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ABSTRAK 

 

Sa’adah, Isnaini. 2019. Peningkatan Karakter Religius Anak Usia Dini di TA Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. Skripsi, Pendidikan 

Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo.  Pembimbing Dr. Evi Muafiah, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Karakter Religius, dan Anak Usia Dini. 

 

Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia 

menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan 

selalu berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan dan ajaran agamanya. Indikator 

karakter religius anak berbeda-beda, ada anak yang terbiasa beribadah,ada anak 

yang belum terbiasa beribadah, mengenal perilaku baik dan buruk, ada anak yang 

kesadaran berperilaku baik masih kurang. Fakta ditemukan bahwa di kelompok B 

TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo ada beberapa anak yang 

perilaku dengan teman atau guru sudah baik. Ada pula beberapa anak ketika 

melakukan sholat Dhuha masih bermain sendiri di luar kelas.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui profil karakter religius anak 

usia dini kelompok B di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo; 

dan (2) mengetahui metode dalam mengembangkan karakter religius anak usia 

dini di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo.  

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis data mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari analisis data disimpulkan bahwa: (1) Profil karakter religius anak usia 

dini kelompok B di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo, yaitu 

sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan aspek nilai agama dan 

moral anak usia dini, contohnya mengetahui rukun islam dan rukun iman, terbiasa 

sholat Dhuha, membantu teman yang membutuhkan pertolongan dan 

mengucapkan terimakasih ketika mendapat sesuatu meminta maaf ketika 

melakukan kesalahan, mengenal ritual dan hari besar keagamaan seperti 

memperingati Hari Besar Islam seperti Isra’ Mi’raj, Maulid Nabi Muhammad 

SAW. (2) Peningkatan karakter religius anak usia dini menggunakan beberapa 

metode yaitu: (a) metode keteladanan contoh guru selalu mengucapkan maaf 

ketika melakukan kesalahan, mengucapkan tolong ketika meminta bantuan, 

mengucapkan terimakasih ketika menerima sesuatu., (b) metode pembiasaan 

contoh kegiatan sholat Dhuha berjama’ah, mengahafalkan Asmaul Husna, 

menghafal surat-surat pendek, do’a sehari-hari, dan hadist nabi., (c) metode 

bercerita contoh bercerita mengenai nilai-nilai agama dan moral anak untuk 

meningkatkan karakter religius, (d) metode karyawisata contoh berkunjung ke 

panti asuhan serta melakukan buka puasa bersama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan 

sebagai “proses perubahan sikap dan tata laku seseorang kelompok yang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan.
1
 Istilah pendidikan sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

dari kata peadagogy yang asal katanya adalah paedos yang artinya anak, dan 

agoge yang artinya membimbing atau memimpin. Dengan demikian, 

Peadogogy dapat dimaknai dengan seseorang yang tugasnya membimbing 

anak pada masa pertumbuhannya sehingga menjadi anak yang mandiri dan 

bertanggung jawab.
2
 Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa hakikat pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan, potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat bangsa dan negara
3
  

PAUD merupakan singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini. Pada 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

                                                           
1
 Ihsana El-Khuluqo, Manajemen PAUD, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 1. 

2
 Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, Ilmu Pendidikan (Pengantar dan Dasar-dasar Pelaksanaan 

Pendidikan), (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), 2. 
3
 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Jakarta: CV Mini Jaya Abadi, 2003), 5. 
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berkaitan dengan pendidikan anak usia dini tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang 

berbunyi “pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir 

sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pendidikan dasar”. Pada bab 1 pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa pendidikan 

anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. 
4
   

Jamal Ma‟mur Asmani dalam Novan Ardy Wiyani mengungkapkan 

bahwa masa usia dini merupakan masa yang paling penting untuk membentuk 

karakter anak melalui pendidikan budi pekerti. Pendidikan agama dan budi 

pekerti, selain dijadikan sebagai stimulasi untuk menanamkan nilai-nilai 

keimanan, kejujuran, kepedulian, dan saling hormat menghormati juga 

dijadikan sebagai upaya untuk memfilter anak dari berbagai perilaku buruk 

yang disuguhkan oleh lingkungannya. Pendidikan agama dan budi pekerti 

yang diberikan kepada anak sejak dini sangat menentukan kuat atau lemahnya 

karakter anak di masa kini dan di masa depannya. Salah satu langkah strategis 

yang dapat ditempuh untuk mengatasi lemahnya karakter peserta didik dan 

rendahnya SDM Indonesia adalah dengan menyelenggarakan lembaga PAUD 

bermutu yang berorientasi pada pembentukan karakter anak usia dini.
5
 

                                                           
4
 Yuliani Nurani Sujiono  Konsep Dasar PAUD, (Jakarta: Permata Puri Media, 2011), 6. 

5
 Novan Ardy Wiyani, Kapita Selekta PAUD, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), 206. 
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Kuatnya karakter anak usia dini ditunjukkan oleh optimalnya 

perkembangan agama dan moralnya. Optimalnya perkembangan agama dan 

moral pada anak dapat menjadikannya cerdas secara emosional dan spiritual 

(ESQ). Danar Zohar dan Ian Marshal mengungkapkan dalam Novan Ardy 

Wiyani bahwa ESQ dapat menumbuhkan fungsi kemanusiaan seseorang 

sehingga membuatnya menjadi individu yang kreatif, luwes, berwawasan luas, 

spontan, kuat menghadapi perjuangan hidup, menghadapi kecemasan dan 

kekhawatiran, dapat menjembatani antara diri sendiri dan orang lain, serta 

lebih cerdas dalam beragama.
6
 

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada 

anak usia dini diperlukan berbagai upaya yang dapat mendorong anak 

melakukan berbagai aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan 

karakter.
7
 Nilai religius merupakan salah satu nilai karakter yang penting 

ditanamkan oleh anak usia dini karena agama mencakup totalitas tingkah laku 

manusia dalam kehidupannya sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada 

Allah, sehingga seluruh tingkah lakunya  berlandaskan keimanan dan akan 

membentuk akhlak karimah yang terbiasa dalam pribadi dan perilakunya 

sehari-hari.
8
 

Aspek religius perlu ditanamkan secara maksimal. Penanaman religius 

ini menjadi tanggung jawab orang tua dan sekolah. Menurut ajaran Islam, 

sejak anak belum lahir sudah ditanamkan nilai-nilai agama agar si anak kelak 

                                                           
6
 Novan Ardy Wiyani, Kapita Selekta PAUD, 207. 

7
 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, (Yogyakarta:AR-Ruzz Media,2014), 189. 
8
 Ngainun Naim, Character Building, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 124. 
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menjadi manusia yang religius. Dalam perkembangannya kemudian, saat anak 

telah lahir, penanaman nilai religius dilakukan lebih intensif lagi. Orang tua 

dan pendidik harus menjadi teladan yang utama agar anak-anaknya menjadi 

manusia yang religius.
9
 

Banyak pakar, filsuf, dan orang-orang bijak yang mengatakan bahwa 

faktor moral (akhlak) adalah hal utama yang harus dibangun terlebih dahulu 

agar bisa membantu sebuah masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera. 

Bangsa yang maju ditandai dengan kualitas karakter masyarakatnya yang baik. 

Thomas Lickona, Profesor pendidikan dari Cortland University, 

mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda-tanda zaman yang harus 

diwaspadai karena jika tanda itu sudah ada berarti sebuah bangsa sedang 

menuju jurang kehancuran yaitu, meningkatnya kekerasan dikalangan remaja, 

penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk, pengaruh peer group yang kuat 

dalam dalam tindak kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri seperti 

penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, semakin kaburnya pedoman 

moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa 

tanggung jawab individu dan warga negara, membudayakan rasa tanggung 

jawab individuan warga negara dan adanya rasa curiga dan kebencian diantara 

sesama.
10

   

Anak pada hakikatnya adalah manusia yang masih kecil dan berada 

pada masa perkembangan untuk menjadi manusia dewasa. Dalam hal ini anak 

                                                           
9
 Ibid..,125. 

10
 Henny Noviyeni, Muhammad Ali, Halida, Peningkatan Pendidikan Karakter Religius 

Melalui Sikap Berdoa Pada Anak Usia 5-6 Tahun, PG-PAUD FKIP Universitas Tanjungpura 

Pontianak, http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/8620 

mailto:henny_hepan28.@yahoo.com.,%20PG
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memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan dari orang dewasa, baik itu orang 

tua, pendidik maupun orang dewasa lainnya yang ada di sekitar mereka. 

Masing-masing anak mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang 

lainnya. Hadis yang terkenal tentang anak adalah hadis yang menyatakan 

bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, kedua orang 

tuanyalah yang sangat berperan dalam mewarnai jiwa anak. Potensi anak yang 

masih suci ini akan selalu mengalami perubahan berdasarkan pembentukan 

dan stimulasi yang diberikan oleh orang tua dan lingkungannya. Jika sejak 

kecil di lingkungan tersebut sarat dengan nilai luhur agama dan tata krama, 

maka anak akan tumbuh menjadi pribadi tangguh dan agamis. Dengan pula 

sebaliknya. Anak harus dipersiapkan sedemikian rupa dengan jalan 

memelihara kelangsungan hidupnya tanpa harus membedakan apakah itu anak 

laki-laki atau anak perempuan.
11

    

Di era globalisasi sekarang ini pendidikan karakter sangat tepat 

diimplementasikan pada anak usia dini, karena pada usia dini tersebut anak 

masih belum terpengaruh dengan hal-hal yang negatif di luar sana, anak juga 

masih belum mengerti hal atau perilaku yang baik atau kurang baik. 

Pembentukan karakter sangat tepat diimplementasikan pada anak usia dini 

karena pada saat itu anak masih mudah untuk dilatih dengan kebiasaan-

kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kondisi tersebut 

akan memudahkan orang tua dan pendidik PAUD dalam membentuk karakter 

                                                           
11

 Evi Muafiah, The Doctrin to Educate Children without Violence in Islam, STAIN 

Ponorogo,2016,https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=evi+muafiah+jogja

&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3D_yBDoB_eUU4J 
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anak usia dini. Penanaman pendidikan karakter merupakan tugas orang tua 

dan  lembaga sekolah.  

Berdasarkan observasi peneliti mengenai karakter religius anak usia 

dini, peneliti menjumpai masalah mengenai karakter religius anak usia dini di 

dalam pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran. Anak-anak 

masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan kurang baik seperti ketika anak 

bermain menggunakan media atau alat permainan edukatif beberapa anak 

masih belum mau membereskan mainannya, memukul temannya, beberapa 

anak masih berani kepada guru atau pendidik PAUD seperti   berkata kurang 

sopan, ketika melakukan kesalahan beberapa anak belum mau meminta maaf 

dan bersalaman dan ketika melakukan sholat Dhuha beberapa anak masih 

belum mau melakukan sholat Dhuha beberapa anak lebih memilih bermain di 

luar kelas.
12

 Hal inilah yang menarik peneliti untuk membuat penelitian yang 

berjudul ”Upaya Peningkatan Karakter Religius Anak Usia Dini di TA Al-

Manaar Ngabar Ponorogo”  

B. Fokus Penelitian  

Fokus pada penelitian ini adalah pada peningkatan karakter religius 

anak usia dini pada umur 5-6 tahun di TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo 

karena pada umur 5-6 tahun merupakan umur yang paling tua dan dianggap 

dapat menjadi contoh umur yang lebih muda. 

 

 

                                                           
12

Observasi di TA Al-Manaar Ngabar Ponorogo, 8 Oktober 2018. 
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C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana profil karakter religius anak usia dini di TA Al- Manaar 

Ngabar Siman Ponorogo? 

2. Bagaimana metode pengembangan karakter religius anak usia dini di TA 

Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo?  

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui profil karakter religius kelompok B di TA Al-Manaar Ngabar 

Siman Ponorogo. 

2. Mengetahui metode dalam mengembangkan karakter religius anak usia dini 

di TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan teori serta dapat 

memberikan sumbangan fikiran dan menambah pengetahuan dalam profil 

karakter religius anak usia dini serta metode dalam pengembangan 

karakter religius anak usia dini. 

2. Manfaat Praktis  

a) Manfaat bagi sekolah  

Dengan hasil penelitian di TA Al-Manaar Ngabar Siman 

Ponorogo diharapkan lebih meningkatkan karakter religius anak usia 

dini. 
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b) Manfaat bagi guru  

Sebagai bahan masukan yang berharga bagi guru dalam 

meningkatkan karakter anak usia dini khususnya karakter religius 

dengan menggunakan metode-metode pembelajaran karakter.   

c) Manfaat bagi siswa 

Meningkatkan karakter religius anak usia dini dan dapat 

membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang kurang baik.  

