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  Abstract 

This study aims to describe the development of independence of children aged 5-6 years in kindergarten 

Negeri 3 Kendari. The research method used is descriptive qualitative. Data collected through interviews, 

observation, and documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman model. Data 

analysis is used with triangulation techniques through several processes, namely data collection, data 

reduction, data presentation, conclusion / verification. The results showed that the development of 

independence refers to the curriculum and the learning methods used by the teacher in the development of 

independence are habituation, conversing, question and answer, playing and assignment, but in planning 

it is not clearly described the development of children's independence. 

Keywoard : the development of early childhood independence.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan kemandirian anak usia 5-6 tahun di 

Taman Kanak-kanak Negeri 3 Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan 

menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data digunakan dengan teknik triangulasi melalui 

beberapa proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan / 

verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kemandirian mengacu pada kurikulum 

dan metode pembelajaran yang digunakan guru dalam pengembangan kemandirian adalah pembiasaan, 

bercakap-cakap, tanya jawab, bermain dan penugasan, namun dalam perencanaan tidak dijelaskan 

secara jelas perkembangan anak.  

kata kunci: pengembangan, kemandirian anak usia dini 
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PENDAHULUAN 

 Latar belakang  

Pemerintah pusat dan daerah mengambil 

kebijakan secara tegas bahwa sekolah 

diliburkan. Hal ini seperti negara-negara lain 

yang sudah terlebih dahulu terkena dampak 

corona. dengan meniadakan seluruh aktivitas 

pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga 

terkait harus menghadirkan alternatif sebagai 

proses pendidikan bagi peserta didik maupun 

mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan proses 

pendidikan pada lembaga pendidikan. 

Diharapkan seluruh lembaga pendidikan tidak 

melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Hal itu 

dapat meminimalisir penyebaran penyakit 

Covid-19 ini. Hal serupa juga sudah dilakukan 

sudah dilakukan beberapa negara yang terpapar 

penyakit Covid-19 ini. Kebijakan lock down 

atau karantina dilakukan sebagai upaya 

mengurangi interaksi banyak orang yang dapat 

memberi akses pada penyebaran virus corona 

(Yurianto, Ahmad, 2020). 

pada masa pandemi salah satu dampak 

negatif belajar dalam rumah  Manja atau Tidak 

mandiri pada anak sangatlah besar tatkala orang 

tua kurang kreatif dan inovatif dalam mengatur 

pola asuh anak. Salah satunya yaitu sikap 

kemandirian anak. Banyak orang tua wali TK  

ini cenderung memenuhi semua keinginan anak 

dan anak menjadi pasif. Sejak di terapkan stay at 

home banyak anak- yang terbiasa tidak 

melakukan apa-apa sendiri, semuanya dilakukan 

orang tuanya dengan dalih kasih sayang orang 

tua pada anak,hal ini akan menjadi anak tidak 

mandiri. Ketidak mandirian otomatis berdampak 

pada masa depannya. Ketidak mandirian anak 

terlihat saat anak ketika akan makan, anak 

memilih disuapi ibu karena ia merasa ada orang 

tua disampingnya. Begitu pula dengan 

kemandirian lainnya memaki baju, padahal 

ketika hari-hari di sekolah guru selalu 

mengajarkan pada anak didiknya untuk 

melakukan hal-hal sederhana secara mandiri 

mulai memakai baju atau celana sendiri, 

membiasakan makan sendiri dan membereskan 

tempat main sendiri ketika sudah selesai 

bermain, mengerjakan tugas sekolah sendiri 

orang tua membantu. Dan setelah peneliti 

mewawancarai orang tua ternyata aspek 

pengetahuan orang tualah yang menjadi faktor 

penentu kemandirian anak. 

Pendidikan anak usia dini merupakan 

jenjang pendidikan yang penting khususnya bagi 

tumbuh kembang anak. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 

menyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini  

(PAUD) adalah suatu 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”. 

Hal hal yang perlu di perhatikan orang tua dalam 

mengajarkan kemandirian pada anak :  

 



1. level kemampuan  

Orang tua harus lebih tahu terlebih dahulu anak 

sudah mencapai level yang mana, karena 

kemandirian adalah bukan hanya melakukan 

semuanya semuanya sendiri. Tapi sampai mana 

anak bisa melakukan sendiri dan dimana anak 

membutuhkan bantuan.  

Kemampuan anak :  

- Perkembangan Umur 2-3 tahun; 

biasanya sebagian besar masih perlu 

dibantu dan masih belum paham apa 

saja yang akan dilakukan 

- Perkembangan Umur 2-3 tahun; 

biasanya sebagian besar masih perlu 

dibantu dan masih belum paham apa 

saja yang akan dilakukan. 

- Umur 4 tahun; biasanya anak sudah 

paham apa-apa saja yang bisa dilakukan 

sendiri. Hanya dia peru diingatkan. Jadi 

tugas orangtua disini adalah 

mengingatkan anak, misalnya mencuci 

tangan terlebih dahulu sebelum makan 

atau meletakkan baju kotor di tempat 

cucian. 

