
5 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Perkembangan Moral Anak Usia Dini 

1. Pengertian Perkembangan Moral 

Perkembangan dapat diartikan sebagai “perubahan yang progresif 

dan kontinyu (berkesinambungan) dalam diri individu dari mulai lahir 

sampai mati” (The progressive and continous change in the organism 

from birth to death). Pengertian lain dari perkembangan adalah 

“perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju 

tingkat kedewasaannya atau kematangannya (maturation) yang 

berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik 

menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah)”. (Syamsu 

Yusuf 2007: 15) 

Jadi secara umum bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada 

pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan didalamnya 

juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus 

menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah 

yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui 

pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. (Desmita 2010: 8-9) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah 

hereditas (keturunan/pembawaan) dan lingkungan. Faktor keturunan, 

karakter dan potensi yang dimiliki oleh seorang individu adalah warisan 
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dari orangtua. Sedangkan faktor lingkungan, menurut J.P. chaplin 

mengemukakan bahwa lingkungan merupakan keseluruhan aspek atau 

fenomena fisik dan sosial yang mempengaruhi organisme individu. 

(Syamsu Yusuf 2007: 35). Lingkungan individu yang dimaksud adalah 

mencakup lingkungan keluarga, sekolah, kelompok sebaya dan 

masyarakat sekitar. 

Setelah membahas tentang pengertian perkembangan dan faktor 

perkembangan secara umum, maka peniliti juga harus mamahami 

pengertian dari moral.  

Menurut Hurlock (1978: 74) ada beberapa istilah dalam perilaku 

moral, yaitu perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode 

moral kelompok sosial. “Moral” berasal dari kata Latin mores, yang 

berarti tatacara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep-

konsep moral, peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi 

anggota suatu budaya dan yang menentukan pola perilaku yang 

diharapkan dari seluruh anggota kelompok.  

Sedangkan arti dari perilaku tak bermoral adalah perilaku yang 

tidak sesuai dengan harapan sosial. Perilaku demikian tidak disebabkan 

ketidakacuhan akan harapan sosial melainkan ketidaksetujuan dengan 

standar sosial atau kurang adanya perasaan wajib menyesuaikan diri. 

Kemudian arti dari perilaku amoral atau nonmoral adalah lebih 

disebabkan ketidakacuhan terhadap harapan kelompok sosial daripada 
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pelanggaran sengaja terhadap standar kelompok. Beberapa di antara 

perilaku salah anak kecil lebih bersifat amoral daripada tak bermoral. 

Sedangkan Istilah moral (dalam Syamsu Yusuf 2007: 132) 

berasal dari kata Latin “mos” (Moris), yang berarti adat istiadat, 

kebiasaan, peraturan/nilai-nilai atau tatacara kehidupan. Sedangkan 

moralitas meupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, 

nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral.  

Jadi dari uraian diatas dapat peniliti simpulkan pengertian dari 

perkembangan moral adalah serangkaian perubahan yang dialami oleh 

individu dalam meningkatkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai 

kehidupan sosialnya secara terus menerus.  

2. Tahapan Perkembangan Moral 

Tingkat kecerdasan pada anak mempengaruhi kemampuan 

perkembangan moral, karena dengan kecerdasan yang matang anak dapat 

mudah memahami dan mengerti konsep benar-salah. Piaget (dalam 

Hurlock, 1978: 79) mengatakan perkembangan moral terjadi dalam dua 

tahapan. Tahap pertama disebut “tahap realisme moral” atau “moralitas 

oleh pembatasan”. Sedangkan tahap yang kedua disebut “tahap moralitas 

otonomi” atau “moralitas oleh kerja sama atau hubungan timbal balik”.  

Dalam tahapan yang pertama, perilaku anak ditentukan pada 

peraturan perilaku yang spontan atau tidak disadari. Mereka menganggap 

bahwa orangtua dan orang dewasa adalah sebagai pemimpin dan anak 

hanya mengikuti peraturan yang diberikan tanpa mempertanyakan 
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kebenarannya. Dalam tahap perkembangan moral ini, anak menilai 

tindakan sebagai “benar” atau “salah” atas dasar konsekuensinya dan 

bukan berdasarkan motivasi di belakangnya. Mereka tidak mengerti 

tentang tujuan dari tindakan tersebut. Contohnya, suatu tindakan 

dianggap “salah” karena mengakibatkan hukuman dari orang lain atau 

dari kekuatan alami atau adikodrati. 

