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PENDAHULUAN
Salah satu sikap dasar yang harus dimiliki seorang anak untuk menjadi
seorang manusia yang baik dan benar adalah memiliki sikap dan nilai moral
yang baik dalam berperilaku sebagai umat Tuhan, anak, anggota keluarga dan
anggota masyarakat. Usia Taman Kanak-kanak adalah saat yang paling baik
bagi guru Taman Kanak-kanak, untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan
nilai, moral, dan agama kepada anak Taman Kanak-kanak. Walaupun peran
orang tua sangatlah besar dalam membangun dasar moral dan agama bagi
anak-anaknya, peran guru TK juga tidaklah kecil dalam meletakkan dasar
moral dan agama bagi seoranga anak, karena biasanya anak Taman Kanakkanak senang menuruti perintah gurunya.
Oleh karena itu seorang guru TK harus selalu berupaya dengan berbagai
cara agar dapat membimbing anak seusia TK agar mempunyai kepribadian
yang baik, yang dilandasai dengan nilai moral dan agama. Dengan
diberikannya landasan pendidikan moral dan agama kepada anak TK,
seorang anak TK dapat belajar membedakan perilaku yang benar dan salah.
Contohnya, di TK seorang anak TK dapat belajar bahwa mereka tidak boleh
menjadi anak yang senang berbohong, mengambil barang yang bukan
miliknya, atau mengganggu orang lain. Mendidik anak TK dengan
pendidikan nilai moral dan agama yang baik, bukanlah pekerjaan yang
mudah dilakukan oleh karena itu guru TK harus selalu meningkatkan
wawasan, pemahaman dan keterampilan terkait pengembangan moral dan
agama anak TK.

A. ESENSI PEMBINAAN PERILAKU DI TAMAN KANAK-KANAK
Penanaman nilai agama, moral, disiplin dan afeksi yang dalam
program pendidikan TK dimasukkan dalam bidang pembentukan perilaku
merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan ada dalam
kehidupan sehari-hari anak di TK, sehingga aspek-aspek perkembangan
tersebut diharapkan berkembang secara optimal. Tujuan yang hendak dicapai
dengan penanaman nilai-nilai/ pembentukan perilaku tersebut dilakukan
melalui pembiasaan dalam rangka mempersiapkan anak sedini mungkin
mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai agama dan moral

sehingga dapat hidup sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh
masyarakat.

Gambar 1
Guru harus kreatif dalam mengembangkan
aspek moral dan agama anak TK

Pembentukan perilaku ini berfungsi untuk mencapai beberapa hal:
− Menanamkan pembiasaan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai
agama dan moral sehingga anak dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai
yang dijunjung oleh masyarakat
− Membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri
− Menanamkan budi pekerti yang baik
− Melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik dan
yang tidak baik sehingga dengan sadar berusaha menghindarkan diri dari
perbuatan tercela
− Sebagai wahana untuk terciptanya situasi belajar anak yang berlangsung
tertib, aktif, dan penuh perhatian
− Melatih anak didik untuk mencintai lingkungan yang bersih dan sehat
− Menanamkan kebiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari (budaya
bersih, tertib, dan kerjasama)
Ruang lingkup pembentukan perilaku melalui pembiasaan meliputi :
1. Berdo'a sebelum dan sesudah kegiatan
2. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain.
3. Tolong menolong sesama teman.

4. Rapi dalam bertindak, berpakaian dan bekerja.
5. Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, termasuk:
a. Mau menerima tugas
b. Menyelesaikan tugas
c. Memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu.
6. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain.
7. Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar
8. Merasa puas atas prestasi yang dicapai.
9. Bertanggung Jawab terhadap tugas yang diberikan.
10. Bergotong royong sesama teman.
11. Mencintai tanah air.
12. Mengurus diri sendiri terrnasuk:
a. Membersihkan diri sendiri.
b. Berpakaian sendiri
c. Makan sendiri.
d. Memelihara milik sendiri.
13. Menjaga kebersihan lingkungan termasuk
a. Membantu membersihkan lingkungan
b. Membuang sampah pada tempatnya
c. Menyimpan mainan setelah digunakan.
14. Mengendalikan emosi termasuk:
a. Berpisah dengan ibu tanpa menangis
b. Sabar menunggu giliran
c. Berhenti bermain pada waktunya
d. Dapat dibujuk jika menangis.
e. Tidak cengeng
f. Dapat membedakan milik sendiri dan milik orang lain
g. Menunjukkan reaksi emosi yang wajar karena marah, senang, sedih,
takut, cemas dan sebagainya.
15. Sopan santun meliputi:
a. Mengucapkan terima kasih dengan baik
b. Meminta tolong dengan baik
16. Menjaga keamanan diri termasuk
a. Menghindari obat-obatan yang berbahaya.
b. Menghindari benda-benda yang berbahaya.