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika dalam penulisan ini merupakan keseluruhan dari isi 

penelitian secara singkat yang terdiri dari enam bab. Dari bab per bab tersebut, 

terdapat sub-sub bab yang merupakan rangkaian pembahasan dalam 

penelitian. Sistematika pembahasannya dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tujuan secara global 

tentang permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, serta 

dikemukakan pembahasan seperti: latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, telaah terdahulu dan kajian teori tentang pendidikan 

karakter religius anak usia dini, cara mengembangkan nilai-nilai karakter 

dalam PAUD, manfaat implementasi pendidikan karakter anak usia dini, 

pengertian religius, strategi penanaman nilai religius di sekolah, indikator 
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perkembangan agama dan moral anak usia dini, dan metode pembelajaran 

pendidikan anak usia dini. 

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian yang berisi pendekatan 

pendekatan apa yang dilakukan, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab keempat, diskripsi data meliputi hal-hal yang di dapat dari 

observasi/penelitian. Diskripsi data secara umum tentang TA Al-Manaar 

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo dan diskripsi khusus pembahasan yaitu 

pembahasan profil karakter religius anak usia dini serta metode untuk 

meningkatkan karakter religius anak usia dini. 

Bab kelima, Analisis data. Menganalisis data yang telah diperoleh 

dalam penelitian yaitu data tentang profil karakter religius anak usia dini 

kelompok B di TA Al-Manaar dan metode dalam mengembangkan karakter 

religius di TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo. 

Bab keenam, Penutup bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil 

dari rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil inti dari isi. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan terdahulu adalah sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setiaji Raharjo tahun 2012 dengan judul 

“Penanaman Nilai-nilai Agama Islam Pada Anak Usia Dini di Kelompok 

Bermain „Aisyiah Al-Husna II Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten 

Kulon Progo Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian mengatakan 

bahwa: Penanaman nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini Kelompok 

Bermain Aisyiyah Al-Husna  merupakan suatu penanaman nilai-nilai agama 

Islam yang dilakukan melalui proses pengelolaan kegiatan PAUD. Proses 

pengelolaan kegiatan PAUD merupakan proses kegiatan yang diselenggarakan 

dengan tujuan anak dapat memperoleh pendidikan melalui dunia bermain. 

Proses pengelolaan kegiatan PAUD yang dilakukan dalam kegiatan 

penanaman nilai-nilai agama Islam meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Evaluasi. Kegiatan perencanaan yaitu meliputi pengembangan materi/isi 

kurikulum, Rencana Pembelajaran Tahunan, Rencana Pembelajaran Bulanan, 

Rencana Pembelajaran Mingguan dan Rencana Pembelajaran Harian. 

Pelaksanaan kegiatan itu meliputi kegiatan pembuka, kegiatan inti dan diakhiri 

dengan kegiatan penutup. Serta kegiatan evaluasi yang meliputi observasi, 

pencatatan anekdot, percakapan penugasan (project), penampilan 

(performance) dan hasil karya (product). Metode yang digunakan dalam 

11 
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kegiatan penanaman nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini di Kelompok 

Bermain Aisyiyah Al-Husna II meliputi tujuh metode antara lain yaitu metode 

bermain, metode pembiasaan, metode cerita, metode karya wisata, metode 

keteladanan, metode demonstrasi dan metode tanya jawab. Faktor pendukung 

dan penghambat yang mempengaruhi kegiatan penanaman nilai-nilai agama 

Islam pada anak usia dini Kelompok Bermain Aisyiyah Al-Husna II. Faktor 

pemdukung meliputi: a) pendidik memiliki kemampuan menyampaikan ajaran 

agama Islam, b) peserta didik dapat meniru gerakan beribadah walaupun 

belum teratur dan c) memiliki buku-buku Islami. Sedangkan dari faktor 

penghambat antara lain, peserta didik mudah tidak fokus dan pengelompokkan 

peserta didik yang dilakukan pendidik saat praktek ibadah masih belum 

jelas.
13

 

Penelitian yang dilakukan oleh Luzna Silviyani tahun 2016, Universitas 

Negeri Semarang dengan judul “Penanaman Karakter Religius Disiplin Di 

Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kota Semarang”. Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa: Penanaman karakter religius di TK Negeri 

Pembina Kota Semarang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

(intrakurikuler), ekstrakurikuler, dan pengetahuan (knowing), perasaan 

(feeling), dan pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit). Melalui knowing 

dilakukan dengan ceramah atau memberi nasehat tentang karakter religius 

yang bisa dilakukan anak-anak dalam pembelajaran (intrakurikuler), 

                                                           
13

 Setiaji Raharjo, Penanaman Nilai-nilai Agama Islam Pada Anak Usia Dini di Kelompok 

Bermain „Aisyiah Al-Husna II Pengasih Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo 

Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta,2012. 
http://eprints.uny.ac.id/27198/1/Setiaji%20Raharjo.pdf 
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ekstrakurikuler, dan kultur sekolah. Perasaan (feeling) dan pelaksanaan 

(acting) dilakukan dengan wujud nyata/ tindakan anak-anak baik di kelas atau 

di luar kelas, maupun kultur sekolah mengenai karakter religius yaitu berdoa 

sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, bersalaman dengan guru dan 

temannya, pembelajaran agama, dan mengisi kotak infaq dan persembahan. 

Pelaksanaan karakter religius dibiasakan (habit) dalam kegiatan anak-anak 

sehari-hari baik di dalam pembelajaran (intrakurikuler), ekstrakurikuler, 

maupun kultur sekolah. Penanaman karakter disiplin juga dilakukan di dalam 

pembelajaran (intrakurikuler), ekstrakurikuler, dan kultur sekolah melalui 

knowing, feeling dan acting serta habit. Pelaksanaan knowing disiplin sama 

dengan religius yaitu disampaikan dengan ceramah atau nasehat tentang 

karakter bersangkutan dalam pembelajaran (intrakurikuler), ekstrakurikuler 

maupun kultur sekolah. Sedangkan feeling dan acting karakter disiplin 

terwujud dalam bentuk tindakan anak seperti mengikuti upacara bendera, 

berbaris dengan tertib, mengembalikan barang-barang yang dipakai pada 

tempatnya, dan mentaati tata tertib kelas dan sekolah. Pelaksanaan feeling dan 

acting karakter disiplin ini dibiasakan (habit) dalam kegiatan anak-anak dalam 

kehidupan di kelas maupun di luar kelas sebagai wujud penanaman sejak dini. 

Hambatan dalam penanaman karakter religius di TK Negeri Pembina Kota 

Semarang adalah terbatasnya fasilitas tempat ibadah yaitu Musholla 

sedangkan tempat ibadah merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan 

untuk mengenalkan anak-anak akan ibadah. Hambatan dalam penanaman 

karakter disiplin adalah tidak adanya sanksi yang tertulis atau mengikat, sanksi 
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hanya berupa teguran kepada anak sehingga anak sering lupa dengan 

peraturan sekolah juga tidak dapat lepas dengan kerjasama orangtua murid 

yang berbeda-beda kondisi dan latar belakang menyebabkan respon yang 

berbeda pula terhadap peraturan yang telah ditetapkan sekolah.
14

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurul Aniati tahun 2016, 

Universitas Negeri Semarang dengan judul “Strategi Pendidikan Karakter 

Religius pada Anak Usia Dini di Taman Bermain Qaryah Thayyibah Desa 

Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitiannya 

bahwa, dalam pelaksanaan strategi pendidikan karakter religius di Taman 

Bermain Qaryah Thayyibah untuk menjadikan sekolah dan siswa berkarakter 

religius, diawali dengan menjadikan visi misi sekolah berkarakter dan 

mengadakan kegiatan dan program-program pendukung di sekolah. Strategi 

pendidikan karakter religius dapat dilaksanakan dengan didasarkan pada 

berbagai hal, diantaranya guru siswa, sarana prasarana, tujuan, pedoman 

sekolah dan berbagai hal yang berkaitan. Selain itu agar karakter religius pada 

anak usia dini dapat terwujud maka perlu menggunakan strategi yang tepat. 

Diantaranya penciptaan suasana religius, internalisasi nilai, keteladanan, 

pembiasaan, dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter religius pada 

anak usia dini Taman Bermain Qaryah Thayyibah Sukoraja dapat terlaksana 

secara efektif.
15
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 Luzna Silviyani, Penanaman Karakter Religius Disiplin Di Taman Kanak-kanak Negeri 

Pembina Kota Semarang, Universitas Negeri Semarang,2016. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian pertama lebih terfokus kepada penanaman nilai-nilai agama Islam 

pada anak usia dini di Kelompok Bermain Aisyiyah Al Husna II,  metode 

penanaman nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini, faktor pendukung 

serta penghambat penanaman nilai-nilai agama Islam pada anak usia dini. 

Penelitian kedua terfokus kepada penanaman karakter religius dan disiplin dan 

hambatannya di TK Negeri Pembina Kota Semarang, sedangkan penelitian 

selanjutnya terfokus kepada strategi pendidikan karakter religius anak usia 

dini di Taman Bermain Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten 

Banyumas. Sedangkan penelitian ini terfokus kepada profil karakter religius 

anak usia dini serta metode yang digunakan untuk mengembangkan karakter 

anak usia dini di TA Al-Manaar Ngabar Ponorogo.   

B. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter Religius Anak Usia Dini 

a. Pengertian Pendidikan Karakter  

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional.  Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

                                                                                                                                                               
UniversitasNegeriSemarang,2016.http://repository.iainpurwokerto.ac.id/304/1/Cover_Bab%20l_B

ab%20V_Daftar %20Pustaka.pdf  
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diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
16

 Pendidikan 

pada intinya ialah suatu bentuk pembimbingan dan pengembangan 

potensi peserta didik supaya terarah dengan baik dan mampu tertanam 

menjadi kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk 

bimbingan dan pengembangan tersebut dilakukan secara sadar, 

terencana, dan sistematis oleh pendidik kepada peserta didik guna 

mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.
17

 

Istilah karakter berasal dari bahasa Latin kharakter, 

kharassaein, dan kharax, dalam bahasa Yunani character dari kata 

lain charassein,  yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. 

Dalam bahasa Inggris character dan dalam bahasa Indonesia lazim 

digunakan dengan istilah karakter.
18

 Karakter merupakan nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan 

adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-

nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran, atau kemampuan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha 

                                                           
16

 Novan Ardy Wiyani, Kapita Selekta PAUD, 207. 
17

 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, 

19. 
18

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter konsep dan implementasinya, (Bandung: 

Alfabeta.2014), 7. 
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Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga 

menjadi manusia sempurna sesuai dengan kodratnya.
19

 

Pendidikan karakter menurut Muhammad Fadlillah adalah 

suatu proses pendidikan secara holistis yang menghubungkan dimensi 

moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai 

fondasi bagi terbentuknya generasi berkualitas yang mampu hidup 

mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Pendidikan karakter ialah pendidikan yang 

mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga 

mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, 

menerapkan nilai-nilai tersebut dalam dirinya, sebagai anggota 

masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan 

kreatif.
20

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter Religius 

Anak Usia Dini 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi karakter manusia. 

Dari sekian banyak faktor tersebut para ahli menggolongkannya ke 

dalam dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.   

1) Faktor internal  

a. Insting atau Naluri 

Insting merupakan suatu tabiat yang dibawa sejak lahir 

yang merupakan suatu pembawaan yang asli. Para ahli 

                                                           
19

 E. Mulyasa, Manajemen PAUD, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), 69. 
20

 Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, 

23. 



18 
 

 

psikologi membagi insting manusia sebagai pendorong tingkah 

laku ke dalam beberapa bagian diantaranya naluri makan, 

naluri berjodoh, naluri keibu-bapak-an, naluri berjuang, dan 

naluri ber-Tuhan. Pengaruh naluri pada diri seseorang sangat 

tergantung pada penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan. 

Manusia kepada kehinaan, tetapi juga dapat mengangkat 

kepada derajat yang tinggi (mulia), jika naluri disalurkan 

kepada hal yang baik dengan tuntunan kebenaran.
21

 

b. Adat atau kebiasaan (Habit) 

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia 

adalah kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi 

akhlak (karakter) sangat erat sekali dengan kebiasaan, yang 

dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan yang selalu 

diulang-ulang sehingga mudah untuk dikerjakan. Faktor 

kebiasaan ini memegang peranan penting dalam membentuk 

dan membina akhlak (karakter). Sehubungan kebiasaan 

merupakan kebiasaan yang diulang-ulang sehingga mudah 

dikerjakan maka hendaknya manusia memaksakan diri untuk 

mengulang-ulang perbuatan yang baik sehingga menjadi 

kebiasaan dan terbentuklah akhlak (karakter) yang baik 

padanya. 