Dalam tahap kedua perkembangan moral, anak menilai perilaku 

atas dasar tujuan yang mendasarinya. Tahap ini biasanya dimulai antara 

usia 7 atau 8 tahun dan berlanjut hinga usia 12 atau lebih. Antara usia 5 

dan 7 atau 8 tahun, konsep anak tentang keadilan mulai berubah. Konsep 

benar-salah yang telah dipelajari dari orang tua, secara bertahap 

dimodifikasi. Akibatnya, anak mulai mempertimbangkan suatu keadaan 

tertentu yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral. Anak akan 

melihat masalah tertentu dari berbagai sudut pandang dan 

mempertimbangkan semua cara atau berbagai faktor dalam memecahkan 

masalahnya.  

Menurut Kohlberg (dalam Hurlock, 1978: 80) terdapat tiga 

tingkatan perkembangan moral dan masing-masing tingkatan terdapat 

dua tahapan yaitu, pada tingkat 1, “Moralitas Prakonvesional,” perilaku 

anak tunduk pada kendali eksternal. Pada moralitas prakonvesional 

terdapat dua tahapan. Pada tahap pertama, anak berorientasi pada 

kepatuhan dan hukuman, moralitas suatu tindakan dinilai atas dasar 

akibat tindakannya sendiri. Sedangkan pada tahap yang kedua, anak 
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menyesuaikan tindakannya pada kelompok sosialnya untuk memperoleh 

penghargaan. Mereka mulai ada respon dan mau berbagi terhadap 

kelompoknya, tetapi tindakannya lebih mempunyai dasar tukar-menukar 

daripada perasaan keadilan yang sesungguhnya.  

Lebih lanjut Kohlberg (1978: 80) mengatakan bahwa pada tingkat 

2, “Moralitas Konvesional” atau moralitas peraturan konvesional dan 

penyesuaian (conformity). Pada moralitas konvesional terdapat dua 

tahapan. Dalam tahap pertama, “Moralitas Anak yang Baik,” anak 

menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang 

lain dan untuk dapat bertahan atau menjalin hubungan yang baik dengan 

kelompoknya. Dalam tahap kedua, anak meyakini bahwa jika kelompok 

sosialnya menerima peraturan yang sesuai untuk anggota kelompoknya, 

maka mereka harus melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang 

dibuat sehingga mereka terhindar dari ancaman atau ketidaksetujuan 

kelompok sosialnya. Selanjutnya pada tingkat 3, “Moralitas 

Pascakonvesional” atau prinsip-prinsip moralitas yang diterima sendiri. 

Pada tingkat ke tiga ini terdapat dua tahapan. Dalam tahap pertama, anak 

yakin bahwa harus ada kenyamanan dalam hal moral yang dapat 

memungkinkan adanya perubahan standar moral, jika hal ini terbukti 

maka akan menguntungkan bagi kelompoknya. Dalam tahap yang kedua, 

orang menyesuaikan diri dengan standar sosial dan keinginan internal 

terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan 

bukan untuk menghindari ancaman sosial. Ini merupakan perilaku moral 
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yang lebih banyak berlandaskan pada penghargaan terhadap orang lain 

daripada keinginan pribadi. 

Menurut Hurlock (1978: 81) perkembangan moral anak dapat 

dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan pendidikan langsung, 

identifikasi dan trial & error. Pada pendidikan langsung bahwa anak 

dapat belajar secara langsung atau secara nyata. Dalam belajar 

berperilaku biasanya anak akan mengikuti dan melihat sesuai dengan 

tuntutan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Mereka akan mematuhi 

peraturan yang dibuat oleh orang tua atau orang dewasa. Jika anak 

melihat berbagai situasi itu serupa, maka anak akan mengalihkan pola 

perilaku yang telah dipelajarinya dalam satu situasi ke situasi yang sama. 

Sebaliknya, jika anak melihat berbagai siituasi yang ada itu berbeda, 

maka anak akan mengalami kesulitan dalam menerapkan situasi tersebut 

ke situasi yang lain.  