B. PEMBINAAN PERILAKU (PENANAMAN NILAI-NILAI AGAMA,
MORAL, DISIPLIN DAN AFEKSI) DI TAMAN KANAK-KANAK
1. Prinsip - Prinsip Pembinaan Perilaku Anak di TK
Dalam melaksanakan program pembentukan perilaku melalui
pembiasaan, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Guru menciptakan hubungan yang baik dan akrab sehingga tidak ada
kesan bahwa guru adalah figur yang menakutkan bagi anak.
b. Guru senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang dapat dijadikan
contoh/teladan bagi anak

Gambar 2
Kedekatan Guru dan Anak Efektif
Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Anak

c. Memberikan kesempatan kepada anak untuk membedakan dan memilih
mana perilaku yang baik dan mana yang tidak baik. Guru sebagai
pembimbing hanya mengarahkan dan menjelaskan akibat-akibatnya.
d. Dalam memberikan tugas kepada anak agar diusahakan berupa ajakan
dan perintah dengan bahasa yang baik
e. Agar anak mau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan guru
memberikan rangsangan (motivasi) dan bukan paksaan.
f. Apabila ada anak yang berperilaku berlebihan, hendaknya guru berusaha
untuk mengendalikan tanpa emosi.
g. Terhadap anak yang menunjukkan perilaku bermasalah, peran guru

adalah sebagai pembimbing dan bukan penghukum.
h. Pelaksanaan program pembentukan perilaku bersifat luwes/fleksibel.

2. Bentuk Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan program pembentukan perilaku dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut :
 Kegiatan Rutin
Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari, seperti
a. Berbaris memasuki ruang kelas
Sebelum memulai kegiatan belajar akan ditanamkan beberapa perilaku
anak antara lain
1) Untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan.
2) Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain.
3) Sabar menunggu giliran.
4) Mau menerima dan menyelesaikan tugas.
5) Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar.
Selain perilaku di atas dapat pula ditanamkan pembiasaan perilaku
tentang hal-hal sebagai berikut:
1) Berpakaian yang bersih dan rapih.
2) Mau mengikuti peraturan dan tata tertib di TK (mau memakai pakaian
seragam, datang tepat pada waktunya atau tidak terlambat).
3) Kebersihan badan (termasuk kerapihan dan kebersihan kuku, rambut,
gigi, telinga dan lain-lain).
4) Berbaris dengan rapi.
5) Berdiri tegap pada saat barbaris.
6) Tolong menolong sesama teman dalam merapikan pakaian.
7) dan sebagainya.
b. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain.
Pada waktu mengucapkan salam ditanamkan pembiasaan, antara lain
1) Sopan Santun
2) Menunjukkan reaksi dan emosi yang wajar
3) Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar
Selain itu dapat pula diamati hal-hal sebagai berikut:
1) Sikap menghormati orang lain.
2) Menciptakan suasana keakraban.
3) Melatih keberanian.
4) Mengembangkan sosialisasi anak, dsb.

Gambar 3
Pemberian Contoh dan Kebiasaan Memberi Salam
Harus Selalu Dibiasakan di TK

c. Berdo'a sebelum dan sesudah kegiatan
Pada waktu berdo'a akan ditanamkan pembiasaan, antara lain:
1) Memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu.
2) Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan.
3) Rapi dalam bertindak.
4) Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar.
Selain itu dapat juga diamati hal-hal sebagai berikut :
1) Bersikap tertib, dan tenang dalam berdo'a.
2) Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
3) Mematuhi peraturan/tata tertib, dsb
d. Kegiatan belajar mengajar
Yang ingin ditanamkan pembiasaan perilaku pada waktu kegiatan
belajar mengajar, antara lain
1) Tolong menolong sesama teman.
2) Rapi dalam bertindak - berpakaian dan bekerja.
3) Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan.
4) Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar.
5) Merasa puas atas prestasi yang dicapai dan ingin terus meningkatkan.
6) Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
7) Menjaga kebersihan lingkungan.

8) Mengendalikan emosi.
9) Menjaga keamanan diri.
10) Sopan santun.
11) Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain.

