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 ABSTRAK  

Salah satu upaya menciptakan manusia cerdas, sehat, dan produktif yaitu melalui proses pendidikan 

yang mengarahkan atau menumbuhkembangkan kesadaran perilaku hidup bersih sejak usia dini. 

Guru sebagai teladan, pembimbing bagi anak dapat turut berkontribusi dalam upaya membiasakan 

anak untuk selalu berperilaku hidup bersih kepada anak yang menjadi peserta didiknya. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan guru ialah dengan melakukan bimbingan bagi siswa dengan cara 

memberikan contoh perilaku hidup bersih yang dimulai dari pribadi guru itu sendiri. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh bimbingan perilaku hidup bersih yang masih belum optimal dilakukang 

guru.Masih kurangnya perhatian serta bimbingan hidup bersih oleh guru terhadap anak.Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bimbingan guru kepada anak tentang perilaku hidup bersih 

di kelas B2 Taman Kanak-Kanak Al-Mukaddimah Pontianak.Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriftif dengan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini hanya mengungkap fakta tentang 

objek secara apa adanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan membiasakan perilaku 

hidup bersih sejak usia dini yang dilakukan di Taman Kanak-Kanak Al-Mukaddimah Pontianak 

meliputi: bimbingan yang dilakukan guru dalam perilaku hidup bersih kepada siswa Taman Kanak-

Kanak Al-Mukaddimah Pontianak melalui: pemberian contoh dalam berpakaian yang bersih dan  rapi 

ketika mengajar, guru memberikan contoh cara mencuci tangan  dengan sabun, memberikan contoh 

cara menyikat gigi, mengajak anak untuk turut berpartisipasi dalam membuang sampah dan 

merapikan kembali alat atau media permainan yang digunakan, memberikan materi yang berkaitan 

dengan perilaku hidup bersih yang diimplementasikan dalam kegiatan belajar sehari-hari. 

Kata Kunci: Bimbingan,Perilaku Hidup Bersih 
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A. Latar Belakang 

John Locke (Model Pendidikan Anak Usia Dini, 2011: 02) yang terkenal dengan teorinya 

yaitu “Tabula Rasa”, memandang bahwa anak sebagai kertas putih. Teori ini memandang 

bahwa pada saat lahir anak tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa. Anak berada dan hidup 

di dalam lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan dirinya. 

Lingkunganlah yang membentuk dan memberi warna kertas putih.Warna atau isi ini sebagai 

pengalaman. Melalui pengalaman yang dimiliki anak saat berada di lingkungannya bersama 

dengan pengaruh lingkungan pada saat itu akan menentukan pola pikir dan sifat alami pada 

anak. Untuk mendapatkan pembelajaran dari lingkungan diperlukan satu cara, yaitu 

mendapatka pelatihan-pelatihan sensoris. Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk kesiapan 

belajar (learning readiness). Kesiapan inilah yang mempengaruhi keberhasilan anak belajar 

kelak dalam pembiasan dalam perilaku hidup bersih pada anak usia dini.Pentingnya peran guru 

dalam pendidikan, maka dituntut seorang guru yang profesional supaya dapat mengembangkan 

dan menanamkan perilaku hidup bersih pada anak dengan cara pemberian contoh, baik sikap 

dan kepribadian guru karena sikap dan kepribadian guru sangat cepat dicontoh oleh anak, 

seperti di TK Al Mukaddimah, yang merupakan lembaga pendidikan formal. TK Al 

Mukaddimah  juga mempunyai tujuan menanamkan dan membentuk anak didik yang 

demokratis dan bermutu guna memperteguh  ahklak mulia yang  kreatif, edukatif, berwawasan 

kebangsaan  cerdas, sehat dan berkualiatas, berdisiplin tinggi serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan pantauan awal atau survey awal peneliti mengamati bahwa guru TK Al 

