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 Pendidikan karakter bagi anak usia dini memiliki 

makna lebih tinggi dari pendidikan moral karena tidak 

hanya berkaitan dengan masalah benar salah, akan tetapi 

bagaimana menanamkan kebiasaan tentang berbagai 

perilaku yang baik dalam kehidupan, sehingga anak 

memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi, serta 

kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan 

dalam kehidupan sehari-hari.  Karakter tanggung jawab 

yang ditanamkan sejak masa anak-anak kelak saat dewasa 

akan memiliki kepribadian yang baik dalam menjalani 

kehidupan di masyarakat, maupun melaksanakan berbagai 

tanggung jawab yang harus dikerjakannya. TK Pelangi 

Alam Ponorogo adalah salah satu pendidikan anak usia dini 

yang menyadari akan pentingnya penanaman karakter yang 

dimulai sejak usia dini. Salah satu program unggulan TK 

Pelangi Alam Ponorogo adalah special day, every day is a 

character-building day, dari konsep ini setiap hari dan pada 

setiap kesempatan guru berusaha menanamkan karakter 

dasar kepada anak dengan memanfaatkan kegiatan sehari-

hari. Sikap tanggung jawab anak di TK Pelangi Alam 

Ponorogo sangat bervariasi, belum semua anak mampu 

bertanggung jawab dengan baik.   



 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 

profil karakter tanggung jawab anak di TK Pelangi Alam 

Ponorogo, dan (2) mendeskripsikan metode peningkatan 

karakter tanggung jawab anak di TK Pelangi Alam 

Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek dalam 

penelitian ini adalah peserta didik di TK Pelangi Alam 

Ponorogo. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan konsep 

analisis Miles dan Huberman. Dan diuji kembali 

keabsahannya dengan menggunakan trianggulasi sumber.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) profil karakter 

tanggung jawab anak usia dini dapat dilihat dari tanggung 

jawab personal, tanggung jawab moral dan tanggung jawab 

sosial. a) tanggung jawab personal anak di TK Pelangi Alam 

Ponorogo sebagian besar sudah terbentuk, namun ada 

beberapa anak yang belum mampu bertanggung jawab 

dengan baik, b) tanggung jawab moral sudah mulai tertanam 

dalam jiwa anak, namun belum semuanya karena masih ada 

beberapa anak yang makan minum sambil berdiri, c) 

tanggung jawab sosial anak sudah mulai terbentuk seperti 

saling membantu, menolong, dan tidak membeda-bedakan. 

2) metode peningkatan karakter tanggung jawab anak usia 

dini di TK Pelangi Alam Ponorogo diterapkan melalui 

metode keteladanan, metode pembiasaan, metode cerita dan 

metode karyawisata.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini memegang peranan 

yang penting dan menentukan sejarah perkembangan 

anak selanjutnya karena merupakan pondasi dasar 

kepribadian anak.
1
 Menyadari akan hal itu, memberikan 

layanan pendidikan sejak usia dini sangat diperlukan. 

Hal ini dikarenakan pendidikan anak usia dini 

menitikberatkan pada pertumbuhan dan perkembangan 

fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan 

(daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan 

kecerdasan spiritual), sosial-emosional (sikap perilaku 

serta agama), bahasa dan komunikasi.
2
 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

nomor 146 tahun 2014 tentang  Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini, menjelaskan bahwa 

pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

                                                           
1
 Ihsana El-Khuluqo, Manajemen PAUD (Pendidikan Anak Usia 

Dini) Pendidikan Taman Kehidupan Anak (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), 40. 
2
 Safrudin Aziz, Strategi Pembelajaran Aktif Anak Usia 

Dini”Panduan Bagi Guru, Orang Tua, Konselor, dan Praktisi 

Pendidikan Anak Usia Dini” (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 69. 
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agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.
3
 

Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian 

upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan 

pemberian kegiatan pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. 

Sebagaimana yang kita ketahui, usia dini sering disebut 

dengan usia emas (golden age), adalah masa-masa 

terpenting bagi tumbuh kembang anak. Mengingat masa 

ini adalah usia emas, maka perlu ditulis dengan tinta 

emas, dengan berbagai tulisan yang menghasilkan emas 

di masa mendatang. Pada masa ini terjadi pematangan 

berbagai fungsi fisik dan psikis yang siap merespon 

stimulasi yang datang dari lingkungannnya.
4
 

Pendidikan bagi anak usia dini adalah menerima 

pengajaran berbagai hal kebaikan serta pembiasaan 

seperti makan yang baik, minum yang baik, tidur yang 

baik, menerapkan tata krama pergaulan yang baik dan 

sebagainya. Sampai kebaikan itu dihayatinya maka akan 

menjadi orang yang dewasa dan hidup bahagia di dunia 

dan akhirat. Namun sebaliknya jika memiliki karakter 

buruk karena telah terbiasa sejak usia dini dengan 

berbagai perilaku buruk maka laksana binatang, 

                                                           
3
 Repubik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 1.  
4
 Muhammad Najib, dkk, Manajemen Strategi Pendidikan 

Karakter Bagi Anak Usia Dini (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 

2016), 101. 

2 
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kehidupan tanpa kendali bahkan pada akhirnya 

kecelakaan di dunia dan akhirat yang diperolehnya.
5
  

Pendidikan karakter bagi anak usia dini memiliki 

makna lebih tinggi dari pendidikan moral karena tidak 

hanya berkaitan dengan masalah benar salah, akan tetapi 

bagaimana menanamkan kebiasaan tentang berbagai 

perilaku yang baik dalam kehidupan, sehingga anak 

memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi, serta 

kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebijakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Karena karakter 

merupakan sifat alami bagi anak usia dini untuk 

merespon situasi secara bermoral, harus diwujudkan 

dalam tindakan nyata melalui pembiasaan untuk 

berperilaku baik, jujur, tanggung jawab, dan hormat 

terhadap orang lain.
6
 

Penanaman karakter bagi anak usia dini 

merupakan sebuah keniscayaan, karena usia tersebut 

merupakan masa-masa kritis dimana karakter seseorang 

mudah dibentuk. Karakter tidak muncul begitu saja 

karena bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Karakter 

dibentuk sepanjang usia kehidupan terutama ketika 

anak-anak.  

Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

yang seharusya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), 

                                                           
5
 Ihsana El-Khuluqo, Manajemen PAUD, 41-42. 

6
 Ibid., 72. 



4 
 

 

negara dan Allah Yang Maha Esa.
7
 Karakter tanggung 

jawab ditanamkan sejak masa anak-anak maka kelak 

saat dewasa akan memiliki kepribadian yang baik dalam 

menjalani kehidupan di masyarakat, maupun 

melaksanakan berbagai tanggung jawab yang harus 

dikerjakannnya.  

Upaya yang dapat dilakukan dalam menanamkan 

sikap tanggung jawab anak usia dini yaitu dengan 

mengajarkan untuk selalu membereskan mainannya 

setelah bermain dan mengembalikannya di tempat 

semula. Contoh lain ialah setelah tidur anak dibimbing 

untuk membereskan dan menata tempat tidurnya 

sebelum keluar dari kamar tidur. Cara-cara ini 

dimaksudkan supaya anak dapat menata mainannya 

maupun memberesi tempat tidurnya dengan rapi. 

Pembelajaran yang demikian ini yang akan mampu 

melatih anak untuk bersikap tanggung jawab terhadap 

apa yang telah dilakukan.
8
   

TK Pelangi Alam Ponorogo adalah salah satu 

pendidikan anak usia dini yang menerapkan sekolah 

berbasis alam yang menyadari akan pentingnya 

penanaman karakter yang dimulai sejak usia dini dengan 

cara mempersiapkan kualitas peserta didik melalui 

kegiatan pembiasaan, aturan, penugasan serta metode 

yang digunakan untuk meningkatkat karakter. Salah satu 

                                                           
7
 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 20. 
8
 Muhammad Fadlilah & Lilif Maulifatu Kholida, Pendidikan 

Karakter Anak Usia Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 205. 

4 
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program unggulan TK Pelangi Alam Ponorogo yaitu 

Special Day, Every day is a Character - building day. 

Beranjak dari konsep ini, setiap hari atau pada setiap 

kesempatan guru atau fasilitator berusaha menanamkan 

karakter dasar kepada anak dengan memanfaatkan 

kegiatan sehari-hari.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, sikap 

tanggung jawab yang dimiliki anak usia dini di TK 

Pelangi Alam Ponorogo itu bervariasi. Terdapat anak 

yang sudah mampu bertanggung jawab namun juga 

terdapat anak yang belum mampu bertanggung jawab. 

Misalnya, anak yang memiliki sikap tanggung jawab, 

ketika anak selesai bermain akan mengembalikan alat 

permainannya ke tempat semula. Sebaliknya, anak yang 

kurang memiliki sikap tanggung jawab akan pergi 

meninggalkan mainan yang sudah digunakan. Begitu 

juga, saat guru menjelaskan materi pembelajaran yang 

akan dipelajari anak-anak sibuk bermain dan berbicara 

sendiri dengan temannya sehingga tidak mematuhi 

peraturan yang sudah disepakati. Anak yang belum 

mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri 

belum mampu membantu dirinya sendiri. Misalnya, saat 

anak selesai buang air kecil belum mampu memakai 

celana sendiri. Sikap tanggung jawab yang belum 

muncul pada diri anak yaitu meletakkan barang sesuai 

dengan tempatnya, belum mampu mematuhi peraturan 

yang telah disepakati, dan menolong dirinya sendiri.
9
 

                                                           
9
 Observasi Tanggal 15 November 2018. 
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Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, 

peneliti merasa perlu mengadakan penelitian tentang 

“Upaya Peningkatan Karakter Tanggung Jawab Anak 

Usia Dini Di TK Pelangi Alam Ponorogo” untuk 

mendeskripsikan profil karakter tanggung jawab anak 

usia dini dan metode yang digunakan untuk 

meningkatkan karakter tanggung jawab anak usia dini di 

TK Pelangi Alam Ponorogo. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang di atas, perlu 

adanya batasan masalah agar tidak terjadi kerancuan 

dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti 

memfokuskan pada upaya guru dalam peningkatan 

karakter tanggung jawab anak usia dini di TK Pelangi 

Alam Ponorogo melalui beberapa metode peningkatan 

karakter.  

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan 

pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana profil karakter tanggung jawab anak usia 

dini di TK Pelangi Alam Ponorogo? 

2. Bagaimana metode peningkatan karakter tanggung 

jawab anak usia dini di TK Pelangi Alam Ponorogo? 

 

 

 

 

6 



7 
 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan profil karakter tanggung jawab 

anak usia dini di TK Pelangi Alam Ponorogo. 

2. Mendeskripsikan metode peningkatan karakter 

tanggung jawab anak usia dini di TK Pelangi Alam 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoretis 

Sebagai kontribusi ilmiah bagi pendidikan anak usia 

dini dan memberikan pemahaman bahwa penanaman 

dan peningkatan karakter bagi anak akan 

menentukan karakternya dimasa depan. 

2. Secara praktis 

a. B

agi peneliti untuk menambah keilmuan tentang 

karakter, khususnya karakter tanggung jawab 

bagi anak usia dini. 

b. Bagi guru sebagai pijakan untuk meningkatkan 

karakter tanggung jawab anak usia dini di 

sekolah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan 

untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi 

kandungan yang ada di dalamnya. Skripsi ini tersusun 

atas lima bab yaitu: 
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Bab I Pendahuluan yang meliputi: latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan 

Kajian Teori. Kajian teori sebagai pedoman umum yang 

digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian 

yaitu : karakter, tanggung jawab, dan anak usia dini. 

Bab III Metode Penelitian yang meliputi: 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian.    

Bab IV Temuan Penelitian yang meliputi: 

deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. Berisi 

profil sekolah dan hasil temuan di lapangan. 

BAB V Pembahasan yang membahas mengenai 

profil karakter tanggung jawab anak usia dini di TK 

Pelangi Alam Ponorogo, dan metode yang digunakan 

untuk meningkatkan karakter tanggung jawab anak usia 

dini di TK Pelangi Alam Ponorogo. 

BAB VI Penutup merupakan bab terakhir yang 

berisi kesimpulan dan saran. 

8 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan 

tema penelitian ini, antara lain adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Rohyati 11111241015 dengan judul 

Peningkatan Sikap Tanggung Jawab Anak Usia 5-6 

Tahun Melalui Metode Proyek di TK Tunas Ibu 

Kalasan, dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa sikap tanggung jawab dapat 

ditingkatkan melalui metode proyek. Sikap tanggung 

jawab anak mengalami peningkatan yang signifikan. 