Gambar 4
Mengarahkan Anak Saling Membantu dapat
Mengembangkan Aspek Moral dan Agama Anak

e. Waktu istirahat/makan/bermain
Pada waktu istirahat/makan/bermain dapat ditanamkan pembiasaan
perilaku, antara lain:
1) Berdo'a sebelum dan sesudah kegiatan.
2) Tolong menolong sesama teman.
3) Rapi dalam bertindak, berpakaian dan bekerja.
4) Mengurus diri sendiri.
5) Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain.
6) Sabar menunggu giliran.
7) Dapat membedakan milik sendiri dan orang lain.
8) Meminta tolong dengan baik.
9) Mengucapkan terima kasih dengan baik.
10) Membuang sampah pada tempatnya.
11) Menyimpan alat permainan setelah digunakan.
12) Menjaga keamanan diri
Selain itu dapat juga ditanamkan pembiasaan perilaku, antara lain:
1) Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.

2)
3)
4)
5)

Mau dan dapat makan sendiri.
Mau membersihkan dan merapikan tempat makan.
Tidak berebut mainan.
Mengenal kebersihan dan kesehatan.

 Kegiatan Spontan
Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dapat dilaksanakan secara spontan
pada saat itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru
mengetahui sikap/tingkah laku anak yang kurang baik, seperti seorang anak
menerima atau memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri,
meminta sesuatu dengan berteriak, dsb. Apabila guru mengetahui
sikap/perilaku anak yang demikian, hendaknya secara spontan diberikan
pengertian dan diberitahu bagaimana sikap/perilaku yang baik. Misalnya
kalau menerima atau memberikan sesuatu harus tangan kanan dan
mengucapkan terima kasih. Demikian juga kalau meminta sesuatu hendaknya
dengan sopan dan tidak berteriak .
Kegiatan spontan tidak saja berkaitan dengan perilaku anak yang
negatif, tetapi pada sikap/ perilaku yang positif pun perlu ditanggapi oleh
guru, sebagai penguat bahwa sikap/perilaku tersebut sudah baik dan perlu
dipertahankan, sehingga dapat pula dijadikan teladan bagi teman temannya.
Misalnya pada saat makan bersama ada seorang anak yang tidak membawa
makanan, kemudian Amir memberi sebagian makanannya kepada teman
tersebut. Sikap guru dalam hal ini adalah memberikan pujian kepada Amir
dan mengatakan bahwa perbuatannya merupakan sikap yang terpuji karena
telah memberi sebagian makanan kepada teman yang memerlukan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk
mempertahankan sikap/perilaku anak yang sudah baik, antara lain:
a. Menciptakan suasana belajar mengajar yang aman dan menyenangkan bagi
anak dengan cara mengadakan hubungan baik antara guru dengan anak
sehingga tidak ada perasaan tertekan pada anak atau takut kepada guru.
Kemudian kegiatan ini dapat menyebabkan anak merasa betah di TK dan
mau melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru,
b. Memberikan hadiah atau penghargaan
Hadiah atau penghargaan ini dapat berupa:
1). Kata-kata atau kalimat yang diucapkan guru setelah melihat
sikap/perilaku anak yang baik misalnya "Bagus kamu dapat menolong
temanmu yang jatuh '" atau "Hasil guntingan gambarmu sudah baik,
akan lebih baik lagi kalau dirapikan".

2). Dalam bentuk mimik dan atau gerakan anggota badan yang
memberikan kesan pada anak. Misalnya anggukan kepala
memberikan acungan jempol dll
3). Dengan cara mendekati anak itu untuk menyatakan perhatian guru
terhadap sikap/ perilaku misalnya pada anak yang sedang bekerja
dengan tekun dan rapi didekati sebagai tanda pengakuan atas
prestasinya atau guru berdiri disamping anak dll.
4). Dengan memberikan sentuhan kepada anak misalnya menepuk
pundak anak berjabat tangan. dll.
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Memberikan Kegiatan yang Menyenangkan Anak
dapat Mengembangan Perilaku Baik Anak

5). Memberi kegiatan yang menyenangkan, misalnya memberi
kesempatan kepada anak untuk mengikuti acara lomba, memberi
prioritas untuk melakukan kegiatan pada giliran pertama, memberi
kesempatan memimpin kegiatan tertentu, dll
6). Memberikan simbol/ tanda tertentu pada hasil karya anak yang bagus
misalnya tanda bintang dll.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencegah
perbuatan anak yang tidak baik, antara lain:
1). Memberikan perhatian/pelayanan yang adil sesuai dengan kebutuhan
kepada masing-masing anak agar tidak menimbulkan rasa iri atau
cemburu