 

                                                           
21
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c. Kehendak/ Kemauan (Iradah) 

Kemauan adalah kemauan untuk melangsungkan segala 

ide dan segala yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai 

rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-kali tidak 

mau tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut. Salah satu 

kekuatan yang berlindung dibalik tingkah laku adalah 

kehendak atau kemauan keras. Itulah yang menggerakkan dan 

merupakan kekuatan yang mendorong manusia dengan 

sungguh-sungguh untuk berperilaku (berakhlak), sebab dari 

kehendak itulah menjelma suatu niat yang baik dan buruk dan 

tanpa kemauan pula semua ide, keyakinan kepercayaan 

pengetahuan menjadi pasif dan tak ada artinya atau 

pengaruhnya bagi kehidupan. 

d. Suara batin atau suara hati 

Di dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang 

sewaktu-waktu memberikan peringatan (isyarat) jika tingkah 

laku manusia berada diambang bahaya dan keburukan, 

kekuatan tersebut adalah suatu batin atau suara hati. Suara 

batin berfungsi memperingatkan bahayanya perbuatan buruk 

dan berusaha untuk mencegahnya, disamping dorongan untuk 

melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus dididik dan 

dituntun akan menaiki jenjang kekuatan rohani. 

e. Keturunan  
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Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat 

mempengaruhi perbuatan manusia. Dalam kehidupan kita 

dapat melihat anak-anak yang berperilaku menyerupai orang 

tuanya bahkan nenek moyangnya, sekalipun sudah jauh.
22

 

2) Faktor Eksternal  

a. Pendidikan  

Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam 

segala aspeknya. Pendidikan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam pembentukan karakter, akhlak, dan etika 

seseorang sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang 

sangat tergantung pada pendidikan. Pendidikan ikut 

mematangkan kepribadian manusia sehingga tingkah lakunya 

sesuai dengan pendidikan yang telah diterima oleh seseorang 

baik pendidikan formal, informal maupun non formal. 

Betapa pentingnya faktor pendidikan itu, karena naluri 

yang terdapat pada seseorang dapat dibangun dengan baik dan 

terarah. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu 

dimanifestasikan melalui berbagai media baik pendidikan 

formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan 

keluarga, dan pendidikan non formal yang ada pada 

masyarakat.  

b. Lingkungan  
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Lingkungan adalah suatu yang melingkungi suatu 

tubuh yang hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, 

udara dan pergaula. Manusia hidup selalu berhubungan 

dengan manusia lainnya juga dengan alam sekitar. Itulah 

sebabnya manusia harus bergaul dalam pergaulan itu saling 

mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku.
23

 

c. Manfaat Implementasi Pendidikan Karakter Religius Bagi Anak 

Usia Dini 

1) Manfaat jangka pendek 

Manfaat jangka pendek bagi anak usia dini di dapatkan 

ketika belajar di PAUD adalah: 

a. Anak dapat mengetahui berbagai contoh perilaku baik dan 

buruk. 

b. Anak dapat membedakan mana perilaku yang baik serta mana 

perilaku yang buruk. 

c. Anak dapat mengetahui dampak maupun konsekuensi dari 

perilaku baik dan perilaku buruk yang dilakukannya. 

d. Anak menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan ajaran agama 

maupun berbagai norma yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakatnya. 

e. Anak bisa berkompetisi dengan anak lainnya dalam memasuki 

jenjang pendidikan dasar (SD maupun MI) 
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2) Manfaat jangka panjang 

a. Berbagai pengalaman religius yang didapatkan ketika belajar di 

KB maupun TK/RA akan menjadi kenangan yang takkan 

pernah terlupakan baginya. 

b. Berbagai kebiasaan positif yang selalu dilakukan anak sejak 

dini sangat dimungkinkan tetap dilakukan anak hingga dewasa. 

c. Berbagai kegiatan bermain bersama yang dilakukan untuk 

memupuk kebersamaan dan kemampuan bekerja sama anak 

dapat mempererat hubungan persahabatan antar anak. 

d. Pengalaman religius, kebiasaan-kebiasaan positif, serta bermain 

kooperatif yang didapatkan dilembaga PAUD akan selalu 

dikenang.
24

  

d. Cara Mengembangkan Nilai-Nilai Karakter Religius Pada Anak 

Usia Dini 

Nilai-nilai karakter tidak hanya ditanamkan dalam PBM, tetapi 

seluruh waktu anak ketika di sekolah. Langkah-langkah pengembangan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran anak usia dini: 

1. Menetapkan nilai-nilai karakter untuk setiap kelompok umur.  

Mengingat anak usia dini terdiri dari beberapa kelompok 

umur, maka guru perlu menetapkan nilai-nilai karakter yang sesuai 
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dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi usianya, semakin 

lengkap/luas nilai karakter yang dikembangkan. 
25

  

2. Pengembangan indikator 

Setelah guru menetapkan nilai-nilai karakter yang perlu 

dikembangkan sesuai kelompok umur, langkah berikutnya 

mengembangkan indikator.  

3. Memasukkan nilai-nilai karakter yang hendak dikembangkan ke 

dalam pengembangan program tahunan/semester, bulanan, harian, 

mingguan.
26

  

2. Nilai Religius 

a. Pengertian Religius 

Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan 

Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan 

seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai 

keTuhanan dan ajaran agamanya. Sebenarnya didalam jiwa manusia 

itu sendiri sudah tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan 

adanya Tuhan itu. Rasa semacam ini sudah merupakan fitrah (naluri 

insani). Inilah yang disebut dengan naluri keagamaan (religius 

insting).
27

 Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk lain. Sikap 

                                                           
25

 Masnipal, Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional, (Jakarta: Gramedia, 

2013), 258. 
26

 Ibid, 259. 
27

 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), 1.  



24 
 

 

religius ini dapat ditanamkan kepada anak usia dini dengan 

memberikan berbagai kegiatan keagamaan untuk anak. Misalnya, 

mengajarkan anak melaksanakan shalat secara bersama-sama, melatih 

anak berdoa sebelum makan, dan menamkan sikap saling menghormati 

terhadap teman sebaya .
28

  

b. Strategi Penanaman Nilai Religius di Sekolah 

1) Pengembangan kebudayaan religius secara rutin dalam hari-hari 

belajar biasa.  

Kegiatan rutin terintegrasi dengan kegiatan yang telah 

diprogramkan sehingga tidak memerlukan waktu khusus. 

Pendidikan agama pun tidak hanya terbatas pada aspek 

pengetahuan semata, tetapi juga meliputi aspek pembentukan 

sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan.  Untuk itu, 

pembentukan sikap, perilaku dan pengalaman keagamaan pun tidak 

hanya dilakukan oleh guru agama saja, tetapi perlu didukung oleh 

guru-guru yang lainnya. 
29

 

2) Menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung 

pendidikan agama. 

Lingkungan dalam konteks pendidikan memang memiliki 

peranan yang signifikan dalam pemahaman dan penanaman nilai. 

Lingkungan dan proses kehidupan semacam itu bisa memberikan 

pendidikan tentang caranya belajar beragama kepada peserta didik. 

                                                           
28
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Suasana lingkungan lembaga pendidikan dapat menumbuhkan 

budaya religius. Lembaga pendidikan mampu menanamkan 

sosialisasi dan nilai yang dapat menciptakan generasi-generasi 

yang berkualitas dan berkarakter kuat.  Suasana lingkungan 

lembaga yang ideal semacam ini dapat membimbing peserta didik 

agar mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, dan 

semangat sehingga akhirnya menjadi dasar untuk meningkatkan 

kualitas dirinya. 

3) Pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara formal dalam 

pembelajaran dengan materi pelajaran agama. 

Guru dapat memberikan pembelajaran spontan ketika 

menghadapi sikap atau perilaku peserta didik yang tidak sesuai 

dengan ajaran agama.  Manfaat pendidikan secara spontan ini 

menjadikan peserta didik langsung mengetahui dan menyadari 

kesalahan yang dilakukannya langsung pula memperbaikinya. 

Manfaat lainnya adalah dapat dijadikan sebagai pelajaran atau 

hikmah oleh peserta didik lainnya, jika perbuatan salah jangan 

ditiru, sebaliknya jika ada perbuatan yang baik, harus ditiru. 

4) Menciptakan situasi atau keadaan religius.  

Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada peerta didik 

tentang pengertian dan tata cara pelaksanaan agama dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu juga untuk menunjukkan 

pengembangan kehidupan religius di lembaga pendidikan yang 
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tergambar dari perilaku sehari-hari dari berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik. Cara untuk menciptakan 

suasana kehidupan keagamaan di sekolah antara sesama guru, guru 

dengan peserta didik, atau peserta didik dengan peserta didik 

lainnya, misalnya mengucapkan kata-kata yang baik ketika 

bertemu atau berpisah, sopan-santun, tidak merendahkan peserta 

didik yang lainnya.
30

 

5) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengekspresikan diri. 

Mengekspresikan minat peserta didik, menumbuhkan 

minat, bakat dan kreativitas pendidikan agama dalam keterampilan 

dan seni seperti membaca Al-Quran dan adzan. Guru harus mampu 

menciptakan dan memanfaatkan suasana keberagaman dengan 

menciptakan suasana dalam peribadatan seperti shalat, puasa, dan 

lain-lain. 

6) Menyelenggarakan berbagai macam perlombaan. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam perlombaan antara lain 

adanya nilai pendidikan. Dalam perlombaan peserta didik 

mendapatkan pengetahuan tentang nilai sosial, yaitu peserta didik 

bersosialisasi atau bergaul dengan lainnya, nilai akhlak yaitu dapat 

membedakan yang benar dan yang salah, seperti adil, jujur, 
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amanah, jiwa sportif, mandiri. Selain itu ada nilai kreativitasnya 

dengan cara mencoba sesuatu yang ada dalam pikirannya.
31

 

c. Indikator Karakter Religius Anak Usia Dini 

Optimalnya karakter religius anak usia dini menjadikannya 

sebagai individu yang memiliki kecerdasan spiritual (SQ). Anak usia 

dini yang memiliki kecerdasan spiritual adalah individu yang 

berkarakter. Standar minimal tingkat pencapaian perkembangan 

karakter religius pada anak usia dini adalah: 

Tabel. 2.1 Indikator Karakter Religius Anak Usia Dini  

Usia  Indikator karakter religious anak usia dini 

2-3 tahun  - Meniru gerakan berdo‟a/sembahyang sesuai dengan 

agamanya. 

- Hafal do‟a-do‟a pendek sesuai dengan agamanya. 

- Memahami kapan mengucapkan salam, terimakasih, 

maaf dan sebagainya. 

3-4 tahun - Memahami pengertian perilaku yang berlawanan 

meskipin belum selalu dilakukan, seperti baik-buruk, 

benar-salah, sopan-tidak sopan. 

- Memahami arti “kasihan” dan “sayang” kepada 

ciptaan Tuhan. 

4-5 tahun - Mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya. 

- Meniru gerakan ibadah. 
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- Mengucapkan do‟a sebelum dan sesudah melakukan 

sesuatu. 

- Mengenal perilaku baik/sopan dan buruk. 

- Membiasakan diri berperilaku baik. 

- Mengucapkan salam dan membalas salam. 

5-6 tahun - Mengenal agama yang dianut. 

- Membiasakan diri beribadah. 

- Memahami perilaku mulia (jujur, penolong, sopan, 

hormat, dsb) 

- Mengenal perilaku baik dan buruk. 

- Mengenal ritual dan hari besar keagamaan. 

- Menghormati agama orang lain.  

 

Perkembangan karakter religius anak usia dini adalah 

perubahan positif yang dilakukan oleh anak usia 0-6 tahun sebagai 

implikasi dari kemampuannya dalam memahami beberapa perilaku 

yang harus dilakukan serta sebagai perilaku yang harus dihindari 

sesuai dengan ajaran agamanya.
32

 

3. Metode Pembelajaran Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

Istilah metode pembelajaran menunjuk pada pengertian berbagai 

cara, jalan, atau kegiatan yang digunakan dalam proses belajar-mengajar. 

Metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun 
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langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian 

yang akan dilaksanakan. Metode pembelajaran dapar diartikan sebagai 

sesuatu prosedur atau proses yang teratur. Ada beberapa metode 

pembelajaran yang dapat diterapkan oleh pendidik disekolah, yang 

disesuaikan dengan perkembangan anak serta memperkenalkan pendidikan 

karakter sejak dini pada anak. Metode yang dapat memperkenalkan 

pendidikan karakter sejak usia dini adalah metode keteladanan, metode 

pembiasaan, metode bermain, metode bernyanyi, dan metode 

karyawisata.
33

 

a. Metode Keteladanan 

Istilah keteladanan banyak diadopsi dari bahasa Arab “Uswah” 

yang dapar diartikan dengan qudwah yang merujuk pada makna 

mengikuti atau yang diikuti. Keteladanan adalah sesuatu hal yang 

terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku yang ditiru 

atau diteladani oleh pihak lain. 
34

 Metode keteladanan merupakan 

suatu cara mengajarkan ilmu dengan mencontohkan secara langsung 

kepada anak. Hal ini telah dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, 

sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS Al-Ahzab (33) ayat 21, 

yang berbunyi: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 
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(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah.(QS Al-Ahzab(33):21)
35

 

Kompetensi kepribadian guru yang baik, juga diperlukan dalam 

memberikan contoh keteladanan yang baik pada anak usia dini. 

Seorang guru yang mempunyai keteladanan yang baik secara langsung 

dalam pribadinya akan memberrikan contoh yang baik pula kepada 

anak, yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Dalam penerapan 

metode keteladanan di sekolah, ada bebarapa hal yang dapat 

digunakan. 

a) Memberikan keteladanan dengan cara apa yang dilihat anak. Oleh 

karena dalam konteks ini adalah pendidikan RA/TK, hendaknya 

guru-gurunya 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-kisah yang lainnya 

yang berisi keteladanan akhlak.  

c) Metode keteladanan juga dapat diterapkan ketika ada seorang 

pengemis yang meminta uang. Guru berusaha mengajak anak 

untuk memberikan uang kepada pengemis, secara langsung yang 

memberikan anak sendiri, dengan begiru anak diajarkan untuk 

berbagi bersama.
36

  

Adapun aplikasinya dalam pendidikan karakter anak usia dini 

metode keteladanan mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan: 
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1. Kelebihan metode keteladanan  

a. Akan memudahkan anak didik dalam menerapkan ilmu yang 

dipelajari di sekolah. 

b. Akan memudahkan guru dalam mengevaluasi hasil belajar. 

c. Agar tujuan pendidikan lebih terarah dan tercapai dengan baik. 

d. Bila keteladanan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat baik, akan tercipta situasi yang baik. 

e. Tercipta hubungan harmonis antara guru dan siswa. 

f. Secara tidak langsung guru dapat menerapkan ilmu yang 

diajarkannya. 

g. Mendorong guru untuk selalu berbuat baik karena akan 

dicontoh oleh siswa-siswanya. 

2. Kekurangan metode keteladanan 

a. Jika figur yang dicontoh tidak baik, anak akan cenderung 

mengikuti menjadi tidak baik. 

b. Jika teori tanpa praktik  akan menimbulkan verbalisme.
37

  

3. Pentingnya Keteladanan Seorang Pendidik 

Keteladanan dalam diri seorang pendidik berpengaruh pada 

lingkungan sekitarnya dan dapat memberi warna yang cukup besar 

pada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan 

keteladanan itu akan mampu mengubah perilaku masyarakat di 

lingkungannya. Salah satu karakteristik yang perlu dimiliki oleh 
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guru sehingga dapat diteladani oleh muridnya adalah kerendahan 

hati. Pada prinsipnya, terdapat korelasi positif antara keteladanan 

guru dan kepribadian siswa, yang oleh Johnson digambarkan 

sebagai “no matter how brilliant your plan, it won‟t work if you 

don‟t see an example” (bagaimana pun brilliannya perencanaan 

anda, itu tidak akan berjalan jika tidak dibarengi dengan 

keteladanan). Dengan demikian, guru dipandang sebagai sumber 

keteladanan, karena sikap dan perilaku guru mempunyai implikasi 

yang luar biasa terhadap siswa. Adapun keteladanan yang perlu 

dicontohkan guru kepada siswanya mencakup ketakwaan, 

keikhlasan, keluasan ilmu, sopan santun, dan tanggung jawab.
38

 

Keteladanan guru sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan pribadi pada peserta didik. Keteladanan ini 

memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk 

kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan Sumber 

Daya Manusia (SDM), serta menyejahterakan masyarakat, 

kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya. 
39

 

4. Bentuk-bentuk Keteladanan  

Ada dua bentuk metode keteladanan, yaitu yang disengaja 

dan dipolakan sehingga sasaran, perubahan prilaku dan pemikiran 

anak sudah di rencanakan dan sudah ditargetkan, dan ada bentuk 

yang tidak disengaja dan dipolakan. 
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a. Bentuk Keteladanan yang Tidak Disengaja 

Dalam hal ini, pendidik tampil sebagai figur yang dapat 

memberikan contoh-contoh yang baik dalam kehidupan sehari-

hari. Bentuk pendidikan semacam ini keberhasilannya banyak 

tergantung pada kualitas kesungguhan realisasi karakteristik 

pendidik yang di teladani, seperti keilmuannya, 

kepemimpinannya, keikhlasannya, dan lain sebagainya. Dalam 

kondisi pendidikan seperti ini, pengaruh teladan berjalan secara 

langsung tanpa disengaja. Oleh karena itu, setiap orang yang 

diharapkan menjadi teladan hendaknya memelihara tingkah 

lakunya, disertai kesadaran bahwa ia bertanggung jawab di 

hadapan Allah dalam segala hal yang diikuti oleh orang lain 

sebagai pengagumnya. Semakin tinggi kualitas pendidik akan 

semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pendidikannya.
40

 

b. Bentuk Keteladanan yang Disengaja 

Peneladanan kadangkala diupayakan secara sengaja, 

yaitu sang pendidik sengaja memberikan contoh yang baik 

kepada para peserta didiknya supaya dapat menirunya. 

Umpamanya, guru memberikan contoh membaca yang baik agar 

para pelajar menirunya, imam membaikkan sholatnya dalam 

mengajarkan sholat sempurna kepada ma‟mumnya, atau 

komandan maju ke depan barisan dalam jihad untuk 
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menanamkan keberanian, pengorbanan, dan kegigihan dalam 

jiwa pasukannya.
41

 

b. Metode Pembiasaan 

Pembiasaan ialah sesuatu yang dilakukan secara berulang-

ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan 

menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa, karena akan 

menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan agar kegiatan itu dapat 

dilakukan dalam setiap pekerjaan, sehingga metode ini sangat efektif 

dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian anak.
42

 Metode 

pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk 

membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Metode ini sangat praktis dalam pembinaan dan 

pembentukan karakter anak usia dini dalam meningkatkan 

pembiasaan-pembiasaan dalam melaksanakan suatu kegiatan sekolah. 

Inti dari pembiasaan adalah pengulangan. Dalam pembinaan sikap, 

metode pembiasaan sangat efektif digunakan karena akan melatih 

kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak sejak dini.
43

  

Sangatlah penting juga anak dibiasakan untuk menghafal surat-

surat pendek maupun beberapa hadis nabi. Masa anak usia dini 

merupakan masa absorbent mind (pikiran yang menyerap), di mana 

anak akan mudah menyerap hal-hal yang dibiasakan. Oleh sebab itu 
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hafalan sangat efektif diterapkan pada anak usia dini. Akan tetapi, 

pemberian hafalan hendaknya diberikan semampu anak dan tidak 

membuat anak tertekan, dengan anak menghafal, nantinya anak 

diharapkan memahami apa yang dihafalkan. Dengan melakukan 

kebiasan-kebiasaan secara rutinitas, anak usia dini dapat melakukan 

kebiasaan-kebiasaan tersebut dengan sendirinya tanpa diperintah. 

Metode pembiasaan sangat penting untuk mendidik anak usia dini. 

Dengan pembiasaan secara langsung anak diajarkan disiplin dalam 

melakukan dan menyelesaikan suatu kegiatan.
44

 Oleh karena itu inti 

pembiasaan adalah pengulangan. Dalam pembinaan sikap, pembiasaan 

sangat efektif digunakan karena akan melatih kebiasaan-kebiasaan 

yang baik sejak usia dini. Sifat anak usia dini adalah meniru apa yang 

dilakukan oleh orang-orang sekitarnya.
45

 

1. Kelebihan metode pembiasaan  

a. Dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik. 

b. Pembiasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi 

juga berhubungan dengan aspek batiniah.  

c. Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai metode yang paling 

berhasil dalam pembentukan kepribadian peserta didik. 
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2. Kekurangan metode pembiasaan  

a. Apabila telah tertanam kebiasaan buruk, sulit untuk 

dihilangkan. 

b. Memerlukan pengawasan supaya kebiasaan yang dilakukan 

tidak menyimpang. 

c. Membutuhkan stimulus atau rangsangan, supaya anak dapat 

melakukan kebiasaan baiknya dengan istiqamah.
46

 

c. Metode Bercerita 

Metode bercerita ialah suatu cara menyampaikan materi 

pembelajaran melalui kisah-kisah atau cerita yang dapat menarik 

perhatian peserta didik. Dalam konsep Islam, cerita disebur qashas, 

yang memiliki makna kisah. Selain itu Qashash juga diartikan sebagai 

urusan, berita, perkara dan keadaan.
47

 

Cerita dalam Al-Quran memiliki nilai-nilai atau pelajaran yang 

dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak 

usia dini. Dalam dunia pendidikan, cerita dapat dijadikan salah satu 

bentuk metode pembelajaran. Misalnya, menceritakan atau 

mengisahkan para nabi dalam berdakwah menegakkan kebenaran dan 

ketauhidan. Bercerita juga dapat menghilangkan kebosanan anak 

dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Apalagi pada tahap anak usia 

dini, bercerita merupakan salah satu bentuk penyampaian materi yang 

amat disukai. Sejalan dengan itu, Zainal Fanani berpendapat 
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sebagaimana dikutip dari Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu 

Khorida bahwa fungsi cerita atau kisah (Islam) dalam pendidikan anak 

adalah: 

a. Sebagai sarana kontak batin antara guru/ ustadz atau orangtua 

dengan anak-anak. 

b. Sebagai media penyampaian pesan-pesan moral atau nilai-nilai 

ajaran tertentu. 

c. Sebagai metode untuk memberikan bekal kepada anak didik agar 

mampu melakukan proses identifikasi diri maupun identifikasi 

perbuatan (akhlak). 

d. Sebagai sarana pendidikan emosi (perasaan) anak. 

e. Sebagai sarana pendidikan fantasi/imajinasi/kreativitas (daya 

cipta) anak. 

f. Sebagai sarana pengembangan kemapuan berbahasa anak. 

g. Sebagai sarana pendidikan daya pikir anak. 

h. Sebagai sarana memperkaya pengalaman batin dan khazanah 

pengetahuan anak.  

i. Sebagai salah satu metode untuk memberikan terapi bagi anak-

anak yang mengalami masalah psikologis. 

j. Sebagai sarana hiburan dan pencegah kejenuhan.
48
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Dalam hubungannya dengan pendidikan karakter anak usia 

dini, metode cerita mempunyai beberapa kekurangan dalam 

pendidikan anak usia dini: 

1. Pemahaman siswa menjadi sulit, ketika cerita itu telah terakumulasi 

oleh masalah lain.   

2. Bersifat menolong dan dapat menjenuhkan siswa. 

3. Sering tidak terjadi keselarasan isi cerita dengan konteks yang 

dimaksud sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan.
49

  

d. Metode Karyawisata 

Metode karyawisata atau biasa disebut dengan field trip adalah 

suatu metode pengajaran yang dilaksanakan dengan cara mengajak 

anak-anak keluar kelas untuk dapat memperhatikan hal-hal atau 

peristiwa yang ada hubungannya dengan bahan pengembangan yang 

dibahas di kelas. Metode ini mendorong anak untuk mengenal 

lingkungan dengan baik dan membangkitkan kecintaannya terhadap 

tanah air maupun kepada Allah Swt.
50

  

Karyawisata dapat dilakukan di tempat-tempat di luar kelas/ 

sekolah. Misalnya, di kebun binatang, museum, dan tempat wisata 

benda bersejarah. Pelaksanaan karyawisata dimulai dengan pemberian 

informasi untuk mengenali medan yang dikunjungi. Informasi yang 

diberikan meliputi tempat yang dikunjungi, apa-apa yang ingin dicapai 

dalam karyawisata itu. Kegiatan yang dapat dilakukan berikutnya 
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misalnya bercerita, menggambar, dan mewarnai. Selama 

berkaryawisata dapat melatih diri berdisiplin, mengenal dan 

menghargai alam, menghargai teman, membangun sikap positif 

terhadap lingkungannya, dan bekerja sama. Aspek yang dilatih itu 

memang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan karyawisata. 