Melalui identifikasi atau dengan modeling juga merupakan teknik 

yang bagus dalam membiasakan perilaku. Jika kita melihat dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya adik kita mereka sering mengikuti 

perilaku kakaknya atau ibunya bahkan ayahnya. Jika disekolahan pun 

mereka biasa mengikuti perilaku gurunya dan biasanya diterapkan 

dirumah. Hal ini terjadi karena mereka mengagumi sosok idolanya 

sebagai sesuatu yang harus diikuti sehingga mereka melakukan hal yang 

sama seperti idolanya Biasanya anak tanpa sadar dan tanpa paksaan 

meniru penampilan dan perilaku seseorang yang dia kagumi. Seperti 

Upaya Meningkatkan Perkembangan Moral…, Mistriyanti, FKIP UMP, 2013



11 

orang tua, guru, kakak dan orang dewasa yang dianggap menjadi 

idolannya. Dengan memiliki seseorang yang diidolakannya, maka akan 

memberikan pengaruh yang besar untuk pembentukan perkembangan 

moralnya. 

Pada saat anak melakukan suatu aktivitas, sering kita melihat 

anak melakukan dengan mencoba perilaku yang baik maupun yang 

buruk. Ketika anak melakukan perilaku yang baik dan mendapat pujian 

atau penghargaan, maka mereka akan melakukan secara terus menerus. 

Tetapi jika ketika anak melakukan perilaku yang buruk dan mendapatkan 

hukuman, maka mereka akan menghentikan perilaku tersebut secara 

spontan dan bukan karena direncanakan. Teknik ini sering kita sebut 

dengan trial and error atau proses coba-coba. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Moral 

Moral berkaitan erat dengan perilaku dan kepribadian. Kepribadian 

yang baik dan sesuai dengan adat akan diterima pada masyarakat atau 

lingkungannya, sedangkan pribadi yang buruk akan ditolak oleh 

lingkungannya. Perkembangan moral sangat penting diajarkan pada anak 

usia dini, supaya anak memiliki pribadi yang unggul dan dapat diterima 

oleh lingkungannya. Pendidikan dalam keluarga dan disekolah 

mempengaruhi perkembangan moral pada anak. Menurut Hurlock ada 

sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak, 

yaitu yang pertama, peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui 

apa yang benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang 

Upaya Meningkatkan Perkembangan Moral…, Mistriyanti, FKIP UMP, 2013



12 

memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. 

Yang ke dua, peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan 

berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. 

Sedangkan yang ke tiga, peran interaksi sosial dalam memberi 

kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standart 

perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam 

pergaulan dengan orang lain. 

 

B. Pembiasaan Ucapan “TOMAT” (Tolong, Maaf dan Terimakasih) dalam 

Kegiatan Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak  

1. Pengertian Pembiasaan TOMAT bagi Peserta Didik TK 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia biasa adalah sebagai 

sediakala (sebagai yang sudah-sudah, tidak menyalahi adat, tidak aneh). 

Biasanya adalah adatnya; menurut keadaan dan sebagainya yang sudah-

sudah. Membiasakan adalah melazimkan; mengadatkan (menjadikan adat). 

Kebiasaan adalah sesuatu yang telah biasa (dilakukan dsb); adat. (W. J. S 

poerwadarminta, 2007: 153).  

Jadi dapat peneliti simpulkan arti dari pembiasaan adalah suatu 

sarana yang dapat digunakan dalam pembentukan perilaku secara bertahap 

sesuai dengan budaya sekitar. Pembiasaan sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan kedisiplinan. Karena 

dengan pembiasaan maka akan mudah mengarahkan anak dalam 

melakukan kegiatan yang sesuai.  
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Setelah mengetahui arti dari pembiasaan, selanjutnya peneliti perlu 

mengetahui arti dari tolong, maaf dan terimakasih. Menurut kamus umum 

bahasa indonesia pengertian dari tolong adalah minta bantuan. (W.J.S 

poerwadarminta 2007: 1288). Sedangkan pengertian dari maaf adalah 

ampun; pembebasan dari tuntutan (kesalahan, kekeliruan, dsb). (W.J.S 

poerwadarminta 2007: 728). Dan pengertian dari terima adalah 

menyambut; mendapat (memperoleh sesuatu) berarti menerima. 