2). Tanamkan kebiasaan berani mengakui kesalahan sendiri apabila
berbuat salah, dan mau meminta maaf, serta tidak akan mengulangi
lagi
3). Berikan pengertian melalui ceritera-ceritera apabila ada anak yang
suka mengejek/ mencela temannya yang kurang beruntung, seperti
pincang dan sebagainya
4). Menghindari penggunaan respon yang negatif
Pada kegiatan spontan tersebut dapat ditanamkan pembiasaan perilaku,
antara lain
1). Cara minta,tolong dengan baik
2). Mengucapkan terima kasih
3). Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, dsb.
4). Mengendalikan emosi.
5). Menghargai orang lain dan sportif.
6). Bergotong royong sesama teman.
Catatan :
Guru hendaknya bersikap wajar dan adil dalam memberikan pujian pada
anak yang bertingkah laku baik.

 Kegiatan dengan"Teladan/Contoh”
Kegiatan dengan teladan/contoh yaitu kegiatan yang dapat dilakukan
dengan memberikan teladan / contoh kepada anak.
Dalam hal ini guru berperan langsung sebagai teladan/ contoh bagi
anak. Segala sikap dan tingkah laku guru, baik di sekolah, di rumah maupun
di masyarakat hendaknya selalu menunjukkan sikap dan tingkah laku yang
baik. Misalnya :
a. Berpakaian yang sopan dan rapi.
b. Bertutur kala yang baik
c. Tidak makan sambil berjalan.
d. Tidak membuang sampah di sembarang tempat.
e. Mengucapkan salam bila bertemu orang, dan sebagainya.
 Kegiatan yang Direncanakan (Terprogram)
Kegiatan yang direncanakan (terprogram) yaitu kegiatan yang dalam
pelaksanaanya terlebih dahulu diawali dengan adanya perencanaan atau
program dari guru. Dan kegiatan tersebut harus terlihat jelas pada Satuan
Kegiatan Harian (SKH).
Kegiatan pembiasaan perilaku yang terprogram ini misalnya tentang tata
cara menggosok gigi, cara makan cara berpakaian, dan sebagainya, yang

biasanya diberikan pada waktu kegiatan istirahat/ makan atau kegiatan
penutup.
Keempat bentuk pelaksanaan pembentukan perilaku tersebut,
hendaknya dilakukan secara terpadu, sehingga pada akhirnya semua
sikap/perilaku yang ditanamkan betul-betul menjadi kebiasaan sehari-hari
yang baik dan melekat pada diri anak.
Misalnya, pada kegiatan berdoa sebelum dan memulai kegiatan. Pada
saat berdo'a tersebut ada anak yang tidak menunjukkan sikap berdo'a yang
baik, dengan mengganggu temannya, dan sebagainya. Setelah selesai berdo'a
mengingat masih ada anak yang bersikap demikian, guru perlu secara
spontan memberitahukan kepada anak tersebut, bahwa itu adalah sikap
berdo'a yang tidak baik, dan selanjutnya dijelaskan bagaimana sikap berdo'a
yang baik
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Mengawali Kegiatan dengan Berdoa Bersama
Sangat Bermanfaat Bagi Anak

Penanaman pembiasaan sikap/perilaku tersebut dapat dilakukan sejak
hari-hari pertama anak masuk di TK, kegiatan ini dilaksanakan selama
kurang lebih dua minggu. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah
pengenalan terhadap lingkungan TK, yaitu mengenalkan anak dengan guru,
teman dan tenaga kependidikan lain yang ada di TK beserta fasilitas-fasilitas
lainnya. Juga dikenalkan tentang tata tertib dan disiplin atau peraturanperaturan yang berlaku, baik untuk anak maupun orang tua. Selain itu juga
mulai dikenalkan kebiasaan-kebiasaan dalam kegiatan belajar mengajar mulai
dari anak masuk kelas sampai dengan saat pulang.

