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KATA PENGANTAR 
 
 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 28, ayat 3 menyatakan bahwa Taman Kanak-kanak (TK) 

merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, yang bertujuan 

membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi 

moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik, dan 

seni untuk siap memasuki sekolah dasar. 

 

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan dan membantu para guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan di Taman Kanak-

kanak, Direktorat Pembinaan TK dan SD, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menyusun buku pedoman pembelajaran 

yang meliputi bidang pengembangan pembiasaan, berbahasa, kognitif, fisik/motorik, seni, dan 

pembelajaran permainan berhitung permulaan, serta persiapan membaca dan menulis 

permulaan melalui permainan di TK. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak baik 

para guru, kepala TK, akademisi dan praktisi pendidikan yang telah membantu penyusunan 

buku pedoman ini. 

 

Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi semua pihak yang 

memberikan layanan pendidikan TK. 

 
    Jakarta,   April  2007 

    Direktur Pembinaan TK dan SD 
 
 
 
    Drs. Mudjito AK., M.Si. 
    NIP 131 112 700 
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PENDAHULUAN 
 
 

BAB I 

 
 A. Latar Belakang 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 
menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui 
jalur formal, non formal dan informal. Taman Kanak-kanak adalah pendidikan 
anak usia dini pada jalur formal. 

Usia 4-6 tahun, merupakan masa peka dalam perkembangan aspek berpikir logis 
anak. Anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh 
potensinya. Masa peka adalah masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik 
dan psikis yang siap merespon stimulasi lingkungan dan mengasimilasikan atau 
menginternalisasikan ke dalam pribadinya. Masa ini merupakan masa awal 
pengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, 
disiplin, kemandirian, seni, moral dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu dibutuhkan 
kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan 
dan perkembangannya tercapai secara optimal. Tanda bahwa anak berkembang 
optimal mengejawantah pada perilaku sehari-hari yang pada gilirannya menjadi 
kebiasaan hidup. 

Pembiasaan merupakan bagian penting dalam tahapan penalaran prakonvensional 
dimana anak mula-mula mengembangkan keterampilan hidupnya lebih banyak 
bergantung pada faktor eksternal. Oleh karena itu, peran orangtua dan guru 
dalam mengembangkan pembiasaan berperilaku sebagaimana yang dikehendaki 
(misalnya: disiplin, mandiri) melalui contoh dan tindakan. Sejalan dengan pertumbuhan 
dan perkembangan anak, tahapan ini akan berangsur-angsur menuju ke tahap 
konvensional dimana anak mulai mengembangkan nilai pribadi dan menjadikan 
nilai-nilai tertentu sebagai pemandu perilakunya. 

Sehubungan dengan hal di atas pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di Taman 
Kanak-kanak diarahkan untuk mengembangkan kecakapan hidup yang bertujuan 
mengembangkan kemampuan mencintai diri sendiri melalui mengenal, menerima, 
dan mengarahkan diri; mencintai orang lain melalui bekerjasama dan berkolaborasi, 
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menolong, toleran, dan empatik; hidup produktif melalui penguasaan kecakapan 
hidup (life skills dan soft skills); serta hidup lebih berbahagia. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas sesuai tekad pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan mensukseskan gerakan disiplin nasional sejak 

usia Taman Kanak-kanak, anak sudah dibiasakan untuk berperilaku yang baik 

dan berdisiplin sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama, pemerintah, 

dan masyarakat pada umumnya. 

 Di dalam buku ini diberikan beberapa contoh Pelaksanaan Bidang Pengembangan 

Pembiasaan di TK, untuk itu guru dapat mengembangkan sendiri bidang pengem-

bangan pembiasaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 
 

B. Dasar 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0125/U/1994 

tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak dan Keputusan Mendikbud 

Nomor 002/U/1995 tentang Perubahan Kepmendikbud Nomor 0125/U/1994. 

3. SK Dirjen Dikdasmen No 399a/C.C2/Kep/DS/2004 tanggal 2 Agustus 2004 

tentang Implementasi terbatas Kurikulum TK dan SD. 
 

C. Tujuan 

Tujuan pengembangan pembiasaan adalah menfasilitasi anak untuk menampilkan 
totalitas pemahaman ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di TK maupun di 
lingkungan yang lebih luas (keluarga, kawan, masyarakat). Bidang pengembangan 
pembiasaan meliputi aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama, serta 
perkembangan sosial, emosional dan kemandirian. Aspek perkembangan moral 
dan nilai-nilai agama bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan anak terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dan membina sikap anak dalam rangka meletakkan 
dasar agar menjadi warga negara yang baik. Sedangkan aspek perkembangan 
sosial, emosional dan kemandirian bertujuan untuk membina anak agar dapat 
mengendalikan emosinya secara wajar dan dapat berinteraksi dengan sesamanya 
maupun orang dewasa dengan baik serta menolong dirinya sendiri dalam rangka 
kecakapan hidup. 
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D. Fungsi 

Fungsi pengembangan pembiasaan adalah menfasilitasi anak untuk: 

1. Menyadari atau mengenal perilaku yang dikehendaki dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mentolerir adanya ragam perilaku yang mencerminkan adanya keragaman nilai. 

3. Menerima perilaku yang dikehendaki dan menolak perilaku yang tidak dikehendaki, 

baik oleh diri sendiri maupun orang lain.  

4. Memilih perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang dikehendaki, misalnya 

disiplin, mandiri, sopan, ramah, hormat, dan menghargai orang lain.  

5. Menginternalisasi nilai-nilai yang baik sebagai bagian dari kepribadian yang 

menuntun perilaku sehari-hari. 

 

 3



 
KONSEP PENGEMBANGAN PEMBIASAAN 

 

BAB II 

Pembiasaan (habituation) merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku 

yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang 

berulang-ulang. Sikap atau perilaku yang menjadi kebiasaan mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Perilaku tersebut relatif menetap.  

b. Pembiasaan umumnya tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi, 

misalnya untuk dapat mengucapkan salam cukup fungsi berpikir berupa 

mengingat atau meniru saja. 

c. Kebiasaan bukan sebagai hasil dari proses kematangan, tetapi sebagai 

akibat atau hasil pengalaman atau belajar.  

d. Perilaku tersebut tampil secara berulang-ulang sebagai respons terhadap 

stimulus yang sama. 

Untuk menanamkan pembiasaan terhadap anak usia Taman Kanak-kanak, 

yaitu usia 4-6 tahun bersifat fleksibel, dan dapat dilaksanakan secara rutin, 

spontan dan terprogram. 

 

A.  Metode Pembelajaran Perilaku melalui Pembiasaan  

Untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dalam rangka 

mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak di 

dalam melakukan pengembangan perilaku melalui pembiasaan sejak dini, 

menurut Campbell dan Campbell dapat dilakukan dengan berbagai metode 

sebagai berikut. 

1. Pengubahan Perilaku (behavior modification) 

Metode ini merupakan suatu pengubahan perilaku yang berdasarkan atas 

prinsip-prinsip ‘penguatan’ (reinforcement). Metode ini biasanya berhasil 

untuk mengubah/mengurangi perilaku yang berlebihan dan membentuk 

perilaku yang belum ada pada individu. 
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2. Pembelajaran (Instructional Technique) 

Metode ini dilakukan dengan memberikan instruksi yang spesifik dan konkret 

tentang perilaku yang dikehendaki. Instruksi-instruksi tersebut berfungsi 

untuk mengkoreksi yang salah dan mengajarkan perilaku baru. 

3. Berbasis Hubungan (Relationship-based) 

Metode ini dilakukan untuk membantu menciptakan suasana yang mendukung 

untuk dapat terjadi proses belajar. Metode ini bertujuan mempertahankan 

hubungan antara guru sebagai pelatih dengan anak dalam belajar terstruktur 

agar terjadi proses belajar yang efektif. Biasanya dapat digabungkan dengan 

metode pertama dan kedua. Untuk mempertahankan hubungan antara guru 

dengan anak, antara lain dengan cara: 

a. Dorongan empati dengan cara mendengarkan kesulitan-kesulitan anak 

dalam mengikuti belajar terstruktur, menghargai usaha anak, mendorong 

keterlibatan anak, dan sebagainya. 

b. Identifikasi masalah anak, yaitu mengenali apa yang menjadi hambatan 

anak. 

c. Mengurangi rasa keterancaman pada anak dalam situasi belajar terstruktur, 

antara lain menciptakan rasa aman, dengan kata-kata atau perilaku 

dan menyederhanakan prosedur. 

 
4. Penguatan Kelompok (Group Reinforcement) 

Penguatan kelompok merupakan referensi yang diberikan oleh kelompoknya 
(peer). khususnya pada remaja. Jenis referensi ini penting karena mereka 
sangat mengacu kepada kelompok sebaya (peers). Metode ini pada umumnya 
digunakan untuk menjelaskan kepada anak yang ikut belajar terstruktur 
tentang apa yang hendak dicapai. Cara pembelajaran ulang (reinstructional) 
dapat dipakai pula untuk memperjelas perilaku apa yang akan dibentuk.  
Penguatan Kelompok dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 
cara, yaitu: 
a. Pemodelan (Modelling), yaitu memberikan contoh perilaku apa yang 

diharapkan atau dengan perkataan lain belajar melalui imitasi. 
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b. Bermain Peran (Role Playing) sering dilakukan segera setelah modelling, 

supaya jelas dan tidak terjadi kesalahan persepsi. Bermain peran 

dilakukan dengan menciptakan suatu situasi dimana individu diminta 

untuk melakukan suatu peran tertentu (yang biasanya bukan peran 

dirinya) di suatu tempat yang tidak biasanya peran tersebut terjadi. 

Manfaat dari role playing adalah membantu seseorang mengubah 

sikap atau perilaku dari yang selama ini dilakukan 

c. Simulasi (Simulation) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng-

gambarkan suatu situasi atau perilaku yang sebenarnya. 

d. Balikan Penampilan (Performance Feedback) adalah informasi yang 

menggambarkan seberapa jauh hasil yang diperoleh dari role playing. 