Sikap tanggung jawab meliputi empat aspek yaitu (1) 

anak menghargai waktu, (2) anak mengerjakan tugas 

yang telah diberikan, (3) menjaga barang miliknya, (4) 

meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa sikap tanggung jawab 

dapat ditingkatkan melalui metode proyek. Hal ini 

dikarenakan proses pembelajaran metode proyek 

menekankan pada sikap tanggung jawab yang diberikan 

kepada anak, memberikan kepercayaan kepada anak 

untuk melakukan proyek secara mandiri, dan proyek 

yang dilakukan menyesuaikan dengan kamampuan anak. 
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Cara-cara meningkatkan sikap tanggung jawab 

anak melalui metode proyek yaitu (1) menentukan tema 

dan proyek yang akan dilaksanakan, tema yang diangkat 

sebaiknya tema yang sudah tidak asing bagi anak, (2) 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

untuk membuat proyek, (3) memberikan kepercayaan 

kepada anak untuk memegang tanggung jawab atas 

proyek yang akan dilaksanakan, (4) memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengevaluasi hasil 

proyek yang telah dibuat.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang telah dilakukan Rohyati terletak pada 

pendekatan penelitiannya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rohyati 

menggunakan pendekatan tindakan kelas kolaboratif.  

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rohyati sama-sama meneliti mengenai peningkatan 

tanggung jawab anak.
10

 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahidah 

Rahmawanti Ruhana 210313022 dengan judul nilai-

nilai karakter tanggung jawab dalam surah Al-

Nazi’at dan relevansinya dengan Permendikbud 

nomor 21 tahun 2016, dengan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

                                                           
10

 Rohyati, Peningkatan Sikap Tanggung Jawab Anak Usia 5-6 

Tahun Melalui Metode Proyek di TK Tunas Ibu Kalasan, (Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2015), 143. 

10 

9 
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a) Nilai-nilai karakter tanggung jawab yang 

terdapat dalam surah Al-Nazi’at yaitu 1). 

Tanggung jawab pada Tuhan. Pada ayat 1-5 

membuktikan bahwa malaikat bertanggung 

jawab dalam hal mencabut nyawa, mengatur 

urusan dunia sesuai dengan tugas-tugasnya yang 

diperintahkan Allah kepada para malaikat. 

Kemudian pada ayat 17 dan 18 Nabi Musa 

diperintahkan untuk menghadap kepada Fir’aun 

untuk mengajaknya untuk beriman kepada Allah 

karena dia telah melampaui batas 

kedurhakaannya dengan mengaku bahwa dirinya 

adalah tuhan yang paling tinggi. 2). Tanggung 

jawab untuk membela diri, tanggung jawab kita 

sebagai seorang muslim apabila mengetahui atau 

melihat langsung seseorang yang kejam seperti 

Fir’aun, sebagaimana dicontohkan muslim 

Palestina yang dengan tak gentarnya membela 

agamanya menghadapi tentara-tentara zionis 

yang mereka yang menyerang mereka dengan 

kejam tanpa peri kemanusiaan. 3). Tanggung 

jawab diri dari kerusakan ekonomi. Dibuktikan 

dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Fir’aun 

membuatnya enggan untuk bertobat dan beriman 

kepada Allah. 4). Tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat sekitar. Tanggung jawab para Nabi 

dan Rasul ketika menghadapi kaumnya yang 

kafir dan membangkang dengan terus 

memberikan mereka bukti-bukti kebesaran dan 
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kebenaran Allah. 5). Tanggung jawab berfikir. 

Manusia diciptakan dengan akalnya suapaya ia 

mau berfikir, bahwa kebenaran Hari Kiamat dan 

adanya hari Berbangkit semua nyata akan terjadi 

karena sudah kehendak yang digariskan oleh 

Allah bahkan sebelum manusia di ciptakan. 6). 

Tanggung jawab dalam hidup dan memelihara 

kehidupan, termasuk kelestarian lingkungan 

hidup dari berbagai bentuk pencemaran. Pada 

ayat 31, 32, 33 ditunjukkan perlengkapan dari 

bumi yang dihamparkan. Dipancarkannya air 

untuk memberikan kehidupan bagi manusia, 

hewan dan juga tumbuhan. Selain itu dengan 

kelebihan akal manusia memanfaatkan air untuk 

rumah tangga, pengajian, dan keperluan lainnya. 

b) Relevansi nilai-nilai karakter tanggung 

jawab dalam surah Al-Nazi’at terhadap 

Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Keterkaitan 

nilai karakter tanggung jawab terhadap isi dari 

Permendikbud memiliki kecocokan yang 

signifikan dengan karakter tanggung jawab di 

dalam surah Al-Nazi’at. Nilai karakter tanggung 

jawab merupakan salah satu poin wajib dalam 

kompetensi sikap dan penilaian, sebab 

presentasenya tidak main-main. Sementara 

tanggung jawab didalam surah Al-Nazi’at 

mampu dijadikan rujukan untuk materi yang 

12 
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membahas Hari Kiamat, contoh akhlak baik dan 

buruk serta untuk meneladani 25 nabi.
11

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Wahidah Rahmawanti Ruhana dengan penelitian 

ini terletak pada jenis penelitiannya. Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Wahidah Rahmawanti Ruhana 

menggunakan jenis penelitian kualitatif 

kepustakaan (library research).  

Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan Wahidah Rahmawanti 

Ruhana ialah sama-sama meneliti mengenai 

karakter tanggung jawab. Namun, penelitian 

yang dilakukan Wahida Rahmawanti Ruhana 

lebih menekankan pada nilai-nilai karakter 

tanggung jawab dalam surat Al-Nazi’at dan 

relevansinya dengan Permendikbud nomor 21 

tahun 2016.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nafisah 

Amini A520091016 dengan judul penelitian 

Peningkatan Sikap Tanggung Jawab Melalui 

Bercerita Dengan Celemek Cerita Pada 

Kelompok B TKIT Az-Zahra Gondang Sragen 

Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

                                                           
11

 Wahidah Rahmawanti Ruhana, Nilai-Nilai Karakter Tanggung 

Jawab Dalam Surat Al-Nazi’at Dan Relevansinya Dengan 

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, (IAIN Ponorogo, 2017), 82-83. 
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a) secara teoritis, sikap tanggung jawab 

anak perlu dikembangkan. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pembentukan sikap tanggung 

jawab adalah metode pembelajaran. Ada 

beberapa metode yang dikenal dalam 

pelaksanaan pembelajaran, salah satunya adalah 

metode bercerita dengan celemek cerita, sikap 

tanggung jawab anak dapat ditingkatkan. 

b) berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas yang dilakukan, diketahui bahwa terjadi 

peningkatan sikap tanggung jawab anak dari 

siklus I sampai dengan siklus II. Rata-rata 

prosentase pencapaian sikap tanggung jawab 

anak meningkat dari 39,17% pada kondisi 

prasiklus, menjadi 50,83% pada siklus I, 66,25% 

pada siklus II dan menjadi 77,92% pada siklus 

III. Sedangkan jumlah anak yang tuntas belajar 

atau mencapai prosentase keberhasilan sebesar 

75% juga terus meningkat yaitu 0% pada 

prasiklus dan siklus I, 25% di siklus II dan 75% 

di siklus III. Dengan demikian hipotesis yang 

berbunyi bahwa metode bercerita dengan 

celemek cerita dapat meningkatkan sikap 

tanggung jawab teruji kebenarannya. 

Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nafisah Amini 

terletak pada pendekatan penelitian yang 

digunakan. Penelitian ini menggukan penelitian 

deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang 

14 
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dilakukan oleh Nafisah Amini menggunakan 

penelitian tindakan kelas, namun sama-sama 

meneliti tentang peningkatan tanggung jawab 

anak usia dini.
12

 

 

B. Kajian Teori 

1. Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain.
13

 Karakter adalah cara berfikir 

dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik 

dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara.
14

 Karakter dapat dimaknai sebagai nilai 

dasar yang membangun pribadi seseorang 

terbentuk baik karena pengaruh hereditas 

maupun lingkungan, yang membedakannnya 

dengan orang lain, serta diwujudkan dengan 
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sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-

hari.
15

 

Karakter menurut Kementerian 

Pendidikan Nasional (Kemendiknas) merupakan 

pengertian “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, 

berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”. 

Menurut bahasa, karakter berarti kebiasaan. 

Sedangkan menurut istilah, karakter ialah sebuah 

sistem keyakinan dan kebiasaan yang 

mengarahkan tindakan seorang individu.
16

 

Adapun individu yang berkarakter baik 

ini, adalah individu yang bisa membuat 

keputusan, dan siap mempertanggungjawabkan 

apa yang diperbuatnya, berani secara kesatria 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari aneka 

keputusan yang diperbuatnya. Karakter mengacu 

pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviors), motivasi (motivations), dan 

keterampilan (skiil). Individu yang berkarakter 

baik adalah seseorang yang berusaha melakukan 

hal yang baik.
17

 

Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam 

buku Zubaedi, aktualisasi karakter dalam bentuk 
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perilaku sebagai hasil perpaduan antara karakter 

biologis dan hasil hubungan atau interaksi 

dengan lingkungannya.
18

 Karakter dapat 

dibentuk melalui pendidikan, karena pendidikan 

merupakan alat yang paling efektif untuk 

menyadarkan individu dalam jati diri 

kemanusiaannya. 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat 

dkatakan bahwa karakter adalah kualitas atau 

kekuatan mental dan moral, akhlak atau budi 

pekerti individu yang merupaka kepribadian 

khusus yang membedakan dengan individu lain. 

dengan demikian, dapat dikemukakan juga 

bahwaa karakter adalah kualitas mental atau 

kekuatan moral, akhlak atau budi pekerti dari 

nilai-nilai dari keyakinan yang ditanamkan 

dalam proses pendidikan yang merupakan 

kepribadian khusus yang harus melekat pada 

anak.
19

 

b. Macam Nilai Karakter 

Kebajikan yang menjadi atribut suatu 

karakter pada dasarnya adalah nilai. Nilai-nilai 

yang dikembangkan dalam pendidikan karakter 

di Indonesia diidentifikasi berasal dari empat 

sumber. Pertama, agama. Masyarakat Indonesia 
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merupakan masyarakat beragama. Oleh karena 

itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa 

selalu didasari pada ajaran agama dan 

kepercayaan. Kedua, Pancasila. Negara Kesatuan 

Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-

prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan 

yang disebut Pancasila. Artinya, nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai 

yang mengatur kehidupan politik, hukum, 

ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. 

Ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa 

tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat 

yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat tersebut. Nilai budaya dijadikan 

dasar dalam pemberian makna terhadap suatu 

konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota 

masyarakat tersebut. 

Keempat, tujuan pendidikan nasional. UU 

RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional merumuskan fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan 

dalam mengembangkan upaya pendidikan di 

Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan 

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

18 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab.
20

 

Berdasarkan keempat sumber nilai 

tersebut, teridentifikasi sejumlah nilai untuk 

pendidikan karakter sebagai berikut: 

1) Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya 

4) Disiplin 
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Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

5) Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan perilaku 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelenggarakan tugas-tugas. 

8) Demokratis 

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain.  

9) Rasa ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10) Semangat kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

20 
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Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompok. 

 

 

11) Cinta tanah air 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara diatas diri dan kelompoknya. 

12) Menghargai prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

14) Cinta damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

15) Gemar membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebijakan bagi dirinya. 

16) Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

di sekitarnya dan mengembangkan upaya-
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upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. 

 

 

17) Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap siri sendiri, 

masyarakat, dan lingkungan (alam, sosial, 

dan budaya), Negara, dan Tuhan Yang Maha 

Esa.
21

 

 

2. Tanggung Jawab 

a. Pengertian Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah keadaan wajib 

menanggung segala sesuatunya (kalau ada 

sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan). Tanggung jawab suatu sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 
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(alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa.
22

 

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang 

artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian 

kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan 

yang pasti masing-masing orang akan memikul 

tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Sikap dan 

perilaku bertanggung jawab merupakan 

karakteristik manusia berbudaya sekaligus 

manusia yang beriman kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Manusia yang sejak usia dini sudah 

dibiasakan untuk mengembangkan hati nurani, 

maka dia akan merasa bersalah ketika segala 

sesuatu yang dia lakukan dan sikap merugikan 

pihak lain.  

Sikap tanggung jawab menunjukkan 

apakah seseorang punya karakter yang baik atau 

buruk. Tanggung jawab menghendaki untuk 

mengenali apa yang sudah dilakukan karena 

tanggung jawab adalah akibat dari sebuah 

pilihan.
23

 Untuk mengukur apakah seseorang 

sudah memiliki tanggung jawab maka diperlukan 

indikator tanggung jawab. Indikator ini yang 

digunakan sebagai pedoman untuk menilai 
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bahwa seseorang sudah memiliki tanggung 

jawab atau sebaliknya. Indikator tanggung jawab 

itu antara lain adalah: a) menyelesaikan semua 

kewajiban, b) tidak suka menyalahkan orang 

lain, c) tidak lari dari tanggung jawab, d) dan 

berani mengambil resiko.
24

 

b. Macam-macam Tanggung Jawab 

Setiap manusia memiliki tanggung 

jawabnya masing-masing. Berikut adalah 

penjelasan macam-macam tanggung jawab: 

1. Tanggung jawab personal 

Tanggung jawab diasosiasikan 

dengan kewajiban, sesuatu yang ditanamkan 

kepada seseorang dari luar. Berat atau 

ringannya tanggunng jawab seseorang 

tergantung tinggi rendahnya kedudukan 

seseorang. Seseorang merasa bertanggung 

jawab atau tidak, tergantung pada tinggi 

rendahnya dan baik buruknya akhlak 

seseorang. Artinya orang yang tidak 

berakhlak dan bodoh tidak akan merasa 

bahwa ia mempunyai tanggung jawab yang 

besar. 