Dengan kondisi seperti itu anak dilatih membiasakan diri yang 

akhirnya akan mengembangkan aspek sosial-emosional dan 

pembentukan serta penanaman moral dan nilai-nilai agama.
51

  

Field trip atau karyawisata yang dilakukan lembaga 

pendidikan, mempunyai nilai-nilai sebagai berikut: 

a. Memberi pengalaman-pengalaman langsung, anak belajar dengan 

menggunakan segala macam alat, satu karyawisata lebih berharga 

daripada seratus gambar. 

b. Membangkitkan minat baru atau memperkuat minat yang telah ada. 

c. Memberi motivasi kepada anak untuk menyelidiki sebab musabab 

sesuatu. 

d. Menanamkan kesadaran akan masalah-masalah yang terdapat di 

dalam masyarakat. 

e. Memberi pengertian yang lebih luas tentang kehidupan dalam 

masyarakat.  

f. Mengembangkan hubungan sosial dengan masyarakat.
52
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Dalam menerapkan metode karyawisata dalam pembelajaran, 

harus memperhatikan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Berikut 

kelebihan dan kekurangan dari metode karyawisata. 

1. Kelebihan metode karyawisata 

a. Siswa dapat menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan di tempat kunjungan tersebut. 

b. Siswa memperoleh pemantapan teori-teori yang pernah mereka 

pelajari di sekolah dengan kenyataan aplikasi yang diterapkan 

pada objek yang mereka kunjungi. 

c. Siswa dapat menghayati pengalaman praktik suatu ilmu yang 

telah diperolehnya di sekolah.  

d. Siswa dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dengan 

jalan mengadakan wawancara atau dengan mendengarkan 

ceramah yang diberikan oleh petugas setempat. 

e. Dalam karyawisata berbagai materi pembelajaran dapat 

dipelajari sekaligus dan integral, dan tidak hanya terbatas pada 

satu materi saja. 

2. Kelemahan metode karyawisata 

a. Waktu yang dibutuhkan cukup panjang. 

b. Pembiayaan dalam sebuah karyawisata merupakan beban 

tambahan yang akan memberatkan bagi anak-anak yang 

orangtuanya kurang mampu. 
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c. Karyawisata akan berubah menjadi piknik, karena persiapan 

yang tidak matang. 

d. Beberapa acara inti sering terabaikan karena pelaksanaan acara 

tidak tepat pada waktunya.
53

   

4. Anak Usia Dini 

Menurut E Mulyasa 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.
54

Anak usia dini adalah 

individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan 

yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. 

Masa ini merupakan saat yang paling tepat untuk meletakkan dasar 

pertama dan utama dalam mengembangkan berbagai potensi dan 

kemampuan fisik.
55

 

Jadi anak usia dini (AUD) adalah anak yang berusia 0 hingga 6 

tahun yang melewati masa bayi, masa batita dan masa prasekolah. Pada 

setiap massa yang dilalui oleh anak usia dini akan menunjukkan 

perkembangannya masing-masing yang berbeda antara masa bayi, batita 

dan masa prasekolah.
56
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a. Karakteristik Anak Usia Dini 

Anak usia dini yang tengah tumbuh dan berkembang 

memiliki karakteristik berikut ini: 

1) Memiliki rasa ingin tahu (curiosity) yang besar. Ini 

ditunjukkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan kritisnya 

yang cukup menyulitkan orang tua maupun pendidik PAUD 

dalam menjawabnya. 

2) Menjadi pribadi yang unik. Ini ditunjukkan dengan 

kegemarannya dalam melakukan sesuatu yang berulang-ulang 

tanpa rasa bosan dan memiliki kecenderungan tertentu dalam 

bersikap. Kecenderungan tersebut menjaddikan 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 dirawat. 

4) Memiliki sikap egosentris. Ini ditunjukkan dengan sikapnya 

yang cenderung posesif terhadap benda-benda yang 

dimilikinya serta terhadap kegemaran tentunya. 

5) Memiliki daya konsentrasi yang rendah. Sulit bagi anak usia 

dini untuk belajar dengan cara duduk yang tenang kemudian 

mendengarkan penjelasan dari pendidik PAUD-nya dalam 

kurun waktu yang lama. Ia mudah gusar ketika duduk dan 

mudah beralih perhatian ketika mendapatkan objek baru. 
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6) Menghabiskan sebagian besar aktivitasnya untuk bermain. 

itulah sebab sering disebutkan jika dunia anak adalah dunia 

bermain. 

7) Belum mampu menggambarkan sesuatu yang abstrak, seperti 

Tuhan, malaikat, jin. 

8) Belum mampu mendiskripsikan berbagai konsep yang abstrak 

seperti keadilan, kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, 

kepercayaan, dan lainnya.
57
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata ataau lisan dari 

orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu tersebut secara holistic (utuh). Dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam veriabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagai suatu bagian dari suatu keutuhan.
58

 

Penelitian kualitatif ini mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya 

yaitu: penelitian menggunakan latar alami (natural setting), manusia sebagai 

alat (instrument), penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, analisis 

data secara induktif (analisis data kualitatif bersamaan dengan proses 

pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif (data yan diperoleh berupa 

kata-kata, gambar, perilaku), mementingkan segi proses daripada hasil, 

penelitian bersifat menyeluruh, makna merupakan perhatian utama dalam 

penelitian.
59

 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai karakter religius anak usia dini serta metode yang digunakan dalam 
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mengembangkan karakter anak usia dini di TA Al-Manaar Ngabar Siman 

Ponorogo. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 

instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap terjun ke 

lapangan.
60

 Peneliti harus dibekali kemampuan metode kualitatatif, etika 

penelitian, dan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang diteliti.
61

 

Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian yaitu di TA Al-

Manaar Ngabar Siman Ponorogo untuk meneliti profil karakter religius serta 

metode dalam meningkatkan karakter religius anak usia dini di TA Al-Manaar 

Ngabar Siman Ponorogo sehingga peneliti mampu mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti datang ke TA Al-Manaar guna untuk 

memperhatikan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru serta kepala sekolah dan 

diikuti oleh anak-anak TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo.  

C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kelas B (umur 5-6 tahun) di TA Al-Manaar 

Islamiyah Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti ingin 

mengetahui dan mendiskripsikan tentang karakter religius anak usia dini dan 

metode yang digunakan dalam meningkatkan karakter anak usia dini. Alasan 

peneliti mengambil penelitian di TA Al-Manaar karena keunikan sekolah 
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tersebut yaitu di TA Al-Manaar mempunyai berbagai macam ekstrakurikuler 

antara lain drumband, menari, musik angklung dan mewarnai. 

D. Data dan Sumber Data  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
62

 

Berikut dengan hal itu jenis data dapat dibagi menjadi: kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis, foto, dan statistik. 

Dalam penelitian ini foto yang dimaksud berupa kegiatan budaya 

religius anak usia dini seperti sholat Dhuha, hafalan surat-surat pendek, 

menghafal doa sehari-hari, menghafal asmaul husna dan sebagainya serta 

metode dalam meningkatkan karakter religius anak usia dini yaitu metode 

keteladanan, metode pembiasaan, metode bercerita dan metode karyawisata di 

TA Al-Manaar Ngabar Ponorogo  

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Person (orang) yakni sumber, melalui wawancara atau tindakan melalui 

pengamatan di TA Al-Ngabar Siman Ponorogo. Dalam penelitian ini 

sumber datanya adalah Kepala Sekolah TA Al-Manaar Ngabar Siman 

Ponorogo dan para guru di TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo. 

2. Place (tempat) yakni sumber data yang menyajikan lampiran berupa 

tempat atau sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

dan bergerak, meliputi fasilitas penunjangkarakter religius serta metode 
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yang digunakan dalam meningkatkan karakter religius anak usia dini, 

kondisi lokasi di TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo. 

3. Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar, simbol, dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi 

paper adalah berupa benda-benda tertulis seperti dokumen-dokumen 

sejarah TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo, visi misi dan tujuan 

sekolah. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan 

data.
63

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

obyek yang diteliti. Observasi dapat dilakukan langsung maupun tidak 

langsung. Metode ini digunakan untuk mencatat dan mengamati hal-hal 

yang diperlukan dalam penelitian.
64

 

Hasil observasi ini dicatat dalam catatan lapangan yang merupakan 

alat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti 

mengadakan pengamatan lapangan, setelah mengamati fenomena yang 

terjadi  terkait dengan kegiatan budaya religius anak usia dini seperti 

sholat Dhuha, hafalan surat pendek dan doa sehari-hari dan Asmaul Husna 

                                                           
63

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,  (Bandung: Alfabeta, 2015),  308. 
64

 Sutrisno Hadi,  Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1981), 

136. 



49 
 

 

serta metode yang digunakan dalam meningkatkan karakter religius anak 

usia dini.    

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
65

  

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terbuka, artinya wawancara tidak hanya dilakukan sekali atau 

dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi dengan 

melakukan pengamatan untuk mengeceknya. Peneliti juga menggunakan 

petunjuk umum wawancara, artinya bahwa pewawancara membuat 

kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses 

wawancara. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan 

disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang 

sebenarnya. Teknik ini digunakan untuk menggali data tentang karakter 

religius anak usia dini serta metode untuk mengembangkan karakter anak 

usia dini di TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo. Sedangkan yang 

dijadikan informan dalam penelitian ini ada 2 yaitu: Kepala TA Al-Manaar 

dan Guru TA Al-Manaar mengenai profil karakter religius anak usia dini 

dan metode dalam meningkatkan karakter religius anak usia dini. 
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3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insan, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Rekaman 

sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa.
66

  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa berdirinya sekolah, profil sekolah seperti visi misi dan tujuan 

sekolah data serta  tambahan yang dibutuhkan untuk melengkapi hasil 

penelitian. Dokumentasi dapat berupa data-data penting maupun foto 

kegiatan.  

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif, 

artinya bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas.
67

 Adapun langkah-langkah analisis adalah: 

 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles and Huberman 
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1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan terus-menerus selama kegiatan 

penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dalam penelitian ini 

pada tahap reduksi data peneliti memilih data-data yang ditemukan di 

lapangan dipilih yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada.
68

 

Adapun data yang peneliti reduksikan meliputi sejarah TA Al-

Manaar Ngabar Ponorogo, profil karakter religius anak usia dini, dan 

metode untuk meningkatkan  karakter religius anak usia dini.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam  bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar ketegori 

dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
69

 

Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa 

menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan 

seterusnya. Masing-masing kelompok tesebut menunjukkan tipologi yang 

ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Dalam tahap ini peneliti 

mengelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok tentang profil 

karakter religius anak usia dini dan kelompok tentang metode peningkatan 
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karakter religius anak usia dini di TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo. 

Peneliti juga mengelompokkan data umum mengenai sejarah sekolah, visi 

misi dan tujuan TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo di TA Al-Manaar 

Ngabar Siman Ponorogo.    

3. Conclusion/drawing/verivication 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan masih akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan.
70

 

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposi yang terkait 

dengan terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang 

terhadap data yang ada, pengelompokan data yang ada, pengelompokan 

data yang telah terbentuk, dan proposi yang telah dirumuskan. Peneliti 

menarik kesimpulan sesuai data yang diperoleh tentang profil karakter 

religius anak usia dini serta metode yang digunakan dalam meningkatkan 

karakter religius anak usia dini. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan dalam penelitian ini dapat dicapai dengan proses 

pengumpulan data yang tepat, yaitu  dengan triangulasi dan ketekunan 

pengamatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluat data untuk keperluan pengecekan sebagai 

pembanding data itu. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data, 

seperti dokumen, hasil observasi, hasil wawancara dengan mewawancarai 

lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang 

berbeda. 

b. Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dangan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 
71

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan 

sumber. Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara tentang 

karakter religius anak usia dini, membandingkan apa yang dikatakan orang 

didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan 
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apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian, dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu. 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan ditambah tahap 

terakhir dari penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil penelitian. 

Adapun tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahapan pra lapangan meliputi; menyusun rencana penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan penelitian, dan menyangkut etika penelitian. 

b. Tahapan pekerjaan lapangan meliputi; memahami latar penelitian, dan 

mempersiapkan diri memasuki lapangan, dan berperan serta dalam 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi analisis data selama dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

Diskripsi data umum mengenai latar belakang berdirinya TA Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo dan perkembangan TA Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. Perkembangan TA Al-Manaar 

Al-Islamiyah mengenai visi misi sekolah, program unggulan, jumlah guru, 

jumlah siswa dan sarana prasarana.     

