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PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI PEMBIASAAN 

 

Abstrak 

 

Tujuan: Pendidikan karakter bagi anak usia dini mempunyai makna yang lebih tinggi 

dari pendidikan moral karena tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, 

tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang berbagai perilaku yang baik 

dalam kehidupan sehingga anak memiliki kesadaran dan komitmen untuk 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari nilai nilai kebaikan agar 

membentuk karakter anak dengan baik, sehingga tujuan pendidikan karakter dapat 

tercapai secara efektif. Adapun tujuan yang dilakukan dengan penelitian ini untuk 

menelaah literature, artikel dan dokumen hasil penelitian yang mengidentifikasi 

pembentukan karakter melalui pembiasaan. Metode: Rujukan berupa artikel primer 

kurang lebih 20 artikel, 15 jurnal nasional dengan jangka 5 tahun terakhir dan jurnal 

internasional dengan jangka 7 tahun terakhir yang bermutu, terakreditasi dan 

bereputasi. Sampel adalah jurnal penelitian dengan topik pembentukan karakter/ 

pembiasaan anak dalam pembelajaran sesuai dengan kriteria jurnal yang dipilih 

adalah: 1) merupakan penelitian kualitatif; 2) angket adalah anak usia dini; 3) 

variabel independent adalah pembentukan karakter dan variabel dependent adalah 

pembiasaan; 4) perlakuan yang diberikan adalah pembentukan karakter melalui 

pembiasaan. Hasil dan pembahasan: Literature review menyatakan bahwa 

pembentukan karakter memiliki berbagai kegiatan yang sangat bervariasi. Terdiri 

dari bermain peran, bercerita/dengan buku cerita. Kesimpulan: bermain peran dan 

mendengarkan dongeng dari buku cerita dapat membentuk karakter atau kepribadian 

anak usia dini. 

 

Kata Kunci:karakter, pembiasaan 

 

Abstract 

 

Objectives: Character education for early childhood has a higher meaning than moral 

education because it is not only related to right-wrong issues, but how to instill habits 

about various good behaviors in life so that children have the awareness and 

commitment to implement them in life. daily. Studying the values of goodness in 

order to shape children's character well, so that the goals of character education can 

be achieved effectively. The purpose of this research is to examine the literature, 

articles and research documents that identify character formation through 

habituation. Methods: References in the form of primary articles of approximately 20 

articles, 15 national journals with the last 5 years and international journals with the 

last 7 years of quality, accredited and reputable. The sample is a research journal 

with the topic of character building / familiarization of children in learning according 

to the criteria of the selected journal: 1) it is an experimental research; 2) respondents 

are early childhood; 3) the independent variable is character building and the 

dependent variable is habituation; 4) the treatment given is character building 

through habituation. Results and discussion: The literature review states that 

character building has a very varied range of activities. Consists of role playing, 
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telling stories / with story books. Conclusion: role playing and listening to fairy tales 

from storybooks can shape early childhood characters or personalities.  

 

Keywords :character, habit 
 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 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, masyarakat, bangsa dan negara.(Hamalik, 

2001)menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungan dandengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu upaya untuk 

merangsang berbagai potensi yang dimiliki anak supaya dapat berkembang dengan 

optimal. Sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 yang 

menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan 

yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut 

Peran PAUD tidak dapat dianggap sederhana sebab proses pembelajaran yang 

diberikan sejak anak usia dini dapat meningkatkan segi psikososial, psikomotorik, 

psikokognitif, psikoreligius dan pengembangan diri anak secara holistik. Pentingnya 

pendidikan anak usia dini, ditegaskan secara hukum oleh Pemerintah Indonesia 

melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 

pasal 28 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta terbentuknya Direktorat 

Pendidikan Anak Usia Dini. Semua kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa usia dini adalah usia emas (the golden age) yang dapat menyerap dan 

menyimpan banyak potensi dan pengetahuan. Jika apa yang diterima dan disimpan 
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itu baik maka suatu saat anak akan memunculkan perilaku baik dari hati dan 

pikirannya yang baik, sebaliknya jika anak usia dini mengalami dan menyimpan 

pengetahuan dan pengalaman yang buruk maka hal itu pula yang akan dilakukannya 

kelak ketika anak telah menjadi orang dewasa. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan 

oleh (Meilane, 2017)bahwa pendidikan anak usia dini adalah periode yang sangat 

menentukan perkembangan dan arah masa depan seorang anak sebab pendidikan 

yang dimulai dari usia dini akan memiliki pengalaman yang baik jika pada 3 masa 

(masa pranatal, masa bayi dan anak tiga tahunpertama, masa anak-anak (early 

childhood)) perkembangannya dilalui dengan suasana yang baik, harmonis, serasi, 

dan menyenangkan. 