Sedangkan pengertian dari terimakasih adalah pembalasan guna (budi, 

kebaikan); pernyataan syukur atau membalas budi. (W.J.S poerwadarminta 

2007: 1261)  

Dalam  pembentukan tingkah laku melalui pembiasaan yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari dapat mempersiapkan sikap dan perilaku 

anak supaya dapat diterima dimasyarakat atau lingkungan sekitarnya. 

Pembiasaan ini perlu dilakukan dengan pengendalian diri. Kemampuan 

pengendalian diri memungkinkan anak dapat memahami tingkah laku 

mana yang dapat diterima dimasyarakat. Sehingga anak dapat menyadari 

bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain.  

Pembiasaan dalam pembentukan tingkah laku yang baik harus 

mempunyai nilai mendidik, karena mereka masih dalam proses belajar. 

Mereka akan melihat, mengamati dan mengikuti apa yang sesuai dengan 

lingkungannya dan apa yang dapat diterima oleh masyarakat. Pengalaman 

belajar merupakan kegiatan pembelajaran yang terbaik untuk anak. 

Pembentukan tingkah laku melalui pembiasaan akan membantu anak 
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tumbuh dan berkembang secara seimbang. Mereka akan merasa puas 

terhadap dirinya sendiri dan puas karena dapat diterima oleh 

lingkungannya.  

Dari uraian diatas, pembiasaan bagi anak sangat penting karena 

dengan pembiasaan anak dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan yang 

sesuai dengan adatnya. Dengan ucapan tolong, maaf dan terimakasih 

maka anak akan melakukan sesuatu yang diharuskan atau sesuatu yang 

sudah menjadi aturan dalamberperilaku yang baik, mereka tidak merasa 

terbebani untuk melakukannya. Jadi ketika orang tua atau pendidik 

sedang memberikan perintah, dengan ucapan tersebut anak tidak merasa 

diperintah, tetapi anak akan merasa lebih bangga untuk melakukan 

perilaku tersebut.  

2. Metode Pembiasaan Ucapan TOMAT bagi Peserta Didik TK 

Moral merupakan suatu perubahan perilaku sesuai dengan budaya 

atau tradisi dalam kehidupannya. Dalam perubahan perilaku tersebut 

pendidik merupakan sarana untuk membentuk moral anak menjadi baik 

atau buruk. Maria J. Wantah (2005: 108) mengatakan secara umum 

terdapat 3 strategi dalam pembentukan moral pada anak, yaitu melalui 

latihan (training) dan pembiasaan (habituation). Pada usia awal ini 

kehidupan seorang anak sesunguhnya dibentuk oleh nilai-nilai orang 

dewasa. Artinya bagaimana pemikiran, keinginan dan tindakan anak 

sebenarnya mencerminkan keinginan, harapan, dan nilai-nilai orangtua 

bagaimana seharusnya kehidupan dan perilaku anak. Oleh karena 
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tuntutan, harapan dan norma-norma masyarakat itulah maka tugas ibu, 

ayah dan keluarga terhadap anaknya adalah upaya membentuk perilaku 

moral anak.  

Melalui pendidikan moral (moral education) atau pembelajaran 

nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan dapat diwujukan 

dalam diri dan perilaku seseorang seperti kejujuran, keberanian, 

persahabatan dan penghargaan. 

 Dalam pembentukan perilaku pada anak melalui pembiasaan, dapat 

dilakukan melalui berbagai cara. Biasanya disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang dibutuhkan anak. Menurut Maria J. Wantah (2005: 129-

137) terdapat beberapa teknik dalam mengembangkan perilaku moral 

pada anak, yaitu teknik membiarkan, teknik tidak menghiraukan, teknik 

memeberikan contoh (modeling), teknik mengalihkan arah, teknik 

memuji, teknik mengajak (persuanding) dan teknik menantang 

(challengging). Adapun penjelasan mengenai teknik-teknik tersebut 

peneliti jelaskan pada alenia berikutnya. 

Membiarkan anak merupakan teknik yang sering digunakan dalam 

pendidikan, biasanya dilakukan dengan tindakan menerima perbutan 

anak-anak yang baik dan sopan, tidak berbahaya dan tidak merusak. 

