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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan lingkungan buatan yang dirancang secara sadar 

dan terencana dalam rangka mengembangkan potensi anak usia dini. Oleh 

karenanya pendidikan perlu dimulai sedini mungkin. (Semiawan dalam 

Sujiono, 2011). Hal ini disebabkan karena anak usia dini berada dalam rentang 

masa usia emas (golden age) sekaligus dalam masa kritis, artinya jika anak 

distimulasi dengan optimal dimasa itu, maka anak akan tumbuh optimal pula 

baik kecerdasan maupun kepribadiannya. Namun sebaliknya jika kebutuhan 

pendidikannya terabaikan, maka anak akan kehilangan momentum 

pertumbuhan dan perkembangannya yang menentukan kelangsungan 

kehidupannya. 

Perkembangan kecerdasan dan kapasitas intelektual manusia mencapai 

50 % saat berusia 0-2 tahun. Kemudian bertambah 30% saat berusia 4-8 tahun. 

sedangkan pada usia 8-18 tahun otak manusia hanya berkembang 20% saja. 

(Osborn dalam Andrianto, 2009).  Stimulasi dari lingkungan juga merupakan 

faktor penting mengapa pendidikan perlu dimulai sejak dini dengan cara dan 

strategi yang benar. 

Paradigma lama pendidikan anak usia dini lebih berorientasi pada 

kemampuan intelektual dan ranah kognitif saja. (Santrock, 1998). Bahkan 

tidak jarang anak diposisikan sebagai orang dewasa dalam ukuran mini yang 
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dianggap dapat menyelesaikan dan mengerjakan tugas-tugas orang dewasa. 

Minat, eksplorasi, keterlibatan anak, dan pengembangan sikap perilaku 

maupun perkembangan fisik anak, kurang mendapatkan porsi perhatian. 

Pergeseran paradigma baru pendidikan anak usia dini di Indonesia baru 

dimulai pada akhir abad ke-20. Ketika mulai muncul paradigma bahwa setiap 

anak mempunyai “gunung” masing-masing untuk didaki. Namun tidak semua 

anak mencapai puncak, melainkan dengan bimbingan dan stimulasi mereka 

dapat memulai pendakian mereka dari dasar terbaik ( Dorothy Einon, 2006. 

Learning Early). 

Para pendidik, orang tua, dan masyarakat diharapkan dapat membuka 

wawasan mereka tentang dunia anak usia dini. Berdasarkan riset terkini 

didapat satu teori bahwa dalam masa Golden Age Priority tersebut, potensi 

dan kecerdasan anak sangat luar biasa dan menakjubkan, sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh Prof Howard Gardner melalui Multiple Intelligences. 

(Gardner dalam Sujiono, 2011) 

Seiring dengan berkembangnya paradigma baru dunia PAUD maka 

berkembang pulalah berbagai teori kecerdasan, pendekatan dan model 

pembelajaran, strategi, dan teknik-teknik baru pembelajaran anak usia dini 

yang dirancang sedemikian rupa sehingga kecerdasan anak anak dapat 

berkembang secara efektif, selaras dengan tugas dan tingkat perkembangan 

anak, karakteristik individual anak, dan konteks sosial budaya anak. 

Sejak 2009 telah disosialisasikan sistem layanan PAUD Holistik 

Integratif dimana semua jenis stimulasi untuk anak dikelola dalam satu sistem 
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penyelenggaraan yang non parsial atau utuh/menyeluruh. Artinya, stimulasi 

dan layanan pendidikan yang diberikan untuk anak usia dini tidak terbatas 

pada pengembangan aspek kemampuan dasar maupun pengembangan perilaku 

dan karakter sejak dini saja, melainkan juga aspek gizi, nutrisi, kesehatan fisik, 

sanitasi lingkungan dan pertumbuhan fisik yang optimal sehingga diharapkan 

pendidikan anak usia dini lebih menghasilkan generasi yang berkarakter, 

cerdas, sehat, tangkas, berakhlaq mulia dan unggul. 

Kurikulum TK/RA disusun  berdasarkan Permendiknas No. 58 tahun 

2009 yang muatannya meliputi bidang pengembangan pembiasaan dan 

kemampuan dasar. Bidang pengembangan pembiasaan meliputi aspek 

perkembangan moral dan nilai-nilai agama, aspek perkembangan sosial 

emosional dan kemandirian, pengembangan kemampuan dasar mencakup 

kemampuan berbahasa, kognitif dan fisik motorik. 