Kebiasaan-kebiasaan tentang sikap dan perilaku yang ditanamkan pada
masa orientasi tersebut merupakan dasar dari penanaman sikap/perilaku yang
perlu dikembangkan lebih lanjut di Taman Kanak-kanak.
3. Penilaian Pembinaan Perilaku Anak di TK
Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk melihat sejauh
mana keberhasilannya dalam usaha atau proses, penanaman pembiasaan
sikap dan tingkah laku anak yaitu dengan mengadakan penilaian.
Penilaian yang. dimaksud disini mencakup penilaian terhadap respon
anak dan sikap guru dalam mengajar.
a. Respon anak
1). Bagaimana sikap anak pada saat berbaris ?
2). Bagaimana sikap anak pada saat berdo'a ?
3). Bagaimana sikap anak dalam mengucapkan atau menjawab salam?
4). Bagaimana sikap kebersihan dan kerapihan pakaiannya ?
5). Bagaimana kepatuhannya terhadap tala tertib
6). Bagaimana sikap anak pada saat bermain dengan temannya.
7). Bagaimana sikap anak pada saat bertanya dan menjawab ?
8). Bagaimana sikap anak dalam mematuhiperintah guru?
9). Bagaimana sikap anak pada saat bekerja bermain ?
10). Bagaimana sikap anak pada saat menunggu giliran ?
11). Bagaimana sikap anak setelah bermain
12). Bagaimana sikap anak pada saat sebelum dan sesudah makan ?
13). Bagaimana sikap anak pada saat memberi atau menerima sesuatu ?
14). Bagaimana sikap sosial anak sehari-hari di TK?
15). Bagaimana keberanian dan tanggung jawab anak ?
16). Apakah anak mau dan dapat membedakan milik sendiri dengan
milik orang lain?
17). Apakah anak mau berhenti bermain pada waktunya ?
18). Apakah anak dapat membedakan milik sendiri dengan milik orang
lain?
19). Apakah anak dekat dan akrab dengan guru? dan sebagainya.
b. Sikap guru dalam mengajar
1). Bagaimana sikap guru dalam memberi tugas ?
2). Bagaimana sikap guru dalam menjawab pertanyaan anak ?
3). Bagaimana sikap guru menghadapi anak yang berperilaku negatif ?
4). Bagaimana sikap guru menghadapi anak yang berperilaku positif ?
5). Apakah sikap/perilaku guru sudah patut dijadikan teladan/contoh ?
6). Apakah guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan ?
7). Apakah guru suka memukul?
8). Apakah guru suka memberi pujian terhadap anak yang berhasil ? dan
sebagainya,

C. BERBAGAI CARA PEMBINAAN PERILAKU (PENANAMAN
NILAI-NILAI AGAMA DAN MORAL) DI TAMAN KANAKKANAK
1. Cara Penanaman Nilai-nilai Agama
a. Mengenalkan Tuhan
Tuhan bagi anak-anak adalah sesuatu yang asing dan abstrak, sementara
anak-anak pun menggambarkan Tuhan dalam wujud kongkrit. Guru tidak
bisa memaksa anak untuk mengenal-Nya secara abstrak. Oleh karena itu ada
beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengenalkan Tuhan kepada anak,
diantaranya:
1). Bermain, bernyanyi, deklamasi, membaca puisi, dan permainan lain yang
didalamnya memuat isi pesan adanya tuhan sebagai pencipta dengan
sifat-sifat-Nya yang terpuji.
2). Karya wisata atau tadabur alam untuk mengenalkan keindahan alam
ciptaan Tuhan. Guru menjelaskan dan bertanya jawab mengenai semua
ciptaan Tuhan dalam kegiatan karya wisata itu
3). Bercerita tentang sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang.
4). Teladan. Guru berdzikir dengan menyebut nama Tuhan dalam setiap
kesempatan seperti membaca bismillah pada saat akan memulai kegiatan,
membaca hamdallah pada saat mengakhiri kegiatan, beristighfar pada saat
lupa dan yang lainnya.
5). Pembiasaan yang diterapkan pada anak pada setiap kegiatan berdo’a atau
berdzikir sebelum dan sesudah memulai kegiatan.
6). Memberikan anjuran kepada anak untuk selalu bersyukur dan berterima
kasih kepada Tuhan pada saat dianugerahi kenikmatan dan bersabar pada
saat ditimpa musibah.
7). Bermain peran dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk
memerankan sebagai tokoh orang yang soleh dan lain sebagainya.
b. Mengenalkan Ibadah kepada Allah SWT
Mengenalkan ibadah kepada Allah SWT dimulai dengan
mengenalkan kebersihan, baik dari kotoran maupun jenis-jenis najis serta
cara-cara membersihkannya. Setelah itu perlu latihan-latihan atau
pembiasaan agar anak selalu menjaga dan memelihara kebersihan, baik
anggota badan, pakaian, maupun lingkungan.