1. Profil dan Sejarah TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo 

Tarbiyatul Athfal “Al-Manaar” Al-Islamiyah merupakan sekolah 

setara dengan Taman Kanak-Kanak yang berstatus swasta dan terletak 

tidak jauh dari pusat kota Ponorogo, yaitu kurang lebih 5km kea rah 

selatan. Tepatnya di Jalan Sunan Kalijaga No.09 Ngabar Siman Ponorogo, 

Email: taalmanaar@yahoo.com. Lembaga ini di bawah naungan Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar. 

Lembaga ini mempunyai Nomor Statistik 10125020221, didirikan 

pada tahun 1960, dengan nama “Raudhatul Athfal” (Taman Kanak-kanak 

Islam). Adapun pencetusnya adalah KH. Ibrohim Thoyyib , bersama ibu 

Sabisri yang sekaligus sebagai pengasuh pertama pada saat itu. Adapun 

anak didiknya pada saat itu berjumlah 25 anak.  
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Taman kanak-kanak Islam pada saat itu masih mengalami banyak 

kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran, bimbingan dan latihan. 

Adapun kesulitan-kesulitan tersebut antara lain: 

1. Tempat yang belum strategis (bertempat di rumah ibu Sarah, adik KH. 

Ibrohim Thoyyib) 

2. Belum ada alat komunikasi, seperti alat peraga pembelajaran, gambar-

gambar dan lain-lain) 

3. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. 

4. Tenaga pendidik masih satu orang. 

Walaupun demikian macam bentuk kesulitan yang telah dialami 

oleh para pendiri dan pendidik ini, disebabkan sebagian masyarakat desa 

Ngabar dalam keadaan krisis akhlak dan agama, sehingga mereka menjadi 

penghalang pencapaian perkembangan pendidikan di Taman Kanak-kanak 

Islam ini. Namun dengan niat yang kuat dan ikhlas untuk berjuang 

mewujudkan cita-cita mulia ini. 

Pada tahun 1961 Taman Kanak-kanak Islam ini diberi nama “Al-

Manaar “dengan iringan doa semoga Taman Kanak-kanak itu dapat 

berkembang sesuai dengan harapan para pendiri. 

Taman kanak-kanak tersebut pada saat itu selalu mendapatkan 

bimbingan KH. Ibrohim Thoyyib dan juga diawasi oleh para ibu pengurus 

Taman Kanak-kanak. 

Pada tanggal 1 Juni 1981, Tarbiyatul Athfal telah memperoleh 

sertifikat terdaftar atas nama Menteri Agama Kantor Wilayah Departemen 
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Agama. Dan pada tanggal 4 Desember 1984 memperoleh sertifikat 

terdaftar atas nama Departemen Agama Propinsi Jawa Timur dengan 

nomor NSS 06.02/861/ket 1984. Dengan demikian Tarbiyatul Athfal “Al-

Manaar” setara dengan Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal yang berada 

dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Sesuai dengan perkembangan zaman, Alhamdulillah TA “Al-

Manaar” Al-Islamiyah Ngabar hingga saat ini sudah mencapai 59 tahun 

dan selalu aktif dan berjaya serta selalu berbenah untuk mengikuti 

dinamika pendidikan yang semakin canggih.
72

 

2. Perkembangan TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo 

Harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh TA Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo tertuang dalam visi sekolah yaitu 

mencetak generasi pra sekolah yang cerdas, terampil, mandiri, berjiwa 

pesantren dan Qurrotul A‟yun. Tindakan yang dilakukan pihak sekolah 

untuk mewujudkan visi sekolah adalah: (a) Optimalisasi pembelajaran 

calistung dan BTQ, (b) Optimalisasi hafalan anak yang meliputi surat-

surat pendek , hadist dan doa-doa, (c) menanamkan nilai-nilai karakter 

yang baik yang berbasis pesantren, (d) menciptakan lingkungan belajar 

yang representative, aman dan nyaman, (e) menyiapkan anak dengan 

pembelajaran yang holistic terintegratif. Tujuan umum TA Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo yaitu, (a) tuntas dalam belajar motorik 

kasar dan halus, (b) menyiapkan peserta didik mampu bersaing pada 
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jenjang SD/MI, (c) memiliki karakter yang baik dan berjiwa pesantren, (d) 

sehat jasmani dan rohani. Sedangkan tujuan khusus TA Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo adalah (a) memiliki keterampilan 

khusus (life skill), (b) memiliki pembiasaan yang baik, (c) mandiri dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.
73

 

Program unggulan untuk menunjang tujuan TA Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo serta mewadahi bakat dan minat anak 

adalah: 

1. Mengaji dengan metode Ummi  

Mengaji Al-Qur‟an dengan baik dan benar dapat 

menambahkan cinta anak kepada Al-Qur‟an. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wadah untuk 

mengembangkan bakat dan minat anak. Kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut yaitu: drumband, tari, musik angklung, serta mewarnai. 

 Salah satu faktor keberhasilan tujuan pendidikan adalah adalah 

pendidik atau guru yang profesional. Latar belakang pendidikan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keprofesionalan 

guru atau pendidik dalam menjalan tugas, sehingga hassil yang akan 

diperolehnya berkualitas. Pendidik atau guru di TA Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo berjumlah 11 guru dan 1 kepala 

sekolah, dengan jumlah peserta didik 96 anak. Sarana dan prasarana yang 
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dimiliki adalah 1 dapur, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKS, 5 ruang 

kelas, 2 kantor guru, 1 toilet siswa, 1 toilet guru, 1 ruang gudang, area 

bermain di luar kelas seperti jungkat jungkit, perosotan, mangkok putar, 

ayunan, jaring laba-laba serta kolam ikan.
74

   

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Profil Karakter Religius di TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo 

Karakter sangat penting ditanamkan kepada anak sejak dini, salah 

satunya adalah karakter religius. Karakter religius merupakan karakter 

yang berhubungan dengan Tuhan. Dalam pembentukan karakter religius di 

sekolah, guru atau pendidik berperan penting dalam setiap perkembangan 

karakter anak usia dini. Perkembangan karakter religius anak usia dini di 

TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo dilakukan sesuai 

dengan tahap indikator anak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan hasil 

wawancara dengan kepala sekolah, sebagai berikut: “secara menyeluruh 

perkembangan karakter religius anak usia dini sudah baik, sesuai dengan 

indikator perkembangan anak”
75

 

Perkembangan karakter religius kelompok B di TA Al-Manaar 

Ngabar Siman Ponorogo dilakukan dengan mengikuti standar tingkat 

pencapaian perkembangan anak pada aspek nilai agama dan moral umur 6 

tahun. Bu Wafa menyatakan bahwa perkembangan karakter religius di 

kelompok B dilakukan dengan mengikuti  indikator karakter religius anak 
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usia dini. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dan hasil observasi 

yang telah peneliti lakukan, sebagai berikut. 

 “Perkembangan karakter religius di kelompok B sudah sesuai 

dengan indikator karakter religius anak usia dini umur 6 tahun, 

contohnya seperti anak sudah membiasakan diri beribadah seperti 

terbiasa melakukan shalat Dhuha berjama‟ah, sebelum melakukan 

kegiatan berdoa terlebih dulu, sebelum dan sesudah makan berdoa 

serta mengenal perilaku baik dan buruk”
76

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di 

lapangan bahwa anak sudah terbiasa melakukan shalat Dhuha 

berjama‟ah, sebelum melakukan kegiatan berdoa serta sebelum 

dan sesudah makan berdo‟a terlebih dahulu.
77

 

 

Indikator karakter religius anak usia 6 tahun akan berkembang 

ketika di sekolah serta di rumah anak dapat menerapkan setiap contoh-

contoh atau pembiasaan yang telah ia dapat. Untuk menunjang setiap 

indikator anak,  di sekolah telah dibiasakan kegiatan-kegiatan mengenai 

karakter religius anak seperti pembiasaan shalat Dhuha berjamaah, hafalan 

Asmaul Husna, hafalan surat-surat pendek dan doa sehari-hari, 

menghormati orang yang lebih tua sebelum masuk kelas berbaris untuk 

bersalaman dengan guru, mengenal perilaku baik dan buruk seperti 

meminta maaf dan bersalaman ketika melakukan kesalahan. 

   “Kegiatan keagamaan di kelompok B TA Al-Manaar Ngabar 

Siman Ponorogo berguna untuk meningkatkan karakter religius 

anak usia dini serta indikator karakter religius anak usia dini 

seperti sholat Dhuha berjamaah, hafalan Asmaul Husna, hafalan 

surat-surat pendek dan doa sehari-hari, serta sebelum melakukan 

kegiatan berdoa terlebih dahulu”
78

 

 “Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di 

lapangan bahwa anak kelompok B sudah terbiasa melakukan 
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sholat Dhuha berjamaah, hafalan Asmaul Husna, hafalan surat-

surat pendek dan do‟a sehari-hari.
79

 

 

Setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Dalam setiap karakter, indikator yang dicapai  anak berbeda-beda satu 

dengan yang lainnya. Sebagai sekolah yang bernaungan dengan pondok, 

lembaga sangat berperan untuk meningkatkan karakter religius anak usia 

dini dengan melihat indikator yang dicapai anak dan selalu memotivasi 

anak agar setiap indikator anak dapat dicapai dengan baik.    

“Setiap anak mempunyai tingkat pencapaian indikator yang 

berbeda-beda, seperti halnya dengan indikator karakter religius 

anak usia dini. Indikator pada anak usia 6 tahun seperti anak 

mengenal agama yang dianut, membiasakan diri beribadah, 

memahami perilaku mulia seperti (jujur, penolong, sopan, hormat, 

mengenal perilaku baik dan buruk, mengenal ritual dan hari besar 

keagamaan, serta menghormati orang lain”
80

 

 

Berdasarkan indikator karakter religius anak usia dini pada umur 6 

tahun tidak semua anak mempunyai tingkat pencapaian yang sama. 

Peningkatan karakter religius anak usia dini akan terhambat ketika 

pembelajaran di sekolah tidak didukung atau dibiasakan dalam kehidupan 

sehari-hari oleh orang tua atau keluarga. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Kepala TA Al-Manaar, sebagai berikut: 

 “peningkatan karakter religius tidak akan tercapai jika 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah tidak dibiasakan di rumah 

atau kehidupan sehari-hari sehingga ada beberapa anak yang 

terlambat dalam pencapaian indikator tersebut, namun  sekolah 

juga selalu berhubungan dengan para orangtua tentang 

perkembangan anak”
81
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Membiasakan diri beribadah merupakan salah satu indikator 

karakter religius anak usia dini, di TA Al-Manaar anak melakukan 

kebiasaan-kebiasaan beribadah seperti sebelum melakukan pembelajaran 

anak berdo‟a terlebih dahulu, membaca Asmaul Husna, sholat Dhuha, 

sebelum makan dan sesudah makan berdo‟a terlebih dahulu. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil pernyataan guru kelompok B dan hasil observasi 

sebagai berikut: 

“Anak-anak kelompok B sudah terbiasa melakukan sholat Dhuha, 

menghafal Asmaul Husna, sebelum dan sesudah makan membaca 

do‟a, setiap melakukan kegiatan membaca Bismillah”
82

 

“Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa 

anak kelomok B sudah terbiasa melakukan sholat Dhuha 

berjamaah, menghafal Asmaul Husna, sebelum dan sesudah 

makan membaca do‟a, setiap melakukan kegiatan membaca 

Bismillah dulu
83

 

 

Anak usia dini merupakan masa yang paling tepat dalam 

mengembangkan berbagai potensi dan kemampuan anak.dalam hal ini di 

TA Al-Manaar berusaha menerapkan perilaku mulia seperti sopan santun, 

hormat dan penolong yang merupakan salah satu indikator anak usia dini 

contohya seperti ketika anak bercerita anak bertutur kata dengan sopan, 

bergantian bercerita dengan anak yang lain, menolong temannya ketika 

temannya memerlukan bantuan seperti membereskan mainan bersama-

sama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan guru kelompok B dan hasil 

observasi sebagai berikut: 

“Contoh perilaku mulia anak adalah anak ketika bercerita dengan 

gurunya menggunakan bahasa yang santun tidak berteriak, antara 
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anak yang lain bercerita bergantian antri dalam melakukan 

tugasnya, membantu teman ketika memerlukan pertolongan seperti 

membantu membereskan mainan, ketika melakukan kesalahan 

meminta maaf dan mengucapkan terimakasih ketika mendapatkan 

sesuatu”
84

 

“Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa 

anak kelompok B telah terbiasa membantu teman memberesi 

mainan, dan ketika melakukan kesalahan meminta maaf dan 

mengucapkan terimakasih ketika mendapatkan sesuatu.
85

 

 