- Umur 5 tahun; biasanya anak sudah bisa 

melakukan sendiri dan juga sudah bisa 

dilepas. Tugas orangtua hanya 

memantau kalau sewaktu-waktu anak 

lupa. 

2. memberikan instruksi yang jelas  

- Memberi intruksi satu persatu 

- Memberi contoh  

- Membantu aktivitas yang di lakukan  anak 

3. memberi dukungan dan pujian  

memberikan dukungan serta pujian yang spesifik 

pada tingkah laku anak, ketika dia selesai 

melakukan suatu hal. Misalnya anak sudah 

berhasil meletakkan piring ditempat cucian 

piring setelah makan, mengerjakan tugas sendiri, 

dapat memilih warna, mewarnai sendiri. 

Wiyani (2012: 89) menegaskan bahwa 

kemandirian pada anak usia dini ditunjukkan 

dengan kemampuan anak yang sesuai dengan 

tugas perkembangannya. Tugas perkembangan 

tersebut antara lain belajar berjalan, belajar 

makan, berlatih berbicara, koordinasi tubuh, 

kontak perasaan dengan lingkungan, 

pembentukan pengertian, dan belajar moral. 

Apabila anak usia dini telah mampu melakukan 

tugas perkembangannya, maka anak telah 

memenuhi syarat kemandirian. Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian penting diajarkan pada anak sejak 

usia dini karena sangat dibutuhkan bagi anak 

agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa 

atau dengan bantuan seperlunya dari orang lain, 

anak dapat percaya diri, anak mampu 

mengambil keputusan, serta anak tidak 

bergantung pada orang lain atau manja. 

 Menurut Yamin & Sabri (2013: 75-77) ada 

beberapa hal yang menjadi perhatian dalam 

menanamkan kemandirian pada anak sejak dini 

sebagai berikut:  

1. Kepercayaan Suasana sekolah yang terasa 

asing dan berat bagi anak-anak karena harapan 

orangtua dan guru menjadi anak yang baik, 

maka perlu ditanamkan rasa percaya diri dalam 

diri anak-anak dengan memberikan kepercayaan 



untuk melakukan sesuatu yang mampu 

dilakukan sendiri.  

2. Kebiasaan Dengan memberikan kebiasaan 

yang baik kepada anak sesuai dengan usia dan 

tingkat perkembangannya, misalnya membuang 

sampah pada tempatnya, melayani dirinya 

sendiri, memcuci tangan, meletakkan alat 

permainan pada tempatnya, dll.  

3. Komunikasi Komunikasi merupakan hal 

penting dalam menjelaskan tentang kemandirian 

kepada anak dengan bahasa yang mudah 

dipahami.  

4. Disiplin Kemandirian erat kaitannya dengan 

disiplin yang merupakan proses yang dilakukan 

oleh pengawasan dan bimbingan orang tua dan 

guru yang konsisten.  

Masrun dkk, membagi kemandirian ke dalam 

lima komponen yaitu sebagai berikut:  

(1) Bebas, artinya bertindak atas kehendaknya 

sendiri bukan karena orang lain dan tidak 

tergantung pada orang lain.  

(2) Progresif, artinya berusaha untuk mengejar 

prestasi, tekun dan terencana dalam 

mewujudkan harapannya.  

(3) Inisiatif, artinya mampu berpikir dan 

bertindak secara original, kreatif dan penuh 

inisiatif.  

(4) Terkendali dari dalam, artinya mampu 

mengatasi masalah yang dihadapi, mampu 

mengendalikan tindakannya serta mampu 

mempengaruhi lingkungan atas usahanya 

sendiri.  

(5) Kemantapan diri (harga diri dan percaya 

diri), artinya mempunyai rasa percaya terhadap 

kemampuan diri sendiri, menerima dirinya dan 

memperoleh kepuasan dari usahanya. 

Menurut Santrock faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemandirian dan membentuk 

kemandirian adalah:  

(1) Lingkungan. Lingkungan keluarga (internal) 

dan masyarakat (eksternal) akan membentuk 

kepribadian seseorang termasuk kemandirian  

(2) Pola Asuh. Peran dan pola asuh orang tua 

sangat berpengaruh dalam penanaman nilai-nilai 

kemandirian seorang anak  

(3) Pendidikan. Pendidikan memiliki sumbangan 

yang berarti dalam perkembangan terbentuknya 

kemandirian pada diri seseorang yakni : 