Bentuknya dapat berupa reward, reinforcement, kritik dan dorongan. 

e. Alih Keterampilan (Transfers of Training). 

 

Agar penguatan berlangsung efektif, perlu memperhatikan hal hal sebagai 

berikut: 

a. Penguatan yang mana yang paling cocok dengan karakter masing-

masing individu. Misalnya: material penguatan dapat berupa benda-

benda seperti permen, uang, dan sebagainya. 

b. Penguatan sosial (social reriforcement), seperti: pujian, penerimaan, 

dan sebagainya. 

c. Penguatan sendiri (self reinforcement), yaitu evaluasi yang positif dari 

individu atas perilakunya sendiri. Misalnya rasa puas atas prestasi diri 

sendiri 

 

B. Dimensi Pengembangan Perilaku pada Anak  

Ada beberapa dimensi pengembangan perilaku pada anak, yaitu: 

 

1. Pengembangan Perilaku Moral 

Perilaku moral dapat diartikan cara pikir atau cara pandang seseorang 

yang akan tercermin dalam pola pikir dan pola tindak seperti dalam bersikap, 
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berbicara atau mempersepsikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dimana 

anak berada. 

Pengembangan perilaku moral dipengaruhi oleh: 

a. Keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak. 

b. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tujuan menanamkan nilai-

nilai budi pekerti dan sopan santun juga tentang aturan-aturan yang berlaku. 

c. Masyarakat mempengaruhi dalam pembentukan kepribadian anak melalui 

cara pandang dan perlakuan terhadap anak. 

Penanaman sopan santun, tata krama dan budi pekerti yang paling baik 

dan efektif dilakukan sedini mungkin sebab perwujudan dari jiwa yang 

telah berisi nilai moral akan berkembang bersama nilai-nilai lain yang akan 

dijadikan nilai sebagai pedoman dalam perilaku keseharian.  

Pembelajaran Perilaku Moral dapat dilakukan, antara lain melalui: 

a. Mulai dari hal-hal yang konkret  

Pada mulanya pemahaman tentang nilai agama dan ketuhanan diperoleh 

melalui benda-benda konkret, karena anak belum dapat memahami 

konsep abstrak seperti Tuhan ada tetapi tidak terlihat olehnya. Untuk 

itu perlu bimbingan dari orangtua mulai dari kejadian yang langsung 

dapat dirasakannya, misalnya melalui cerita tentang hujan.  

b. Ciptakan kesenangan 

Sebaiknya jangan ada paksaan bagi anak dalam mempelajari perilaku 

keagamaan, sebab segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan berdampak 

positif. Sebaliknya, ciptakan kesenangan, suasana menarik setiap kali 

anak menjalankan berbagai ritual keagamaan. Misalnya, mengajak 

anak sholat bersama-sama, pergi ke sekolah minggu di gereja, berdoa 

sebelum makan dan tidur.  

c. Pendidikan, pelatihan dan pembimbingan 

Pembelajaran perilaku moral melalui pendidikan, pelatihan dan pembimbing-

an dapat dilakukan melalui: 
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Keteladanan 

Anak amat peka terhadap apa yang dia lihat, dengar dan rasakan  di 

sekelilingnya, karena pada hakikatnya anak adalah manusia kecil yang 

senang meniru. Pendidik dan orang dewasa disekitar anak adalah contoh 

terbaik dalam pandangan anak, yang akan ditirunya dalam tindak-

tanduknya. 

Adat kebiasaan 

Kebiasaan yang dilakukan oleh pendidik merupakan hal yang sangat 

manjur bagi munculnya perilaku yang sama pada anak.  

Nasihat 

Nasehat dengan kata-kata yang lemah lembut dan penuh kasih sayang 

akan sangat mempengaruhi sikap anak yang cenderung menolak 

keingingan orangtuanya 

Pemberian perhatian 

Perhatian adalah suatu cara untuk mencurahkan, memperhatikan dan 

senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan sikap 

beragama. Sebagai contoh perhatian terhadap kata-kata yang digunakan 

anak saat membalas salam, cara berpakaian yang sopan ataupun 

melarang ucapan yang berbohong. 

 

2. Pengembangan Sikap dan Perilaku Beragama/Spiritual  

Perilaku Sikap Beragama ditunjukkan oleh anak untuk dapat melakukan 

kebaikan atau menghindarkan pada keburukan sehingga anak kelak mampu 

memilih jalan yang dapat mengantarkannya kepada kebaikan dan 

kebahagiaan hidup di dunia. 

a.  Tahapan Perkembangan Sikap dan Perilaku Beragama 

Perkembangan sikap dan perilaku beragama anak melalui tiga tingkatan, 

sebagai berikut: 
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1) Tingkatan dongeng (The Fairy Tale Stage) 

Tingkat ini dimulai pada anak berusia 3-6 tahun. Pada tingkat ini 
konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan 
emosi. Penghayatan untuk konsep ke-Tuhanan berkembang sesuai 
dongeng tingkat perkembangan intelektualnya, artinya anak menanggapi 
agama masih menggunakan konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng-
dongeng yang kurang masuk akal. 
 

2) Tingkat Kenyataan (The Realistic Stage) 

Tingkat ini dimulai pada anak berusia 7-15/16 tahun atau sejak anak 
masuk SD sampai usia remaja akhir (Adolesense). Pada tingkat ini ide 
anak tentang ke-Tuhanan sudah mencerminkan konsep-konsep yang 
berdasarkan pada tingkatan (realis). Konsep tentang ke-Tuhanan 
muncul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pembelajaran 
ajaran dari orang dewasa lainnya. 

 

3) Tingkat Individu (The Individual Stage) 

Pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling 
tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka.  

Konsep keagamaan yang individualistis ini terbagi atas tiga golongan 
yaitu: 
(1) Konsep ke-Tuhanan yang konvensional dan konservatif dengan 

dipengaruhi sebagian kecil fantasi. 
(2) Konsep ke-Tuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam 

pandangan yang bersifat personal (perseorangan). 
(3) Konsep ke-Tuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah menjadi 

etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. 

Memahami konsep keagamaan pada anak-anak berarti memahami 
sifat agama pada anak-anak. Sifat agama pada anak-anak tumbuh 
mengikuti ideas concept on outhority (ide keagamaan pada anak 
hampir sepenuhnya autoritarius), artinya konsep keagamaan pada 
diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. 
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b. Bentuk dan sikap beragama pada anak 

1) Tidak Mendalam (Unreflective) 

Anak menganggap Tuhan itu bersifat seperti manusia.  Ajaran agama 

mereka terima begitu saja tanpa kritik. Kebenaran yang mereka 

terima cukup sekedarnya saja, tidak perlu mendalam. Seringkali 

anak sudah merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang 

kurang masuk akal. Meskipun demikian ada beberapa anak yang 

memiliki ketajaman pikiran untuk mempertanyakan apa yang diajarkan 

pada mereka. 
 

2) Egosentris 

Konsep keagamaan dipandang dari kesenangan pribadinya, misalnya 

anak senang pergi ke rumah ibadah dengan orangtuanya karena 

sepulang dari sana biasanya orangtuanya mengajak mereka ke toko 

atau ke warung untuk membeli sesuatu yang anak sukai. 

 
3) Anthromorphis 

Melalui konsep-konsep yang terbentuk dalam pikiran dan daya fantasi 

anak, seringkali mereka menganggap bahwa perilaku dan keadaan 

Tuhan itu sama dengan manusia.  Sebagai contoh, konsep tentang 

Tuhan itu maha melihat dimaknai oleh anak bahwa Tuhan dapat 

melihat segala perbuatannya langsung ke rumah-rumah mereka 

layaknya orang mengintai.  

4) Verbalis dan Ritualis 

Kehidupan beragama pada anak sebagian besar terjadi melalui 

ungkapan verbal (ucapan). Mereka menghafal doa dan atau kalimat 

puji-pujian melalui ucapannya. Praktek keagamaan yang bersifat 

ritualis seperti sholat bersama keluarga di rumah merupakan hal 

yang sangat berarti bagi perkembangan sikap beragama pada anak. 
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5) Imitatif 

Sebagai peniru yang ulung anak mampu mewujudkan tingkah laku 

keagamaan (religius behaviour). Sifat peniru ini merupakan modal 

yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. Anak akan 

meniru semua perilaku keagamaan baik yang mereka dengar, lihat, 

rasakan dan lakukan oleh orang dewasa. 

 

3. Pengembangan Perilaku Disiplin 

Perilaku disiplin adalah kemampuan seorang anak untuk menyeimbangkan 

antara pola pikir & pola tindakan dikarenakan adanya situasi dan kondisi 

tertentu dengan pembatasan peraturan yang diperlukan terhadap dirinya 

oleh lingkungan dimana individu berada. 

 

Tujuan perilaku disiplin pada anak: 
a. Secara umum: membentuk perilaku sedemikian hingga akan sesuai 

dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya atau tempat 

individu itu diidentifikasi. 

b. Jangka pendek: Membuat anak terlatih dan terkontrol perilakunya dengan 

membelajarkan pada anak tingkah laku yang pantas dan tidak pantas 

atau yang masih baru / asing  bagi mereka. 

c. Jangka panjang: melatih pengendalian diri sendiri (self control and self 

direction) yaitu dalam hal mana anak-anak dapat mengendalikan diri 

sendiri tanpa terpengaruh dan pengendalian dari luar. 

 

Beberapa alasan kedisiplinan perlu diterapkan pada anak, yaitu: 
a. Mengontrol tingkah laku anak (mengatur diri sendiri). 

b. Menjaga anak dari bahaya baik bagi dirinya ataupun orang lain. 

c. Menghindarkan diri anak dari kesalahan pahaman. 

d. Membuat anak disenangi karena dapat berperilaku sesuai dengan 

harapan masyarakat dimana anak berada. 

e. Menyadarkan anak anak bahwa ia mampu menyelesaikan masalah-

masalahnya sendiri dan diharuskan melakukan apa yang kita tentukan. 
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f. Melalui disiplin anak belajar bertingkah laku yang menimbulkan pujian, ia 

akan melihat ini sebagai indikasi dari cinta dan penerimaan . 

g. Disiplin membantu anak mengembangkan hati nurani atau suara-suara 

halus didalam diri yang membantunya dalam membuat keputusan dan 

mengendalikan tingkah laku. 