Mukaddimah dalam melaksanakan bimbingan perilaku hidup bersih pada anak memang telah 

dilakukan guru namaun kondisi tersebut masih belum optimal, dikarenakan masih ada 

ditemukan sebagian anak-anak yang belum melaksanakan perilaku hidup bersih. 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka peneliti menjadi tertarik untuk meneliti lebih dalam 

tentang bagaimana penanaman perilaku hidup bersih yang telah diberikan oleh guru TK Al 

Mukaddimah dalam bimbingan perilaku hidup bersih. 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan uraian yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi fokus masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bimbingan Perilaku Hidup Bersih Oleh Guru Di Kelas B2 yang 

ada di TK Al Mukaddimah” 

Adapun Sub-sub pertanyaan peneliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana  program bimbingan perilaku hidup bersih yang dilakukan guru pada anak usia 

dini di TK Al Mukaddimah ? 

2. Bagaimana bentuk  bimbingan  perilaku hidup bersih yang dilakukan guru pada anak usia 

dini di TK Al Mukaddimah ? 

3. Bagaimana metode yang digunakan oleh guru dalam bimbingan perilaku hidup bersih bagi 

anak usia dini di TK Al Mukaddimah ? 

4. Apakah ada hambatan dalam bimbingan perilaku hidup bersih pada anak usia dini di TK Al 

Mukaddimah ? 
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5. Bagaimana cara guru mempersiapkan sarana dan prasarana dalam bimbingan perilaku hidup 

bersih pada anak usia dini di TK Al-Mukaddimah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, maka peneliti ingin mengetahui sejauh 

mana bimbingan perilaku hidup bersih bagi anak usia dini di TK Al Mukaddimah dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan tentang : 

1. Program bimbingan perilaku hidup bersih yang dilakukan guru pada anak usia dini di TK Al 

Mukaddimah 

2. Bentuk bimbingan perilaku hidup bersih yang dilakukan guru pada anak usia dini di TK Al 

Mukaddimah 

3. Metode yang digunakan guru dalam bimbingan perilaku hidup bersih bagi anak usia dini di 

TK Al Mukaddimah 

4. Apa saja hambatan  guru dalam bimbingan perilaku hidup bersih pada anak usia dini di TK 

Al Mukaddimah 

5. Apa saja  persiapan sarana dan prasarana guru dalam bimbingan perilaku hidup bersih pada 

anak usia dini di TK Al-Mukaddimah 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini di harapkan memperoleh manfaat secara teoritis maupun praktis 

1. Manfaat teoritis. 

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan referensi tambahan yang 

diharapkan ada kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam bimbingan 

perilaku hidup bersih bagi anak usia dini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

Dapat dijadikan kajian apakah model Bimbingan Perilaku Hidup Bersih Bagi anak Usia 

Dini memang tepat untuk dikembangkan di Indonesia, sehingga dapat menarik peneliti 

yang lain untuk mengembangkan lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis.  

Penelitian yang akan dihasilkan nantinya secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi 

peneliti sendiri, guru-guru, pihak sekolah atau kepala sekolah dan rekan-rekan pembaca 

atau mahasiswa. 

a).  Manfaat Bagi Sekolah. Sekolah dapat mengetahui pelaksanaan bimbingan perilaku hidup 

bersih bagi anak  usia dini di TK Al Mukaddimah. 

b). Manfaat Bagi orang tua. Untuk masukan bagi orang tua agar memberi penanaman dan 

perhatian khusus terhadap perilaku hidup bersih pada anak. 
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c). Bagi Guru. Guru dapat lebih meningkatkan dalam memberikan contoh bimbingan perilaku 

hidup bersih kepada anak secara teori maupun praktek. 

d). Bagi Peneliti. Peneliti mendapat pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian 

khususnya dalam penanaman perilaku hidup bersih. 

E. Definisi Operasional 

1. Bimbingan 

Bimbingan adalah pertolongan yang di berikan oleh seorang individu untuk menolong 

individu lainnya dalam membuat keputusan ke arah yang lebih baik untuk mencapai 

perkembangan secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, 

mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. 

2. Perilaku Hidup Bersih 

Perilaku  Hidup Bersih  merupakan  perwujudan  riil  yang sehat dalam budaya hidup 

perorangan, keluarga dan masyarakat yang berorientasi  sehat,  bertujuan untuk 

meningkatkan, memelihara dan melindungi kesehatannya.  