Dalam perkembangan karakter religius anak usia dini, mengenal 

perilaku baik dan buruk merupakan salah satu indikatornya. Contoh di TA 

Al-Manaar mengenai perilaku baik dan buruk seperti berteman dengan 

anak yang lain tidak bertengkar atau memusuhi teman yang lainnya, 

membereskan atau mencuci peralatan makannya sendiri, mengucapkan 

tolong ketika meminta bantuan. Hal tersebut sesuai dengan pernyatan guru 

kelompok B dan hasil observasi, sebagai berikut:  

“Contoh mengenai perilaku baik anak kelompok B seperti, tidak 

memusuhi teman yang lainnya ketika melakukan kesalahan, 

mencuci peralatan makannya sendiri, mengucapkan tolong ketika 

meminta bantuan”
86

 

“Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa 

anak kelompok B mampu berteman dengan teman yang lain, tidak 

memusuhi teman, serta mencuci peralatan makannya sendiri.
87

 

 

Peringatan hari besar keagamaan merupakan salah satu indikator 

karakter religius anak usia dini. Contohnya seperti peringatan Isra‟ Mi‟raj, 

Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri, 

Hari Raya Idul Adha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari wali 

kelas kelompok B, sebagai berikut: 
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“Anak sejak dini dikenalkan dengan hari besar keagaamaan seperti 

peringatan Isra‟ Mi‟raj biasanya anak membawa bekal, Maulid 

Nabi Muhammad SAW, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul 

Adha”
88

 

 

 Dalam meningkatkan karakter religius, di TA Al-Manaar 

mempunyai strategi yang digunakan agar karakter religius atau indikator 

dapat tercapai dengan baik. Setiap lembaga mempunyai startegi atau cara 

sendiri dalam meningkatkan setiap perkembangan yang dimiliki anak, 

begitupun dengan TA Al-Manaar Ngabar Siman Ponorogo mempunyai 

cara sendiri dalam menanamkan karakter religius anak seperti 

menciptakan lingkungan lembaga yang mendukung pendidikan agama, 

menciptakan situasi atau keadaan yang religius, dan pengembangan 

kebudayaan religius secara rutin dalam hari-hari biasa. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah TA Al-Manaar Ngabar 

Siman Ponorogo. 

“Lembaga mempunyai cara atau strategi penanaman nilai 

religius di lingkungan sekolah yaitu menciptakan lingkungan 

lembaga yang mendukung pendidikan agama, menciptakan 

situasi atau keadaan yang religius, dan mengembangkan 

kebudayaan religius dalam kegiatan sehari-hari di sekolah”
89

 

 

2. Metode Pengembangan Karakter Religius Anak Usia Dini Di TA Al-

Manaar Ngabar Siman Ponorogo 

Untuk meningkatkan karakter religius di TA Al-Manaar 

mempunyai metode-metode yang digunakan dalam setiap kegiatan sehari-

hari di sekolah. Setiap metode yang digunakan merupakan sebuah cara 

                                                           
88

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian ini, kode : 09/W/18-03-2019 
89

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian ini, kode : 10/W/18-03-2019 



66 
 

 

untuk menanamkan karakter religius agar terbentuk sejak anak usia dini. 

Ketika pembentukan karakter dilakukan sejak usia dini diharapkan pada 

usia dini tersebut anak masih belum terpengaruh dengan hal-hal negatif di 

lingkungannya, serta anak usia dini anak akan mudah dilatih dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan, 

sebagai berikut: 

“Untuk meningkatkan karakter religius anak kelompok B di TA Al-

Manaar menggunakan beberapa metode. Pembentukan karakter 

dilakukkan sejak anak usia dini diharapkan anak lebih mampu 

dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta anak masih 

belum begitu terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang 

negatif sehingga akan memudahkan pendidik serta orang tua dalam 

menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak usia dini”
90

  

 

Metode peningkatan karakter religius yang digunakan di TA Al-

Manaar Ngabar Siman Ponorogo ada bermacam-macam yaitu metode 

keteladanan, metode pembiasaan, metode bercerita, dan metode 

karyawisata. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan hasil wawancara 

dengan kepala sekolah, sebagai berikut: 

“Metode yang digunakan untuk meningkatkan karakter religius 

anak usia dini adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, 

metode bercerita dan metode karyawisata”
91

 

 

Metode keteladanan merupakan metode yang sangat penting 

digunakan dalam peningkatan karakter religius anak usia dini karena 

keteladanan merupakan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan setiap peserta didik. Dalam kegiatan sehari-hari 

keteladanan seorang pendidik dapat dicontoh oleh anak usia dini seperti 

                                                           
90

Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian ini, kode : 11/W/18-03-2019  
91

 Lihat pada transkip wawancara dalam  lampiran penelitian ini, kode : 12/W/18-03-2019 



67 
 

 

mempunyai sikap yang baik kepada peserta didik, selalu mengucapkan 

maaf ketika melakukan kesalahan, mengucapkan tolong ketika meminta 

bantuan, serta memberi contoh gerakaan sholat saat sholat dhuha atau 

wudhu. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada hasil wawancara, sebagai 

berikut: 

 “Metode keteladanan adalah metode yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak usia 

dini karena dapat dicontoh secara langsung oleh peserta didik, 

seperti mempunyai sikap yang baik kepada peserta didik, selalu 

mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, mengucapkan 

tolong ketika meminta bantuan, serta memberi contoh gerakaan 

sholat saat sholat dhuha atau wudhu.
92

 

“Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan 

bahwa keteladanan yang ditiru anak usia dini kelompok B adalah 

mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, serta mencontoh 

gerakan sholat dan wudhu, bersalaman dengan teman dan guru”
93

  

 

Sifat anak usia dini adalah suka meniru apa yang dilakukan oleh 

orang-orang disekitarnya, sehingga metode pembiasaan meupakan metode 

yang sangat cocok untuk meningkatkan karakter religius anak usia dini. 

Dalam kegiatan di sekolah anak usia dini dibiasakan menghafal surat-surat 

pendek, doa sehari-hari, hadist nabi serta asmaul husna. Akan tetapi, 

pemberian hafalan diberikan semampu anak sehingga tidak membuat anak 

tertekan. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada hasil wawancara serta 

hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan. 

 “Metode pembiasaan sangat tepat diimplementasikan kepada anak 

usia dini dalam meningkatkan karakter religius anak, karena sifat 

anak usia dini adalah suka meniru sehingga ketika dilakukan 

pembiasaan-pembiasaan yang baik dan dilakukan secara berulang-

ulang anak akan melakukan sendiri tanpa harus diperintah. 
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Pembiasaan yang dilakukan untuk meningkatkan karakter religius 

anak usia dini seperti sholat dhuha berjamaah, menghafal surat-

surat pendek, menghafal doa sehari-hari, mengahafal hadits nabi 

dan mengahafal asmaul husna. Hafalan dilakukan secara bertahap 

sehingga tidak membuat anak-anak merasa tertekan” 
94

 

“Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di 

lapangan pembiasaan untuk meningkatkan karakter religius di 

kelompok B seperti sholat dhuha berjamaah, mengahafal surat-

surat pendek, doa sehari-hari, hadist nabi dan asmaul husna”
95

 

 

Bercerita merupakan metode yang dapat menghilangkan kebosanan 

anak dalam mengikuti kegiatan yang telah dilakukan. Apalagi anak usia 

dini amat menyukai bercerita dalam penyampaian materi dalam 

pembelajaran. Bercerita dalam meningkatkan karakter religius seperti 

menceritakan kisah para nabi atau cerita ringan yang berhubungan dengan 

moral anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara sebagai 

berikut: 

 “Bercerita merupakan sebuah metode yang sering digunakan 

karena dengan bercerita anak lebih mudah memahami materi dalam 

sebuah pembelajaran, untuk meningkatkan karakter religius untuk 

anak usia dini cerita yang dipilih seperti kisah para Nabi serta cerita 

yang berisi moral serta nilai agama”
96

 

  

Metode karyawisata merupakan metode pengajaran yang dilakukan 

di luar kelas, metode karyawisata untuk meningkatkan karakter religius ini 

biasanya dilakukan ketika bulan puasa berkunjung ke panti asuhan untuk 

mengajarkan anak selalu bersyukur. Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil 

wawancara sebagai berikut: 

 “Metode karyawisata yang digunakan untuk meningkatkan 

karakter religius anak usia dini adalah dengan mengajak anak usia 
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dini berkunjung ke panti asuhan serta melakukan buka puasa 

bersama”
97

 

 

Anak usia dini merupakan anak yang sedang mengalami proses 

tumbuh-kembang yang sangat pesat , bahkan dikatakan sebagai lompatan 

perkembangan. Dalam masa perkembangannya anak usia dini mempunyai 

karakteristik yang sangat lekat dengan dirinya, seperti karakteristik anak 

usia dini di TA Al-Manaar yaitu, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

imajinasi yang tinggi, egosentris, serta suka bermain. hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan guru kelompok B, sebagai berikut:  

“Anak usia dini kelompok B mempunyai karakteristik seperti rasa 

ingin tahu yang tinggi, suka berimajinasi, egosentris, serta suka 

bermain”
98
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BAB V 

PEMBAHASAN 

1.  Pembahasan Profil Karakter Religius Anak Usia Dini Di TA Al-Manaar 

Ngabar Siman Ponorogo 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan 

kebangasaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan 

adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran, atau kemampuan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri, sesama manusia, 

lingkungan dan kebangasaan sehingga menjadi manusia sempurna sesuai 

dengan kodratnya 

Karakter sangat penting ditanamkan kepada anak usia dini karena pada 

usia dini anak mampu menyerap setiap pembelajaran yang dilakukan seperti 

dalam istilah “children see children do” . Karakter religius merupakan salah 

satu karakter yang sangat penting ditanamkan kepada anak usia dini. Karakter 

religius merupakan karakter yang berhubungan dengan Tuhan serta 

keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji. Karakter religius perlu 

ditanamkan kepada anak usia dini karena dengan adanya penanaman serta 

pembentukan karakter religius anak usia dini mempunyai bekal ketika tumbuh 

dewasa nanti. Dalam proses pembentukan karakter religius anak, tidak akan 
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berlangsung dengan sendirinya, akan tetapi proses tersebut akan dipengaruhi 

oleh lingkungan sekolah. Selain lingkungan sekolah, karakter religius tidak 

akan terbentuk sesuai dengan indikator perkembangan anak apabila kegiatan-

kegiatan untuk menunjang karakter religius tidak diulang kembali ketika di 

rumah. Sehingga pendidikan karakter religius tidak hanya dilakukan di 

sekolah namun juga di lakukan dalam lingkungan keluarga, untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal perlu adanya kerjasama antar sekolah dan 

keluarga. Keluarga juga berperan penting dalam setiap perkembangan anak. 

Perkembangan karakter religius kelompok B di TA Al-Manaar Al-

Islamiyah sudah sesuai dengan standar karakter religius umur 6 tahun. Pada 

perkembangan tersebut sudah sesuai dengan indikator pencapaian karakter 

religus anak umur 6 tahun. Indikator pencapaian tersebut antara lain 

membiasakan diri beribadah, mengenal agama yang dianut, memahami 

perilaku mulia (jujur, penolong, sopan, hormat, dsb), mengenal perilaku baik 

dan buruk, mengenal ritual dan hari besar keagamaan. 

Indikator karakter religiusanak usia dini akan terus berkembang sesuai 

dengan stimulus-stimulus yang diberikan guru maupun keluarga dan orang di 

sekitarnya. Perkembangan karakter religius anak kelompok B di TA Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo dapat dilihat dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah seperti anak sudah membiasakan diri beribadah 

seperti terbiasa melakukan sholat dhuha berjama‟ah, sebelum melakukan 

kegiatan berdo‟a terlebih dahulu, sebelum dan sesudah makan berdo‟a serta 

mengenal perilaku baik dan buruk contohnya ketika melakukan kesalahan 
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kepada teman meminta ma‟af. Untuk menunjang setiap indikator anak, di 

sekolah telah dibiasakan kegiatan-kegiatan mengenai karakter religius anak 

seperti pembiasaan shalat Dhuha berjama‟ah sebelum kegiatan pembelajaran, 

hafalan Asmaul Husna, hafalan hadits nabi, hafalan surat-surat pendek dan 

do‟a sehari-hari, menghormati orang yang lebih tua sebelum masuk kelas 

berbaris untuk bersalaman dengan guru, mengenal perilaku baik dan buruk 

seperti meminta ma‟af dan bersalaman ketika melakukan kesalahan. Kegiatan 

tersebut selalu diikuti oleh anak kelompok B TA Al-Manaar Ngabar Siman 

Ponorogo. Anak selalu melakukan sholat dhuha berjama‟ah setiap harinya, 

serta pembiasaan seperti hafalan surat pendek dan do‟a sehari-hari. 