Penanaman disiplin mulai diterapkan pada anak 

a. Sejak anak dilahirkan, melalui pembiasaan pemberian susu. 

b. Disaat anak mulai mengenal lingkungan rumah dan sekitarnya. 

 

Bentuk pendisiplinan pada anak TK 
a. Disiplin pergi sekolah. 

b. Disiplin di sekolah. 

c. Disiplin merapikan mainan. 

d. Disiplin memakai pakaian & sepatu. 

e. Disiplin bangun tidur. 

f. Disiplin waktu makan bersama. 

 
4. Pengembangan Perilaku Emosional 

Perilaku emosional merupakan bagian dari kecerdasan emosional yang 

melibatkan perasaaan dan emosi baik pada diri sendiri dan pada orang 

lain. Perilaku emosional ditunjukkan dengan kemampuan untuk memahami 

diri dan orang lain, mengungkapkan perasaan, mengendalikan amarah, 

sampai berempati pada orang lain.  

Pentingnya pengembangan perilaku emosional, bagi anak usia TK 

a. Sebagai bekal untuk mengatasi setiap persoalan yang  penting dalam 

kehidupan. 

b. Kecerdasan emosional perlu diajarkan di TK supaya anak-anak mempunyai 

peluang untuk memperoleh keterampilan yang akan membantu mereka 

menjadi lebih kebal terhadap tekanan-tekanan (depresi) dan atau 

gangguan emosional lainnya. Sampai akhirnya anak mampu mengendalikan 

dan mengelola emosinya secara baik. 

 12



Kemampuan yang berkaitan dengan kecerdasan emosional: 

a. Kemampuan mengenali emosi diri. 

b. Kemampuan mengelola emosi. 

c. Kemampuan motivasi diri. 

d. Kemampuan mengenali emosi orang lain. 

e. Kemampuan membina hubungan. 

Pembentukan Kecerdasan emosional: 

a. Emosi terbentuk selama proses pengasuhan. 

b. Pengalaman awal seorang anak akan menjadi dasar bagi pengembangan 

emosional sepanjang hidupnya.  

Ciri perilaku emosional pada anak TK, antara lain: 

a. Lebih mudah bergaul. 

b. Menaruh minat pada kegiatan orang dewasa. 

c. Mampu menahan tangis dan kecewa. 

d. Menunjukkan rasa saying. 

e. Minta di ceritakan dongeng dan di dendangkan lagu. 

f. Mulai melatih kemandirian. 

g. Mengenal sopan santun. 

h. Antusias saat belajar. 

i. Sabar menunggu giliran. 

 
Nilai-nilai yang terdapat dalam emosi anak, antara lain: 

• Kemarahan • Malu  

• Kesedihan  • Gembira  

• Afeksi (kasih sayang)  • Takut  

• Cemburu   • Anxiety (cemas)  

• Empati  • Stress  
 

Cara menumbuhkembangkan perilaku emosi wajar pada anak: 

a. Bersikap empati pada anak. 

b. Mendengarkan ungkapan emosi anak. 
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c. Mengungkapkan emosi lewat kata-kata. 

d. Memperbanyak permainan dinamis. 

e. Mendengarkan musik indah dan teratur.  

 

5. Pengembangan Perilaku Sosial 

Perilaku sosial itu adalah tingkah laku yang mendorong seseorang untuk 

menyesuaikan diri sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri 

sendiri yang dapat diterima orang lain (A.A. Schneider). 

Perkembangan sosial itu adalah suatu proses kemampuan belajar dan 

tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai 

bagian dari keluarganya serta mengikuti contoh-contoh serupa yang ada 

di seluruh dunia (Pamela Minet). 

Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang 

sesuai dengan tuntutan sosial dan memerlukan 3 proses: 

a. Belajar berperilaku dapat diterima secara sosial. 

b. Memainkan peran sosial yang dapat diterima. 

c. Perkembangan sikap sosial. 

Ciri umum perkembangan sosial anak usia 4-5 tahun: 

a. Mulai bermain dan berkomunikasi dengan anak-anak lain. 

b. Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 

c. Menunjukkan perhatian untuk mengetahui lebih jauh tentang perbedaan 

jenis kelamin. 

Ciri umum perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun: 

a. Dapat bergaul dengan semua teman. 

b. Merasa puas dengan prestasi yang dicapai. 

c. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 

d. Dapat mengendalikan emosi. 
 

Dalam perkembangan sosial, setiap anak akan melalui sebuah proses 

panjang, yang pada akhirnya nilai-nilai sosial tersebut menjadi bagian dalam 

diri seorang anak. Bagan proses penanaman nilai sosial: 
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     IMITASI 

 
  IDENTIFIKASI 

 
INTERNALISASI 

a. Proses Imitasi 
Berupa proses peniruan terhadap tingkah laku sikap serta cara pandang 

orang dewasa (model) dalam aktivitas yang dilihat anak. 

 

b. Proses Identifikasi 
Berupa proses terjadinya pengaruh sosial pada seseorang yang 

didasarkan pada orang tersebut untuk menjadi seperti individu lain yang 

dikaguminya. Atau dengan perkataan lain proses menjadi menyamakan 

tingkah laku sosial orang yang berada disekitarnya sesuai dengan 

perannya kelak di masyarakat.  

 

c. Proses Internalisasi 
Berupa proses penanaman serta penyerapan nilai-nilai. Atau dengan 

perkataan lain, relatif mantap dan menetapnya suatu nilai-nilai sosial 

pada diri seseorang, sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dan menjadi 

milik orang tersebut.  

Menjadi pribadi yang sosial tidak dapat dipelajari dalam waktu singkat. 

Sifat sosial, tidak sosial, atau antisosial diperoleh dari hasil belajar yang 

searah dengan siklus perkembangan. Oleh karenanya begitu penting bagi 

seorang anak untuk mempelajari perilaku sosial agar: 

a. Anak dapat belajar bertingkah laku yang dapat diterima lingkungannya. 

b. Anak dapat memainkan peranan sosial yang dapat diterima kelompoknya. 

Misalnya, berperan sebagai laki-laki atau perempuan. 

c. Anak dapat mengembangkan sikap sosial yang sehat terhadap lingkungan-

nya yang merupakan modal penting untuk sukses dalam kehidupan 

sosialnya kelak. 

d. Anak mampu menyesuaikan dirinya dengan baik dan akibatnya lingkungan-

nya pun dapat menerima dia dengan senang hati.   
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6. Pengembangan Konsep Diri (Kemandirian dan Tanggung Jawab) 

Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya dan 

merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki orang tentang diri mereka 

sendiri yang meliputi karakteristik fisik, psikologi, sosial dan emosional, 

aspirasi dan prestasi.  

 

Pentingnya pengembangan konsep diri pada anak yaitu: 

a. Agar anak mampu menilai dirinya 

b. Agar anak mampu menerima diri apa adanya 

c. Pengembangan Konsep Diri terdiri dari: 

1) Aspek fisik = biasanya terbentuk terlebih dahulu. Aspek ini menyangkut 

penampilan fisik. 

2) Aspek psikologis = konsep individu tentang kemampuan dan tidak 

kemampuannya, harga dirinya dan hubungannya dengan orang lain. 

Agar anak memiliki konsep diri yang positif: 

a. Memberikan penghargaan. 

b. Hindari untuk mengingat kelemahan anak dan membesar-besarkannya. 

c. Kenali potensi anak melalui perkembangannya. 

d. Hindari harapan yang tidak realistis terhadap anak. 

e. Bantu anak mengetahui kelemahan & kelebihannya 

f. Berikan dukungan dan pujian saat berhasil, pengertian saat mengalami 

kegagalan dan hindari pemberian kritik yang tajam. 

Pembentukan konsep diri anak dipengaruhi oleh: 

a. Orang Tua dan Guru. 

b. Teman sebaya. 

c. Media Massa baik elektronik maupun non elektronik. 

d. Masyarakat dan Lingkungan. 
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C. Ruang Lingkup 

 1. Kelompok A 
Bidang Pengembangan Pembiasaan 

           Moral dan nilai-nilai Agama, Sosial, Emosional dan Kemandirian 

KOMPETENSI DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 
Dapat berdoa dan 
menyanyikan lagu-lagu 
keagamaan secara 
sederhana 

1. Berdoa sebelum dan sesudah 
melaksanakan kegiatan 

2. Menyanyikan lagu-lagu 
keagamaan yang sederhana 

Dapat mengenal 
bermacam-macam 
agama 

3. Menyebutkan tempat-tempat 
Ibadah 

4. Menyebutkan hari-hari besar 
agama 

Mengenal ibadah secara 
sederhana menurut  
keyakinannya 

5. Meniru pelaksanaan kegiatan 
ibadah secara sederhana 

6. Menyebutkan waktu-waktu 
beribadah 

Mengenal dan 
menyayangi ciptaan 
tuhan  

7. Menyebutkan ciptaan 
Tuhan.Misal: manusia, bumi, 
langit  tanaman dan hewan 

Memiliki sopan santun 
dan mengucapkan 
salam 

8. Tidak mengganggu teman 
yang sedang melakukan 
kegiatan/melaksanakan ibadah 

9. Meminta tolong dengan baik, 
mengucapkan salam 

10. Selalu bersikap ramah 
11. Berterima kasih jika 

memperoleh sesuatu 
Mulai tumbuh disiplin diri 12. Melaksanakan tata tertib yang 

ada disekolah 
13. Mengikuti aturan permainan 

Mulai dapat 
bersikap/berperilaku 
saling hormat 
menghormati 

14. Mau mengalah 
15. Mendengarkan orang 

tua/teman bicara 

Bersikap ramah 16. Berbahasa sopan dalam 
berbicara 

17. Tidak lekas marah atau 
membentak-bentak 

Tumbuhnya sikap 
kerjasama dan 
persatuan 

18. Mudah bergaul/berteman 
19. Dapat/suka menolong teman 
20. Saling membantu sesama 

teman 

Anak mampu 
mengucapkan doa/lagu 
keagamaan, meniru 
gerakan beribadah dan 
mengikuti aturan, serta 
dapat mengendalikan 
emosi 
 