Tanggung jawab berarti 

melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh, berani menanggung konsekuensi 
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dari sikap, perkataan, dan tingkah lakunya. 

Dari sini timbul indikasi-indikasi yang 

diharuskan dalam diri seseorang yang 

bertanggung jawab. Ciri-ciri tersebut di 

antaranya ialah: a) Memilih jalan lurus, b) 

selalu memajukan diri sendiri, c) menjaga 

kehormatan diri sendiri, d) selalu waspada, e) 

memiliki komitmen pada tugas, f) melakukan 

tugas dengan standar yang terbaik, g) 

mengakui semua perbuatannnya, h) menepati 

janji, i) berani menanggung resiko atas 

tindakan dan ucapannya.
25

 

2. Tanggung jawab moral 

Tanggung jawab moral biasanya 

merujuk pada pemikiran bahwa seseorang 

mempunyai kewajiban moral dalam situasi 

tertentu. Masyarakat umumnya beranggapan 

bahwa manusia bertanggung jawab atas 

tindakannya, dan akan mengatakan bahwa 

mereka layak mendapatkan pujian atau 

tuduhan atas apa yang mereka kerjakan. 

3. Tanggung jawab sosial 

Manusia harus bertanggung jawab 

kepada masyarakat di sekelilingnya. 

Tanggung jawab sosial merupakan sifat-sifat 

yang harus dikendalikan dalam hubungan 

dengan orang lain. Nilai-nilai yang harus ada 
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pada diri seseorang apabila berinteraksi 

dalam masyarakat atau dengan orang lain di 

antaranya adalah: a) Senantiasa berbicara 

benar, b) menghindarkan perasaan iri dengki, 

c) tidak bakhil, d) bersikap pemaaf, e) adil, f) 

amanah, g) tidak sombong.
26

 

c. Metode peningkatan karakter  

Istilah metode secara sederhana diartikan 

cara yang cepat dan tepat. Dalam Bahasa Arab 

istilah metode dikenal dengan istilah thoriqoh 

yang berarti langkah-langkah strategis untuk 

melakukan suatu pekerjaan.
27

 Kemudian 

diartikan sebagai cara atau jalan yang harus 

dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Bila 

dihubungkan dengan pembelajaran, istilah 

metode pembelajaran menunjukkan suatu 

pengertian berbagai cara, jalan, atau kegiatan 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar.  

Dapat disimpulkan metode ialah cara 

untuk menyampaikan materi pendidikan oleh 

pendidik kepada peserta didik, disampaikan 

dengan efektif dan efisien, untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang ditentukan.
28

 Terdapat 

beberapa metode pembelajaran yang dapat 

diterapkan oleh pendidik di sekolah, yang 
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disesuaikan dengan perkembangan anak serta 

memperkenalkan pendidikan karakter sejak dini 

pada anak.
29

 Berikut metode pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk memperkenalkan 

pendidikan karakter sejak usia dini: 

1. Metode keteladanan 

Metode keteladanan adalah metode 

inkluitif yang paling meyakinkan 

keberhasilannya dalam mempersipakan dan 

membentuk moral spiritual dan sosial anak.
30

 

Keteladanan merupakan unsur paling mutlak 

untuk melakukan perubahan perilaku hidup.  

Metode keteladanan merupakan suatu 

cara mengajarkan ilmu dengan 

mencontohkan secara langsung kepada anak. 

Dengan contoh keteladanan yang baik, 

otomatis anak akan mengikuti gerak-gerik 

setiap hal yang dilakukan dan dicontohkan 

oleh guru. Apa yang dilihat, dengar, dan 

rasakan akan masuk dalam memori anak 

kemudian akan dilaksanakan dan 

dikembangkan oleh anak. 

Keteladanan dalam pendidikan 

karakter dapat dilakukan melalui 

pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-
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hari suatu pendidikan formal dan nonformal 

yang berwujud kegiatan rutin dan kegiatan 

spontan.
31

 Dalam penerapan metode 

keteladanan di sekolah, ada beberapa hal 

yang dapat digunakan antara lain: 

a) Memberikan keteladanan dengan cara 

apa yang dilihat anak. Pendidikan 

TK/RA hendaknya guru bisa menjadi 

teladan yang baik bagi anak didiknya. 

b) Metode keteladanan bisa dilakukan 

dalam proses pembelajaran di kelas 

melalui kisah-kisah para nabi dan kisah 

lainnya yang berisi keteladanan akhlak. 

c) Metode keteladanan juga dapat 

diterapkan ketika ada seorang pengemis 

yang meminta uang.  

2. Metode pembiasaan 

Metode pembiasaan adalah suatu cara 

yang dapat dilalukan untuk membiasakan 

anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Metode ini 

sangat praktis dalam pembinaan 

pembentukan karakter anak usia dini dalam 

meningkatkan pembiasaan-pembiasaan 

dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Inti 

dari pembiasaan adalah pengulangan. Dalam 

pembinaan sikap, metode pembiasaan sangat 
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efektif digunakan karena akan melatih 

kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak 

usia dini.  

Pengenalan melalui pembiasaan 

dilakukan melalui kegiatan keseharian.
32

 

Hendaknya anak dibiasakan dengan etika 

umum yang harus dilakukan dalam pergaulan 

sehari-hari. Penerapan metode pembiasaan 

dapat dilakukan dengan membiasakan anak 

untuk mengerjakan hal-hal yang positif. 

3. Metode bercerita/mendongeng 

Cerita adalah salah satu cara untuk 

menarik perhatian anak.
33

 Cerita anak adalah 

sesuatu yang memiliki makna bagi anak. 

cerita memiliki tema dan amanat yang 

mengemban ajaran moral yang berupa nilai-

nilai pendidikan karakter yang bermanfaat 

bagi anak usia dini.
34

  

Metode cerita ialah suatu cara 

menyampaikan materi pembelajaran melalui 

kisah-kisah atau cerita yang dapat menarik 

perhatian peserta. Metode dongeng dapat 

dijadikan sebagai media pembentuk 
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kepribadian dan moralitas anak usia dini, 

melalui metode dongeng akan memberikan 

pengalaman belajar bagi anak usia dini. 

Metode dongeng memiliki sejumlah aspek 

yang diperlukan dalam perkembangan 

kejiwaan anak, memberi wadah bagi anak 

untuk belajar berbagai emosi dan perasaan 

dan belajar nilai-nilai moral. Anak akan 

belajar pada pengalaman-pengalaman sang 

tokoh dalam dongeng, setelah itu memilah 

mana yang dapat dijadikan panutan olehnya 

sehingga membentuknya menjadi moralitas 

yang dipegang sampai dewasa.
35

 

4. Metode karyawisata 

Karyawisata sebagai metode 

pengajaran memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengamati. Metode karyawisata 

atau biasa disebut dengan field trip yaitu 

suatu metode pengajaran yang dilaksanakan 

dengan mengajak anak-anak keluar kelas 

untuk dapat memperhatikan hal-hal atau 

peristiwa yang ada hubungannya dengan 

bahan pengembangan yang sedang dibahas di 

kelas. 
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Melalui karyawisata dapat 

menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu 

anak, dikarenakan anak melihat secara 

langsung dalam bentuk nyata dan asli. 

Karyawisata dapat dilakukan ditempat-

tempat seperti, kebun binatang, museum, dan 

tempat wisata benda bersejarah.  

 

3. Anak Usia Dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini 

Menurut National Association For The 

Education Young Children (NAEYC) 

menyatakan bahwa anak usia dini atau early 

childhood merupakan anak yang berada pada 

usia nol sampai dengan delapan tahun.
36

 Pada 

masa tersebut marupakan masa pertumbuhan dan 

perkembangan dalam berbagai aspek dalam 

rentang kehidupan manusia.  

Hurlock dalam Safrudin Aziz 

menyatakan selaras dengan Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional dalam pasal  28 ayat 1 yang berbunyi 

“pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi 

anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan 
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bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pendidikan dasar.
37

  

E. Mulyasa dalam Novan Ardy Wiyani 

mengartikan anak usia dini sebagai individu yang 

sedang mengalami proses tumbuh-kembang yang 

sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan 

perkembangan. Anak usia dini memiliki rentang 

yang sangat berharga dibanding usia-usia 

selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya 

tengah berlangsung luar biasa.
38

 

Anak usia dini memiliki masa yang 

sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia 

yaitu masa-masa keemasan (the golden age) 

yaitu masa ketika anak mempunyai banyak 

potensi yang sangat baik untuk dikembangkan.
39

 

Anak pada usia ini sangat peka terhadap 

lingkungan pada sekitarnya. Apapun yang 

didengar, dilihat dan dialami pada masa usia dini 

ini akan terekam dengan baik. Msa usia dini 

merupakan masa peletak dasar atau pondasi awal 

bagi pertumbuhan dan perkembangan 

selanjutnya.
40
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b. Karakteristik anak usia dini 

Anak usia dini memiliki ciri kekhasan 

dibandingkan dengan anak usia remaja ataupun 

dewasa. Anak usia dini merupakan individu yang 

berbeda, unik, dan memiliki karakteristik 

tersendiri sesuai dengan tahapan usianya.  

Anak usia dini memiliki sifat yang unik 

karena di dunia ini tidak ada satu pun anak yang 

sama, meskipun lahir kembar, mereka dilahirkan 

dengan potensi yang berbeda, memiliki 

kelebihan, kekurangan, bakat, dan minat masing-

masing. Anak usia dini dapat dinyatakan 

memiliki karakteristik sebagai individu unik 

dengan beragam kamampuan alami yang 

dimilikinya serta memerlukan bimbingan dan 

pendidikan yang tepat dari lingkungannya. 

Beberapa karaktersiktik anak antara lain: 

1) Memiliki rasa ingin tahu yang besar, 

ditunjukkan dengan berbagai pertanyaan-

pertanyaan kritisnya yang kadang cukup 

menyulitkan orang tua maupun pendidik anak 

usia dini dalam menjawabnya. 

2) Menjadi pribadi yang unik. Ditunjukkan 

dengan kegemarannya dalam melakukan 

sesuatu yang berulang-ulang tanpa merasa 

bosan dan memiliki kecenderungan tertentu 

dalam bersikap. Kecenderungan tertentu 
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dalam bersikap. Kecenderungan tersebut 

menjadikan setiap anak memiliki gaya belajar 

dan kegemaran yang berbeda. 

3) Gemar berimajinasi dan berfantasi. Misalnya 

menjadikan pisang sebagai pistol-pistolan, 

boneka sebagai seorang anak yang harus 

dirawat, remote TV sebagai handpone, dan 

sebagainya. 

4) Memiliki sikap egosentris. Ditunjukkan 

dengan sikapnya yang cenderung posesif 

terhadap benda-benda yang dimilikinya serta 

terhadap kegemaran tertentunya. 

5) Memiliki daya konsentrasi yang rendah. Sulit 

bagi anak usia dini untuk belajar dengan cara 

duduk dengan tenang kemudian 

mendengarkan penjelasan dari guru dalam 

kurun waktu yang lama. Anak mudah gusar 

ketika duduk dan mudah beralih perhatian 

katika mendapatkan objek baru. 

6) Menghabiskan sebagian besar aktivitasnya 

untuk bermain. Sehingga disebutkan dunia 

anak adalah dunia bermain.
41

 

 

4. Sekolah Alam 

a. Pengertian sekolah alam 

 Sekolah alam merupakan salah satu 

bentuk pendidikan alternatif yang 
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menggunakan alam sebagai media utama 

sebagai pembelajaran peserta didiknya. 

Sekolah alam menjadi solusi yang tepat bagi 

mereka yang mengangankan dan 

menginginkan perubahan dalam dunia 

pendidikan. diharapkannya adanya alternatif 

sekolah alam tidak sekedar perubahan sistem, 

metode dan target pembelajaran melainkan 

paradigma pendidikan yang akan mengarah 

pada perbaikan mutu dan hasil dari 

pendidikan itu sendiri. Target strategisnya 

adalah anak didik dapat menjadi investasi 

sumber daya manusia untuk masa depan yang 

menghargai dan bersahabat dengan alam.
42

 

 Penggagas sekolah alam pertama kali 

di Indonesia ialah Lendo Novo. Sekolah alam 

dapat menjadi alternatif sekolah yang 

membawa anak menjadi lebih kreatif, berani 

mengungkapkan keinginannya dan 

mengarahkan anak pada hal-hal yang positif. 

Sekolah alam cenderung membebaskan 

keinginan kreatif anak sehingga anak akan 

menemukan sendiri bakat dan kemampuan 

lebih yang dimilikiya.
43

 

 Sedangkan menurut Syamsul Arifin, 

sekolah alam merupakan sekolah yang 
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berbasiskan alam serta memanfaatkan alam 

sebagai metode pembelajarannya. Sekolah 

alam bukan hanya mencoba mengajak murid 

lebih dekat dengan alam, lebih dari itu 

sekolah ini berusaha memanfaatkan alam 

sebagai media murah untuk mentranfer ilmu 

kepada murid secara optimal. Siswa 

diberikan kebebaskan dalam menuangkan 

kreatifitas yang mereka sesuai dengan bakat 

dan kemampuan mereka maing-masing. 