Seperti yang diyakini oleh Maria Montessoribahwa pendidikan dimulai sejak 

lahir dan bahwa tahun pertama kehidupan anak merupakan masa sangat formatif baik 

secara fisik maupun mental karena itu janganlah sampai disia siakan. Montessori 

yakin bahwa pada tahun awal seorang anak mempunyai periode periode sensitif 

(sensitif period) selama masa inilah secara khusus mudah menerima stimulus 

stimulus tertentu. Perkembangan mental sangat cepat sehingga sering disebut sebagai 

absorben mind(pikiran anak dapat menyerap) karena kemampuan yang besar dalam 

belajar dan asimilasi secara terus menerus dan tanpa sadar dunia yang 

mengelilinginya. Salah satu hal yang perlu dibimbing adalah tentang pendidikan 

karakter anak. 

Pendidikan karakter bagi anak usia dini mempunyai makna yang lebih tinggi 

dari pendidikan moral karena tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, 

tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang berbagai perilaku yang baik 

dalam kehidupan sehingga anak memiliki kesadaran dan komitmen untuk 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penyelenggaraan PAUD harus lebih berorientasi pada pembelajaran yang 

berbasis karakter. Proses pembentukan yang ada harus semakin banyak melibatkan 

anak melalui aktivitas bermain dan interaksi lain yang memiliki nilai pengembangan 

karakteristik. Metode bermain juga dapat membantu guru menyampaikan pesan 

moral dan membentuk karakter anak misalnya pembiasaan budaya antre, jujur, siap 

menerima kekalahan, dan mental sportivitas, yang sangat efektif bagi perkembangan 
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anak. Hal terpenting adalah guru harus merancang pembelajaran bagi anak usia dini 

melalui kegiatan bermain, sesuai dengan taraf perkembangannya. Melalui bermain 

anak diajak untuk bereskplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil 

kesimpulan mengenai benda di sekitarnya (Wiyani, 2017). Jika kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, maka ada satu tahap perkembangan yang berfungsi kurang baik dan ini 

tidak akan terlihat secara nyata, melainkan kelak bila ia sudah menjadi remaja. 

Dilihat dari karakteristik anak usia dini proses penanaman karakter sejak dini 

sangat penting untuk peserta didik, untuk dapat mengenal dan mempelajari nilai nilai 

kebaikan agar membentuk karakter anak dengan baik, sehingga tujuan pendidikan 

karakter dapat tercapai secara efektif. Upaya dari pihak sekolah dalam menanamkan 

nilai nilai kebaikan dalam membentuk karakter anak, salah satunya adalah dengan 

menggunakan metode pembiasaan dilingkungan sekolah. Metode pembiasaan 

tersebut dengan menggunakan nilai nilai kebaikan diharapkan dapat membentuk 

karakter yang baik untuk para peserta didik. 

 

2. METODE 

Penelitian ini adalah penelitian sekunder jenis literature review yang berarti analisis 

berupa kritik (membangun/menjatuhkan) dari penelitian yang telah dilakukan 

terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian, penelitian ini bersifat 

penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis pembentukan karakter 

melalui pembiasaan. Variabel bebas (Independen) yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel X atau variabel bebas adalah pembentukan 

karakter, sedangkan Variabel terikat ( Dependen) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel Y atau variabel terikat adalah pembiasaan.  

Pada penelitian ini lalu penulis memilih 20 jurnal yang terbagi menjadi 15 

jurnal nasional dalam kurun waktu 2020 hingga 2015, dan 5 jurnal internasional 

dengan kurun waktu 2020 hingga 2013. Kemudian penulis menganalisis untuk 

dijadikan hasil dalam penelitian literature review atau studi pustaka. Jadi pada 

penelitian ini jurnal yang digunakan pada literature review berjumlah 20 jurnal.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Pada penelitian ini terdapat analisis 20 artikel jurnal hasil penelitian yang menjadi 

sampel dalam literature rivew dengan topic. Implementasi toilet training ank usia 

dini. Implementasi toilet training anak usia dini mempengaruhi kemandirian anak. 