 

Mulai dapat 
menunjukkan rasa 
percaya diri 

21. Mampu mengerjakan tugas 
sendiri 

22. Menunjukkan kebanggaan 
terhadap hasil kerjanya 
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KOMPETENSI DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 
Mulai menunjukkan 
kepedulian 

23. Menggunakan barang orang 
lain dengan hati-hati 

24. Mau membagi miliknya, 
misalnya makanan, 
mainan,dan lain-lain 

25. Meminjamkan miliknya 
dengan senang hati 

Dapat menjaga 
kebersihan diri dan 
mengurus dirinya sendiri 

26. Membersihkan diri sendiri 
dengan bantuan. misalnya : 
menggosok gigi, mandi, buang 
air, dan lain-lain 

27. Mengurus dirinya dengan 
sedikit bantuan. Berpakaian 
sendiri, makan sendiri, dan 
lain-lain 

Dapat menjaga 
lingkungan 

28. Mengembalikan mainan pada 
tempatnya setelah digunakan 

29. Membuang sampah pada 
tempatnya 

30. Membantu membersihkan 
lingkungan 

Mulai dapat 
menunjukkan emosi 
yang wajar dan 
mengendalikan tindakan 
dan perasaannya 

31. Mau berpisah dengan ibu 
tanpa menangis 

32. Sabar menunggu giliran 
33. Berhenti bermain pada 

waktunya 
34. Dapat dibujuk 
35. Tidak cengeng 

Berlatih untuk selalu 
tertib dan patuh pada 
peraturan 

36. Mau menerima tugas 
37. Mengerjakan tugas sampai 

selesai 
Mulai dapat menjaga 
keamanan diri sendiri  

38. Mengenal dan menghindari 
benda-benda berbahaya 

39. Mengenal dan menghindari 
obat-obat yang berbahaya 

 

Mulai dapat 
bertanggung jawab 

40. Melaksanakan tugas yang 
diberikan guru 

41. Mengetahui barang milik 
sendiri dan milik orang lain 
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2.   Kelompok B 

Bidang pengembangan Pembiasaan 
Moral dan nilai-nilai Agama, Sosial, Emosional dan kemandirian 

 
KOMPETENSI DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 

Dapat berdoa, 
bersyair dan 
menyanyikan lagu-
lagu keagamaan 

1. Berdoa sebelum dan sesudah 
melaksanaan kegiatan dengan 
tertib. 

2. Menyanyi lagu-lagu keagamaan 
3. Bersyair bernafaskan agama 
4. Menyebutkan macam-macam 

agama yang dikenal 
5. Terlibat dalam upacara 

keagamaan 
Terbiasa melakukan 
ibadah sesuai aturan 
menurut 
keyakinannya 

6. Melaksanakan kegiatan ibadah 
sesuai aturan menurut keyakinan 

7. Mengenal tempat-tempat ibadah 

Anak mampu melakukan 
ibadah, terbiasa mengikuti 
aturan dan dapat hidup 
bersih dan mulai belajar 
membedakan benar dan 
salah, terbiasa berperilaku 
terpuji 

Mengenal dan 
menyayangi ciptaan 
tuhan 

8. Membedakan ciptaan-ciptaan 
Tuhan 

9. Berbuat baik terhadap semua 
mahluk Tuhan. Misalnya : tidak 
mengganggu orang yang sedang 
melakukan kegiatan, tidak 
menyakiti binatang, menyiram 
tanaman 

10. Mempunyai sahabat 
Terbiasa berperilaku 
sopan santun 

11. Selalu memberi dan membalas 
salam 

12. Berbicara dengan suara yang 
ramah dan teratur (tidak berteriak) 

13. Selalu mengucapkan terimakasih 
jika memperoleh sesuatu 

Membedakan 
perbuatan yang 
benar dan  salah 

14. Menyebutkan mana yang benar 
dan salah pada suatu persoalan 

15. Menunjukkan perbuatan-
perbuatan yang benar dan salah 

Terbiasa untuk 
disiplin  

16. Ke sekolah tepat waktu 
17. Mentaati peraturan yang ada 

Terbiasa bersikap 
dan berperilaku 
saling hormat-
menghormati 

18. Menghormati orang  tua dan 
orang yang lebih tua 

19. Mendengarkan dan 
memperhatikan teman bicara 

 

Terbiasa bersikap 
ramah 

20. Berbahasa sopan dan bermuka 
manis 

21. Menyapa teman dan orang lain 
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KOMPETENSI DASAR HASIL BELAJAR INDIKATOR 
Menunjukkan sikap 
kerjasama dan 
persatuan 

22. Senang bermain dengan teman 
(tidak bermain sendiri) 

23. Dapat melaksanakan tugas 
kelompok 

Dapat menunjukkan 
rasa percaya diri 

24. Berani bertanya secara 
sederhana 

25. Mau mengemukakan pendapat 
secara sederhana 

26. Mampu mengambil keputusan 
secara sederhana 

Terbiasa 
menunjukkan 
kepedulian 

27. Senang menolong 
28. Mau memohon dan memberi maaf
29. Mengajak teman untuk bermain 

/belajar 
Terbiasa menjaga 
kebersihan diri dan 
mengurus dirinya 
sendiri 

30. Membersihkan diri sendiri tanpa 
bantuan, misal: menggosok gigi, 
mandi, buang air 

31. Memelihara milik sendiri 
Terbiasa menjaga 
lingkungan 

32. Menjaga lingkungan. misal : tidak 
mencoret-coret tembok, 
membuang sampah pada 
tempatnya, dan lain-lain  

Menghemat 
pemakaian air dan 
listrik 

33. Dapat bertanggung jawab 
34. Melaksanakan kegiatan sendiri 

sampai selesai 
35. Membersihkan peralatan makan 

setelah digunakan 
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PELAKSANAAN 

 
BAB III 

Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan pembiasaan dapat dilakukan dengan cara 

kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan teladan/contoh, kegiatan terprogram. 

 

A. Kegiatan rutin 
     Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan di TK setiap hari, seperti: 

1. Berbaris memasuki ruangan kelas sebelum memulai kegiatan belajar akan 

membiasakan beberapa perilaku anak, antara lain: 

a. Untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan. 

b. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 

c. Sabar menunggu giliran. 

d. Mau menerima dan menyelesaikan tugas. 

e. Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 

Selain perilaku di atas dapat pula ditanamkan pembiasaan tentang hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Berpakaian yang bersih dan rapi. 

b. Mau mengikuti peraturan dan tata tertib di TK, mau memakai pakaian 

seragam, datang tepat pada waktunya atau datang tidak terlambat. 

c. Kebersihan badan termasuk kerapihan dan kebersihan kuku, rambut, 

gigi, telinga, dan lain-lain. 

d. Berbaris dengan rapi. 

e. Berdiri tegap saat berbaris. 

f. Tolong menolong sesama teman dalam merapikan diri dan teman, dan 

sebagainya.  

2. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. Pada waktu mengucap-

kan salam ditanamkan pembiasaan, antara lain: 

a. Sopan santun. 

b. Menunjukkan reaksi dan emosi yang wajar. 

c. Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 

d. Sikap saling hormat menghormati. 
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e. Menciptakan suasana keakraban. 

f. Melatih keberanian. 

g. Mengembangkan sosialisasi anak, dan sebagainya. 

 

3. Berdo’a sebelum dan sesudah kegiatan. Dengan berdo’a ditanamkan 

pembiasaan, antara lain: 

a. Memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. 

b. Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan. 

c. Rapih dalam berdoa. 

d. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

e. Sikap saling menghormati dan tidak mengganggu dalam kegiatan 

ibadah. 

f. Khusu’ (bersungguh-sungguh) dalam berdoa. 

 

4. Kegiatan belajar mengajar menanamkan pembiasaan antara lain: 

a. Tolong menolong sesama teman. 

b. Rapih dalam bertindak, berpakaian dan bekerja. 

c. Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan. 

d. Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 

e. Merasa puas atas prestasi yang dicapai dan ingin terus meningkatkan. 

f. Bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. 

g. Menjaga kebersihan lingkungan. 

h. Mengendalikan emosi. 

i. Menjaga keamanan diri. 

j. Sopan santun. 

k. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 

l. Memusatkan perhatian pada waktu guru menjelaskan. 

 

5. Waktu istirahat/makan/bermain. Pada Waktu istirahat/makan/bermain dapat 

ditanamkan pembiasaan, antara lain: 

a. Berdo’a sebelum dan sesudah makan. 

b. Tolong menolong sesama teman. 

c. Rapih dalam bertindak, berpakaian dan bekerja. 
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d. Mengurus diri sendiri. 

e. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 

f. Sabar menunggu giliran. 

g. Dapat membedakan milik sendiri dan orang lain. 

h. Meminta tolong dengan baik. 

i. Mengucapkan terima kasih dengan baik. 

j. Membuang sampah pada tempatnya. 

k. Menyimpan alat permainan setelah digunakan. 

l. Menjaga keamanan diri. 

m. Mencuci tangan  sebelum dan sesudah makan. 

n. Mau dan dapat makan sendiri. 

o. Mau membersihkan dan merapihkan tempat makan. 

p. Mengenal kebersihan dan kesehatan. 

 

B. Kegiatan spontan 

 Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat 

itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru mengetahui sikap/ 

tingkah laku anak yang kurang baik, seperti seorang anak menerima atau 

memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri, meminta sesuatu 

dengan berteriak, dan lain sebagainya. Apabila guru mengetahui sikap/perilaku 

anak yang demikian, hendaknya secara spontan diberikan pengertian atau 

diberitahu bagaimana sikap/perilaku yang baik. Misalnya kalau menerima 

atau memberi sesuatu harus dengan tangan kanan dan mengucapkan terima 

kasih. Demikian juga kalau meminta sesuatu hendaknya dengan sopan dan 

tidak berteriak. 