 (1) Interaksi social. Interaksi sosial melatih 

anak menyesuaikan diri dan bertanggungjawab 

atas apa yang dilakukan sehingga diharapkan 

anak mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi 

 (2) Intelegensi. Intelegensi merupakan faktor 

penting yang berpengaruh terhadap proses 

penentuan sikap, pengambilan keputusan, 

penyelesaian masalah serta penyesuaian diri 

Hasan Basri berpendapat bahwa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi pembentukkan 

kemandirian anak adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan di TK Negeri   Kendari, diperoleh 

informasi bahwa pengelolaan kegiatan 

pembelajaran dirumah adalah kegiatan 

pembelajaran yang memperhatikan bukan hanya 

potensi anak tetapi juga aktifitas-aktifitas yang 

biasa nya dilakukan anak selama dirumah, guru-

guru dalam melaksanakan kegiatan 



pembelajaran selama masa pandemik ini adalah 

dengan cara membuat kegiatan pembelajaran 

yang nanti nya orang tua anak yang akan 

mengambil kegiatan pembelajaran di sekolah, 

namun dalam proses pembelajaran tersebut 

masih terdapat orang tua dan  anak yang kurang 

memahami kegiatan pembelajaran untuk 

pengembangan kemandirian anak dimasa 

pandemi sekarang anak di tuntut harus belajar 

dalam rumah dengan media kegiatan belajar 

yang telah di buat sesuai dengan RPPH untuk 

mengembangkan 6 aspek anak dalam legiatan 

belajar, rasionalisasi kegiatan dengan 

mengunakan media mengikuti RPPH contoh 

tema kebutuhan subtema makanan/minuman 

dengan mengembangkan 6 aspek seperti 

mengunakan teknik mozaik dengan kulit telur 

dan mewarnai sendiri dengan bimbingan orang 

tua untuk melihat perkembangan kemandirian 

anak dengan metode pembiasaan. Tujuan 

penelitian ini untuk memdeskripsikan 

pengembangan kemandirian dengan metode 

pembiasaan pada masa pandemi. 

Kajian literatur 

Mulyasa (2012 : 16) bahwa setiap anak usia dini 

merupakan anak yang sedang dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat 

pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan 

perkembangan. Anak usia dini memiliki rentang 

usia yang sangat berharga di bandingkan usia-

usia selanjutnya karena perkembangan 

kecerdasannya sangat luar biasa aspek dalam 

rentang kehidupan manusia. 

Yaswinda (2013:15). Kemandirian adalah nilai 

inti dari pendidikan kemandirian akan 

melahirkan anak untuk memiliki rasa percaya 

diri dan motivasi instrinsik yang tinggi, serta 

kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa 

yang di lakukan dalam pengembangan tanpa 

membebani orang lain. Pengembangan 

kemandirian anak oleh guru dapat dilakukan 

dengan pembiasaan. 

Menurut Mulyasa (2012: 165-169) pembiasaan 

merupakan sesuatu yang di lakukan secara 

sengaja dan berulang-ulang agar pembiasaan 

itu dapat menjadi kebiasaan. Pembinaan dalam 

pendidikan hendaknya di mulai sedini mungkin. 

Pembentukkan kemandirian, di perlukan 

dorongan dan ransangan yang di lakukan secara 

berulang-ulang supaya rasa tangung jawab anak 

tersalurkan.  

Menurut Yamin (2013:79) seorang guru harus 

mampu dalam menciptakan suasana belajar, dan 

trampil menyusun strategi pembelajaran serta 

bisa mengarahkan pembelajaran pengembangan 

kemandirian baik dalam kelas maupun di luar 

kelas guru harus memberikan contoh yang 

kongkrit dalam semua hal yang di ajarkan agar 

anak dapat bekerja sama dan saling 

berkompetisi.  

Sementara itu menurut Wiyani (2013: 

89) berikut ini peranan yang harus di miliki guru 

dalam membentuk pengembangan kemandirian 

anak: (1) mengajarkan suatu hal yang positif 

pada anak; (2) Mendidik anak usia dini untuk 

terbiasa rapi; (3) dapat membentuk kemandirian 

anak melalui permainan; (4) Memberikan anak 

kesempatan memilih sesuai dengan ke 



inginannya; (5) anak di biasakan berprilaku 

sesuai aturan dan tata tertib; (6) memberikan 

motivasi pada anak agar tidak bermalasmalasan. 

Metode dalam pembelajaran sangat diperlukan 

untuk mencapai suatu tujuan yang di ingin di 

capai, karena metode adalah cara atau yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran.  

Pendapat Daryanto (2013:1) dalam 

pembentukan dan pemantapan informasi 

terhadap suatu penyajian bahan ajar di perlukan 

metode pembelajaran. 

Sedangakan menurut Ramayulis (2013:191) 

mengatakan bahwa metode pembelajaran 

merupakan prosedur kerja bersistem yang 

bertujuan agar pelaksanaa pembelajaran serta 

untuk tercapainya suatu tujuan yang efektif dan 

efisien.  

Pengembangan kemandirian anak oleh 

guru dapat dilakukan dengan pembiasaan. 

Menurut Mulyasa (2012: 165-169) pembiasaan 

merupakan sesuatu yang di lakukan secara 

sengaja dan berulang-ulang agar pembiasaan itu 

dapat menjadi kebiasaan. Pembinaan dalam 

pendidikan hendaknya di mulai sedini mungkin. 