Setelah membiarkan anak melakukan aktivitasnya yang baik. Tentu 

anak juga akan melakukan aktivitas yang tidak baik. Sehingga perlu 

adanya pantauan dari pendidik. Teknik tidak menghiraukan apa yang 

sedang anak lakukan adalah ketika anak melakukan tingkah laku yang 
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negatif, maka pendidik harus menghentikan dan memberikan isyarat 

kepada anak bahwa tingkah laku tersebut tidak diperkenankan atau tidak 

disetujui oleh lingkungannya.  

Anak usia dini memiliki sifat meniru. Seperti yang telah peneliti 

jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa anak memiliki sifat 

meniru dan mengikuti penampilan dan perilaku yang dilakukan oleh 

orang yang diidolakannya. Teknik memberikan contoh (modeling) adalah 

cara yang efektif dalam pembentukan perilaku. 

Teknik selanjutnya adalah pemberian penghargaan melalui pujian 

secara psikologis mempunyai arti penguatan (reinforcement) terhadap 

perilaku anak.Bentuk dari pujian tidak hanya menggunakan kata-kata, 

tetapi dapat dilakukan dengan tindakan yaitu dengan pelukan atau 

ciuman dan kasih sayang. Setelah melakukan tindakan yang baik kepada 

anak, maka akan lebih mudah mengajak anak untuk mempengaruhi 

melakukan pembiasaan pembentukan perilaku yang baik.  

Teknik ajakan adalah suatu cara mempengaruhi anak untuk 

melakukan suatu dengan cara membangkitkan perasaan, emosi dan 

dorongan cita-cita mereka, juga intelektualitas atau pemikiran mereka. 

Dengan teknik ini akan mempermudah anak dalam melakukan aktivitas 

yang baik. 

Peserta didik TK biasanya suka sesuatu yang baru dan bersifat 

bertualang yang menantang. Teknik menantang (challenging) adalah 

suatu teknik yang sangat penting dalam menguji kemampuan, posisi, 
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kecermatan, dan tanggung jawab anak dalam perilakunya. Sehigga dapat 

dilihat atau diamati secara jelas melalui cara ini. Menurut piaget (dalam J 

wantah, 2005: 137) mengatakan bahwa tantangan bagi anak sangat 

penting bagi pembentukan kemampuan adaptasi intelektual dan schemata 

untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Semakin kuat 

adaptasi intelektual dan schemata, maka semakin kuat anak melakukan 

pertimbangan terhadap suatu tindakan, apakah benar atau salah. 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 membedakan dan membandingkan 

merupakan unsur penting yang menjadi landasan bagi seseorang untuk 

melakukan pilihan atas suatu tindakan, mana yang boleh dan mana yang 

tidak. 

Teknik yang peneliti gunakan yaitu melalui pembiasaan ucapan 

tolong, maaf dan terimakasih secara terus menerus dengan cara 

mengingatkan pada peserta didik dapat membentuk perilaku yang baik. 

Dengan pembiasaan tersebut, anak dapat membiasakan mengucapkan 

tolong, maaf dan terimakasih pada kehidupan sosialnya. Sehingga dapat 

diterima di lingkungannya. Selain itu, peserta didik dapat memberikan 

contoh kepada peserta didik yang lain dengan mengucapkan perkataan 

yang baik dan sikap yang baik. 
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3. Langkah-Langkah Pembiasaan Ucapan TOMAT bagi Peserta Didik TK 

Anak usia dini memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka unik, 

egosentris, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, aktif, eksploratif dan 

masih banyak lagi sifat yang dimilikinya. Karena mereka memiliki 

beragam karakter, sehingga dalam kegiatan pembelajaran di TK harus 

menyesuaikan kebutuhannya. Oleh karena itu, guru TK dituntut kreatif 

dan inovatif, supaya kegiatan pembelajaran di TK tidak membuat jenuh 

atau frustasi bagi peserta didik dan kegiatan pembelajarannya juga harus 

dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan yang dimiliki peserta 

didik. 

Kegiatan pembelajaran menggunakan pembiasaan ucapan tolong, 

maaf dan terimakasih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada 

peserta didik. Misalnya, ketika disekolah guru mempersilahkan peserta 

didik untuk meletakan tasnya pada tempatnya dengan ucapan tolong. 

Kemudian ucapan maaf ketika peserta didik tidak mau meletakkan tasnya 

dan ucapan terimakasih ketika peserta didik mau melakukannya. 