Kegiatan spontan tidak saja berkaitan dengan perilaku anak yang negatif, 

tetapi pada sikap/perilaku yang positif pun perlu ditanggapi oleh guru, sebagai 

penguat bahwa sikap/perilaku tersebut sudah baik dan perlu dipertahankan, 

sehingga dapat dijadikan teladan bagi teman-temannya. 

Misalnya Ani mau berbagi makanan terhadap temannya yang tidak membawa 

makanan. Sikap guru adalah memberikan pujian kepada Ani dan merupakan 

sikap yang terpuji. 
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Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk mempertahankan sikap/ 

perilaku anak yang sudah baik, antara lain: 

1. Menciptakan suasana belajar mengajar yang aman dan menyenangkan 

yaitu dengan mengadakan hubungan baik antara guru dengan anak, anak 

dengan anak sehingga tidak ada perasaan tertekan atau rasa takut anak 

kepada guru sehingga anak merasa nyaman di TK dan mau melaksanakan 

tugas yang diberikan guru. 

    2.   Memberikan hadiah atau penghargaan berupa: 

a. Kata-kata atau kalimat yang diucapkan guru setelah melihat sikap/ 

perilaku anak yang baik, Misalnya “Bagus, Rio mau menolong temanmu 

yang jatuh!“ atau Hasil guntingan gambarmu sudah baik, akan lebih 

baik lagi kalau dirapikan.” 

b. Dalam bentuk ekspresi wajah atau gerakan anggota badan yang 

memberikan kesan kepada anak. Misalnya anggukan kepala, memberikan 

acungan jempol, dan lain-lain. 

c. Mendekati anak untuk menyatakan perhatian guru terhadap sikap/ 

perilaku, misalnya pada anak yang sedang bekerja dengan tekun dan 

rapi didekati sebagai tanda pengakuan atas prestasinya atau guru 

berdiri di samping anak, dan lain-lain. 

d. Memberikan sentuhan kepada anak, misalnya menepuk pundak anak, 

berjabat tangan, dan lain-lain. 

e. Memberikan kegiatan yang menyenangkan, misalnya memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengikuti lomba, memberi prioritas 

untuk melakukan kegiatan pada giliran pertama, memberi kesempatan 

memimpin kegiatan tertentu, dan lain-lain. 

f. Memberikan simbol/tanda tertentu pada hasil karya anak yang bagus. 

g. Memberi stimulus pada anak agar mampu menghargai hasil karyanya 

sendiri dan hasil karya orang lain 

  

Guru hendaknya bersikap wajar dan adil dalam memberikan pujian pada anak 

yang bersikap/bertingkah laku baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru 

untuk mencegah Sikap/tingkah laku yang tidak baik, antara lain: 

 24



a. Memberikan perhatian/pelayanan yang adil sesuai dengan kebutuhan 

kepada masing-masing anak, agar tidak menimbulkan rasa iri atau cemburu. 

b. Tanamkan kebiasaan berani mengakui kesalahan sendiri apabila berbuat 

salah, dan mau meminta maaf, serta tidak akan mengulangi lagi. 

c. Berikan pengertian-pengertian melalui cerita-cerita apabila ada anak 

yang suka mengejek/mencela temannya yang kurang beruntung, seperti 

pincang, dan lain-lain. 

d. Menghindari respon yang negatif. 

 

Pembiasaan yang ditanamkan pada kegiatan spontan, antara lain : 

a. Cara meminta tolong dengan baik. 

b. Mengucapkan terima kasih. 

c. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 

d. Mengendalikan emosi. 

e. Menghargai orang lain dan sportif. 

f. Membanggakan hasil karya sendiri. 

g. Mengingatkan teman yang melanggar peraturan. 

 

Contoh Kegiatan Spontan 
Pada saat selesai kegiatan, anak-anak TK memakai sepatu sendiri karena 

akan pulang sekolah. Tiba-tiba Rama berteriak, “Bu Guru” sambil mengangkat 

kakinya. 

Bu guru bertanya, “Kenapa kakinya?”. Rama menjawab, “Aku tidak bisa 

memasang tali sepatu.” O, Rama tidak bisa memasang tali sepatu. Coba, 

bicaralah yang baik kepada bu guru, “ Bu guru tolong ikatkan tali sepatu!” 

Setelah itu, Rama minta tolong seperti yang dikatakan bu guru. Dengan 

senang hati bu guru membantu Rama mengikat tali sepatu, dan Rama 

mengucapkan terima kasih bu guru. 

 

Keterangan: 

Apabila anak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, guru langsung 

menegur secara spontan dan membetulkannya.  
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C. Kegiatan teladan  
 
 Kegiatan teladan adalah kegiatan yang dilakukan dengan memberikan teladan 

yang baik kepada anak. 

Dalam hal ini guru berperan langsung sebagai teladan bagi anak. Segala 

sikap dan tingkah laku guru baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat 

hendaknya selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya: 

1. Berpakaian yang rapih dan sopan. 

2. Bertutur kata yang baik. 

3. Makan tidak sambil berjalan. 

4. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. 

5. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. 

6. Hadir di sekolah tepat waktu, dan lain-lain. 

 

Contoh: 
Makan bersama merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Taman 

Kanak-kanak.  

Pada waktu kegiatan makan bersama, anak duduk dan makan dengan tertib. 

Tiba-tiba Adelina makan sebelum berdoa. Dian sebagai temannya memanggil 

Adelina dan berkata, “Sebelum makan berdoa dulu dong!” Tapi Adelina tidak 

menghiraukan Dian, bahkan Adelina tetap makan. 

Bu guru melihat Adelina sambil bertanya kepada teman-temannya, “Sebelum 

makan apa yang harus kita lakukan? Anak-anak serentak menjawab, “Bedoa 

dahulu bu guru.” 

Bu guru menasehati, kalau makan harus berdoa lebih dahulu. 

 

D. Kegiatan Terprogram 

 Kegiatan terprogram adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya terlebih 

dahulu diawali dengan adanya perencanaan atau program dari guru dalam 

kegiatan pembelajaran (perencanaan semester, satuan kegiatan mingguan 

dan satuan kegiatan harian) di TK, misalnya: makan bersama, menggosok 

gigi, cara berpakaian, menjaga kebersihan lingkungan, dan lain-lain. 
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Keempat bentuk pelaksanaan pembiasaan tersebut hendaknya dilakukan 

secara terpadu, sehingga pada akhirnya semua sikap/perilaku yang ditanamkan 

betul-betul menjadi kebiasaan sehari-hari yang baik dan melekat pada diri 

anak. 

 

Penanaman pembiasaan sikap/perilaku tersebut dapat dilakukan sejak hari-

hari pertama masuk di TK (masa orientasi), yang dilaksanakan selama kurang 

lebih dua minggu. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah pengenalan 

lingkungan TK, yaitu mengenal anak dengan guru, teman dan tenaga 

kependidikan lainnya beserta fasilitas-fasilitas lainnya dan cara penggunaannya. 

Juga dikenalkan tata tertib TK dan disiplin atau peraturan-peraturan yang 

berlaku, baik untuk anak maupun orang tua. Tata tertib itu juga dapat disusun 

oleh anak bersama guru secara bertahap dan spontan. Tata tertib tersebut 

ditulis dan dibaca oleh guru setiap hari, sehingga anak memahami tata tertib 

dan kemungkinan tata tertib yang dibuat setiap kelas berbeda dan dibuat 

seindah mungkin, sehingga membuat anak mudah mengingat. Selain itu juga 

mulai dikenalkan kebiasaan-kebiasaan dalam kegiatan belajar mengajar/ 

bermain mulai dari anak masuk kelas sampai dengan saat pulang. 

 
Contoh saat orientasi; membuang sampah pada tempatnya, antri menunggu 

giliran, dan buang air di kamar mandi, dan lain sebagainya.  

Kebiasaan-kebiasaan tentang sikap/perilaku yang ditanamkan pada masa 

orientasi tersebut merupakan dasar pada penanaman sikap/perilaku yang perlu 

dikembangkan lebih lanjut di Taman Kanak-kanak.  
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CONTOH-CONTOH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
BIDANG PENGEMBANGAN PEMBIASAAN DI TK 
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Indikator 1 :  Berdo’a sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. 
(kelompok A) 

 
Metode :  Demonstrasi dan pemberian tugas. 
 
Kegiatan   : Berdo’a. 
 
Tujuan      : 

- Anak mengenal tatacara berdo’a. 
- Anak dapat berdo’a dengan baik. 
- Anak terbiasa berdo’a sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan. 
 
Alat dan Bahan:  

- Gambar tatacara berdo’a. 
- Buku-buku do’a sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing. 
  

Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
 
         

Langkah: 1 
Guru menjelas-
kan tatacara/ 
sikap dan 
manfaat berdo’a 
yang baik. 

Langkah: 2 
Guru 
memberikan  
Contoh berdo’a 
yang baik 

Langkah: 3 
Anak mengikuti 
contoh guru 
berdo’a 
 

 
 
 
 
 

 Langkah: 5 
Anak berdo’a 
sendiri. 

 Langkah: 4 
Anak berdo’a 
secara bersama-
sama 

 
 
 
 
 
Keterangan: 
Kegiatan berdo’a secara bertahap dilaksanakan dari mulai kegiatan 
terprogram menjadi kegiatan rutin. 
Contoh: 
Berdo’a sebelum dan sesudah mulai kegiatan pembelajaran 
Berdo’a sebelum dan sesudah makan, dan lain-lain.  
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Indikator 2 :  Menyanyikan lagu-lagu keagamaan yang sederhana 

(kelompok A) 
 
Kegiatan   :  Menyanyi lagu “Anak Shaleh” 
 
Metode :  Demonstrasi dan Pemberian tugas 
 
Tujuan  : Anak dapat menyanyikan lagu-lagu keagamaan secara 

sederhana. 
 