Pembentukkan kemandirian, di perlukan 

dorongan dan ransangan yang di lakukan secara 

berulang-ulang supaya rasa tangung jawab anak 

tersalurkan. 

METODE PENELITIAN  

Ruang lingkup 

Berdasarkan permasalahan dari tujuan 

penelitian yang dirumuskan peneliti, maka 

metode penelitian ini yaitu deskriptif melalui 

pendekatan kualitatif. Kualitatif menurut 

Moleong (2012:6), adalah bertujuan 

untuk memahami berbagai macam fenomena 

yang di alami dari beberapa subjek penelitian 

seperti, prilaku, motivasi, tindakan, persepsi, dan 

lain lain melalui holistik, pada deskriptif melalui 

bentuk bahasa dan konteks yang mngunakan 

metode alamiah. Dalam penelitian ini peneliti 

ingin menemukan informasi yang dapat 

mendukung penelitian ini. Untuk mengetahui 

lebih jauh lagi dan menjabarkan bagaimana 

proses pengembangan kemandirian anak dini 

dengan metode pembiasaan. 

maka peneliti menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Data yang di kumpulkan dari 

penelitian ini tidak berbentuk angka melainkan 

kata-kata yang medeskripsikan apada adanya. 

Penelitian ini dilakukan di TK negeri 3 kendari. 

Subjek dari penelitian ini ialah informasi yang 

bisa berkonstribusi dalam memberikan informasi 

tentang masalah yang di teliti di TK negeri 3 

kendari adalah siswa kelas B2 dalam rentang 

usia 5-6 tahun berjumlah 21 murid. 

Objek penelitian adalah hal yang menjadi 

sasaran penelitian menurut Supranto (2000; 21) 

objek penelitian adalah himpunan elemen yang 

dapat berupa orang, untuk mendapatkan data 

secara lebih terarah, dan yang menjadi objek 

penelitian adalah orang tua dan anak. 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah:  
1. Data primer  

Didapatkan melalui kata dan tindakan yang 

diperoleh peneliti dengan melakukan 



pengamatan dan wawancara terhadap pihak-

pihak terkait yang meliputi guru, staff, dan 

kepala sekolah.  

2. Data Sekunder  

Meliputi dokumen-dokumen yang berupa 

program sekolah, rencana pembelajaran, data 

siswa, fasilitas, foto, serta penilaian atau 

evaluasi yang kesemuanya berkaitan dengan 

metode pembiasaan dalam pengembangan 

kemandirian anak di TK 

 

Rancangan kegiatan  

1. rencana pembelajaran dengan RPPM menjadi 

perencanaan yang sangat penting karna sangat 

berpengaruh pada rencana kegiatan lainnya. 

2. membuat rancangan kegiatan RPPH  yang 

disesuaikan berdasarkan kurikulum, guru 

membuat rencana kegiatan sesuai tema dan 

subtema yang telah di muat dalam RPPM untuk 

mengembangkan 6 aspek dan melihat 

pengembangan kemandirian anak melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

3. membuat media yang di gunakan untuk 

pengembangan kemandirian anak sesuai dengan 

RPPH. 

Alat dan bahan  

-RPPH 

-media  

 - lem, pensil warna, gambar, stik,kertas. 

 

Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

yaitu sebagai berikut:  

(1) observasi, observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan yaitu 

tentang perkembangan kemandirian anak 

dan proses pemberian kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru pada anak 

 (2) wawancara di gunakan untuk 

mengumpulkan data yang dapat mendukung data 

yang dikumpulkan melalui observasi.  

(3) dokumentasi, digunakan untuk mengali 

berbagai data yang berkaitan dengan 

pengembangan kemandirian anak.  

Instrumen penelitian merupakan rambu-rambu 

yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

data. Sanjaya (2011: 84) mempertegas bahwa 

instrumen penelitian adalah alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. Pada 

penelitian ini, peneliti sebagai  instrumen 

penelitian mengambil data menggunakan 

pedoman wawancara, pedoman observasi, dan 

dan pedoman dokumentasi yang sewaktu-waktu 

dapat berubah di lapangan. 

. 

Teknik analisis data  

Saat berada di lapangan peneliti melakukan 

analisis data, peneliti mengunakan model 

interaktif Miles dan Huberman. Menurut 

Milesdan Huberman dalam Sugiono (2012 : 

337) menjelaskan tetang teknik menganalisis 

data di mulai dari pengumplan data, penyajian 

data, reduksi data dan menarik kesimpulan, di 

lakukan dalam bentuk interaksi dengan 

pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. 

Analisis data memiliki empat alur sebagai 



berikut : pengumpulan data, penyajian data 

reduksi dan data kesimpulan 

Miles dan Huberman, Sugiyono 2008 yang 

terdiri dari komponen-komponen yang saling 

berinteraksi yaitu :  

1. Pengumpulan data 

Pada bagian ini penulis melakukan observasi 

dan pengumpulan data melalui pedoman 

wawancara serta dokumentasi informan yang 

berhubungan dengan tujuan penelitian di TK 

Negeri 3 Kendari  

2. Reduksi data 

Pada bagian ini, penulis melakukan proses 

pemilihan, penyederhanaan klasifikasi data dari 

hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan 

data dilapangan. Reduksi dilakukan secara 

bertahap dengan cara membuat ringkasan untuk 

menggali informasi dalam pedoman wawancara 

dan observasi. 