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif, 

karena dalam penelitian ini hanya mengungkap fakta tentang objek secara apa adanya. 

Nawawi (2007: 67) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak, atau sebagaimana adanya. 

G. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru TK Al Mukaddimah, sedangkan sebagai data pendukung 

dalam peneliti ini, peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala sekolah.Wawancara 

tersebut bertujuan untukmembandingkan data hasil wawancara yang di lakukan terhadap guru 

TK Al Mukaddimah. 

H. Sumber Data 

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak Al-Mukaddimah Pontianak.Sumber 

data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini 

adalah guru TK Al Mukaddimah yang merupakan guru kelas B2 berjumlah 2 orang, guru kelas 

dan guru pendamping, sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah orang tua murid. 

Sumber data sekunder hanya dijadikan data tambahan dan sebagai bahan untuk penulisan 

gambaran objek penelitian. 

I. Setting Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Taman Kanak-Kanak Al-Mukaddimah Pontianak, yang terletak 

di jalan Gusti Hamzah No. 8 B Pontianak, yang dilakukan di kelas B2. 

2. Waktu Penelitian  
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Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2, tanggal 6 januari sampai 28 januari 2015. 

 

J. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Moleong (2010:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan 

itu dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara dalam penelitian  ini dilakukan terhadap guru kelas dan orang tua murid yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan bimbingan perilaku hidup bersih 

oleh guru kepada anak usia dini di Taman Kanak-Kanak Al-Mukaddimah Pontianak. 

2. Observasi  

Sugiyono (2010: 310)  

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan 

gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat 

dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi. Observasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas mengajar guru, untuk memperoleh 

gambaran tentang pembiasaan perilaku hidup bersih sejak usia dini yang dilakukan oleh guru 

terhadap siswa Taman Kanak-Kanak Al-Mukaddimah Pontianak. 

3. Dokumentasi 

Nawawi (2007: 101) 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-

bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik berupa sumber dokumen 

maupun buku-buku, Koran, majalah dan lain-lain yang merupakan laporan-laporan dari Taman 

Kanak-Kanak Al-Mukaddimah Pontianak. 

K. Teknik Analisis Data dan Teknik Pemeriksaan Keabsaan Data 

1. Teknik Analisis Data 

Rasyid (2000: 69) 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi data kualitatif yang 

terbagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, display data,pengambilan kesimpulan dan 

verifikasi. 

a. Reduksi Data adalah data yang diperoleh dilapangan ditulis dalam bentuk laporan yang 

terinci. Laporan-laporan itu direduksi, dirangkum lalu dipilih hal-hal yang pokok dan 

difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Sugiyono, 2010:338) 

b. Display Data adalah seperangkat informasi yang terorganisasi yang dilakukan penarikan 

kesimpulan atau pengambilan tindakan dan merupakan bagian dari sekunder yang harus 

ada pada suatu analisis (Rasyid, 2000:70) 

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan adalah data yang berhasil dikumpulkan dengan 

melibatkan pemahaman peneliti. 

2. Teknik Pemeriksaan Keabsaan Data 

Moleong (2010:330) 



6 
 

Teknik pemeriksaan keabsaan data adalah sesuatu yang lain dari dari luardata itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Adapun teknik 

pemeriksaan keabsaan data adalah sebagai berikut: 

1. Member check. Member checkMenurut Asmara (2004: 62) adalah untuk mengecek 

kebenaran dari data dan informasi yang telah dikumpulkan dari responden, agar hasil 

penelitian lebih dapat dipercaya. 

2. Triangulasi. Triangulasi adalah data yang telah terkumpul dari hasil wawancara terhadap 

guru Al-Mukaddimah Pontianak. 

L. Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a). Program yang dilakukan oleh guru dalam bimbingan perilaku  hidup bersih pada anak TK 

Al-Mukaddimah Pontianak. Guru-guru TK Al-Mukaddimah Pontianak dalam membina 

karakter perilaku hidup bersih pada anak sudah melaksanakan program bimbingan kebersihan 

dengan baik, upaya tersebut dilakukan dengan pembiasaan setiap hari pada anak, program 

bimbingan kebersihan tersebut meliputi kebersihan lingkungan seperti membuang sampah 

pada tempatnya baik di dalam kelas maupun di luar kelas dll.Sularno (2008: 11) Memelihara 

kebersihan dan kesehatan pribadi adalah salah satu upaya pendidikan kesehatan yang diberikan 

kepada peserta didik di sekolah dan di rumah.Melalui peningkatan kebersihan dan kesehatan 

pribadi diharapkan peserta didik dapat meningkatkan derajat kesehatan menjadi lebih baik. 

b). Bentuk bimbingan yang dilakukan oleh guru TK Al-Mukaddimah Pontianak adalah dengan 

bentuk bimbingan kelompok dan bimbingan individual, hal ini juga sesuai dengan hasil 

observasi yang telah peneliti lakukan dengan hasil wawancara terhadap responden. Bimbingan 

kelompok dilakukan misalnya sekelompok anak memiliki kesulitan dalam membersihkan 

lingkungan seperti membuang sampah, guru selaku pembimbing dapat menggunakan 

bimbingan kelompok untuk membantu kesulitan atau masalah anak secara bersama-

sama.Bimbingan individual misalnya, ada satu orang anak yang sulit untuk mengikuti aturan-

aturan yang ada disekolah seperti menjaga kebersihan, maka guru harus memberikan 

bimbingan secara individual atau perorangan.Syaodih (2005: 70) dilihat dari segi jumlah yang 

dibimbing dikenal bimbingan individual dan bimbingan kelompok. 

c). Metode yang digunakan guru TK Al-Mukaddimah Pontianak adalah dengan metode 

keteladanan berupa contoh yang baik kepada anak, metode bercerita dengan membacakan 

cerita yang dihubungkan dengan kebersihan dan menyampaikan pesan dari isi cerita tersebut, 

metode demonstrasi dengan memperagakan langsung atau mempraktekkan langsung 

bagaimana cara yang baik menjaga kebersihan, metode tanya jawab dengan cara melakukan 

tanya jawab dengan anak untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anak, 

metode bercakap-cakap dengan mengajak anak untuk bercakap-cakap baik itu antara anak 

dengan anak maupun antara anak dengan guru dan metode sosiodrama atau bermain peran 

dengan mengajak anak untuk memainkan sebuah cerita dengan peran masing-masing anak 

memerankan peran tertentu yang ceritanya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari anak yang 

dihubungkan dengan kebersihan.Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Smiles yang 

dikutip oleh Islamiyah (2008) bahwa pada dasarnya memberikan contoh dengan perbuatan dan 

keteladanan adalah faktor yang sangat penting dalam membimbing moral seorang anak. 
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d). Hambatan dalam bimbingan perilaku hidup bersih pada anak di TK Al-Mukaddimah 

Pontianak.Seperti anak-anak yang tidak mau cuci tangan sebelum makan, membuang sampah 

masih ada terdapat anak-anak yang tidak membuang pada tempatnya, namun sebagai guru 

harus bisa memberi penjelasan kepada anak sebab tidak mau mencuci tangan sebelum makan 

dan membuang sampah di sembarangan tempat. Dengan memberi penjelasan kepada anak 

sebab akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri,  anak-anak secara 

perlahan dapat mengerti apa yang guru sampaikan.Hambatan dapat diartikan sebagai halangan 

atau rintangan yang dialami dalam proses pencapaian yang di rencanakan (Badudu-Zain, 

1994:489). 