Alat dan Bahan:  
- Teks dan kaset lagu “Anak Shaleh,” Tape recorder. 

  
Langkah-langkah Kegiatan: 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langkah 1 : 
Guru 
menyanyikan 
/memperdengar 
kan kaset lagu 
“Anak Shaleh” 

Langkah 2 : 
Anak dan guru 
bersama   
menyanyikan 
lagu “Anak 
Shaleh” 
2 – 3 kali 

Langkah 3: 
Guru membacakan 
syair lagu dan anak 
menirukan syair lagu 
kalimat demi kalimat 
dan menjelaskan 
artinya. 

Langkah 4: 
Anak menyanyikan 
lagu baris demi baris  

Langkah 5 : 
Anak dan Guru 
menyanyikan lagu 
dengan 
bersenandung 

Langkah 7 : 
Anak 
bersama/kelompok/
sendiri menyanyi 
Lagu “Anak 
Shaleh”

Langkah 7 : 
Anak menyanyikan 
lagu lama, lalu 
bersama-sama 
menyanyikan lagu 
“Anak Saleh” 

 
Penilaian: Unjuk kerja 
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Indikator 3:  Menyebutkan tempat-tempat ibadah. (kelompok A) 
 
Kegiatan   :   Menyebutkan tempat-tempat ibadah. 
 
Metode :  Tanya jawab, dan pemberian tugas 
 
Tujuan       : 

- Anak dapat mengenal tempat-tempat ibadah.  
- Anak dapat menyebutkan tempat-tempat ibadah. 
- Anak dapat memelihara tempat-tempat ibadah.  
- Anak dapat menyebutkan macam-macam agama. 
- Anak dapat menghormati agama orang lain. 

 
Alat dan Bahan:  

- Gambar/maket masjid, gambar gereja, gambar vihara, 
pura. 

 
Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
     
 
      

Langkah 1 : 
 
Guru memperlihatkan alat 
peraga tempat-tempat 
ibadah. 
 

Langkah 2 : 
 
Tanya jawab guru dan 
anak tentang tempat-
tempat ibadah 

 
 
 

Langkah 3 : 
Anak menunjuk dan 
menyebutkan alat peraga 
tempat-tempat ibadah 
sesuai perintah guru.  
 

 
                                       
 
 
 
 
Keterangan: 
Kegiatan ini menanamkan pembiasaan kepada anak untuk saling 
menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain dan 
juga memperkenalkan macam-macam agama yang ada di Indonesia.  
 
Penilaian : Percakapan  
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Indikator 7 : Menyebutkan ciptaan Tuhan, misal: manusia, bumi, langit, 

tanaman, hewan. (kelompok A) 

 
  Kegiatan    :   Karyawisata di sekitar TK. 
 
Metode :  Karyawisata 
 
Tujuan  : 

-  Anak dapat mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan. 
-  Anak dapat menyebutkan ciptaan-ciptaan Tuhan. 
-  Anak dapat membedakan ciptaan Tuhan. 
-  Anak dapat memahami kegunaan ciptaan Tuhan. 

 
Alat dan Bahan:  

-   Langsung anak. 
- Tanaman. 
- Binatang/hewan. 
- Benda-benda lain di sekitar anak. 

  
 

Langkah-langkah Kegiatan: 
 Langkah 7 : 

Anak 
langsung 
masuk ke 
kelas dan 
tanya jawab 
tentang 
pengalaman 
karya 
Wisata di 
sekitar TK  

 
           

Langkah 3 
Anak bersama 
guru Tanya 
jawab tentang 
ciptaan Tuhan 
dan benda 
buatan 
manusia

Langkah 2: 
Anak dan guru 
membicarakan 
tentang benda 
yang ada di 
lingkungan TK

Langkah 1: 
Anak diajak 
ke halaman 
TK  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Penilaian  : Observasi dan Percakapan 
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Indikator 13:  Mengikuti aturan permainan. (kelompok A) 
 
Kegiatan    :  Permainan petak umpet. 
 
Metode :  Demonstrasi dan Pemberian tugas 
 
Tujuan     : 

- Anak dapat mengenal aturan permainan. 

- Anak dapat memahami tata tertib permainan. 

- Anak dapat melakukan permainan. 

- Anak dapat menjunjung tinggi sportivitas. 

- Anak dapat bersosialisasi sesama teman. 

 
Alat dan Bahan:  

- Alat-alat permainan. 
 

Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
 
     
 
      

Langkah 1 : 
 
Guru menjelaskan cara 
permainan petak umpet. 

Langkah 2 : 
 
Anak melakukan 
permainan petak umpet 
secara bergantian dengan 
tertib dan guru 
pengamatinya. 

 
 
 
Keterangan: 
 

Pada saat anak melakukan permainan, guru mengawasi 

dengan seksama cara anak melakukan permainan petak 

umpet dengan benar.  

 
Penilaian : Unjuk kerja dan observasi. 
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Indikator 24:  Mau membagi miliknya, misalnya makanan, mainan, dan 

lain-lain. (kelompok A) 
 
Kegiatan  :  Berbagi makanan. 

 
Metode :  Tanya jawab dan Pemberian tugas 
 
Tujuan     : 

- Anak dapat memahami rasa sosial dan emosional. 

- Melatih kedisiplinan anak. 

- Anak dapat bekerjasama. 

- Anak dapat berbagi makanan dengan baik. 

 
Alat dan Bahan:  

- Makanan 
 

Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
 
     
 
      
 
 
 
 
                                       

Langkah 1 : 
 
Anak memperhatikan 
penjelasan guru tentang 
berbagi makanan 
 

Langkah 2 : 
 
Anak saling berbagi 
makanan dengan teman 

Langkah 3 : 
 
Tanya jawab tentang 
makanan yang dibagi 
maupun didapat anak. 

 
 
 
 
 
Keterangan:   Kegiatan ini mengembangkan rasa sosial dan emosional 

anak. 

Penilaian  : Observasi dan unjuk kerja 
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Indikator 27:  Mengurus diri sendiri dengan sedikit bantuan, misal: 
berpakaian sendiri, makan sendiri. (kelompok A) 

Kegiatan    :  Makan Bersama. 
Metode :  Demonstrasi 
Tujuan       :  - Anak mengenal jenis-jenis makanan misalnya, nasi, 

sayuran, lauk pauk dan buah- buahan. 
-  Anak dapat melakukan tatacara makan yang benar. 
- Melatih anak sabar menunggu giliran mendapatkan 

makanan. 
-  Melatih anak bekerjasama dan disiplin. 

 
Alat dan Bahan:  

- Alat untuk makan (piring, sendok, garpu, gelas). 
- Makanan (nasi, sayur, lauk dan buah) dan, 
- Minuman. 
- Serbet. 

Semua disediakan oleh sekolah. 
  

Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
           

Langkah 1: 
Guru 
menyiapkan alat 
dan makanan 
serta 
menjelaskan 
cara makan yang 
baik kemudian   
anak cuci tangan 
sebelum makan 

Langkah 2: 
Anak duduk 
dengan sikap 
makan yang baik 
serta berdo’a 
sebelum makan 

Langkah 3: 
Anak memasang serbet 
kemudian makan dengan 
menggunakan sendok di 
tangan kanan dan garpu di 
tangan kiri, dan mulut tidak 
berbunyi. 

 
 
 
 
 
 

Langkah 4 : 
Anak mencuci tangan 
sesudah makan dan 
membereskan 
perlengkapan makan dan 
mengumpulkan alat yang 
kotor, serta berdoa. 
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Keterangan: 

Dalam kegiatan makan yang terprogram sebaiknya menu disiapkan 
oleh TK, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kegiatan 
ini yang penting adalah anak mengenal dan terbiasa dengan nasi, 
sayur, lauk dan buah, disamping tata tertib waktu makan dan 
kemandirian anak. Guru memberikan bantuan kepada anak yang 
memerlukan. 

 
Makan bersama tidak selalu merupakan kegiatan yang terprogram 
dan secara berangsur-angsur menjadi kegiatan rutin. Namun 
demikian dalam menyiapkan makanan, apabila ada TK yang secara 
terus menerus setiap hari dapat menyediakan untuk anak didiknya 
ini akan lebih baik. 

 
Adapun jenis makanan yang disediakan untuk anak hendaknya 
tetap memperhatikan gizi dan menu seimbang. Setelah makan 
bersama anak-anak, guru menawarkan menu untuk minggu depan 
dengan cara bertanya kepada anak misalnya “Anak-anak, Sabtu 
depan menu kita apa? Jawaban anak bervariasi ada mau makan 
bubur kacang hijau, mie goreng, bihun goreng, soup, nasi dan 
sayur bayam. (Melatih anak mengemukakan pendapat) kemudian 
guru memimpin anak untuk bermusyawarah selanjutnya  mengambil 
keputusan dengan cara menghitung suara terbanyak dengan 
mengacungkan tangan. Ternyata dengan memilih suara terbanyak 
anak-anak sudah dapat mengambil keputusan secara sederhana 
untuk menentukan menu Sabtu depan yaitu makan mie goreng.     

 
 
Penilaian : Observasi. 
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Indikator 32:  Sabar menunggu giliran. (kelompok A) 
 
Kegiatan   :  Bermain dengan papan luncur. 
 
Metode  :  Praktik langsung 
 
Tujuan      :    - Melatih anak disiplin. 

- Melatih anak sabar. 

- Menghargai orang lain. 

- Mengikuti aturan permainan. 

- Melatih kerjasama. 

- Melatih keberanian 

Alat dan Bahan:  
- Perosotan/Apollo. 

 
Langkah-langkah Kegiatan: 
 
   
 
      

Langkah 1 : 
Anak berbaris di dekat 

Langkah 2 : 
Anak mengikuti Satu persatu 
aturan Permainan secara 
bergiliran 

perosotan   

 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Pada kegiatan bermain perosotan, guru mengecek perosotan yang akan 

digunakan apakah sudah siap untuk digunakan, kemudian anak dilatih 

kesabarannya sampai gilirannya serta menumbuhkan rasa toleransi 

antar anak.  