3. Penyajian data  

Pada bagian ini, penulis melakukan penyusunan 

informasi dari para informan menjadi peryataan 

yang berhubungan dengan tujuan penelitian 

yang akan disajikan dalam bentuk teks yang 

pada mulanya terpencar dan terpisah 

diklasifikasikan melalui pokok-pokok 

permasalahan. 

4. Menarik kesimpulan  

Pada bagian ini, penulis melakukan perbaikan 

data dari informan untuk tujuan penyajian data 

yang dilakukan pada tahap sebelumnya selaras 

dengan logika pemikiran induktif dengan hal-hal 

yang khusus sampai kepada rumusan 

kesimpulan yang sifatnya umum. Miles dan 

Huberman (1997). 

 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Dengan triangulasi teknik, peneliti melakukan 

pengecekan hasil penelitian dengan teknik 

pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan dari masing-masing sumber atau 

informan penelitian sebagai pembanding untuk 

mengecek kebenaran informasi yang diperoleh. 

Definisi oprasional  

Kemandirian adalah nilai inti dari 

pendidikan kemandirian akan melahirkan anak 

untuk memiliki rasa percaya diri dan motivasi 

instrinsik yang tinggi, serta kemampuan untuk 

bertanggung jawab atas apa yang di lakukan 

dalam pengembangan tanpa membebani orang 

lain. Pengembangan kemandirian anak oleh guru 

dapat dilakukan dengan pembiasaan. 

Pembiasaan merupakan sesuatu yang di 

lakukan secara sengaja dan berulang-ulang agar 

pembiasaan itu dapat menjadi kebiasaan. 

Pembinaan dalam pendidikan hendaknya di 

mulai sedini mungkin. Pembentukkan 

kemandirian, di perlukan dorongan dan 

ransangan yang di lakukan secara berulang-

ulang supaya rasa tangung jawab anak 

tersalurkan. 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN  

HASIL  

 

Penelitian ini dilaksanakan di TK negeri 

3 kendari. penelitian yang peneliti lakukan ini 

memiliki tujuan untuk mendeskripsikan 

pengembangan kemandirian anak metode 

pembiasaan usia 5-6 tahun di TK negeri 3 

kendari Akan di bahas berdasarkan hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi tentang 

Pengembangan Kemandirian Anak Usia 5-6 

Tahun. 

Berdasarkan hasil analisis dokumen RPPH, 

dalam proses pembelajaran guru menyusun 

perencanaan pembelajaran yang akan di lakukan 

guru pada pengembangan kemandirian anak. 

Perencanaan pembelajaran disesuaikan 

berdasarkan kurikulum yang telah ada 

selanjutnya guru menyusun RPPH berdasarkan 

kegiatan yang sesuai dengan tema dan subtema 

yang akan disampaikan melalui RPPH. 

Dalam RPPH di temukan indikator indikator 

yang penting. RPPH di buat berdasarkan dari 

Program Tahunan, Semester, Dan Rencana 

Pelaksanan Pembelajaran Mingguan (RPPM). 

Indikator yang terdapat di dalam RPPH di TK 

negeri 3 kendari Harapan yaitu identitas 

program, materi pembelajaran, terdapat alat dan 

bahan, dalam RPPH terdapat indikator utama 

yaitu kegiatan awal, inti dan penutup. Dari lima 

komponen tersebut komponen identitas program 

dan indikator RPPH telah memenuhi standar 

perencanaan pembelajaran. Pada kegiatan awal 

dan inti masih terdapat dalam kategori standar, 

namun kegiatan penutup sudah baik. Serta dalam 

RPPH tidak di cantumkan tujuan pembelajaran. 

penembangan kemandirian di jadikan kegiatan 

rutinitas yang di lakukan dengan pembiasaan 

dan berulang setiap harinya, indikator alat dan 

bahan adalah pelengkap pada proses belajar 

mengajar yang di sesuaikan dengan tema dan 

subtema. Pada indikator utama terdapat kegiatan 

awal, inti, recalling dan penutup. 

 

Pelaksanaan Pembelajaran Pengembangan 

Kemandirian yang Dilakukan Guru 

Pelaksanaan pembelajaran pengembangan 

kemandirian anak oleh guru ialah di mulai dari 

awal kegiatan hingga akhir kegiatan, pada 

kegiatan awal guru melakukan tanya jawab dan 

memberikan apersepsi pada anak berdasarkan 

rencana kegiatan pembelajaran yang di 

rencanakan, guru mengajarkan anak belajar 

sambil bermain menggunakan sarana dan 

prasarana yang telah ada di sekolah. Metode 

dalam pengembangan kemnadirian mengunakan 

beberapa metode yang sesuai yaitu metode 

bercakap-cakap, tanya jawab, bermain, 

pemberian tugas dan pembiasaan. Metode 

pembiasaan di lakukan dengan berulang-ulang 

pada peserta didik, metode ini di lakukan pada 

saat pembelajaran berlangsung pada masa 

pandemic guru hanya ,membuat media untuk 

merangsang 6 aspek selanjutnya di serahkan 

pada orang tua jadi dalam pengembangan 

kemandirian anak di bimbing oleh orang tua 

dalam pembelajaran anak di rumah.   