e). Sarana dan prasarana yang di persiapkan guru dalam bimbingan perilaku hidup bersih 

adalah: Mempersiapkan atau menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak, 

sehingga anak tidak merasa bosan dalam kegiatan belajar mengajar, menyediakan tempat 

sampah sesuai dengan jangkauan anak sehingga anak dengan mudah untuk membuang 

samapah pada tempatnya, menyediakan sapu dan pengepel, menyediakan air dan sabun, 

menyediakan tempat untuk mencuci tangan agar anak dengan mudah untuk membiasakan 

dirinya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menyediakan pasta gigi dan sikat gigi di 

dalam kelas karena setiap dua minggu sekali guru menerapkan pembelajaran bagaimana cara 

mengosok gigi yang baik dan benar bagi anak, menyediakan tempat sepatu  sehingga anak 

dengan mudah untuk meyimpan sepatunya sesuai dengan nama yang telah diberikan supaya 

sepatu anak-anak terlihat rapi dan bersih.Moenir (1992 : 119) mengemukakan bahwa sarana 

adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat 

utama dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang 

berhubungan dengan organisasi dalam suatu pekerjaan. Pengertian yang dikemukakan oleh 

Moenir, jelas memberi arahan bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat 

yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan 

pembantu maupun peralatan utama yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang 

hendak dicapai dalam proses perencanaan. 

2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian terdapat bahwa Taman Kanak-Kanak Al-

Mukaddimah tidak  memiliki program secara tertulis namun program dilaksanakan seperti 

program dalam bimbingan perilaku hidup bersih pada anak usia dini, yang mana seharusnya 

kepala sekolah dapat merancang program-program sekolah secara tertulis supaya program 

tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana.  

Pidarta (1985) mengemukakan  ada tiga macam keterampilan yang harus dimiliki kepala 

sekolah untuk menyukseskan kepemimpinan. Ketiga ketermpilan tersebut adalah keterampilan 

konseptual yaitu keterampilan untuk memahami dan mengoperasika organisasi. Keterampilan 

manusia yaitu keterampilan untuk bekerja sama, memotivasi dan memimpin, Keterampilan 

teknik yaitu keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik serta untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor 

yang dapat mendorong sekolah dapat mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran sekolah  

melalui program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Maka dari itu kepala 

sekolah dituntu untuk memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar 

mampu mengambil keputusan untuk menigkatkan mutu sekolah.Kepemimpiman merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam manajemen berbasis sekolah.Kepemimpinan berkaitan 
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dengan kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara 

efektif dengan para guru dalam situasi yang sangat kondusif. Perilaku kepala sekolah harus 

dapat mendorong kinerja para guru dengan menunjukan rasa bersahabat, dekat dan penuh 

pertimbangan terhadap guru baik secara individual maupun sebagai  kelompok (Mulyasa, 

2003: 107). 

M. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

a). Program bimbingan yang dilakukan guru dalam membimbing perilaku hidup bersih pada 

anak TK Al-Mukaddimah Pontianak adalah program kebersihan lingkungan, seperti menjaga 

dan memelihara lingkungan sekolah baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, program 

kebersihan badan seperti menjaga dan memelihara seluruh anggota tubuh, dan program 

kebersihan pakaian seperti menjaga dan memelihara kebersihan baju, celana, sepatu sampai 

kaos kaki.  

b). Bentuk bimbingan yang dilakukan guru dalam membimbing perilaku  hidup bersih pada 

anak TK Al-Mukaddimah Pontianak adalah dengan bentuk bimbingan kelompok dan 

bimbingan individual, namun bentuk bimbingan yang sering digunakan oleh guru adalah 

bentuk bimbingan secara kelompok. 

c). Metode yang digunakan oleh guru dalam membimbing perilaku hidup bersih pada anak TK 

Al-Mukaddimah Pontianak adalah metode keteladanan, bercerita, becakap-cakap, tanya jawab, 

demonstrasi, sosiodrama atau bermain peran, namau tidak semua guru menggunakan semua 

metode-metode tersebut, yang paling sering digunakan oleh guru TK Al-Mukaddimah 

Pontianak dalam membina karakter perilaku hidup bersih pada anak hanya empat metode saja 

yaitu metode keteladanan, metode bercakap-cakap, metode tanya jawab dan metode 

keteladanan. 

d). Cara guru mengatasi hambatan dalam perilaku hidup bersih pada anak usia dini di TK Al-