 
Penilaian   : Unjuk kerja. 
 

 

Langkah 3 : 
Anak tidak saling mendahului 
teman yang ada di depan 
Pada saat bermain 

Langkah 4: 
Anak mengulang kembali 
bermain perosotan 
secukupnya 
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Indikator 38 :  Mengenal dan menghindari benda-benda yang   
berbahaya (kelompok A) 

 
Kegiatan  :  Cara menghindari benda-benda yang berbahaya 

 
Metode :  Tanya jawab 
 
Tujuan     : 

- Anak mengenal benda-benda yang berbahaya. 
- Anak dapat membedakan benda-benda yang ber-

bahaya  dan tidak berbahaya. 
- Anak dapat menghindari benda-benda yang ber-

bahaya. 
Alat dan Bahan:  

- Cutter, pisau yang ujungnya runcing, jarum, paku, 
dan lain-lain. 

 
Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
 
     
 
      

Langkah 1 : 
 
Guru memperlihatkan 
benda-benda yang 
berbahaya. 

Langkah 2 : 
 
Tanya jawab antara anak dan 
guru tentang benda-benda 
yang berbahaya. 

Langkah 3 : 
 
Anak menyebutkan 
benda-benda yang 
berbahaya dan cara 
menghidarinya. 

 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : Kegiatan ini dimaksudkan agar anak berhati-hati dalam 

menggunakan benda-benda yang berbahaya. 
 
Penilaian  : Percakapan 
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Indikator 39:  Mengenal dan menghindari obat-obat yang berbahaya. 
(kelompok A) 

 
Kegiatan    :   Cara menggunakan obat-obat yang tepat. 
 
Metode :  Bercakap-cakap dan pemberian tugas 
 
Tujuan       : 

- Anak mengenal obat-obatan. 
- Anak dapat membedakan obat-obat yang berbahaya 

dan tidak berbahaya. 
- Anak dapat menggunakan obat secara tepat. 
- Anak dapat menghindari obat-obat yang berbahaya. 

 
Alat dan Bahan:  

- Obat-obatan misalnya obat merah, Betadine, obat batuk, 
minyak kayu putih, Vick, Inzana, dan lain-lain. 

 
Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
 
     
 
      
 
 
 
 
                                       

Langkah 1 : 
 
Guru memperlihatkan 
obat-obatan sambil 
bercakap-cakap tentang 
bentuk, warna, manfaat 
dan bahaya bagi anak-
anak dan orang dewasa. 

Langkah 2 : 
 
Anak mencoba 
menggunakan obat 
secara tepat 
Misal: Bethadine dan obat 
merah untuk luka. 

Langkah 3 : 
 
Anak dan guru 
tanyajawab mengenai 
obat-obat yang berbahaya 
dan tidak berbahaya. 

Langkah 4: 
 
Anak menyimpan obat 
dengan baik 
 

 
 
 
 
 
 
Keterangan : Kegiatan ini menanamkan pada anak untuk dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk  
 
Penilaian  : unjuk kerja  
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Indikator 3:  Bersyair bernafaskan agama. (kelompok B) 
 
Kegiatan   :  Mengucapkan Syair “Tuhan Maha Esa” 
 
Metode  :  Demonstrasi dan Pemberian tugas 
 
Tujuan      : 

-  Anak dapat mengenal ciptaan Tuhan. 
-  Anak mengetahui bahwa Tuhan itu Esa. 
-  Memperkaya perbendaharaan kata. 
-  Melatih daya ingatan. 
-  Memupuk perasaan irama dan perasaan estetika. 
- Anak dapat membedakan syair keagamaan dengan syair 

yang umum. 
 
Alat dan Bahan :  

-   Gambar anak. 
-   Syair “Tuhan Maha Esa.” 
-   Diri anak sendiri. 

  
Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
           

Langkah 3 : 
Guru bersama 
anak mengucapkan 
syair “Tuhan Maha 
Esa” 
 

Langkah 2 : 
Guru 
membacakan 
syair secara 
keseluruhan, dua 
sampai tiga kali 

Langkah 1 : 
Guru 
membicarakan 
isi syair dengan 
alat peraga  

 
 
 
 
 
 
 

Langkah 5 : 
Anak mengucapkan syair 
yang lama dan 
mengucapkan kembali 
syair “Tuhan Maha Esa” 

Langkah 4 : 
Anak secara bergantian 
mengucapkan syair “Tuhan 
Maha Esa” 
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TUHAN MAHA ESA 
 

Tuhan Maha Esa, 
Tuhan Maha Kuasa 
Memberi kita 
Telinga dan mata 

Kaki dan tangan 
Anggota sekalian 
Akal pikiran  
Pemberian Tuhan 

 
 

Keterangan: 
 
Syarat-syarat syair untuk Taman kanak-kanak : 

1. Tidak terlalu panjang sesuai dengan kemampuan anak. 
2. Sesuai dengan minat anak. 
3. Bahasanya sederhana, hindarkan penggunaan kata yang muluk-

muluk. 
4. Isi syairnya hidup serta memberi banyak kesempatan untuk melaku-

kan gerak-gerik yang wajar. 
5. Isi syair mengenal hal-hal di dalam lingkungan kehidupan anak. 
6. Isi syair bersifat netral untuk kedua jenis kelamin yakni dapat 

dinikmati baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan.  
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Indikator 9: Berbuat baik terhadap semua makhluk Tuhan, misalnya: 

tidak mengganggu orang yang sedang melakukan kegiatan, 

menyayangi binatang, menyiram tanaman (kelompok B) 

 
Kegiatan   :  Memberi makan ayam. 

Metode :  Pemberian tugas 
 
Tujuan      : 

- Anak dapat membedakan ciptaan-ciptaan Tuhan.  

- Anak dapat menyebut nama-nama binatang 

- Anak dapat membedakan macam-macam binatang dan 

jenis makanannya. 

- Anak memahami kehidupan binatang. 

- Anak dapat mengenal jenis-jenis rumah binatang. 

Alat dan Bahan:  
- Kandang/rumah binatang. 

- Makanan binatang, misalnya jagung, berat, bekatul dsb. 

- Air, sapu. 

 

Ilustrasi kegiatan Menghargai Mahluk Tuhan 
 

Menyayangi Binatang 
 

Pagi ini cerah sekali, burung-burung di angkasa beterbangan dan ayam 

peliharaan berkokok. Ibu Heni mengajak anak-anak Kelompok A ke luar 

ruangan menuju kandang ayam yang ada di halaman TK. Saat menuju 

kandang ayam Dira melihat seekor kupu-kupu yang indah warna dan 

bentuknya. Seketika itu Dira mengejar kupu-kupu tersebut dan ingin 
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menangkapnya, tapi betapa sulitnya Dira memperoleh kupu-kupu itu 

sehingga ia memukulnya dengan ranting. Kupu-kupu tersebut jatuh dan 

sayapnya patah. Dari kejauhan Ibu Heni memperhatikan apa yang 

dilakukan Dira dan bertanya apa yang terjadi? Dira menjawab: ”Aku 

suka dan senang dengan kupu-kupu itu warnanya indah dan bentuknya 

bagus. Waktu akan kutangkap, kupu-kupu itu terbang, lalu aku ambil 

ranting dan kupukul, kupu-kupu itu mati. Aku sedih sekali. “Oh…begitu 

ya!”. Kupu-kupu itu juga makhluk ciptaan Tuhan dan harus kita sayangi. 

Dia mempunyai kawan yang akan mencarinya. Sebaiknya kita biarkan 

kupu-kupu itu terbang dan bergabung dengan kawannya. Kita hanya 

boleh memandang keindahan warnanya. Kita harus menyayangi semua 

makhluk ciptaan Tuhan termasuk kupu-kupu itu.  

Dira langsung bergabung dengan teman-temannya menuju kandang 

ayam. Ibu Heni menjelaskan kepada anak tentang macam-macam 

makanan ayam dan memberikan contoh bagaimana cara memberi makan 

yang baik. Setelah itu anak diberikan kesempatan untuk memberikan 

makan ayam secara bergiliran. Pada saat anak-anak memberikan makanan 

dengan benar tiba-tiba Andi melemparkan makanan ke ayam dan Andi 

mengambil batu serta melempar ayam, sehingga membuat ayam berlarian 

dan menimbulkan suara gaduh/ribut.  

 

Ibu Heni menasehati agar anak-anak memberikan makanan ke ayam 

dengan benar. Ayam, burung, kupu-kupu dan binatang lainnya adalah 

mahluk ciptaan Tuhan dan harus kita sayangi dan pelihara dengan baik. 
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Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
     
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Langkah 1 : 
Guru mengajak 
anak keluar 
kelas menuju 
kandang 
ayam/burung 
sambil berbaris 
anak 
memperhatikan  

Langkah 2 : 
Anak bersama 
guru Tanya 
jawab tentang 
nama binatang 
yang akan diberi 
makan dan 
minum 
 

Langkah 3 : 
Anak mendengarkan 
dan memperhatikan 
penjelasan guru 
cara memberi 
makan dan minum 
ayam/burung 

Langkah 4 : 
Guru memperhatikan 
anak pada waktu anak 
memberikan makan 
dan minum ayam/ 
burung   

 
 
 Langkah 5 : 

Tanya jawab antara 
Anak dan guru tentang 
ayam/burung yang 
sudah diberi makan  

Langkah 6 : 
Anak mencuci tangan 
dengan sabun dan di 
lap  

 
 
  
 
 
 
 
Penilaian: Unjuk kerja dan observasi 
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Indikator 9 : Berbuat baik terhadap semua makhluk Tuhan, 
Misalnya: tidak mengganggu orang yang sedang 
melakukan kegiatan, tidak menyakiti binatang, menyiram 
tanaman. (kelompok B) 

Kegiatan    :  Menyiram bunga di taman/pot. 
 
