengajarkan cara membentuk 

karakter anak melalui pembiasaan rutin. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucap syukur Alhamdullilahirobbil’alamin kepada ALLAH 

SWT yang telah member rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun demikian penulis menyadari masih 

banyak kekurangan karna keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karna 

itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kehilafan penulis mohon 

maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun.  
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