Itulah mengapa sebagian besar aktivitas 

belajarnya dilakukan diluar kelas.
44

 

 Sekolah alam adalah sebuah model 

pendidikan yang berupaya mengadaptasikan 

apa yang telah dibuktikan Rasulullah SAW 

pada masanya ke masa kini. Sekolah alam 

dikembangkan untuk membangun 

kemampuan-kemampuan dasar pada anak 

yang membuatnya proaktif dan adaptif 

terhadap perubahan-perubahan lingkungan.
45

 

b. Tujuan sekolah alam 

 Pada dasarnya sekolah alam didirikan 

bertujuan untuk mendidik manusia yang 

beriman dan bertaqwa pada Allah serta 

berakhlakul karimah. Sesuai dengan firman 
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Allah bahwa apa yang ada di alam semesta 

ini memberikan pelajaran, sesuai dengan 

tanda-tanda kebesaran tentunya bagi mereka 

yang berfikir. Keberadaan sekolah alam pada 

dasarnya dalam tujuan kurikulumnya 

mencakup penciptaan akhlak yang baik, 

penguasaan ilmu pengetahuan dan penciptaan 

pemahaman kepemimpinan yang memadai.
46

  

 Tujuan dari sekolah alam di sisi lain 

bisa ditelaah dari target kolektif adalah 

berupaya untuk menghasilkan orang-orang 

luar biasa untuk membangun peradaban. 

Subtansi sekolah alam yaitu mengajarkan 

empat hal utama, yaitu akhlak yang bersifat 

universal, logika ilmu, kepemimpinan, dan 

kewirausahaan.  

c. Kurikulum sekolah alam 

 Seperti sebuah lembaga pendidikan 

pada umunya, sekolah alam juga memiliki 

kurikulum sebagai rencana dan pedoman 

dalam penyelenggaraan pendidikan. satmoko 

budi santoso menjabarkan kurikum sekolah 

alam yang terdiri dari tiga hal, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Penciptaan akhlak yang baik 

Sekolah alam menjadi tempat 

belajar penciptaan akhlak yang baik, 
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walaupun peserta didik memiliki latar 

belakang agama yang berbeda. Hal ini 

ditandai dengan adanya pendidikan 

agama yang menyeluruh dalam 

kurikulum sekolah alam. 

2) Penguasaan ilmu pengetahuan 

Sekolah alam menjadi tempat 

peserta didik untuk menguasai ilmuu 

pengetahuan dengan baik. Walaupun 

peserta didik belajar di sekolah yang 

berbasis alam, peserta didik juga dituntut 

menguasaiilmu pengetahuan lain yang 

memadai. 

3) Penciptaan pemahaman kepemimpinan 

yang memadai 

Sekolah alam membentuk peserta 

didik menjadi pemimpin yang mampu 

memimpin diri sendiri dan orang lain.
47

 

 Moh. Yamin menjabarkann 

kurikulum sekolah alam sebagai berikut: 

a. Kurikulum akhlak 

 Pelaksanaan kurikulum ii melalui 

konsep keteladanan dan 

pengembangan EQ. 

b. Kurikulum sains 

 Pelaksanaannya didasarkan pada 

pembelajaran holistik menggunakan 
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spider web. Hal ini dimaksudkan agar 

logika ilmiah peserta didik 

berkembang secara integral sehingga 

mampu atau terbiasa mengamati 

fenomena alam, mencatat data, 

melakukan eksperimen dan 

membentuk sebuah teori. 

c. Kurikulum leadership 

 Kegiatan utama kurikulum ini adalah 

outbond mental education untuk 

membentuk karkter kepemimpinan 

peserta didik melalui pengembangan 

nilai-nilai adil, amanah, musyawarah, 

kerjasama, melindungi, mengayomi, 

membela orang yang tertindas, serta 

menjaga keseimbangan alam dengan 

pengelolaan fasilitas sekolah.
48
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang mempunyai karakteristik alami sebagai sumber 

data langsung, bersifat deskriptif lebih menekankan pada 

proses dari pada hasil, melakukan analisis data secara 

induktif, lebih menekankan pada makna.
49

 Pendekatan 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.
50

 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian Studi Kasus yaitu metode 

penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah 

dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam 

jangka yang lama.
51

 Jenis penelitian ini digunakan 

karena penelitian ini terkait dengan kejadian, aktivitas, 

kegiatan peningkatan karakter tanggung jawab anak usia 

dini di TK Pelangi Alam Ponorogo. 

 

2. Kehadiran Peneliti 
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Karakter yang melekat pada penelitian kualitatif 

adalah peran serta peneliti dalam kegiatan yang diamati 

atau diteliti. Pengamatan berperan serta merupakan 

penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 

memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan 

subyek dalam lingkungan subyek. Penelitian kualitatif 

mempunyai ciri khas tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, karena peranan peneliti yang 

menentukan keseluruhan sekenarionya.
52

 Dalam 

penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat di TK 

Pelangi Alam Ponorogo yang artinya tidak sepenuhnya 

berperan sebagai pemeran serta tetapi hanya melakukan 

pengamatan terhadap objek penelitian.   

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian 

akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil lokasi di TK Pelangi Alam Ponorogo 

bertempat di Jln. Kenongo No. 26 Kelurahan Bangunsari 

Kecamatan Kota Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Hal ini 

disebabkan adanya kesesuaian dengan topik yang 

peneliti ambil berdasarkan observasi sebelumnya. 

 

4. Data Dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan dari sumber informan atau 

subyek penelitian di TK Pelangi Alam Ponorogo yaitu 

upaya peningkatan karakter tanggung jawab anak usia 
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dini di TK Pelangi Alam Ponorogo yang dilakukan oleh 

kepala sekolah, guru kelas dan guru lainnya yang 

berperan serta dalam pembelajaran. Sedangkan sumber 

data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi 

diantaranya sumber data tertulis, inventaris, serta lain-

lain yang diperlukan dalam penelitian. Seperti profil 

sekolah, dokumentasi kegiatan anak, dan dokumen 

pendukung lainnya.  

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal 

yang sangat penting dalam penelitian. Sebab teknik 

pengumpulan data merupakan suatu strategi yang 

digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang dilakukan secara lisan oleh dua 

orang atau lebih dengan cara bertatap muka untuk 

mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-

keterangan secara langsung.
53

 Dalam teknik 

wawancara, peneliti akan menggunakan teknik 

wawancara terstruktur dan terbuka. Wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-
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pertanyakan yang akan diajukan.
54

 Dengan 

menggunakan teknik wawancara terstruktur, peneliti 

dapat menyiapkan sendiri pedoman wawancara 

secara tertulis mengenai pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan terhadap responden untuk 

memperoleh data. Sedangkan teknik wawancara 

terbuka digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 

jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Dengan demikian, responden 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti 

dengan bebas. Responden dapat mengapresiasikan 

pendapat mereka sendiri sesuai dengan pengalaman 

yang mereka peroleh dan rasakan tanpa terpaku 

dengan hasil yang diinginkan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada kepala sekolah, guru kelas dan 

juga guru lainnya yang berperan aktif di TK Pelangi 

Alam Ponorogo. Wawancara ini digunakan untuk 

menggali informasi mengenai profil tanggung jawab 

anak dan juga metode yang digunakan dalam 

meningkatkan karakter tanggung jawa anak usia dini 

di TK Pelangi Alam Ponorogo.  

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak 

dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek 

penelitian. Observasi dilakukan terhadap subjek, 
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perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek 

dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan 

sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap 

hasil wawancara. Menurut Patton, tujuan observasi 

adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, 

aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang 

yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian 

dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam 

kejadian yang diamati tersebut.
55

 Observasi 

digunakan untuk memperoleh data umum dan data 

khusus. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik observasi partisipatif pasif.
56

 Dalam hal ini, 

peneliti datang ke TK Pelangi Alam Ponorogo untuk 

mengamati metode yang digunakan untuk 

meningkatan karakter tanggung jawab anak usia 

dini, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Peneliti hanya mengamati kegiatan yang dilakukan 

oleh orang yang menjadi sumber data penelitian, dan 

mencatat penemuan dari pengamatan tersebut 

sebagai bahan untuk mengolah data. Peneliti 

memilih teknik pengumpulan data observasi, karena 

teknik observasi menggunakan alat bantu yang 

cukup sederhana dan dapat dijangkau oleh peneliti. 

Peneliti cukup menggunakan alat tulis atau perekam 
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untuk merekam kegiatan narasumber dengan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang 

sedang diteliti.    

Peneliti mengamati secara langsung kegiatan 

yang dilakukan oleh anak, kepala sekolah, guru 

kelas, dan guru lainnya yang terlibat dalam proses 

pembelajaran. Observasi terhadap narasumber 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

informasi terkait profil tanggung jawab anak usia 

dini dan metode yang digunakan untuk 

meningkatkan karakter tanggung jawab anak usia 

dini di TK Pelangi Alam Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data dan informasi melalui pencarian 

dan penemuan bukti-bukti. Dokumen berguna karena 

dapat memberikan latar belakang yang lebih luas 

mengenai pokok-pokok penelitian.
57

 Dokumentasi 

ini merupakan pelengkap untuk mendukung hasil 

wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi 

ini untuk memperoleh data lapangan berupa profil 

sekolah TK Pelangi Alam Ponorogo serta profil 

kegiatan, sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar 

melakukan penelitian.  
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6. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang telah diungkapkan oleh Miles dan Huberman. 

Miles dan Huberman membagi analisis data dalam tiga 

tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi data.
58

 

a. Reduksi data 

Reduksi data berarti memilih antara data 

pokok dan penting serta data yang tidak pokok dan 

tidak penting. Apabila data tersebut pokok dan 

penting diambil dan apabila data tersebut tidak 

pokok dan tidak penting dibuang. 

b. Penyajian data 

Setelah dilakukan reduksi, langkah 

selanjutnya penyajian data. Penyajian data dilakukan 

dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan, yaitu 

penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat 

sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

ketika peneliti kembali ke lapangan untuk 
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mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan 

di awal merupakan kesimpulan yang kredibel.
59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas).
60

 Uji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan trianggulasi. Teknik triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 
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metode, penyidik dan teori.
61

 Dalam hal ini digunakan 

teknik triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara. 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

3. Tahapan yang ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahapan penelitian tersebut adalah:  

a. Tahap pra lapangan dilakukan sebelum penelitian 

dilakukan yang meliputi: rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perijinan, 

menjajaki dan memulai keadaan lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

b. Tahap pengerjaan dilakukan pada saat memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.  
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

 Deskripsi data umum ini akan membahas 

mengenai latar belakang berdirinya TK Pelangi Alam 

Ponorogo dan perkembangan TK Pelangi Alam 

Ponorogo. perkembangan TK Pelangi Alam Ponorogo 

akan dijabarkan mengenai visi misi sekolah, program 

unggulan, jumlah guru, jumlah siswa dan sarana 

prasarana. 

1. Latar Belakang Berdiri TK Pelangi Alam 

Ponorogo 

 Sekolah alam adalah mimpi yang menjadi 

kenyataan bagi mereka yang menginginkan 

perubahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

Berdiri pada 08 Mei 2011 Pelangi Alam menjemput 

impian untuk generasi masa depan. Sekolah Alam 

pertama di Ponorogo ini berdiri atas dasar tanggung 

jawab dan pengabdian kepada Sang Pencipta dalam 

ikut membentuk generasi harapan, tunas bangsa 

Indonesia khususnya di Ponorogo. 

 Cerita tentang banyak sekolah mengajarkan 

sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan yang 

mereka alami sudah sangat biasa kita dengar. Anak-

anak yang notabene adalah generasi harapan kita 

tidak mampu mengaitkan atau memahami apa yang 
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mereka pelajari dengan pengalaman langsung. Anak-

anak menjadi makhluk asing setelah mereka keluar 

dari sekolah yang seharusnya membekali mereka 

keterampilan menjalani kegiatan sehari hari.  

 Jika hal ini terus dilakukan, mengakibatkan 

anak tumbuh dengan banyak pengetahuan namun 

miskin akan kearifan dan progres kreatif. Kearifan 

kepada alam berlandasan Al-Qur’an dan Sunah 

Rasul perlu ditanamkan kepada anak agar kecintaan 

mereka kepada lingkungan dan alam sekitar 

memiliki landasan samawi yang kuat. Pembelajaran 

yang integral dipadu dengan pembelajaran yang 

kontekstual dengan menggunakan alam sebagai 

sumber belajar diharapkan akan menjadi character 

building pada diri anak-anak. Sehingga terciptalah 

pribadi unggulan, komunitas manusia yang soleh 

serta mampu mendayagunakan potensi alam yang 

merupakan amanah dan warisan umat manusia yang 

diciptakan sebagai Khalifah fil ardh (pemakmur 

bumi). 