  Data hasil penelitian yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

mengenai pengembangan kemandirian dengan 

metode pembiasaan usia 5-6 tahun kelompok B2 

TK negeri 3 kendari kecamatan puuwatu yang 

meliputi program kegiatan pembiasaan, 

pelaksanaan pembiasaan serta faktor pendukung 

dan penghambat metode pembiasaan dalam 

pengembangan kemandirian anak.  

1.Perencanaan pembiasaan dalam 

pengembangan kemandirian di TK negeri 3 

kendari. Perencanaan pembelajaran TK negeri 3 

kendari dimulai dari penyusunan program 

semester yang dimusyawarahkan atau 

didiskusikan dengan seluruh guru-guru TK 

negeri 3 kendari berisi aspek-aspek 

perkembangan dan kompetisi dasar, kemudian 

diturunkan menjadi RPPM lalu guru menyusun 

RPPH dengan berpedoman pada RPPM. 

Pembagian tema pembelajaran didasarkan atau 

mengacu pada kurikulum K-13 yang 

memasukkan materi kemandirian dalam 

kegiatan. 

2.Pelaksanaan pembiasaan dalam 

pengembangan kemandirian di TK negeri 3 

kendari. Pelaksanaan pembelajaran di TK  

negeri 3 terdiri dari kegiatan awal , kegiatan inti, 

recalling serta kegiatan akhir. Pelaksanaan 

proses pembiasaan pengembangan kemandirian 

yang menjadi serangkaian kegiatan untuk 

dilakukan oleh pendidik terhadap anak bertujuan 

membentuk pembiasaan kemandirian anak pada 

masa pandemi covid.  

3. Faktor Pendukung dalam Pembiasaan Faktor 

yang mendukung pembiasaan kemandirian pada 

anak Kelompok B2 TK negeri 3 kendari tersebut 

dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor 

pendukung berasal dari dalam diri anak dan dari 

lingkungan anak. Faktor dari dalam diri anak 

berupa kesiapan fisik anak yang mendukung 

kemampuan kemandirian anak. Faktor yang 

mendukung pembiasaan kemandirian dari 

lingkungan anak diperoleh dari implementasi 

kurikulum. sehari-hari didukung oleh penerapan 

pendidik, semua warga sekolah dan fasilitas 

lembaga. Faktor pendukung selain pelayanan 

dari lembaga juga terdapat dukungan teman 

sebaya dan orang tua.  

4. Faktor Penghambat dan Cara untuk 

mengatasinya dalam pembiasaan kemandirian. 

Faktor penghambat dalam pembiasaan 

kemandirian dan cara untuk mengatasinya dapat 

disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam 

pembiasaan kemandirian pada anak di 

Kelompok B2 tk negeri 3 kendari terjadi berbeda 

beda pada setiap individu. Faktor penghambat 

yang terjadi yaitu keadaan pada beberapa anak 

yang disebabkan oleh usia anak masih relatif 

kecil dan pola asuh keluarga pada beberapa anak 

yang tidak mendukung. Pihak lembaga 

mengatasi anak yang belum mampu karena 

masih kecil dengan melatih secara rutin dan 

terus-menerus. Cara mengatasi faktor 

penghambat dari pola asuh keluarga dengan 

mengupayakan komunikasi dengan orang tua 

untuk mengembangkan kemandirian anak pada 

masa pandemi covid agar anak mampu 



mempersiapkan dirinya masuk ke jenjang 

pendidikan selanjutnya karena pada masa 

pandemi orang tua dan guru di tuntut untuk tetap 

menjadi pendukung dan pembimbing belajar 

dari rumah.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan paparan diatas pembiasaan 

terbentuk melalui pengulangan dan memperoleh 

bentuknya yang tetap apabila disertai dengan 

kepuasan hati seorang anak. Dalam upaya 

menanamkan kebiasaan itu tidak mudah dan 

memerlukan waktu yang lama. Kesulitan itu 

disebabkan pada mulanya seorang anak belum 

mengenal secara praktis sesuatu yang hendak 

dibiasakannya, oleh karena itu pembiasaan hal 

hal yang baik seperti membiasakan anak 

bertanggung jawab dengan barang-barang 

miliknya sehingga dewasa nanti hal-hal yang 

baik telah menjadi kebiasaannya. Perencanaan 

pembelajaran pengembangan kemandirian yang 

digunakan oleh guru pada pengembangan 

kemandirian ialah berdasarkan RPPH yang 

disesuaikan dengan kurikulum.  