Faktor lain yang mempengaruhi dalam implementasi toilet training adalah kesiapan 

fisik anak. Berdasarkan hasil analisis 20 jurnal yang terkait dapat dilihat dalam 

bentuk table berikut ini. 

Tabel 1..Hasil Penelitian  

No Indikator Jumlah % 

1. Pembentukan Karakter 17 Jurnal 80% 

2. Pembiasaan 3  Jurnal 50% 

 

Setiap jurnal yang telah dianalisis mempunyai hasil penelitian masing-

masing. Hasilnya pun berisikan kesimpulan yang berbeda-beda. Macam-macam 

jurnal tersebut mempunyai keterkaitan dengan judul artikel yaitu menggunakan salah 

satu variable. Berikut hasil setiap review jurnal dengan keterkaitan judul artikel 

Pembentukan karakter melalui pembiasaan.  

 

3.2 Pembahasan 

Seluruh jurnal hasil penelitian yang digunakan sampel yaitu ada 20 jurnal artikel. 

Terdapat 17 jurnal artikel yang membahas pembentukan karakter. Dari 17 jurnal 

artikel yang menganalisis tentang pembentukan karakter, terdapat 6 jurnal artikel 

yang dalam pembelajaran menggunakan buku cerita untuk pembentukan karakter 

anak yang ditulis oleh (Latifah & Fitria, 2020); (Prasanti & Fitriani, 2018); (Kiromi 

& Fauziah, 2016); (Juanda, 2018); (Haryani, Jaya, & Yulsyofriend, 2019) ; 

(Freeman, 2014). Didalam jurnal artikel tersebut dijelaskan bahwa pembelajaran 

dengan buku cerita banyak nilai-nilai karakter yang didapat. Seperti jujur, 

bertanggung jawab, tolong menolong, kreatif, kerja keras, disiplin. Sehingga anak 

usia dini dapat mengikuti atau meniru setiap nilai moral yang terkandung dalam buku 

cerita tersebut.  
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Temuan selanjutnya yaitu 4 jurnal artikel yang membahas tentang bermain 

peran untuk pembentukan karakter anak. Jurnal artikel yang ditulis oleh (Wiyani, 

2017); (Prasetia & Putri, 2014); (Lee, 2014) perencanaan strategik untuk 

pembentukan karakter anak usia dini salah satunya adalah perencanaan dalam 

bermain yaitu ada bermain kelompok, bermain menggunakan alat 

permainan,bermain peran. Karena terdapat berbagai nilai disiplin, percaya diri, 

peduli, berani,sikap tolong menolong,betoleransi. (Hidayah & Kuswanto, 2019) guru 

telah berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan penggunaan metode bermain 

peran untuk mengembangkan dan menerapkan pendidikan karakter anak usia dini. 

Dari dengan bermain peran anak menjadi sabar menunggu giliran, tidak berebut 

mainan, minta maaf saat melakukan kesalahan.  

Temuan selanjutnya yaitu 3 jurnal artikel yang membahas tentang nilai-nilai 

dalam pembentukan karakter. Jurnal artikel yang ditulis oleh (Ambarini, 2017); 

(Nafsia & Supena, 2020) memiliki persamaan dalam nilai yaitu nilai religius, 

tanggung jawab, menghargai prestasi, kerja keras, disiplin. Tetapi ada sedikit 

perbedaan juga dalam penerapannya ada yang di lingkungan masyarakat dan juga 

ada yang disekolah seperti TPR Warm Up Game(Inggris). (Saptatiningsih & 

Permana, 2019) membahas tentang kegiatan di St. Joseph Kindergarten adalah 

bercerita, untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak. 