 Sekolah alam memanfaatkan alam sebagai 

sarana pembelajaran. Kondisi alam yang ada diolah 

dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses 

pembelajaran anak. Semua yang ada disekitar bisa 

menjadi sarana yang mudah, dan murah. Dengan 

demikian anak akan berkembang secara alami sesuai 

dengan fitrah manusia sebagai bagian dari alam 

semesta. Bangunan berupa saung yang menjadikan 

ciri khas sekolah alam.  
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 Letak Geografis adalah tempat atau daerah, 

dimana penelitian ini dilaksanakan, yaitu di Sekolah 

Pelangi Alam Ponorogo. Sekolah Pelangi Alam 

Ponorogo, berada satu kompleks dengan perumaha 

penduduk, yang berdiri diatas tanah seluas 1400 m² 

beralamat di Jalan Kenongo 27 Kelurahan 

Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Adapun batas-batas 

wilayahnya sebagai berikut: 

a) Sebelah utara : perumahan penduduk 

b) Sebelah selatan : sungai 

c) Sebalah barat : perumahan penduduk 

d) Sebalah timur : perumahan penduduk 

 Dengan demikian secara geografis Sekolah 

Pelangi Alam Ponorogo terletak dikawasan 

pemukiman padat penduduk, namun strategis untuk 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan karena 

mudah di jangkau, baik dengan jalan kaki maupun 

dengan kendaraan, serta jauh dari keramaian seperti 

pasar dan jalan raya meskipun terletak di kawasan 

yang banyak perumahan penduduk. 

2. Perkembangan TK Pelangi Alam Ponorogo 

 Harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh 

TK Pelangi Alam Ponorogo tertuang dalam visi 

sekolah yaitu eksis sebagai sekolah alam berbasis 

Islam dengan standar keilmuan yang berkualitas. 

Tindakan yang dilakukan pihak sekolah untuk 

mewujudkan visi sekolah adalah: (a) Membentuk 

sumber daya insani yang seimbang antara jasad, akal 
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dan hati, (b) Mengembangkan potensi anak didik 

dalam aktualisasi diri, (c) Menyediakan kebutuhan 

pembelajaran individual dan komunal dengan sistem 

dan metode yang modern, (d) Menanamkan sejak 

dini kepada anak kecintaan kepada alam, (e) 

membentuk generasi pembelajar (dimana saja 

dengan siapa saja) 

 Program yang dilaksankan untuk mencapai 

tujuan sekolah di TK Pelangi Alam Ponorogo antara 

lain: 

a) Qiroatul Qur’an (membaca Alqur’an dengan 

metode Fonik Al Baghdadi) 

Menggunakan metode yang sesuai dengan usia 

anak untuk merangsang anak didik agar dapat 

mencintai dan membaca serta menulis Al-Qur’an 

dengan baik dan benar. 

b) Tahfizul Qur’an 

Diharapkan anak dapat menghafal Al-Qur’an 

minimal sebanyak satu juz (juz 30) dan surat-

surat pilihan selama mereka menjadi anak didik. 

c) Special Day 

Every day is a Character - building day. 

Beranjak dari konsep ini, setiap hari atau pada 

setiap kesempatan guru atau fasilitator lainnya 

berusaha menanamkan karakter dasar kepada 

anak dengan memanfaatkan kegiatan sehari-hari. 

d) CBIFonik (Cerdas Berbahasa Indonesia dengan 

Fonik) 
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Fonik adalah ketrampilan berbahasa, tidak hanya 

membaca tapi berbahasa. Belajar membaca 

dengan Fonik lebih ramah pada otak, dengan 

pendekatan bunyi huruf/fonem. 

e) Morning Activity 

Kegiatan transisi pada pagi hari sebelum masuk 

kelas, berupa jurnal, fonik, qiroatul Qur’an dan 

shalat Dhuha. Memberikan pilihan kepada siswa 

pilihan kegiatan yang mana yang akan dilakukan 

terlebih dahulu. 

f) Bercocok Tanam, beternak dan Pendidikan 

Lingkungan 

Memberikan penyadaran pemanfaatan alam dan 

lingkungan yang ramah agar timbul kecintaan 

kepada alam. 

 Salah satu elemen penting dalam pendidikan 

adalah pendidik atau guru yang berprofesional. Latar 

belakang pendidikan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi tingkat keprofesionalan guru 

dan karyawan, dengan adanya keprofesionalan 

dalam menjalankan tugas maka hasilnya akan 

berkualitas. Pendidik di TK Pelangi Alam Ponorogo 

terdiri dari tiga guru dan satu kepala sekolah, dengan 

jumlah peserta didik duapuluh anak, laki-laki tiga 

belas anak dan perempuan tujuh anak. Sarana 

prasaranya yang dimiliki adalah tiga gedung semi 

permanen atau saung, dua kantor, perpustakaan, 

tempat parkir, dua arak tas, kamar mandi, dua puluh 

empat kursi belajar, enam meja belajar, empat puluh 
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lima buku cerita, satu set alat permainan edukatif, 

satu set alat permainan ditaman, jungkat-jungkit dan 

prosotan.  

 

B. Deskripsi Data Khusus 

Deskripsi data khusus ini digunakan untuk 

menyajikan data yang diperoleh dari lapangan 

penelitian. Data yang disajikan mengenai profil karakter 

tanggung jawab anak usia dini di TK Pelangi Alam 

Ponorogo dan metode peningkatan karakter tanggung 

jawab anak usia dini di TK Pelangi Alam Ponorogo. 

 

1. Profil Karakter Tanggung Jawab Anak Usia Dini 

di TK Pelangi Alam Ponorogo 

Tanggung jawab pada anak sebaiknya 

dimulai sejak usia dini. Tanggung jawab pada anak 

bisa dipandang sebagai sebuah kebiasaan baik yang 

dimiliki oleh anak. Kebiasaan baik ini tidak bisa 

tumbuh dengan sendirinya dalam diri anak 

melainkan harus di ajarkan, ditanamkan dan 

dipelihara dalam diri anak. Sehingga Setiap individu 

harus belajar bertanggung jawab tentang apa yang 

diperbuat tidak terkecuali anak usia dini. Anak harus 

belajar bertanggung jawab, supaya kelak anak 

mampu mempertanggung jawabkan terhadap apa 

yang diperbuatnya. Mengajarkan tanggung jawab 

pada anak sebaiknya dimulai sejak usia dini. Hal 

tersebut Sebagaimana hasil wawancara berikut: 
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Agar dalam diri anak terpupuk jiwa yang 

bertanggung jawab harus ditanamkan sejak 

usia dini. Dimana pada usia ini masih mudah 

bagi orang tua, guru dan masyarakat untuk 

menanamkan tanggung jawab dalam diri 

anak. Mengajarkan anak untuk bertanggung 

jawab harus disesuaikan dengan tahap 

perkembangan anak. “Gimana anak mampu 

merapikan tas, jika menutup resleting tas saja 

belum bisa. Gimana anak mampu 

menyelesaikan tugasnya dengan baik, jika 

kematangan bahasa dan kognitifnya belum 

mencapai tahap perkembangan anak”.
62

 

 

Mengajarkan tanggung jawab pada anak usia 

dini harus disesuaikan dengan tahapan 

perkembangan anak. Sebagaimana hasil wawancara 

bahwa “Tanggung jawab pada anak-anak akan sesuai 

dengan tahapan perekembangannya. Apakah seorang 

anak secara konsisten sudah bisa meletakkan barang 

pribadinya kepada tempatnya, atau anak masih 

membutuhkan bantuan.
63

 

Terdapat beberapa indikator dari karakter 

tanggung jawab yang menjadi pedoman bagi guru 

untuk menilai sikap tanggung jawab anak. sesuai 

dengan hasil wawancara yaitu: 
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Indikator anak yang sudah bisa bertanggung 

jawab seperti nurut, menyelesaikan tugasnya 

dengan baik, mampu membantu dirinya 

sendiri seperti makan sendiri, meletakkan tas 

pada rak yang sudah disediakan, menata 

sandal atau sepatu serta mampu mengambil 

keputusan seperti memilih kegiatan apa yang 

akan dilakukan dan memilih baju yang akan 

digunakan.
64

 

 

Tanggung jawab anak usia dini di TK 

Pelangi Alam Ponorogo bervariasi ada yang sudah 

mampu bertanggung jawab namun ada beberapa 

anak yang belum mampu untuk bertanggung jawab. 

Salah satu guru menjelaskan saat wawancara bahwa: 

Anak-anak sudah mampu bertanggung 

jawab. Namun ada beberapa anak yang 

belum selesai tahap pencapaian tanggung 

jawabnya sehingga masih memerlukan 

bimbingan dari guru untuk menanamkan rasa 

tanggung jawab pada anak.
65

 

 

Menjumpai anak yang tidak meletakkan 

barang pribadinya pada tempat yang sudah 

disediakan. Salah satu guru melihat bahwa anak itu 

tidak meletakkan barang pribadinya pada tempatnya, 

guru secara langsung menegur dan meminta anak 
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untuk meletakkan barangnya pada tempat yang 

sudah disediakan. Saat mengingatakan anak guru 

menggunakan kata-kata yang halus tanpa memarahi 

anak serta menggunakan kata positif seperti mohon 

maaf.
66

 

Adapaun langkah-langkah yang dilakukan 

oleh pihak sekolah dalam meningkatkan karakter 

tanggung jawab anak seperti yang diungkapkan guru 

saat diwawancarai: 

Langkah yang kami lakukan di sekolah ini 

dalam membentuk karakter tanggung jawab 

anak ialah dengan pembiasaan, 

mengingatkan, mengenalkan hal positif dan 

juga aturan. Aturan dibuat bersama dengan 

anak, supaya aturan ini dipahami oleh anak 

dan dilaksanakan. Setelah aturan dipahami 

oleh anak, anak mampu mengingatkan antar 

teman.
67

 

 

Langkah yang dilakukan di TK Pelangi Alam 

Ponorogo ialah dengan pembiasaan, mengingatkan, 

mengenalkan hal yang positif dan juga dengan 

aturan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus 

supaya melekat dalam diri anak, dengan guru selalu 

mengingatkan dan memberi nasehat agar anak lebih 

mengerti dan memahami. 
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Menilai anak apakah sudah memiliki rasa 

tanggung jawab dapat dilihat dari tiga aspek yaitu 

tanggung jawab personal, tanggung jawab moral dan 

tanggung jawab sosial. 

a. Tanggung jawab personal 

Tanggung jawab personal anak usia dini 

berkaitan dengan keterampilan anak terhadap 

dirinya sendiri, seperti memakai baju sendiri, 

menyelesaikan tugas dengan baik, mengakui 

semua perbuatannya, menepati janji, selalu 

memajukan diri sendiri dan juga mampu 

mengambil keputusan dengan baik. 

Tanggung jawab anak terhadap diri sendiri 

di TK Pelangi Alam Ponorogo sebagian besar 

anak-anak sudah mampu, namun ada satu dua 

anak yang masih memerlukan pengarahan dari 

guru untuk bisa membantu dirinya sendiri 

misalnya meletakkan tas pada rak yang sudah 

disediakan. hal ini serupa dengan apa yang dilihat 

oleh peneliti, ada seorang anak yang tidak 

meletakkan tas pribadinya pada rak yang sudah 

disediakan. Guru menegur dan meminta kepada 

anak untuk meletakkan tasnya pada rak yang 

sudah disediakan.
68

 

Seorang anak bisa dikatakan bertanggung 

jawab terhadap diri sendiri apabila anak 
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memenuhi acuan penilaian atau indikator 

tanggung jawab personal seperti memiliki 

komitmen pada tugas, mengakui semua 

perbuatannya, dan berani menanggung resiko 

terhadap perbuatannya. Sebagaimana penjelasan 

guru saat diwawancarai: 

Sejak awal masuk anak dikenalkan 

kegiatan pagi yang dilakukan dan anak 

dibiasakan untuk menyelesaikan semua 

kegiatan pagi. Anak-anak sudah mampu 

menyelesaikan semua tugas dengan baik. 