Dalam membiasakan peserta didik mengucapkan tolong yaitu 

sebagai contoh ketika peserta didik meminta tolong membukakan botol 

minuman kepada gurunya dan ucapan terimakasih ketika gurunya sudah 

membukakannya. Sedangkan ucapan maaf ketika peserta didik tidak mau 

bilang tolong, maka guru menyampaikan dengan maaf, misalnya “maaf 

Aska? Aska bilangnya bagaimana ketika meminta tolong kepada bu 

guru?”. 
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Penerapan pembiasaan ucapan tolong, maaf dan terimakasih sangat 

cocok untuk diterapkan dalam penanaman moral berkaitan dengan 

pembentukan perilaku, etika dan sopan santun serta disiplin dan tanggung 

jawab bagi peserta didik. Dengan pembiasaan ucapan tersebut secara terus 

menerus yang dilakukan di sekolah maupun di rumah, maka kebiasaan-

kebiasaan peserta didik dalam mengucapkan tolong, maaf maupun 

terimakasih dapat memberikan pribadi yang berkualitas pada peserta didik 

dan akan berlangsung hingga mereka dewasa nanti. 

  

C. Kriteria Keberhasilan 

1. Pedoman Penilaian 

 Kriteria keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian 

prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar 

kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau 

ketrampilan yang dapat diamati dan diukur.  

Menurut Depateman Pendidikan Nasional Dirjen Mandas dan 

Menengah (2006: 3) penilaian adalah suatu usaha mengumpulkan dan 

menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, berkelanjutan, 

menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan serta 

perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan 

pembelajaran. Adapun cara pencatatan hasil penilaian harian 

dilaksanakan sebagai berikut: 
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o : dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa peserta didik 

melakukan/menyelesaikan tugas selalu dibantu guru. 

 : dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa peserta didik mampu 

melakukan/menyelesaian tugas tanpa bantuan guru. 

 : menunjukkan ketercapaian indikator. 

Akan tetapi peneliti lebih memilih menggunakan prosedur 

penilaian harian menurut pedoman penilaian Kemendiknas Dirjen 

Mandas dan menengah Direktorat Pembinaan TK (2010) catatan hasil 

penilaian harian perkembangan peserta didik dicantumkan pada kolom 

penilaian di RKH, sebagai berikut: 

 : peserta didik belum berkembang (BB), dalam 

melaksanakan tugas selalu dibantu guru. 

 : peserta didik mulai berkembang (MB) sesuai 

dengan indikator  

 : peserta didik berkembang sesuai harapan (BSH) 

pada indikator  

 : peserta didik berkembang sangat baik (BSB) 

sesuai indikator 

2. Indikator Keberhasilan 

 Indikator adalah acuan penilaian untuk menentukan apakah peserta 

didik telah berhasil menguasai kompetensi. Untuk mengumpulkan 

informasi apakah suatu indikator telah tampil pada peserta didik, 

dilakukan penilaian sewaktu pembelajaran berlangsung atau sesudahnya. 

Sebuah inidikator dapat dijaring dengan beberapa soal/tugas. Selain itu, 
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sebuah tugas dapat dirancang untuk menjaring informasi tentang 

ketercapaianbeberapa indikator. Kriteria ketuntasan belajar setiap 

indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar 

antara 0% - 100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih 

besar dari 75%. Namun sekolah dapat menetapkan kriteria atau tingkat 

pencapaian indikator, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

satuan pendidikan dapat menetapkan kriteria ketuntasan minimal 

dibawah 75 %. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti 

kemampuan peserta didik dan guru serta ketersediaan prasarana dan 

sarana. 

Dalam penelitian ini untuk mengembangkan perkembangan moral 

melalui pembiasan ucapan tolong, maaf dan terimakasih peneliti 

menggunakan indikator yang mengacu pada kurikulum 2004 Standar 

Kompetensi TK/RA yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Indikator Keberhasilan 

No Indikator yang Diharapkan 

1.  Peserta didik mampu berterimakasih jika memperoleh sesuatu. 

2.  Peserta didik suka menolong teman dan orang dewasa. 

3.  Peserta didik dapat meminta tolong dengan baik. 

4.  Peserta didik mampu mengucapkan maaf jika berbuat salah. 

Dari indikator diatas dapat disimpulkan bahwa: 

Peserta didik mampu membiasakan diri meminta tolong dengan 

baik, suka menolong, berterimakasih jika memperoleh sesuatu. 