Mukaddimah adalah  hambatan dalam bimbingan perilaku hidup bersih seperti anak-anak yang 

tidak mau cuci tangan sebelum makan, membuang sampah masih ada terdapat anak-anak yang 

tidak membuang pada tempatnya, namun sebagai guru harus bisa memberi penjelasan kepada 

anak sebab tidak mau mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah di sembarangan 

tempat. Dengan memberi penjelasan kepada anak sebab akibat tersebut anak-anak secara 

perlahan dapat mengerti apa yang guru sampaikan. 

e). Cara guru mempersiapkan sarana dan prasarana dalam bimbingan perilaku hidup bersih 

pada anak usia dini di TK Al-Mukaddimah pontianka adalah mempersiapkan atau menciptakan 

suasana kelas yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak tidak merasa bosan dalam 

kegiatan belajar mengajar, menyediakan tempat sampah sesuai dengan jangkauan anak 

sehingga anak dengan mudah untuk membuang samapah pada tempatnya, menyediakan sapu 

dan pengepel, menyediakan tempat untuk mencuci tangan agar anak dengan mudah untuk 

membiasakan dirinya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menyediakan pasta gigi 

dan sikat gigi didalam kelas karena setiap dua minggu sekali guru menerapkan pembelajaran 

bagaimana caramengosok gigi yang baik dan benar bagi anak, menyediakan tempat sepatu  

sehingga anak dengan mudah untuk meyimpan sepatunya sesuai dengan nama yang telah 

diberikan supaya sepatu anak-anak terlihat rapi dan bersih. 

2.   Saran 
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a).  Guru tidak hanya menggunakan empat metode saja yaitu metode keteladanan, bercakap-

cakap, tanya jawab, demonstrasi. Guru juga harus bisa menggunakan metode yang lebih 

bervariasi agar anak memperoleh pengalam yang baru dalam pembelajarannya dalam 

membimbing perilaku hidup bersih pada anak didiknya. 

b). Bagi lembaga pendidikan TK Al Mukaddimah Pontianak sebaiknya ada program bimbingan 

perilaku hidup bersih secara tertulis, supaya semua kegiatan berjalan secara terprogram dalam 

menciptakan dan membina karakter perilaku hidup bersih di sekolah. 

c). Bagi kepala sekolah, diharapkan partisipasinya dalam rangka mengarahkan guru untuk 

membimbing anak, agar bimbingan guru dalam membina penanaman perilaku hidup bersih 

dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

d). Bagi orang tua, diharapkan kerja samanya dengan guru di sekolah lebih di tingkatkan lagi 

supaya orang tua tau program atau kegiatan apa saja yang ada disekolah untuk membentuk 

anak-anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. 

N. Daftar Pustaka 

Agus dan Ayu (2008). Prinsip Kelompok Penanaman Hidup Bersih 

http:// www.Akademik unsri.Ac. Id/paper./TA. Doc  

Asmara Urai Husna (2004). Penelitian Karya Ilmiah. Pontianak. Fahruna Bahagia 

Asruls21yahoo.blogspot.com/2011/06/ 

hambatan-hambatan komunikasi yanag.html 

Handari Nawawi (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjahmada 

University Press. 

Lexy J. Moleong (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Mulyasa,(2003; 107) Pendidikan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah. http://www.docstoc.com/docs/157806727 

Rasyid Harun (2000). Sistem Snow Ball Samping, Jakarta  

Source:Pengertian Sarana Dan prasarana 

http://www.volimaniak.com/2015/02/html#axzz3YCvpxtx 

Sugiyono (2010) Metode  Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta. 

Sujiono Nurani, Yuliani & Sujiono Bambang (2010). Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan 

jamak, Jakarta: PT. INDEKS 

Sularno (2008). Usaha Kesehatan Sekolah, Semarang: CV. Aneka Ilmu. 

Syaodih (2005). Bimbingan di Taman Kanak-Kanak, Jakarta  

Yus Anita (2011). Model Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta: Kencana 

 

 

 