Semua kegiatan pagi diselesaikan oleh 

anak dengan baik. Kegiatan pagi ini antara 

lain fonik hijaiyah, fonik alfabet, jurnal 

dan mengaji. Anak-anak bertanggung 

jawab untuk menyelesaikan semua 

kegiatan pagi dengan mengantre 

menunggu giliran. Jika ada anak yang 

tidak mau antre guru mnegus dan 

mengingatkan untuk antre dibelakang.
69

 

 

Hal ini diperkuat oleh guru lainnya bahwa: 

 

Anak-anak sudah terbiasa melakukan 

semua kegiatan dengan berurutan. Mulai 

dari kegiatan pagi, sholat dhuha, istirahat 

juga makan snak, materi pembelajaran 

sudah terkontrol dalam diri anak. Misalnya 

ketika guru bicara sekarang waktunya 
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sholat, anak-anak langsung ke kamar 

mandi dan wudhu. Anak-anak sudah 

merasa bahwa itu tanggung jawabnya.
70

 

 

Saat kegiatan pagi anak-anak begitu 

antusias menyelesaikan tiga kegiatan pagi yaitu 

mengaji, fonik hijaiyah dan jurnal. Anak-anak 

mengatre menunggu giliran dengan sangat tertib, 

anak bebas memilih kegiatan apa yang akan 

diselesaikan terlebih dahulu semua anak mampu 

menyelesaikan kegiatan pagi.
71

 

Rasa tanggung jawab anak terhadap tugas 

sangat tinggi. Hal ini bisa terlihat saat anak 

menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. 

indikator lain dari tanggung jawab personal ialah 

anak mampu mengakui semua perbuatannya, 

seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru 

bahwa: 

Belum semua anak memiliki kesadaran 

untuk mengakui semua perbuatannya, 

namun ada beberapa anak yang lebih 

dewasa dari anak-anak yang lain. misalnya 

ada sampah dikelas guru bertanya kepada 

anak-anak, sampah siapakah ini? Anak-

anak tidak ada yang menjawab dan ada 
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anak yang maju dan berkata, biar saya saja 

bu yang membuangnya.
72

 

 

Hal ini dapat dikaitkan dengan indikator 

karakter tanggung jawab personal yaitu berani 

menanggung resiko terhadap perbuatan yang 

dilakukan. Ada sebagian anak belum mampu 

menanggung resiko terhadap apa yang 

dilakukannya. Namun terdapat beberapa anak 

yang berani menanggung resiko terhadap apa 

yang dilakukannya misalnya anak minta maaf 

kepada salah satu temannya karena sudah 

merusak barang miliknya. 

Anak-anak mampu menentukan sebuah 

keputusan. Seperti halnya anak mampu 

menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan 

terlebih dahulu, Memilih warna krayon yang akan 

digunakan untuk menggambar serta anak 

menentukan sendiri apa yang akan mereka 

gambar.  

b. Tanggung jawab moral 

Selain tanggung jawab personal yang 

harus diajarkan kepada anak, tanggung jawab 

moral juga harus ditanamkan dalam diri anak. 

Tanggung jawab perlu ditanamkan sejak usia dini 

supaya kelak anak tumbuh dengan penuh rasa 
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tanggung jawab. Sebagaimana hasil wawancara 

bahwa: 

Tanggung jawab moral sangat berkaitan 

dengan adab. Moral yang baik yang 

diajarkan seperti makan dan minum sambil 

duduk, makan dengan tangan kanak, 

berdoa sebelum dan sesudah makan, sholat 

dengan khusuk, dan saat berjabat tangan 

harus melihat mata yang diajak berjabat 

tangan.
73

  

 

Saat pagi hari guru menyambut 

kedatangan anak didepan halaman sekolah. Anak 

yang datang diharuskan bersalaman dengan ibu 

bapak guru. Waktu berjabat tangan dengan guru 

ada anak yang mengalihkan pandangannya, saat 

anak ingin melepaskan tangannya guru tetap 

memegang tangan anak dan mengingatkan kepada 

anak kalau berjabat tangan harus melihat kearah 

yang diajak berjabat tangan. Setelah diingatkan 

anak langsung melihat kemata guru, gurupun 

melapaskan tangan sianak.
74

 

Hal demikian dilakukan untuk 

menanamkan moral yang baik dalam diri anak. 

Menurut guru saat diwawancarai bahwa: 
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Jiwa moral anak sudah terbentuk, antar 

teman sudah mampu untuk saling 

mengingatkan, walaupun dalam sholat 

Dhuha belum bisa tertib namun sudah 

mampu mengingatkan temannya untuk 

beradab baik saat sholat. Guru 

mengajarkan hadits larangan makan dan 

minum sambil berdiri, sehingga anak-anak 

sudah terbiasa dengan adab cara makan 

dan minum itu harus dengan duduk.
75

 

 

Namun belum semua anak menerapkan 

moral yang baik karena masih ada anak yang 

makan sambil berdiri. waktu jam istirahat dan 

makan ada beberapa anak yang makan sambil 

berdiri. Tanggung jawab moral masih harus tetap 

diajarkan kepada anak secara konsisten, karena 

jika diamati tanggung jawab moral belum 

sepenuhnya melekat dalam diri anak. Dalam 

membina tanggung jawab moral anak, guru 

senantiasa mengenalkan perilaku baik buruk, 

sopan tidak sopan kepada anak. anak sudah mulai 

mengenal nilai baik-buruk, sopan tidak sopan. 

Saat peneliti melakukan penelitian, ada beberapa 

anak yang mengingatkan temannya untuk makan 

sambil duduk. Hal ini diperkuat oleh guru lainnya 

beliau mengatakan: 
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Anak-anak sudah mulai mengerti nilai 

baik buruk, sopan tidak sopan. Saat 

temannya berkata tidak baik, anak-anak 

spontan mengadu kepada guru dan berkata 

“bu si A bicara gak baik bu” dan ketika 

ada anak yang memberikan sesuatu kepada 

guru dengan cara dilempar, anak-anak 

langsung mengingatkan bahwa hal yang 

demikian itu tidak sopan. Ketika anak 

memberikan sapu dengan cara dilempar 

guru meminta anak untuk mengulangi 

memberikan sapu tersebut pada guru 

dengan cara yang baik.
76

 

 

c. Tanggung jawab sosial 

Tanggung jawab sosial berkaitan dengan 

hubungan anak dengan orang lain baik teman 

maupun guru. TK Pelangi Alam Ponorogo 

mengajarkan anak untuk saling membantu, saling 

menolong, dan tidak membeda-bedakan. Ukuran 

penilaian dari tanggung jawab sosial ialah pola 

hubungan anak dengan orang disekitarnya seperti 

anak berlaku adil. Adil untuk anak usia dini bisa 

diartikan anak tidak membeda-bedakan antar 

teman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh guru 

saat diwawancarai: 

Disini anak-anak tidak pernah membeda-

bedakan. Sistemnya disini dibaurkan 

supaya TK B bisa momong TK A, TK A 
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bisa momong play group, play group bisa 

mencontoh TK A dan juga TK B. anatara 

play group, TK A, dan TK B itu saling 

menyanyangi seperti ada tali persaudaraan 

diantar mereka.
77

  

 

Selain itu anak memiliki rasa empati yang 

sangat tinggi. Saat guru kerepotan membawa map 

yang berisi tugas majalah anak, anak-anak 

langsung menghampiri guru dan ingin membantu 

membawakan.
78

 Hal ini diperkuat oleh guru yang 

lain bahwa: 

Ada beberapa anak yang memang rasa 

empatinya sangat tinggi. Contohnya saja 

saat pak jazuli kesulitan menguras kolam. 

Anak-anak sangat antusias untuk 

membantu. Tidak hanya membantu saja 

namun juga dalam hal berbagi. Saat 

temannya tidak membawa jajan dengan 

sukarela mereka mau berbagi.
79

 

 

Selain adil dan rasa empati indikator lain 

yang perlu diperhatikan adalah bersikap pemaaf, 

berbicara benar, amanah dan tidak sombong. 

Anak-anak sudah memiliki sikap pemaaf, hal ini 
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sesuai dengan yang dilihat oleh peneliti saat 

melakukan penelitian. Ada anak yang secara tidak 

sengaja menginjak tangan dan langsung menangis 

karena kesakitan. Melihat temannya menangis 

karena kesakitan tangannya dia injak, anak itu 

langsung minta maaf, temannnya pun langsung 

memaafkan.
80

 

Menurut penjelasan dari salah satu guru 

saat diwawancarai beliau mengatakan bahwa 

“Sebagaian besar anak-anak sudah mampu 

berkata benar (tidak berbohong). Mayoritas anak-

anak sudah mampu untuk jujur.
81

 

Selain jujur anak-anak memiliki sikap 

tidak iri, saat itu ketepatan pembagian paket dari 

kantor pos. Di dalam paket ada pensil, penggaris, 

penghapus dan jajan. Ketika dibagikan ternyata 

penggarisnya kurang ada beberapa anak yang 

tidak kebagian, anak yang tidak kebagian 

penggaris hanya diberi pensil, penghapus dan 

jajan. Mereka tidak merasa iri dengan temannya 

mereka mampu menerima apa yang mereka 

dapatkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

bahwa: 

Belum semua memiliki rasa tanggung 

jawab sosial, ada beberapa anak yang cuek 

dalam tanggung jawab sosial terhadap 
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sesama. Masih ada beberapa anak yang 

dalam tanggung jawab sosialnya kurang, 

belum semua anak peka terhadap 

hubungan sosial antar sesama.
82

 

 

2. Metode peningkatan karakter tanggung jawab 

anak usia dini di TK Pelangi Alam Ponorogo 

a. Metode keteladanan 

Meningkatkan karakter tanggung jawab 

anak adalah tanggung jawab guru. Guru dituntut 

untuk memberikan contoh yang baik kepada 

anak didiknya. Menurut salah satu guru saat 

diwawancarai, beliau mengatakan: 

Guru senantiasa memberikan contoh yang 

baik kepada anak-anak seperti membuang 

sampah pada tempatnya dan menata 

sandal. Bagaimana anak mau membuang 

sampah pada tempatnya jika guru 

membuang sampah sembarangan.
83

 

 

Hakikatnya anak mudah meniru apa 

yang mereka lihat dan mereka dengarkan. Anak 

akan cenderung ikut-ikutan melakukan segala 

sesuatu yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Karena dasar inilah guru dituntut untuk 

memberikan contoh yang baik kepada peserta 

didik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh guru 
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seperti, membuang sampah pada tempatnya, 

minta maaf jika ada kekeliruan, berbicara dengan 

nada pelan dan sopan, dan makan sambil duduk. 

Anak-anak tidak akan melakukan hal-

hal tersebut jika guru tidak memberikan teladan 

kepada anak-anak. Pada usia ini anak akan 

mudah menerima stimulus dari luar jika anak 

melihatnya secara konkrit. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara dengan salah satu guru bahwa: 

Guru memberikan contoh yang baik 

kepada anak karena anak tidak akan 

melakukan apa yang disampaikan oleh 

bapak ibu guru jika guru sendiri tidak 

memberikan contoh yang baik untuk anak. 

Anak-anak akan menerima dengan baik 

stimulus yang diberikan jika anak itu 

melihat guru juga melakukan, karena anak 

belum bisa belajar secara abstrak atau 

hanya angan-angan.
84

 

 

Guru senantiasa memberikan teladan 

yang baik kepada anak-anak, dengan harapan 

anak akan meniru hal positif yang dilakukan oleh 

ibu bapak guru. Hal positif tidak akan dilakukan 

oleh peserta didik juka gurunya tidak 

mencontohkan dengan baik 
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b. Metode pembiasaan 

Pembiasaan yang baik memang harus 

dibudayakan. Tidak hanya peserta didik tapi guru 

dan semua pegawai sekolah yang harus 

melakukan. Pembiasaan berkaitan dengan 

perilaku yang dilakukan dengan suka rela dan 

dilakukan secara terus menerus sehingga 

terbentuk sebagai kebiasaan yang baik dalam diri 

seseorang. Pembiasaan yang dilakukan sehari-

hari di TK Pelangi Alam Ponorogo antara lain 

hafalan surat pendek, hafalan hadits, doa-doa 

harian, wudlu, sholat dhuha berjamaah, adab 

sehari-hari seperti mengucap salam, adab saat 

sholat, adab makan dan lain sebagainya.  

Pembiasaan yang baik perlu diterapkan 

oleh anak usia dini, karena dari kebiasaan yang 

dilakukan oleh anak akan menjadikan anak lebih 

mandiri dan bertanggung jawab. Seperti halnya 

yang dilakukan oleh guru yang mengajarkan 

peserta didik untuk melakukan kebiasaan-

kebiasaan yang baik. Hal ini diperkuat oleh guru 

yang lain beliau memaparkan: 

Di TK Pelangi Alam ini untuk 

mengajarkan karakter tanggung jawab 

pada anak banyak menggunakan metode 

pembiasaan. Pembiasaan tanggung jawab 

seperti mengambil mainan itu dengan 

aturan ambil, mainkan dan kembalikan. 
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Dan selalu untuk diingatkan secara terus 

menerus.
85

 

   

Kebiasaan tersebut juga diterapkan dalam 

metode sentra, terdapat beberapa sentra yang 

diterapkan di TK Pelangi Alam Ponorogo antara 

lain sentra persiapan, sentra sensorial dan 

eksplorasi, sentra seni dan drama, sentra balok 

dan sentra practical life. Melalui metode sentra 

anak-anak dibiasakan untuk melakukan tugasnya 

sendiri hal ini dilakukan untuk membina rasa 

tanggung jawab anak pada tugas yang harus 

diselesaikan. 