Dalam meningkatkan karakter religius, di TA Al-Manaar Al-Islamiyah 

mempunyai strategi yang telah digunakan dalam kegiatan setiap harinya. 

Strategi tersebut adalah dengan menciptakan situasi lingkungan yang religius, 

mendukung lingkungan lembaga yang mendukung pendidikan agama. Strategi 

tersebut digunakan agar nilai religius anak dapat terbentuk semenjak anak usia 

dini sehingga anak mempunyai bekal untuk pendidikan selanjutnya. Untuk 

menciptakan situasi lingkungan yang religius setiap pagi sebelum masuk 

kelas, di TA Al-Manaar selalu didengarkan hafalan surat-surat pendek 

sehingga anak terbiasa mendengar lantunan ayat suci Al-Qur‟an serta didalam 

kelas anak juga dibiasakan menghafalkan surat-surat pendek tersebut. 

Sebelum memasuki ruang kelas anak-anak dibiasakan membaca syahadat serta 

baris untuk bersalaman dengan semua gurunya dan langsung memasuki kelas. 

Setiap anak mempunyai kecerdasan yang bermacama-macam dan berbeda 
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antara satu anak dengan anak lainnya. Begitu juga dengan tingkat pencapaian 

perkembangan anak juga berbeda dengan satu yang lainnya. Disini guru harus 

selalu berperan untuk selalu memotivasi anak agar setiap perkembangan anak 

dapat tercapai dengan baik, seperti ketika anak kesulitan mengahafal surat 

pendek guru mengajarinya serta memberi contoh bacaan yang benar atau 

ketika anak lupa bacaan shalat guru mengingatkan bacaan shalat yang benar. 

2. Metode Pengembangan Karakter Religius Anak Usia Dini Di TA Al-

Manaar Ngabar Siman Ponorogo 

Karakter religius dibentuk melalui proses. Salah satu proses tersebut 

dapat melalui pendidikan. Pendidikan karakter alangkah lebih baiknya 

dilakukan sejak anak usia dini, sehingga nilai-nilai karakter yang baik tersebut 

akan tetap tertanam kepada diri anak tersebut. Untuk meningkatkan karakter 

religius di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo mempunyai 

beberapa metode yang digunakan. Metode merupakan sebuah cara yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar serta seluruh kegiatan yang 

dilakukan anak di sekolah. Dengan menggunakan metode untuk meningkatkan 

karakter religius anak usia dini, maka setiap perkembangan anak akan terlihat 

sesuai dengan tingkatan usia anak. Pentingnya menanamkan nilai karakter 

kepada anak usia dini, ketika sejak usia dini anak sudah dilatih dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik maka kebiasaan tersebut akan tertanam hingga 

anak dewasa nanti serta usia dini merupakan usia yang memudahkan pendidik 

untuk memberi anak pengetahuan dan belum begitu terpengaruh oleh 

lingkungan-lingkungan yang negatif.  
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Metode yang digunakan di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo ada bermacam-macam metode yaitu: 

1. Metode keteladanan 

2. Metode pembiasaan  

3. Metode bercerita  

4. Metode karyawisata 

Metode ketaladanan merupakan sebuah metode yang yang penting 

digunakan dalam pendidikan karakter anak usia dini. Karena dengan adanya 

keteladan seorang pendidik maka anak usia dini akan mudah mengingat dan 

mencontohnya dalam kegiatan sehari-harinya. Metode keteladanan 

merupakan metode yang sangat besar pengaruhnya untuk anak usia dini 

karena guru memiliki peran dalam membentuk setiap kepribadian anak, 

sehingga dalam kegiatan sehari-harinya guru dapat menjadi teladan yang 

disengaja atau pun tidak  disengaja. Bentuk keteladanan tersebutlah yang 

akan menjadi contoh anak usia dini. Seperti yang dilakukan guru di TA Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo bahwa seorang guru harus 

mempunyai keteladanan yang baik seperti memberi contoh gerakan sholat 

yang baik, tata cara wudhu yang baik, bacaan sholat serta bacaan surat-surat 

pendek dan do‟a sehari-hari. Bukan tentang pengetahuan saja yang 

dicontohkan oleh anak usia dini namun juga perbuatan-perbuatan terpuji 

seperti mengucapkan tolong ketika meminta bantuan, mengucapkan 

terimakasih, mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Ketika guru 

mempunyai contoh-contoh yang baik maka anak usia dini akan meniru 
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dengan sendirinya, karena pada dasarnya anak usia dini suka meniru apa 

yang dia lihat dan dengar. Dalam hal ini, kompetensi kepribadian guru juga 

diperlukan dalam memberikan contoh keteladanan yang baik pada anak usia 

dini. Seorang guru yang mempunyai keteladanan yang baik, akan 

memberikan contoh yang baik pula kepada anak. Sesuai dengan hasil 

observasi yang dilakukan di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo bahwa keteladanan yang dilakukan guru- guru tersebut dapat 

terlihat pada diri anak. Keteladanan yang ditiru anak kelompok B di TA Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo merupakan hasil dari 

keteladanan guru dalam bentuk yang disengaja atau tidak disengaja. Anak 

kelompok B dapat melakukan gerakan shalat dengan baik, mengucapkan 

bacaan shalat shalat, mengerti serta dapat mempraktikkan tata urutan wudhu 

yang benar, serta hal-hal terpuji seperti meminta maaf kepada teman atau 

guru ketika melakukan kesalahan, mengucapkan tolong ketika meminta 

bantuan, mengucapkan terimakasih serta bersalaman dengan guru.  

Sifat anak usia dini salah satunya adalah suka meniru, ketika anak 

dapat meniru keteladanan yang baik maka perlu adanya pembiasaan agar 

setiap nilai-nilai karakter yang ingin dicapai akan tertanam pada diri anak. 

Metode pembiasaan merupakan metode yang sangat cocok untuk 

meningkatkan karakter religius, karena metode pembiasaan merupakan 

metode yang dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu yang diharapkan 

tersebut menjadi kebiasaan. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang 

baik tersebut anak akan melakukan dengan sendirinya tanpa diperintah. Sifat 
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anak usia dini adalah meniru apa yang dilakukan oleh orang disekitarnya, 

sehingga ketika disekolah pembiasaan-pembiasaan yang baik selalu 

dilakukan maka anak akan terbiasa melakukan hal-hal tersebut tanpa 

diperintah.  

Metode pembiasaan yang dilakukan kelompok B di TA Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo dapat terlaksana dengan baik, karena 

pembiasaan yang direncanakan oleh lembaga dapat dilaksanakan setiap 

harinya dengan bimbingan guru di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar 

Siman Ponorogo. Pembiasaan yang dilakukan anak kelompok B di TA Al-

Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo adalah sholat dhuha 

berjama‟ah, mengahafal surat-surat pendek, do‟a sehari-hari, hadist nabi 

serta asmaul husna. Pembiasaan tersebut dilakukan setiap hari namun, 

hafalan-hafalan yang dilakukan semampu anak atau bertahap sehingga tidak 

membuat anak merasa tertekan dengan pemberian hafalan yang banyak. 

Metode pembiasaan juga mengajarkan anak bersikap disiplin untuk 

melakukan serta menyelesaikan suatu kegiatan.  

Metode yang digunakan di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo selanjutnya adalah metode bercerita. Pada dasarnya anak senang 

mendengarkan cerita atau bercerita. Bercerita menjadi sarana penghilang 

kebosanan pada anak setelah atau dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di 

sekolah, dengan bercerita juga dapat menarik perhatian serta semangat anak 

dalam menerima pengetahuan yang akan disampaikan. Metode bercerita 

digunakan di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo dengan 
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bertujuan anak dapat mengambil kembali pesan moral yang disampaikan. 

Metode bercerita juga menjadi sarana mengekspresikan perasaan anak 

kelompok B di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. Cerita 

yang diambil kelompok B TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman 

Ponorogo untuk meningkatkan karakter religius biasanya tentang cerita nabi-

nabi atau cerita pendek yang berhubungan dengan nilai agama dan moral 

anak usia dini. Bercerita bukan hanya seolah-seolah membacakan buku cerita 

namun juga diselingi dengan tanya jawab yang ringan untuk anak agar materi 

atau pesan akan tersampaikan kepada anak dengan baik. Guru juga 

menghubungkan pesan yang terkandung dalam cerita ke dalam kehidupan 

sehari-hari anak, sehingga anak juga akan memahami setiap pesan yang 

terkandung dalam cerita tersebut. Dengan bercerita juga melatih anak berani 

mengekspresikan diri ketika guru bertanya jawab seputar cerita yang telah 

dilakukan tadi.  

Metode karyawisata merupakan metode yang juga digunakan 

kelompok B di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo. 

Metode karyawisata atau yang disebut dengan Field Trip merupakan metode 

pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah dengan melihat langsung 

lingkungannya. Anak-anak sangat menyukai metode karyawisata ini karena 

anak dapat melihat langsung serta mendapatkan pengalaman belajar secara 

langsung. Metode karyawisata mengajarkan anak untuk saling menghargai 

antar sesama teman, saling menghargai serta menyayangi lingkungan sekitar. 

Metode karyawisata dpat mendorong anak mengenal lingkungan sekitar 
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dengan baik serta membangkitkan kecintaannya kepada makhluk-makhluk 

ciptaan Allah SWT.  

Metode karyawisata yang dilakukan kelompok B di TA Al-Manaar Al-

Islamiyah Ngabar Siman Ponorogo ketika bulan Ramadhan anak-anak diajak 

untuk berkunjung ke panti asuhan terdekat serta melakukan buka puasa 

bersama. Hal ini akan mengajarkan anak untuk selalu bersyukur atas nikmat 

yang telah diberikan oleh Allah SWT, serta secara tidak langsung 

mengajarkan anak untuk selalu berbagi kepada anak yang kurang 

membutuhkan. 
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BAB VI 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh 

peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka profil karakter religius anak usia dini 

di TA Al-Manaar Al-Islamiyah Ngabar adalah sebagai berikut: 

1. Karakter religius anak usia dini pada umur 5-6 tahun sesuai indikator  

dengan indikator karakter religius anak usia dini. Indikator tersebut seperti 

mengenal agama yang dianut contohnya, membiasakan diri beribadah 

contohnya terbiasa sholat Dhuha berjamaah serta sebelum dan sesudah 

makan atau melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu, memahami 

perilaku mulia (jujur, penolong, sopan, hormat) contohnya membantu 

teman yang membutuhkan pertolongan dan mengucapkan terimakasih 

ketika mendapat sesuatu meminta maaf ketika melakukan kesalahan, 

mengenal perilaku buruk contohnya tidak memusuhi teman ketika 

melakukan kesalahan, mengenal ritual dan hari besar keagamaan 

contohnya memperingati Hari Besar Islam seperti Isra‟ Mi‟raj, Maulid 

Nabi Muhammad SAW.  

2. Metode untuk mengembangkan karakter religius yang digunakan di TA 

Al-Manaar Al-IslamiyahNgabar Siman Ponorogo yaitu: 

a. Metode keteladanan, contohnya guru mempunyai sikap yang baik 

kepada peserta didik atau siapa pun, selalu mengucapkan maaf ketika 

melakukan kesalahan, mengucapkan tolong ketika meminta bantuan, 

mengucapkan terimakasih ketika menerima sesuatu. 

80 
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b. Metode pembiasaan, contohnya kegiatan sholat Dhuha berjama‟ah, 

mengahafalkan Asmaul Husna, menghafal surat-surat pendek, do‟a 

sehari-hari, dan hadist nabi.  

c. Metode bercerita, contohnya bercerita mengenai nilai-nilai agama dan 

moral anak untuk meningkatkan karakter religius. 

d. Metode karyawisata, contohnya berkunjung ke panti asuhan serta 

melakukan buka puasa bersama. 

B. Saran  

Adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, agar lebih meningkatkan setiap perkembangan nilai agama 

dan moral anak usia dini dengan metode-metode yang menarik anak serta 

mengajak para orang tua untuk mengajarkan setiap pembiasaan-

pembiasaan yang dilakukan di sekolah. 

2. Bagi guru, agar lebih memfungsikan kembali metode-metode yang telah 

digunakan dan selalu berinovasi untuk meningkatkan karakter religius 

anak usia dini. 

3. Bagi peneliti, selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam tentang profil 

karakter religius anak usia dini dan metode yang digunakan untuk 

meningkatkan karakter religius anak usia dini menggunakan pendekatan 

penelitian PTK. 
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