Gambar 7
Belajar Manasik Haji sebagai Metode
Untuk Mengenalkan Ibadah kepada Allah SWT

1). Melatih kemampuan berfikir anak-anak dengan hafalan surat-surat
pendek, doa-doa. dzikir, membaca Al Qur’an, hafalan bacaan shalat wajib
dengan diberi contoh oleh guru.
2). Menjelaskan tempat, waktu, dan kesempatan untuk berdo’a dan berdzikir,
serta waktu-waktu sholat, dilanjutkan dengan tanya jawab.
3). Membiasakan berdo’a dan berdzikir pada setiap kegiatan berlangsung di
TK, dengan dibimbing oleh guru.
4). Mengajarkan cara berwudhu atau tayamum dengan metode demonstrasi
secara berulang-ulang.
5). Mengajarkan cara-cara dan gerakan-gerakan shalat berikut bacaannya
dengan demonstrasi, dan kemudian diikuti oleh anak-anak secara
berulang-ulang.
6). Mengenalkan pengertian zakat secara sederhana, orang-orang yang wajib
zakat, dan penerima zakat (tanya jawab atau penjelasan-penjelasan)
7). Mengenalkan ibadah shaum secara sederhana berikut ketentuanketentuannya melalui penjelasan berulang-ulang dan tanya jawab)
8). Mengenalkan ibadah haji berikut cara-caranya (penjelasan, latihan )
c. Menanamkan Akhlak yang Baik
Program pengembangan nilai keagaaman yang berhubungan dengan
pananaman nilai akhlak akan berhasil baik jika guru memiliki kepribadian
atau akhlak yang baik, memiliki sifat-sifat yang terpuji, mengerti psikologi

anak, menguasai ilmu mendidik, menguasai materi, mencintai anak-anak dan
disenangi oleh mereka, dan lain-lain.

Gambar 8
Saling Membantu Antar Teman Penting
Dikembangkan Sejak Usia Dini

Adapun cara-cara menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak
diantaranya:
1). Membiasakan anak-anak untuk berdo’a sebelum dan sesudah
melaksanakan kegiatan.
2). Membiasakan anak untuk mengucapkan salam setiap berjumpa dengan
guru, dengan teman-temannya, dengan orang lain sesama muslim
terutama dengan orangtuanya,setiap masuk dan keluar kelas atau rumah.
3). Membiasakan menjawab salam dari orang lain.
4). Membiasakan untuk hidup saling tolong-menolong diantara sesama
teman.
5). Membiasakan anak untuk hidup membantu dan bergotong-royong
bersama teman-teman.
6). Membiasakan anak untuk hidup selalu menjaga kebersihan.
7). Membiasakan untuk berbicara pelan, lembut, baik, sopan, dan jujur.
8). Membiasakan anak untuk menghormati dan menghargai serta mentaati
perintah guru dan orang tua.

9). Membiasakan anak untuk menggunakan tangan kanannya ketika:
memberi atau menyerahkan sesuatu dan menerima sesuatu, ketika
makan dan minum; dan kegiatan lain yang menggunakan tangan, selain
membauang dan membersihkan kotoran.
10). Membiasakan anak untuk tidak bersuara keras terutama di depan guru
dan orang tua.
11). Membiasakan anak untuk tidak memotong pembicaraan orang lain.
12). Membiasakan anak untuk tidak mengganggu waktu istirahat orang lain.
13). Membiasakan anak tidak keluar kelas atau rumah tanpa izin.
14). Membiasakan anak untuk mengucapkan terima kasih ketika menerima
kebaikan orang lain.