Melalui kebiasaan yang dilakukan secara 

konsisten, diharapkan akan menjadi karakter 

yang baik dalam diri anak. Maka dari itu TK 

Pelangi Alam Ponorogo membiasakan anak 

melakukan kegiatan yang baik. Antara lain 

pembiasaan yang dilakukan dalam meningkatkan 

karakter tanggung jawab anak sebagaimana hasil 

wawancara: 

Anak-anak dibiasakan untuk 

mengembalikan mainan yang sudah 

dimainkan dengan aturan ambil, main dan 

kembalikan. Menata kursi yang digunakan 

untuk duduk setelah pembelajaran selesai 

selain itu anak-anak dari awal masuk 

dibiasakan untuk menyelesaikan semua 
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kegiatan pagi dengan anak memilih sendiri 

kegiatan apa yang disukai untuk 

diselesaikan terlebih dahulu.
86

 

 

Kegiatan kegiatan tersebut dilakukan 

secara terus menerus sampai membentuk sebuah 

kebiasaan dalam diri anak untuk melakukan 

tanggung jawabnya. Menerapkan kebiasaan yang 

baik untuk anak tidak lepas dari tauladan guru, 

jika guru tidak memberikan contoh anak-anak 

tidak akan melakukan pembiasaan yang 

diajarkan oleh guru. Sebagaimana yang di 

ungkapkan guru saat diwawancarai: 

Menanamkan pembiasaan yang baik untuk 

anak selalu diimbangi dengan keteladan 

dari guru. Tidak akan dilakukan oleh anak 

pembiasaan itu jika guru tidak 

memberikan contoh kepada anak-anak. 

anak tidak akan mau membuang sampah 

ditempatnya jikaguru membuang sampah 

sembarangan.
87

 

 

c. Metode cerita 

Bercerita menjadi salah satu program 

dalam pendidikan anak usia dini di TK Pelangi 

Alam Ponorogo. Setiap tema pembelajaran ada 
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cerita yang akan disampaikan kepada anak 

seperti yang diungkapkan oleh guru bahwa: 

Bercerita sudah menjadi program sekolah 

untuk memberikan kisah yang dapat 

membangun nilai karakter anak. Tidak 

selalu mengenai tanggung jawab 

melainkan nilai lainnya juga disampaikan 

seperti jujur, mandiri, adil dan lain 

sebagainya. Setiap tema yang diajarkan 

kepada anak pasti ada cerita yang 

diberikan. Setiap tema dari pembelajaran 

ada cerita-cerita tersendiri.
88

 

 

Metode cerita dimanfaatkan oleh guru 

untuk menyampaikan pesan yang baik kepada 

anak. Cerita yang diambil ialah cerita yang di 

dalamnya mengandung nilai-nilai positif. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara bahwa “cerita 

yang disampaikan kepada anak-anak adalah 

kisah yang ada dalam Al-Qur’an bukan cerita 

dongeng, fabel, mitos yang penuh dengan 

khayalan namun kisah-kisah islami.
89

 

Setelah guru selesai menyampaikan cerita 

ada beberapa anak yang diminta oleh guru untuk 

menceritakan kembali cerita yang sudah mereka 

dengarkan dan jika ada cerita yang kurang 
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dipahami anak-anak diperkenankan untuk 

bertanya.  

d. Metode karyawisata 

Berlatar belakang sekolah alam TK 

Pelangi Alam Ponorogo sangat sering melalukan 

pembelajaran outdoor. Hampir tiap pekan TK 

Pelangi Alam Ponorogo melakukan field trip 

baik di area sekolah maupun luar area sekolah. 

Melalui metode karyawisata atau field trip dapat 

dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan 

karakter tanggung jawab anak. Menurut 

pemaparan guru saat diwawancarai bahwa: 

Besiknya TK Pelangi Alam ini adalah 

sekolah alam jadi sering sekali melakukan 

pembelajaran di luar sekolah. Tempat 

yang sudah dikunjungi seperti kantor pos, 

pasar, taman kota, museum angkut, 

bahkan kesawah mengajak anak melihat 

aktivitas bercocok tanam dan setelah anak 

memperhatikan giliran anak untuk 

bercocok tanam.
90

 

TK Pelangi Alam Ponorogo sering 

melakukan field trip ke suatu tempat untuk 

memberikan wawasan baru kepada anak dan 

untuk mengajak anak belajar langsung dengan 

objek yang akan dipelajari. Melalui metode 

karyawisata atau field trip dapat dimanfaatkan 

oleh guru untuk meningkatkan karakter tanggung 
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jawab anak. Sebagaimana hasil wawancara 

bahwa: 

Disini itu sering outing, 1 hari sebelumnya 

guru menjelaskan tata krama saat ditempat 

outing. Kemarin itu ke kantor pos nah 

guru menjelaskan pada anak kalau di 

kantor pos itu harus antre, sopan, tidak 

teriak-teriak, bertanya dengan baik kepada 

petugas. Saat dikantor pos guru juga 

mengingatkan kembali anak-anak harus 

antre, sopan dan lain sebagainya.
91

 

Kegiatan field trip dilakukan dengan 

tujuan memberikan wawasan baru kepada anak 

dan untuk mengajak anak belajar langsung 

dengan objek yang akan dipelajari. Sebagaimana 

hasil wawancara: 

Melalui kegiatan field trip atau outing ini 

dapat memberikan pengetahuan baru 

kepada anak dan juga mengajak anak 

untuk belajar langsung dengan objek yang 

akan dipelajari. Dan untuk menghilangkan 

rasa bosan pada anak saat belajar didalam 

kelas 

Saat pembelajaran diluar kelas yaitu 

jalan-jalan mengenal udara bersih dan kotor. 

Sebelum berangkat anak-anak dibariskan 

dihalaman dan diberitahu mengenai aturan saat 

dijalan. Dari aturan yang diberikan guru selalu 

mengingatkan jika ada anak yang tidak 

                                                           
91

 Lihat Transkrip Wawancara Dalam Lampiran Penelitian Ini, 

Kode: 19/W/27-II/2019  

74 



76 
 

 

mematuhi aturan yang sudah diberikan. Saat 

kegiatan berlangsung anak-anak terlihat sangat 

riang gembira. Aturan diberikan supaya anak 

memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi 

aturan yang sudah diberikan.
92

 Hal ini diperkuat 

oleh salah satu guru saat diwawancarai bahwa: 

Melalui kegiatan di luar sekolah 

digunakan oleh guru untuk menilai 

tanggung jawab anak, apakah anak sudah 

memiliki rasa tanggung jawab, dan sampai 

dimana rasa tanggung jawab anak. 

Misalnya bertanggung jawab untuk 

mematuhi peraturan yang sudah di 

sepakati, bertanggung jawab 

mendengarkan orang lain, menghormati 

orang lain.
93

  

Berdasarkan penjelasan dari guru metode 

karyawisata dapat digunakan oleh guru untuk 

menilai apakah anak sudah memiliki rasa 

tanggung jawab dalam dirinya atau malah 

sebaliknya. Dan juga bisa digunakan untuk 

menilai sejauh mana rasa tanggung jawab itu 

melekat dalam diri anak.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

1. Profil Karakter Tanggung Jawab Anak Usia Dini di 

TK Pelangi Alam Ponorogo 

Mengajarkan tanggung jawab kepada anak harus 

dimulai sejak usia dini, karena pada usia ini masih 

mudah bagi guru untuk memberikan stimulus bagi anak. 

Mengajarkan tanggung jawab kepada anak harus 

disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, 

misalnya anak diajari sholat minimal anak-anak bisa 

mengerjakan gerakan sholat dan bisa khusus dengan 

ukuran, anak tidak menganggu temannya yang sedang 

sholat dan tidak membuat gaduh.  

Mengajarkan tanggung jawab pada anak sejak 

dini bisa membantu membentuk karakter dan 

menjadikan anak yang lebih bertanggung jawab. Anak 

bisa dikatakan bertanggung jawab apabila memenuhi 

kriteria antara lain anak mampu membantu dirinya 

sendiri seperti makan sendiri, meletakkan tas pad arak, 

menata sandal, menyelesaikan tugasnya dengan baik, 

dan mampu mengambil keputusan.  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

membentuk karakter tanggung jawab adalah dengan 

mengenalkan hal-hal positif, pembiasaan yang baik, 

mengingatkan, dan juga dengan aturan. Selain hal ini 
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ada beberapa macam tanggung jawab yang harus 

dimiliki oleh anak usia dini antara lain ialah: 

 

a. Tanggung Jawab Personal 

Anak usia dini sudah layak diajarkan 

mengenai sikap bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri, karena hal ini yang akan membantu dirinya 

dalam menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti memakai baju sendiri, makan 

sendiri, menyelesaikan tugasnya dengan baik, 

meletakkan barang pribadinya pada tempatnya, dan 

mengakui semua perbuatannya.  Hal demikian akan 

menjadikan anak lebih bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. 

Sejak awal masuk di TK Pelangi Alam 

Ponorogo anak-anak dikenalkan beberapa kegiatan 

pagi dan dibiasakan untuk menyelesaikan semua 

kegiatan pagi. Kegiatan pagi yang dilakukan antara 

lain fonik hijaiyah, fonik alfabet, jurnal dan mengaji. 

Semua anak dapat menyelesaikan semua kegiatan 

pagi dengan baik, hal yang menarik dalam kegiatan 

pagi ini anak diberikan kebebasan untuk memilih 

kegiatan apa yang akan diselesaikan terlebih dahulu. 

Anak-anak mampu menyelesaikan segala sesuatu 

yang menjadi tanggung jawabnya yang bersifat 

wajib, seperti tugas pagi, kegiatan sholat dhuha dan 

juga pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

Saat akan menyelesaikan kegiatan pagi anak 

harus menunggu antrean tidak boleh menyerobot 
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antrean teman anak dibiasakan untuk tertib. Anak-

anak sudah mampu untuk antre saat akan melakukan 

kegiatan pagi, namun terkadang ada satu dua anak 

yang menyerobot antrean temannya. Jika anak 

menyerobot antrean temannya, guru menegur dan 

mengingatkan untuk antre dibelakang tidak boleh 

menyerobot antrean teman, karena datangnya 

terakhir maka juga harus antre paling terakhir. Hal 

ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada 

anak untuk menerima resiko terhadap apa yang 

mereka lakukan.    

Menegur dan mengingatkan anak dilakukan 

untuk memberikan pemahaman bahwa yang 

dilakukan itu keliru dan juga mengajarkan kepada 

anak untuk menanggung resiko terhadap yang 

dilakukannya. hal lain yang dilakukan oleh guru di 

TK Pelangi Alam Ponorogo untuk menumbuhkan 

sikap bertanggung jawab menanggung resiko 

terhadap apa yang dilakukan dan mengakui semua 

perbuatannnya adalah mengambil sampah yang 

dibuang sembarang dan minta maaf jika melakukan 

kesalahan. Belum semua anak mampu bertanggung 

jawab untuk menanggung resiko atas segala sesuatu 

yang mereka lakukan hal ini dapat terlihat ketika ada 

anak yang membuang sampah sembarangan, saat 

guru bertanya anak tidak berani mengakui bahwa itu 

sambah miliknya.  

b. Tanggung Jawab Moral 
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Pendidikan anak usia dini tidak hanya 

berkaitan dengan pelajaran yang disampaikan oleh 

guru, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan moral 

yang harus dikenalkan kepada anak supaya kelak 

anak tumbuh menjadi pribadi penuh dengan 

tanggung jawab moral. Mengajarkan tanggung jawab 

moral penting untuk diajarkan kepada anak usia dini 

karenapada usia ini anak masih mudah untuk 

diarahkan. 

Mengajarkan tanggung jawab moral kepada 

anak sama dengan mengajarkan adab kepada anak, 

seperti makan dan minum sambil duduk, makan 

dengan tangan kanak, berdoa sebelum dan sesudah 

makan, sholat dengan khusuk, dan saat berjabat 

dengan harus mandang orang yang diajar berjabat 

tangan. Beberapa kegiatan tersebut diterapkan di TK 

Pelangi Alam Ponorogo, dengan harapan anak 

memiliki rasa tanggung jawab moral yang baik.  

Guru TK Pelangi Alam Ponorogo juga 

mengajarkan mengenai hadits larangan makan 

sambil berdiri. Semua anak sudah hafal karena selalu 

diulang-ulang setiap hari sebelum anak-anak 

istirahat makan. Bahkan anak-anak sring 

mengingatkan temannya yang makan sambil berdiri 

dengan hadits yang sudah diajarkan oleh ibu bapak 

guru. Dalam membina tanggung jawab moral guru 

juga mengenalkan mengenai perilaku baik buruk, 

sopan tidak sopan.  
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Jiwa moral anak sudah mulai terbentuk, antar 

teman sudah mampu untuk saling mengingatkan 

dalam hal kebaikan. Saat melihat temannya berkata 

kotor, makan sambil berdiri anak-anak sudah mampu 

untuk saling mengingatkan.  

c. Tanggung Jawab Sosial 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa 

lepas dari orang lain begitu pula kita pasti 

memerlukan oranglain begitu pula sebaliknya. 

Manusia bertanggung jawab kepada orang-orang 

disekelilingnya yang disebut dengan tanggung jawab 

sosial. Tanggung jawab sosial tidak akan dapat 

dilakukan waktu dewasa jika tidak ditanamkan sejak 

usia dini. Begitu pentingnya mengajarkan tanggung 

jawab kepada anak, karena itu akan menjadi bekal 

jika ia tumbuh dewasa.  