Temuan selanjutnya yaitu 4 jurnal artikel yang membahas tentang pedoman 

pembelajaran dalam pembentukan karakter. Jurnal artikel yang ditulis oleh (Susanto, 

2017); (Meilane, 2017); (Salasiah, Asniwati, & Effendi, 2018); (Kurniasih, Suliyem, 

& Wulandari, 2014) terdapat perbedaan pedoman pembelajaran dalam pembentukan 

karakter anak usia dini. Salah satunya menurut (Susanto, 2017) nilai-nilai disiplin 

pada anak usia dini tidak berlangsung hanya dengan kurikulum tetapi juga melalui 

interaksi antara siswa dan staf. (Meilane, 2017); (Salasiah et al., 2018); (Kurniasih et 

al., 2014) )dalam mebentuk karakter kemandirian, disiplin, jujur maka 

gurumempunyai rancangan desain yang dijabarkan dalam RKM dan RKH yang 

disesuaikan dengan prinsip dan konsep model pembelajaran. Dilakukan dengan 

membuat kurikulum yang terintegrasi. 
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Seluruh jurnal hasil penelitian yang digunakan sampel yaitu ada 20 jurnal 

artikel. Terdapat 3 jurnal artikel yang membahas Pembiasaan. Dari 3 jurnal artikel 

yang menganalisis tentang pembiasaan , terdapat  3 jurnal artikel yang membahas 

pembiasaan yang dilakukan dalam membentuk karakter anak usia dini terdapat 

persamaan yang ditulis oleh (Permatasari & Padli, 2017); (Machfiroh, Desyanty, & 

Rahmah, 2019); (Cahyaningrum, Sudaryanti, & Nurtanio, 2017) pembiasaan yang 

dilakukan antara lain: 1) membiassakan anak datang tepat waktu 2) membiasakan 

anak membereskan mainan setelah bermain 3) membiasakan anak untuk bersabar 

,menunggu antrian/giliran 4) membiasakan anak bersaliman saat datang dan pulang 

sekolah 5) melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang bersifat bersama 6) disiplin. 

Dari 3 jurnal artikel mempunyai persamaan juga bahwa penanaman  karakter  

displin sejak dini maka anak akan tertib mematuhi dan mentaati sebuah peraturan 

dimanapun berada. 

 

4. PENUTUP 

Dengan adanya pembentukan karakter melalui pembiasaan dapatmempengaruhi 

perkembangan dan pertumbuhan dri anak. Hal ini berpengaruh positif dalam diri 

anak untuk masa kedepannya. Kemudian dengan menggunakan berbagai permainan 

dan metode pembelajaran mampu membentuk karakter. Dengan demikian perlu 

orang tua dan guru dapat mengetahui hal ini bahwa dengan mengajarkan 

mengajarkan kepada anak tidak hanya dengan pembelajaran yang cenderung di 

dalam kelas atau dengan pembelajaran yang kurang menyenangkan. Perlunya adanya 

suatu inovasi baru untuk dapat membentuk karakter anak. Pengadaan suatu aktivitas 

belajar mengajar secara menyenangkan, pastinya akan menimbulkan suatu hasil yang 

optimal untuk sekarang dan untuk masa kedepannya. 

Pembentukan karakter dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

pembelajaran dengan metode bermain peran, metode bercerita, dan tentang 

pedoman-pedoman kurikulum dari setiap sekolah yang berbeda. Dari metode-metode 

tersebut dapat menghasilkan nilai-nilai moral sehingga bisa diterapkan di anak usia 

dini seperti yang diungkapkan oleh(Lickona, 1992) menekankan pentingnya tiga 

komponen karakter yang baik (components of good character) yaitu moral 
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knowing atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang mental 

dan moral action atau perbuatan moral. Moral knowing adalah hal yang penting 

untuk diajarkan, terdiri dari enam hal, yaitu: moral awareness (kesadaran 

moral), knowing moral values (mengetahui nilai-nilai moral), perspective taking, 

moral reasoning, decision making dan self knowledge. 

Pembiasaan yang dilakukan setiap hari oleh guru saat disekolah atau orang tua 

dan masyarakat saat ada dilingkungan sekitar sangatlah penting karena anak usia dini 

adalah anak yang masih suka meniru apa yang fdilakukan oleh orang dewasa. Maka 

dari itu kita sebagai orang yang dicontoh atau figurnya kita harus memberi contoh 

pembiasaan yang baik, dengan pembiasaan-pembiasaan yang telah kita terapkan 

akan membentuk sebuah karakter yang digunakan untuk selamanya. Seperti menurut  

(Gunawan, 2012) “metode pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu itu menjadi kebiasaan.  
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