Metode :   Pemberian tugas 
 
Tujuan      :   -  Anak dapat membedakan ciptaan-ciptaan Tuhan. 

- Anak mengenal bermacam-macam bunga.  
- Anak dapat menyebut nama-nama bunga. 
- Anak menyayangi ciptaan Tuhan. 
- Anak dapat bertanggungjawab. 

Alat dan Bahan:  
- Tanaman ditaman/di pot. 
- Air, gayung, ember, ceret air, celemek, kain lap/serbet 

Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
     
 
      

Langkah 1 : 
Guru mengajak 
anak menuju 
taman   
 

Langkah 2 : 
Anak memakai 
celemek dan 
berbaris  

Langkah 4 : 
Anak memperhati-
kan guru, cara 
menyiram tanaman 
dengan benar  

Langkah 5 : 
Anak menyiram 
tanaman dengan 
benar 

Langkah 6 : 

Langkah 3 : 
Anak bersama guru 
Tanya jawab tentang 
tanaman yang akan 
disiram 

Langkah 7 : 
Anak mencuci 
tangan dengan 
sabun dan di lap 
dan masuk kelas 

Guru mengevaluasi 
apakah anak sudah 
menyiram tanaman 
dengan benar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian :   Unjuk kerja dan observasi 
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Indikator 30:   Membersihkan diri sendiri tanpa bantuan, misal: 

menggosok gigi, mandi, buang air, memelihara milik 
sendiri. (kelompok B) 

 
Kegiatan  :   Mencuci tangan yang benar. 
 
Metode :   Demonstrasi dan Pemberian tugas 
 
Tujuan        :   -   Melatih anak tentang kebersihan diri. 

- Membiasakan agar anak mencuci tangan sebelum dan 
sesudah melakukan kegiatan. 

- Melatih kedisiplinan. 
- Melatih anak memahami kesehatan. 
- Membiasakan hidup bersih. 

 
Alat dan Bahan:  

- air dan kran. 
- air di ember dengan gayung. 
- Sabun. 
- Serbet. 

 
Langkah-langkah Kegiatan: 
 
     
 
      

Langkah 2: 
Anak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

memperhatikan 
guru cara 
mencuci tangan 
yang benar 
dengan 
menggunakan air 
secukupnya 

Langkah 1: 
Guru mengajak 
anak ke luar kelas 
menuju tempat 
cuci tangan 

Langkah 3: 
Anak mencuci 
tangan sendiri 
tanpa bantuan 
guru sampai 
selesai  
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Keterangan: 
Cara mencuci tangan yang benar yaitu: 

- membuka kran air atau air di ember 

- mencuci tangan dengan sabun 

- membersihkan dengan air bersih 

- melap tangan sampai kering. 

 

Penilaian  :  Unjuk kerja 
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Indikator 30 :  Membersihkan diri sendiri, tanpa bantuan, misalnya 
menggosok gigi, mandi, dan buang air (kelompok B) 

 
Kegiatan   :  Menggosok gigi. 
 
Metode :  Pemberian tugas 
 
Tujuan      : 

- Anak dapat menggosok gigi dengan benar. 
- Anak memahami akibat tidak menggosok gigi. 
- Anak memahami waktu menggosok gigi. 
- Anak dapat memelihara alat untuk menggosok gigi. 

 
Alat dan Bahan:  

- Pasta gigi, sikat gigi, air, gelas plastik, kain lap/serbet 
 
 
Ilustrasi Pelaksanaan  
 

Menggosok gigi 
 

Hari Rabu yang lalu Indra tidak masuk sekolah karena sakit gigi. Indra 

periksa ke dokter gigi bersama Bapak dan ibunya. Setelah diperiksa 

oleh dokter gigi ternyata gusi Indra bengkak disebabkan giginya berlubang, 

Indra menangis terus menahan rasa sakit. Sakit gigi Indra disebabkan 

karena jarang menggosok gigi. Nah anak-anak, itu lah yang dialami 

Indra. Siapa yang mau sakit gigi …? Dengan serentak anak-anak 

menjawab “tidak bu!.” Supaya tidak sakit gigi kita harus rajin menggosok 

gigi dengan cara yang benar. Guru bertanya lagi siapa yang tadi pagi 

menggosok gigi? Ani, Faruna, Ria, Anan, Dita, Angga langsung tunjuk 

jari. Coba siapa yang tahu cara mengosok gigi dengan benar? Setelah itu 

guru mengenalkan alat-alat untuk menggosok gigi misalnya pasta gigi, 

sikat gigi, air bersih dan tempatnya. Kemudian guru membawa anak-anak 

ke tempat gosok gigi dekat kamar mandi. Masing-masing anak dibagikan 

sikat gigi, pasta gigi dan gelas plastik berisi air kemudian guru 
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mendemonstrasikan cara menggosok gigi yang benar dan anak-anak 

mengikutinya. Sambil mengawasi anak guru membetulkan anak yang 

belum benar. Kemudian guru menghimbau anak-anak supaya rajin 

menggosok gigi minimal dua kali satu hari.  

Setelah menggosok gigi anak membersihkan sikat gigi, gelas plastik, 

mulut dan tangan serta mengembalikan peralatan gosok gigi. 

 
Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
     
 
      

Langkah 1: 
Guru mengajak 
anak ke luar 
kelas menuju 
tempat sikat gigi 
 

Langkah 2: 
Anak 
memperhatikan 
guru cara 
menggosok gigi 
yang benar 

Langkah 3: 
Anak menggosok gigi 
dengan benar tanpa 
bantuan guru secara 
bergantian  

 
 
 
 
 

Langkah 4: 
Anak membersihkan 
mulut dan sikat gigi 
yang baru dipakai 
dan diletakkan pada 
tempatnya 

 
 
 
 
 
 
Keterangan:  
 
Pada saat anak menggosok gigi, guru memperhatikan dengan seksama 
cara menggunakan pasta gigi dan sikat serta menggosok gigi yang 
benar.  
 
Penilaian      :  Unjuk kerja dan observasi. 
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Indikator 32 :    Menjaga lingkungan, misal: tidak mencoret-coret 
tembok, membuang sampah pada tempatnya. 
(kelompok B) 

    
Kegiatan   :   Kerja bakti membersihkan halaman 
 
Metode :   Pemberian tugas 

 
Tujuan      : 

- Anak dapat memahami kebersihan lingkungan. 
- Anak dapat bekerjasama. 
- Anak dapat menjaga kebersihan. 
- Anak membuang sampah pada tempatnya. 
- Melatih disiplin anak. 

 
Alat dan bahan: 

- sapu, pengki/serok, tempat sampah, air, serbet dan 
sabun 

 
Ilustrasi kegiatan memelihara lingkungan 
 

Kerja Bakti 
 
Setiap hari Jum’at di TK “Pertiwi” diadakan kerja bakti. Pada hari itu 
Faruna mengingatkan Ibu guru “Bu guru, hari ini kan hari Jum’at biasanya 
kita kerja bakti. O ya nak, Anak-anak berhamburan keluar menuju tempat 
alat-alat kebersihan. Mereka membersihkan sekitar halaman secara 
bersama-sama. Tetapi pada saat itu Tono dan Anan tidak mengindahkan 
ajakan bu guru, mereka asyik bermain menangkap belalang. Kemudian 
Faruna berteriak “Bu guru, kenapa Tono dan Anan tidak mau kerja 
bakti? Kerja bakti kan harus dilakukan bersama-sama”. Akhirnya bu 
guru memanggil Tono dan Anan untuk bergabung dengan teman-
temannya. Sebelum memulai pekerjaan bu guru menjelaskan tugas-
tugas yang akan dilakukan oleh anak-anak yaitu membersihkan 
halaman sekolah dan membuang sampah pada tempatnya. Selesai anak-
anak membersih-kan halaman bu guru bertanya “mana lebih baik 
halaman bersih atau halaman kotor. Anak-anak menjawab secara 
spontan “halaman yang bersih” dan bertepuk tangan. Bu guru menjelaskan 
bahwa halaman yang bersih akan membuat hidup kita sehat. Sebelum 
kembali ke kelas anak-anak disuruh mencuci tangan dengan sabun.     
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Langkah-langkah Kegiatan: 
 
 
     
 
      

Langkah 2 : 
Anak bersama-
sama 
membersihkan 
halaman  

Langkah 1 : 
Anak 
memperhatikan 
penjelasan guru 
tentang tugas 
yang akan 
dilakukan anak 
dalam kerja bakti  

Langkah 3 : 
Anak melihat 
halaman yang 
bersih dan guru 
bertanya, mana 
lebih baik 
halaman yang 
bersih atau 
halaman kotor 

 
 
 
 
 
 
 Langkah 4 : 

Anak mencuci 
tangan dengan 
sabun agar 
bersih,me-lap 
dengan serbet 
dan kembali ke 
kelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian      :  Penugasan dan observasi 
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PENUTUP 

 
BAB IV 

 

 

Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di Taman Kanak-kanak diarahkan untuk 

mengembangkan kecakapan hidup yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

menolong diri sendiri, disiplin dan sosialisasi serta memperoleh keterampilan dasar 

yang berguna untuk kelangsungan hidupnya. Oleh Karena itu sejak usia Taman 

Kanak-kanak, anak sudah dibiasakan untuk berperilaku yang baik dan berdisiplin 

sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama, pemerintah, dan masyarakat 

pada umumnya. 

 

Buku ini merupakan contoh pengembangan Pembiasaan sehingga dimungkinkan 

guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi guru, anak didik, sarana 

prasarana, dan kondisi lingkungan setempat, dan sebagai bahan rujukan penyusunan 

Satuan Kegiatan Mingguan (SKM) dan Satuan Kegiatan Harian (SKH). 

 

Dengan adanya pedoman pembelajaran ini, guru TK dapat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran lebih baik, terarah, sesuai dengan yang dikehendaki Kurikulum TK 

2004. Masukan, saran, dan koreksi dari semua pihak akan dipergunakan sebagai 

bahan penyempurnaan buku ini. 
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