Sebagaimana yang diajarkan di TK Pelangi 

Alam Ponorogo yang mengajarkan anak untuk saling 

membantu, saling menolong dan berbuat adil atau 

tidak membeda-bedakan antar teman. Hal tersebut 

hal sederhana yang diajarkan kepada anak untuk 

membangung tanggung jawab sosial anak terhadap 

sesama. 

Sistem sekolah di Pelangi Alam Ponorogo 

adalah dibaurkan sehingga anak-anak lebih bebas 

memilih teman bermain baik dengan TK A, TK B, 

maupun play group. Anak-anak sudah terbiasa 

bermain dengan siapa saja baik itu teman kelasnya 

maupun dari kelas lain. Karena sehari-hari anak 
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sering bermain bersama hampir tidak bisa dibedakan 

antara anak TK, A, TK B, maupun anak play group, 

dari kebiasaan ini anak-anak seperti memiliki ikatan 

persaudaraan dan terlihat saling menyanyangi.  

Kesehariannya di sekolah yang selalu 

bermain bersama hingga seperti membentuk ikatan 

persaudaraan dalam diri terbangun rasa empati untuk 

saling membantu dan saling menolong sesama 

teman. Contohmya saja anak membantu temannya 

yang kerepotan membawa map yang berisi jurnal 

pagi. Hal ini dilakukan oleh anak dengan suka rela 

tanpa ada paksaan dari siapapun. Hal lain yang 

menunjukkan rasa empati anak ketika anak-anak 

menawarkan diri membantu guru yang kesulitan 

menguras kolam ikan di samping saung. Sikap lain 

yang ditunjukkan oleh anak selain saling membantu, 

anak-anak juga suka berbagi baik jajan maupun 

mainan yang dimilikinya. 

 

2. Metode Meningkatkan Karakter Tanggung Jawab 

Anak Usia Dini di TK Pelangi Alam Ponorogo 

a. Metode Keteladanan 

Dalam upaya menanamkan karakter pada 

anak usia dini, keteladanan adalah metode yang 

efektif dan efisien. Meningkatkan karakter tanggung 

jawab anak menjadi tanggung jawab guru di sekolah. 

Guru adalah model bagi anak didiknya, sehingga 

guru harus memberikan contoh nyata atau 

keteladanan yang baik. Keteladanan penting untuk 
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dilakukan karena anak akan melihat dan meniru 

segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang 

disekitarnya baik dari segi perbuatan, perkataan 

maupun tingkah laku.  

Keteladanan tidak hanya bersumber dari guru 

namun semua pihak sekolah harus melaksanakan. 

Guru mengajarkan hal yang baik kepada anak 

didiknya maka personil sekolah juga harus 

mencontohkan. Seperti yang dilakukan di TK 

Pelangi Alam Ponorogo untuk menumbuhkan rasa 

tanggung jawab anak guru memberikan contoh 

seperti membuang sampah pada tempatnya, minta 

maaf jika ada kekeliruan, berbicara dengan nada 

pelan dan sopan, dan makan sambil duduk. 

Keteladanan yang dicontohkan oleh guru 

seperti membuang sampah pada tempatnya secara 

bertahap akan diterapkan oleh anak. Segala sesuatu 

yang diajarkan oleh guru tidak bisa secara instan 

dikerjakan. Semua yang diajarkan perlu dilakukan 

secara terus-menerus dengan guru terus 

mengingatkan. Dengan harapan anak benar-benar 

faham dan melakukannya dengan baik.  

b. Metode Kembiasaan 

Dalam melaksanakan pendidikan karakter di 

sekolah, keteladanan yang diberikan oleh guru harus 

ditunjang dengan pembiasaan yang dilakukan sehari-

hari dan secara terus-menerus. Kegiatan yang baik 

dalam membina karakter anak harus dilakukan 
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seacara terus-menerus hingga membentuk sebuah 

kebiasaan dalam diri anak.  

Pembiasaan dimulai dari hal yang sederhana 

dan dilakukan secara konsisten hingga membentuk 

kebiasaan. Metode pembiasaan sangat efektif untuk 

membentuk karakter anak, karena pada usia dini 

anak masih dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangan. Anak masih belum mengerti mana 

yang baik dan mana yang tidak baik. Jika sejak kecil 

dibiasakan dengan hal-hal yang positif maka akan 

menjadi kebiasaan hingga dewasa.   

TK Pelangi Alam Ponorogo yang telah 

menerapkan metode pembiasaan sebagai bagian dari 

proses pembelajaran. Bentuk pembiasaan yang 

diterapkan seperti hafalan surat pendek, hafalan 

hadits, doa-doa harian, wudlu, sholat Dhuha 

berjamaah, adab sehari-hari seperti mengucap salam, 

adab saat sholat, adab makan dan lain sebagainya. 

Dengan metode pembiasaan tersebut, diharapkan 

dapat melahirkan pribadi-pribadi yang berakhlak dan 

berkarakter.  

Mengingat dunia anak adalah dunia bermain, 

untuk membiasakan anak bertanggung jawab juga 

diterapkan melalui metode sentra, yaitu membagi 

anak kedalam sentra-sentra yang sudah dipersiapkan. 

Melalui metode sentra dapat melatih anak untuk 

lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa 

yang mereka lakukan, meskipun dalam area bermain, 

pembiasaan yang baik tetap diterapkan seperti 
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membereskan mainan dengan aturan ambil mainkan 

dan kembalikan, berkata sopan, berjalan pelan, tidak 

teriak-teriak.  

Selain pembiasaan di atas TK Pelangi Alam 

Ponorogo juga membiasakan anak untuk kembali 

menata kursi setelah digunakan, menyelesaikan 

semua kegiatan pagi, dalam menyelesaikan kegiatan 

pagi anak diberikan kebebasan untuk menentukan 

pilihan atau anak memutuskan sendiri kegiatan apa 

yang disukai dan akan diselesaikan terlebih dahulu. 

Hal ini bertujuan agar anak terbiasa mandiri dan 

bertanggung jawab.  

c. Metode Cerita 

Cerita salah satu cara untuk menarik 

perhatian anak. Biasanya cerita yang disukai anak 

adalah cerita yang berkaitan dengan dunia binatang. 

Kegiatan bercerita harus dibuat menarik agar anak 

merasa senang dan termotivasi mendengarkan cerita 

sampai tuntas. Bercerita salah satu cara yang dapat 

digunakan oleh guru untuk menyampaikan suatu 

pesan kepada anak didiknya.  

Metode bercerita merupakan salah satu 

metode yang banyak digunakan di taman kanak-

kanak. Metode cerita merupakan strategi 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 

belajar bagi anak usia dini. Cerita yang disampaikan 

harus menarik, dan mengundang perhatian anak dan 

tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak usia 

dini.  
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Metode cerita dapat digunakan oleh guru 

sebagai salah satu cara mengembangkan 

perkembangan bahasa anak, karena melalui cerita 

yang disampaikan anak-anak mendapatkan kosakata 

baru yang mungkin belum pernah di dengar.   

TK Pelangi Alam Ponorogo menjadikan 

cerita sebagai salah satu program pembelajaran bagi 

anak usia dini. Setiap tema pembelajaran disiapkan 

beberapa cerita yang akan diberikan kepada anak. 

Cerita yang disampaikan cerita yang dapat 

membangung karakter dalam diri anak, seperti 

tanggung jawab, jujur, mandiri, adil dan lain 

sebagainya.  

Cerita yang disampaikan kepada anak bukan 

cerita binatang seperti kancil suka mencuri timun, 

dongeng, mitos melainkan kisah-kisah yang ada 

dalam Al-Qur’an. Melalui metode cerita akan 

membiasakan anak mendengarkan dengan seksama 

terhadap apa yang disampaikan orang lain, melatih 

anak untuk bertanya jika tidak faham dengan cerita 

yang disampaikan, dan mengajarkan anak untuk 

berani menyampaikan cerita didepan teman-teman.  

d. Metode Karyawisata 

Metode karyawisata atau field trip suatu cara 

menyajikan bahan pembelajaran dengan membawa 

anak langsung pada objek yang akan dipelajari. 

Karyawisata suatu kegiatan pembelajaran yang 

memanfaatkan ruang outdoor sebagai tempat belajar 

anak. Melalui metode karyawisata anak akan melihat 
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secara langsung objek yang akan dipelajari, tidak 

hanya berbentuk gambar melainkan anak benar-

benar melihat sendiri objeknya dengan jelas.  

Metode ini sebuah alternatif yang 

dipersiapkan sebagai cara belajar peserta didik agar 

mendapatkan pengalaman belajar yang tidak secara 

langsung didapatkan di dalam kelas. Metode ini baik 

diterapkan dalam proses pembelajaran anak usia dini 

karena dengan metode ini anak dapat belajar secara 

konkrit, menambah wawasan anak dan memperkuat 

informasi yang telah diperoleh anak di dalam kelas. 

Berlatar belakang sekolah alam, TK Pelangi 

Alam Ponorogo sering melakukan kegiatan field trip. 

Tempat yang dikunjungi seperti kantor pos, pusat 

pembelanjaan seperti pasar, warung, tempat-tempat 

bersejarah seperti museum, dan juga persawahan 

untuk mengamati kegiatan cocok tanam dan 

mengajarkan kepada anak cara bercocok tanam, 

selain itu anak-anak juga praktek secara langsung 

cara bercocok tanam yang benar.  

Akan lebih baik jika sebelum melaksanakan 

karyawisata guru memberikan pembekalan berupa 

informasi kepada anak terhadap berbagai hal yang 

akan dilihatnya. Hal tersebut akan membuat kesan 

tersendiri terhadap anak. Hal ini juga dilakukan di 

TK Pelangi Alam Ponorogo satu hari sebelum 

melaksanakan kunjungan guru memberikan 

informasi terlebih dahulu dan menyampaikan aturan 

saat ditempat kunjungan. Aturan yang disampaikan 
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seperti antre, harus sopan, tidak teriak-teriak, dan 

bertanya dengan baik kepada petugas. 

Melalui metode ini dapat menghilangkan 

kejenuhan dalam diri anak saat berada di dalam 

kelas. Sehingga saat belajar di luar kelas atau field 

trip anak akan merasa lebih rileks, nyaman dan 

menumbuhkan rasa senang dalam diri anak. Metode 

karyawisata dimanfaatkan oleh guru TK Pelangi 

Alam Ponorogo sebagai cara menilai sejauh mana 

tanggung jawab anak untuk mematuhi aturan yang 

sudah disepakati. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Profil Karakter Tanggung Jawab Anak Usia Dini di 

TK Pelangi Alam Ponorogo 

Karakter tanggung jawab anak usia dini dapat 

dilihat dari tanggung jawab personal, tanggung 

jawab moral dan juga tanggung jawab sosial. 

Tanggung jawab personal anak di TK Pelangi Alam 

ponorogo secara personal sebagian besar sudah 

memiliki karakter tanggung jawab. Tanggung jawab 

moral sudah mulai terbentuk namun harus tetap 

diimbangi dengan bimbingan dari guru agar karakter 

tanggung jawab moral tertanam dalam diri anak.  

Sedangkan tanggung jawab sosial berkaitan dengan 

hubungan anak dengan orang-orang disekitar. 

Tanggung jawab sosial anak di TK Pelangi Alam 

Ponorogo sudah mulai terbentuk.   

2. Metode Peningkatan Karakter Tanggung Jawab 

Anak Usia Dini di TK Pelangi Alam Ponorogo 

Metode yang diterapkan untuk meningkatkan 

karakter tanggung jawab anak di TK Pelangi Alam 

Ponorogo adalah metode keteladanan, metode 

pembiasaan, metode cerita dan metode karyawisata. 

Guru senantiasa memberikan teladan yang baik 

kepada anak. Pembiasaan yang di terapkan untuk 

88 



90 
 

 

meningkatkan karakter tanggung jawab adalah 

kegiatan positif dalam kegiatan sehari-hari. TK 

Pelangi Alam Ponorogo menjadikan metode cerita 

sebagai salah satu program pembelajaran bagi anak 

usia dini. Cerita yang diberikan kepada anak ialah 

kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Qur’an. 

Berlatar belakang sekolah alam, TK Pelangi Alam 

Ponorogo sering melakukan kegiatan field trip. 

Tempat yang dikunjungi seperti kantor pos, pusat 

pembelanjaan seperti pasar, warung, tempat-tempat 

bersejarah seperti museum, dan juga persawahan.  

 

B. Saran  

Sebagaimana yang dilakukan di TK Pelangi 

Alam Ponorogo dalam meningkatkan karakter tanggung 

jawab pada anak usia dini, terdapat beberapa saran yang 

dapat dilakukan dalam upaya peningkatan karakter 

tanggung jawab yaitu: 

1. Menjalin kerjasama yang baik antar komponen 

sekolah supaya dalam proses peningkatan karakter 

tanggung jawab bagi anak dapat berjalan dengan 

baik. 

2. Peserta didik dilibatkan secara langsung dalam setiap 

kegiatan agar proses peningkatan karakter tanggung 

jawab dapat berjalan dengan optimal dan 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk 

mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi 
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yang terkait dengan karakter tanggung jawab anak 

usia dini maupun pendidikan karakter anak usia dini. 
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