Menurut Latif, Zulkhairina, Zubaidah, dan 

Afandi (2014:86) menjelaska bahwa perencana 

pembelajaran merupakan pedoman dan 

bimbingan prosedur kerja guru telah terncana 

sebagai acuan dalam bekerja agar menyalurkan 

materi pembelajaran yang telah di pilih dengan 

metode dan di organsasikan ke dalam 

serangkaian kegiatan serta prosedur kerja. 

Sanjaya (2012: 29) bahwa perencanaan 

pembelajara di laksanakan berdasarkan kegiatan 

agar tujuan pembelajaran 

tercapai. Pembuatan RPPH didasarkan pada 

anak usia 5-6 tahun serta pemilihan waktu yang 

telah di tetapkan sekolah namun tidak di 

cantumkan pengembangan kemandirian yang 

spesifik. Guru menyusun penilaian hasil belajar 

anak melalui indikator yang sesuai dan aspek 

perkembangan anak. Agar guru dapat 

mengamati perkembangan setiap anak.  

Tahap perencanaan dilakukan pendidik untuk 

merancang kegiatan yang sesuai dengan 

perkembangan kemandirian anak. Merancang 

kegiatan yang sesuai dengan perkembangan 

anak. Kemandirian anak perlu dilatih secara 

bertahap seperti yang diungkapkan Shalihah, 

(2010: 79) bahwa mengajarkan kemandirian 

dimulai dari hal- hal sederhana secara bertahap 

sesuai dengan kemampuan anak seusianya. 

(dalam Fadlillah, 2014: 165) menyatakan bahwa 

metode pembiasaan adalah perencanaan maupun 

langkahlangkah kegiatan pembelajaran termasuk 

pilihan cara yang akan dilaksanakan. 

Selanjutnya metode-metode yang dilaksanakan 

dalam menanamkan nilai-nilai kemandirian pada 

anak antara lain: metode pembiasaan, metode 

keteladanan, metode bercerita. Metode-metode 

ini selaras dengan pandangan Fadlillah dan 

Mualifatu (2013: 166) menyebutkan setidaknya 

terdapat beberapa metode pembelajaran yang 

dapat diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter pada anak usia dini yaitu metode 

keteladanan, metode pembiasaan, metode 

bermain, metode bernyanyi, dan metode karya 

wisata. Guru juga menanamkan kemandirian 

anak melalui pemberian kesempatan pada anak 



agar terbiasa menyelesaikan permasalahan 

dalam kehiduan sehari-hari anak dengan mandiri 

seperti saat bermain dan melindungi mainan 

yang di pinjamnya dari teman kemudian anak 

akan memberikannya kembali, anak sudah mulai 

mandiri saat mengerjakan tugas dalam belajar, 

anak juga mandiri dalam mengembalikan barang 

yang di ambil dan meletakkannya kembali pada 

tempatnya. Melalui uraian di atas guru memiliki 

peranan yang sangat penting disekolah pada 

pembentukkan sikap dan prilaku dengan 

mengajarkan hal-hal dari sederhana bisa di 

pahami oleh ank. Metode pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru pada pengembangan 

kemandirian anak telah terlaksana dengan baik, 

sehingga anak mampu menjadi mandiri. dalam 

pelaksanan pembelajaran yang di berikan guru 

kepada anak usi 5-6 tahun di TK negeri 3 

kendari, telah di laksanakan dengan baik. 

Guru menunjukan penguasaan terhadap tema 

dan subtema dalam pembelajarn dan 

mengapersepsikan tema dengan pengetahuan 

lain yang sesuai, penggunaan metode yang 

bervariasi, dalam pelaksanaan pembelajaran 

harus relevan dengan kompetensi yang hendak 

di capai pelaksanaan pembelajaran harus 

berdasarkan kebutuhan dan tahapan 

perkembangan anak usia 5-6 tahun, dengan 

menggabungkan konsep, keterampilan serta 

sikap melalui menstimulasi dan dalam 

pelaksanaan pembelajaran harus berdasarkan 

kurun waktu yang telah di alokasikan. Serta 

berdasarkan pendapat para ahli menunjukkan 

bahwa pengembangan oleh guru mulai dari 

perencanaan pembelajaran, metode, kelebihan 

dan kelemahan dari metode pembelajaran serta 

stategi guru tersebut sudah baik. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pengembangan kemandirian 

oleh guru sudah maksimal. 