Peserta didik mampu membedakan perilaku baik dan buruk 

dengan cara berbuat baik kepada teman, tidak mengganggu teman yang 
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sedang melakukan kegiatan, membedakan perbuatan benar salah, 

menyebutkan perbuatan salah dan benar. 

 

D. Kerangka Berpikir  

Dalam penelitian tindakan kelas yang akan peneliti lakukan adalah 

observasi pada kondisi awal pembelajaran di TK yang berkaitan dengan  

perkembangan moral yaitu etika dan tanggung jawab atau disiplin yang 

sebagian besar belum muncul pada peserta didik. Hal ini terjadi karena 

peneliti belum mengenalkan dan mengajarkan konsep etika yang baik dan 

disiplin pada peserta didik melalui pembiasaaan ucapan tolong, maaf dan 

terimakasih. 

Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan penelitian pada 

siklus I, peneliti melakukan tindakan dengan membiasakan mengucapkan 

TOMAT (Tolong, maaf dan terimakasih) pada saat kegiatan pembelajaran 

dimulai yaitu pada saat proses kegiatan awal, inti dan penutup. Pada saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti memberikan peraturan dan 

membiasakan peserta didik melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru. Sedangkan pada saat istirahat, biasakan peserta didik 

merapikan mainan yang telah dipakai dengan mengingatkannya 

menggunakan ucapan tolong, maaf dan terimakasih. Hal ini dilakukan 

untuk membiasakan peserta didik beretika baik dan memiliki sikap sopan 

santun serta disiplin pada saat KBM berlangsung dan bertanggung jawab 

terhadap tugas dan alat permainan yang telah digunakannya. 
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Pada siklus I peneliti melakukan 3 kali pertemuan, karena hasilnya 

belum maksimal peneliti mengulang kembali penelitian tersebut pada 

siklus ke II yang dilakukan 3 kali pertemuan. Pada siklus yang ke II 

peneliti masih melakukan hal yang sama seperti pada siklus I, namun pada 

siklus ke II ini ditambah dengan peneliti bekerjasama dengan guru lain. 

Pembiasaan ucapan TOMAT (Tolong, maaf dan terimakasih) dilakukan 

tidak hanya saat KBM berlangsung tetapi dari awal peserta didik sampai 

disekolah  atau pada saat penyambutan peserta didik hingga peserta didik 

akan pulang atau pada saat penjemputan peserta didik. Dari pembiasaan 

siklus I dan II maka dapat meningkatkan perkembangan moral pada 

peserta didik dalam etika dan sopan santun serta sikap disiplin dan 

tanggung jawab. 

Untuk mempermudah pemahaman kegiatan ini, maka peneliti 

membuat kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Pembiasaan Ucapan TOMAT 
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ucapan TOMAT 

ketika melakukan 

sesuatu dan setelah 

melakukan sesuatu 

2. Pada saat istirahat 

biasakan peserta didik 
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pembiasaan ucapan 

TOMAT 

Perkembangan moral 

dalam etika dan 

sopan santun serta 

tanggung jawab dan 

disiplin sebagian 
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mainannya 
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ucapan TOMAT 
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3. Peserta didik sudah 

disiplin 

4. Pada saat kegiatan 

KBM peserta didik 

melaksanakan tugas 
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5. Perkembangan moral 

peserta didik 
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Siklus II 

1. Membiasakan peneliti mengucapkan tolong, 

maaf dan terimakasih pada saat penyambutan 

siswa sampai akhir kegiatan 

2. Peneliti bekerjasama dengan guru lain dalam 

membiasakan mengucapkan TOMAT pada 

saat KBM berlangsung atau diluar KBM 

disekolah 

Terjadi peningkatan 

yang optimal terhadap 

perkembangan moral 

dalam etika dan 

disiplinnya 
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E. Hipotesis Tindakan 

Dengan pembiasaan ucapan TOMAT (Tolong, maaf dan terimakasih) 

dapat meningkatkan perkembangan moral pada peserta didik PAUD Anak 

Sholeh Kelompok B. 
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