2. Cara Penanaman Nilai Moral pada Anak
Ada beberapa cara atau teknik yang dapat dikembangkan oleh guru
dalam berkomunikasi dan interaksi dengan anak-anak dalam rangka
menanamkan nilai moral pada anak. Cara-cara tersebut antara lain:
a. Membiarkan
Cara membiarkan yang dilakukan guru terhadap mengandung arti
menerima perbuatan anak-anak yang tidak berbahaya dan tidak merusak.
Beberapa contoh perilaku anak yang mesti dibiarkan tetapi harus dalam
pengawasan antara lain menjerit dan berteriak pada saat aktif bermain,
bermain pasir atau membuat gundukan tanah.
Membiarkan tingkah laku tersebut bukanlah berarti menyetujui atau
mengharapkannya untuk terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
Bukan pula membiarkan ini sebagai pemberian kesempatan atau ijin kepada
anak-anak untuk melakukan apa saja yang dikehendaki mereka tanpa
memperrdulikan hak-hak orang lain. Tujuan cara ini adalah untuk memberi
kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi terhadap nilai-nilai sosial
sebagai akibat dari tingkah lakunya baik secara individu maupun kelompok.
Anak dapat merasakan akibat-akibat dari tingkah lakunya sendiri maupun
terhadap orang lain.
b. Tidak menghiraukan
Dalam rangka pembentukan moral pada anak, maka guru perlu
mengembangkan teknik “tidak hirau” atas tingkah laku anak yang kelihatan
tidak normal atau tidak pantas seperti merengek-rengek, marah dan
menangis, menjerit-jerit, berteriak, dengan sengaja “tidak memberikan
perhatian” dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Tentu saja teknik tidak

hirau ini didasarkan kepada pemahaman guru tentang motif yang mendasari
tingkah laku anak tersebut.
Teknik tidak hirau ini dimaksudkan agar anak menghentikan tingkah
lakunya yang negatif, memberi isyarat kepada anak bahwa motif dari tingkah
lakunya tidak diperkenankan atau tidak disetujui oleh guru atau diangggap
tidak boleh oleh lingkungannya.
c. Memberikan contoh (modelling)
Perilaku guru, orang tua dan lingkungan anak adalah contoh yang
paling efektif bagi pembentukan perilaku moral anak. Jika guru sering
marah-marah maka perilaku tersebut sangat mudah ditiru oleh anak. Dalam
hal ini guru harus menjadi model terbaik bagi anak-anak dalam
melaksanakan nilai-nilai moral yang diharapkan.
d. Mengalihkan arah (redirecting)
Mengalihkan arah adalah salah satu teknik yang penting dalam
pembimbingan dan pembelajaran moral anak. Ada beberapa cara yang
digunakan dalam teknik pengalihan arah ini yaitu:
− Mengarahkan kegiatan dan perilaku anak kepada kegiatan lain sebagai
pengganti dari kegiatan semula. Misalnya anak aktif dalam kegiatan
mencorat-coret dinding kelas dengan kapur. Kemudian guru memberikan
pensil dan selembar kertas dan meminta anak untuk mencorat-coret atau
menggambar di kertas kosong tersebut.
− Mengalihkan perhatian dari suatu obyek atau jenis tingkah laku yang
tidak disenangi kepada jenis perilaku yang lebih sesuai dengan kehendak
masyarakat. Misalnya bila dalam suatu kelompok bermain, anak-anak
mulai terlibat anak-anak sudah mulai terlibat dalam kegiatan saling
mengejek, memaki dan menjurus kepada pertengkaran maka guru harus
segera melakukan pengalihan arah, misalnya dengan meminta anak-anak
untuk duduk di lantai, karena ada permainan menarik yang akan
diberikan. Pengalihan ini dimaksudkan untuk mencairkan ketegangan
sehingga emosi yang mulai meluap dan konflik diantara anak-anak dapat
dikendalikan.
e. Memuji
Memuji anak berarti guru menunjukkan nilai dari sifat-sifat perilaku
moral yang mereka tampilkan. Pemberian penghargaan melalui pujian secara
psikologis mempunyai arti penguatan (reinforcement) terhadap perilaku anak
yang diharapkan. Pujian merupakan tanda kepada anak dan umpan balik yang
objektif yang mensahkan dan mengembangkan harga atau nilai dari tindakantindakan anak.