Evaluasi pembelajaran di TK negeri 3 kendari 

dalam pengembangkan kemandirian pada anak 

ialah dengan melakukan penilaian dalam 

berbagai aktivitas yang di lakukan oleh anak 

berdasarkan tahap perkembangan anak melalui 

aspek perkembangan anak , keputusan secara 

sistematik berdasarkan informasi yang 

diperoleh. Penilian berfungsi dalam 

menganalisis, mendeskripsikan dan 

mengintepretasikan tentang fakta yang terjadi 

pada proses belajar mengajar berlangsung. Jadi 

penilaian yang dilakukan guru bukan untuk 

mengamati hasil belajar anak saja, namun juga 

berguna untuk penilaian tidak hanya dilakukan 

untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

saja, melainkan juga digunakan untuk 

mengetahui proses kegiatan pembelajaran. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di 

Taman Kanak-kanak negeri 3 kendari kecamatan 

puuwatu maka dapat di simpulkan bahwa 

pelaksanaan dalam pengembangan kemandirian 

di Taman Kanak- Kanak negeri 3 kendari 

kecamatan puuwatu, pengembangan 

kemandirian tidak di rencanakan dalam RPPH 

namun dari hasil wawancara peneliti dengan 

informan bahwa pengembangan kemandirian 



direncanakan pada saat proses belajar mengajar 

yang nantinya akan di bimbing oleh orang tua  

yang sesuai dengan visi misi sekolah. 

Pelaksanaan dalam pengembangan kemandirian 

guru menggunakan metode yang bervariasi 

dalam pengembangan kemandirian salah satunya 

yaitu metode pembiasaan. Guru menggunakan 

metode yang sesuai dengan pengembangan 

kemandirian, dalam pemilihan metode 

pembelajaran guru memilih metode yang sesuai 

dengan pengembangan kemandirian, dan guru 

menyususn strategi yang menarik dan 

menintegrasikan pengembangan kemandirian 

melalui kegiatan yang mendukung kemandirian 

anak, memberikan suasana belajar yang bebas 

bereksplorasi serta guru juga mengajarkan 

contoh yang mudah dipahami oleh anak pada 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan kurikulum yang ada di TK, dalam 

mengajarkan kemandirian pada anak guru harus 

memiliki semangat dan kesadaran yang tinggi, 

agar dapat menstimulus segala aspek 

perkembangan dan kemandirian anak. Setiap 

hari di akhir pembelajaran guru melakukan 

evaluasi terkait pengembangan kemandirian 

pada awal dan akhir kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

1. Perencanaan Pembelajaran Perencanaan 

pembelajaran meliputi observasi mengenai 

kemandirian siswa sehingga dihasilkan strategi 

pembelajaran yang sesuai untuk 

mengoptimalkan kemandirian siswa, 

perencanaan program semester (prosem), 

perencanaan kegiatan mingguan (RKM), dan 

perencanaan kegiatan harian (RKH) yang 

memuat aspek perkembangan kemandirian anak. 

Pemilihan tema pada perencanaan pembelajaran 

berdasarkan tema kurikulum 2013 yang 

kemudian disesuaikan sendiri oleh sekolah 

sesuai dengan muatan kurikulum.  

2. Pelaksanaan Pembelajaran Pelaksanaan 

pembiasaan dalam pengembangan kemandirian 

anak di negeri 3 kendari puuwatu diintegrasikan 

dengan pembelajaran sehari-hari yang sudah 

terjadwal setiap harinya. Kegiatan pembiasaan 

dalam pembentukan perilaku dilakukan melalui 

kegiatan rutin dan kegiatan spontan. Kegiatan 

rutin yang dilakukan di TK negeri 3 kendari 

untuk pembiasaan dalam pengembangan 

kemandirian kelompok B2 yaitu melatih anak 

mengerjalam tugas sekolah sendiri, mewarnai, 

memilih warna, yang di bimbing orang tua.  

3. Evaluasi Pembelajaran Proses evaluasi 

dilakukan dengan observasi yang dilakukan oleh 

guru untuk mengetahui profil kemandirian pada 

anak didik serta untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan guru dalam mengembangkan profil 

kemandirian pada anak didik. Kemudian hasil 

evaluasi tersebut diakumulasikan dengan 

penilaian harian yang berupa skala pencapaian 

hasil belajar anak dan juga catatan anekdot yang 

memuat lima indikator perkembangan anak 

sedangkan untuk indikator kemandirian siswa 

secara implisit termuat didalamnya. Kemudian 

untuk setiap semesternya terdapat raport yang 

menilai seluruh perkembangan dan pertumbuhan 

anak yang memuat lima indikator perkembangan  

 



anak sedangkan untuk indikator kemandirian 

anak termuat secara implisit.  

4. Faktor pendukung dan penghambat Faktor 

pendukung dalam penanaman kemandirian dari 

diri individu yaitu kesiapan fisik anak. Faktor 

yang mendukung dari lingkungan anak 

diantaranya terdapat aspek kemandirian dalam 

kurikulum, dukungan fasilitas lembaga, 

komitmen warga sekolah, pembiasaan yang 

konsisten dan dukungan dari teman sebaya serta 

orang tua. Faktor penghambat yaitu kurangnya 

komunikasi antara guru dengan orangtua dan 

kurang keterlibatan orangtua di sekolah, 

kebiasaan dirumah yang berbeda, belum adanya 

kesiapan guru dalam memberikan keteladanan, 

mood anak yang jelek dan lingkungan sekitar 

yang tidak mendukung. 
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