Ada dua cara untuk mengungkapkan pujian, yaitu verbal dan non
verbal. Pujian verbal dilakukan melalui lisan atau ucapan kepada anak.
Sedangkan ucapan non verbal dapat berupa bahasa isyarat dalam bentuk
anggukan, gelengan kepala, ekspresi muka, isyarat mata, mulut, tangan atau
kaki. Sebagai contoh jika anak dapat menyanyi dengan baik, maka pujian non
verbal bisa dalam bentuk anggukan, tepuk tangan dan mengacungkan jempol
tangan.
Bentuk pujian yang diberikan kepada perilaku anak sebaiknya yang
bersifat deskriptif dan buka pujian evaluatif. Contoh pujian deskriptif,
“warna-warna dalam lukisanmu demikian hidup dan cemerlang”. Adapun
pujian yang bersifat evaluatif contohnya, “gambarmu indah sekali”.
f. Mengajak (Persuading)
Persuasi atau ajakan adalah suatu cara mempengaruhi anak untuk
melakukan suatu dengan cara membangkitkan perasaan, emosi, dan dorongan
cita-cita mereka, juga intelektualitas atau pemikiran mereka. Keikutsertaan
anak terhadap persuasi itu haruslah sukarela, berdasarkan pertimbangan
mereka bahwa tingkahlaku tertentu dengan sendirinya memperbaiki keadaan
mereka.
Beberapa strategi untuk melakukan persuasi atau pengajakan kepada
anak sebagai berikut.
1) Dengan cara menghimbau
Cara efektif untuk membuat seorang anak melakukan sesuatu adalah
dengan menunjukkan segi-segi positif dari perbuatan itu. Sebagai contoh,
“Tugas dan pekerjaan ini menyenangkan dan mudah dilaksanakan”.
2) Menguraikan dengan cara mengesankan (dramatisasi)
Dengan mengatakan satu kebenaran pada anak, biasanya tidaklah
cukup.Untuk itu perlu ada cara-cara yang lebih efektif untuk dapat
merangsang perasaan dan emosi seorang anak dalam hubungan dengan
suatu perbuatan. Misalnya agar anak tidak suka bertengkar maka dapat
digantungkan peringatan di kelas: “Tegakkanlah perdamaian di kelas ini”.
3) Menggunakan waktu makan untuk mengatakan sesuatu
Untuk menyelesaikan suatu tugas, maka anak dapat diajak untuk
merampungkan kegiatannya. Orangtua dapat menggunakan waktu makan
untuk mengatakan sesuatu pada anak, agar dapat melakukan atau
menyelesaikan sesuatu tugas pada waktu anak sedang makan.
Umpamanya: “Nanti, sesudah makan, selesaikan pekerjaan rumahmu”,
atau “Tiap pagi sesudah bangun, kamu harus membersihkan kamarmu”.
g. Menantang (challengging)
Menantang adalah suatu teknik yang sangat penting dalam menguji
kemampuan, posisi, kecermatan, dan tanggung jawab anak. Teknik ini

mendorong anak untuk melakukan suatu tugas yang anda kehendaki atau agar
anak melakukan usahanya yang terbaik.
Tantangan bagi anak adalah peristiwa psikologis yang amat penting.
Dengan memberikan latihan-latihan yang bersifat menantang akan
mengembangkan kemampuan anak untuk menilai, membandingkan,
membedakan, dan memilih mana suatu tindakan yang diperbolehkan oleh
aturan dalam keluarga dan lingkungan, dan mana yang tidak diperbolehkan.
Kemampuan membandingkan, membedakan, merupakan unsur
penting yang menjadi landasan bagi seseorang untuk melakukan pilihan atas
suatu tindakan, mana yang boleh dan mana yang tidak.***

RANGKUMAN


Penanaman nilai agama, moral dalam program pendidikan TK
dimasukkan dalam bidang pembentukan perilaku yang dilakukan secara
terus menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak di TK.



Tujuan penanaman nilai-nilai/ pembentukan perilaku adalah
mempersiapkan anak sedini mungkin mengembangkan sikap dan perilaku
yang didasari oleh nilai agama dan moral sehingga dapat hidup sesuai
dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat.



Pembentukan perilaku ini berfungsi untuk mencapai beberapa hal:
− Menanamkan pembiasaan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai
agama dan moral sehingga anak dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai
yang dijunjung oleh masyarakat
− Membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan
mandiri
− Menanamkan budi pekerti yang baik
− Melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik
dan yang tidak baik sehingga dengan sadar berusaha menghindarkan
diri dari perbuatan tercela
− Sebagai wahana untuk terciptanya situasi belajar anak yang
berlangsung tertib, aktif, dan penuh perhatian
− Melatih anak didik untuk mencintai lingkungan yang bersih dan sehat
− Menanamkan kebiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari (budaya
bersih, tertib, dan kerjasama)



Pelaksanaan kegiatan program pembentukan perilaku dapat dilakukan
melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan dengan teladan atau
contoh, dan kegiatan yang direncanakan (terprogram)



Cara penanaman nilai agama pada anak meliputi mengenalkan tuhan,
mengenalkan ibadah kepada Allah SWT, dan menanamkan akhlak yang
baik.



Penanaman moral pada anak TK dapat dilaksanak melalui cara-cara yaitu:
membiarkan, tidak menghiraukan, memberikan contoh, mengalihkan
arah, memuji, mengajak, dan menantang.
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