Pembiasaan (habituation) merupakan proses pembentukan sikap dan 

perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses 

pembelajaran yang berulang-ulang. Sikap atau perilaku yang menjadi 

kebiasaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

a. Perilaku relatif menetap  

b. Pembiasaan pada anak umumnya hanya dilakukan  cukup dengan meniru 

atau mengingat saja. 

c. Kebiasaan bukan merupakan proses kematangan melainkan sebagai hasil 

atau akibat dari pengalaman atau belajar. 
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d. Perilaku muncul secara berulang-ulang sebagai respon terhadap stimulus 

yang sama. 

Pembiasaan dapat ditanamkan pada anak TK/RA  (usia 4-6 tahun) 

secara fleksibel melalui kegiatan rutin, spontan, maupun terprogram. Salah 

satu pembiasaan yang dikembangkan adalah perilaku disiplin pada anak 

TK/RA. Bentuk kedisiplinan pada anak antara lain disiplin saat : pergi 

sekolah, disekolah, membuang sampah pada tempatnya, memakai pakaian dan 

sepatu, mengembalikan alat main pada tempatnya, dll.  

 Perilaku disiplin juga merupakan salah satu materi pengembangan 

pendidikan kewarganegaraan, budaya dan karakter bangsa yang 

dikembangkan secara terpadu dan menyeluruh bersamaan dengan 

pengembangan kemampuan dasar. Secara umum alasan mengapa kedisiplinan 

perlu dikembangkan pada anak diantaranya adalah upaya untuk membentuk 

dan mengontrol perilaku anak agar dapat mengendalikan diri dan berperilaku 

sesuai dengan harapan masyarakat dimana anak berasal. 

RA Ulin Nuhaa yang berlokasi di Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, 

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu Lembaga PAUD formal yang 

berbasis islami, pendidikan karakter yang dikemas dalam wujud pendidikan 

aqidah, adab dan akhlak Islami diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari  

secara menyeluruh dan terpadu (holistik integratif). Pada perjalanannya upaya 

ini menemui kendala antara lain belum berhasil memunculkan proses 

internalisasi dalam wujud anak tidak disiplin jika tidak diberi contoh. 
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Model pembelajaran yang diterapkan di RA Ulin Nuhaa adalah sentra 

dan lingkaran yang mengkondisikan adanya kepadatan kegiatan yang 

dilakukan oleh anak maupun guru. Hal ini mengakibatkan kurangnya 

kesempatan guru menjadi role model yang mampu mencontohkan kedisiplinan 

pada anak, kesibukan di sentra mereduksi kepekaan anak terhadap 

kedisiplinan. Ironisnya rendahnya kedisiplinan ini diperparah dengan belum 

digunakannya media maupun metode yang menarik dan menyenangkan untuk 

merangsang kedisplinan anak. 

Peneliti berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui penerapan 

metode hypnoteaching. Solusi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Data awal kondisi sebelum diadakan 

tindakan menunjukkan kedisiplinan anak masih rendah. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang muncul 

sehubungan dengan kedisiplinan anak dapat diidentifikasi sebagai berikut :  

1. Kurangnya role model yang mampu mencontohkan kedisiplinan pada 

anak. 

2. Rendahnya kepekaan anak terhadap kedisiplinan. 

3. Belum digunakannya media maupun metode yang menarik dan 

menyenangkan untuk merangsang kedisiplinan anak. 
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C. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini hanya terbatas pada cakupan tertentu mengingat 

keterbatasan waktu dan aktifitas. Permasalahan yang diteliti hanya dibatasi 

pada 2 hal sebagai berikut : 

1. Kedisiplinan anak dibatasi pada disiplin mentaati peraturan yang berlaku 

di sekolah. 

2. Metode hypnoteaching yang diterapkan adalah Light Hypnosis (hipnosis 

ringan) baik secara langsung (direct hypnosis)  maupun tidaklangsung 

(indirect hypnosis). 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, didapatkan perumusan 

masalah didalam penelitian ini sebagai berikut :  

“Apakah penerapan metode hypnoteaching dapat meningkatkan 

kedisiplinan anak kelompok B Raudhatul Athfal Ulin Nuhaa Ngadiluwih 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Semester I Tahun Pelajaran 

2012/2013 ?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Secara umum : untuk meningkatkan kedisiplinan anak RA Ulin Nuhaa 

Nadiluwih Matesih Kabupaten Karanganyar Semester I Tahun Pelajaran 

2012/2013 
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2. Secara khusus : untuk mengetahui peningkatan kedisiplinan anak melalui 

penerapan metode hypnoteaching dalam proses pembelajaran pada anak 

kelompok B RA Ulin Nuhaa Ngadiluwih Kecamatan Matesih Kabupaten 

Karanganyar Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan masukan pengetahuan dan 

memberikan wacana sekaligus alternatif dalam pengembangan sikap dan 

perilaku disiplin pada anak usia dini khususnya melalui metode 

hypnoteaching yang belum banyak diterapkan di lembaga pendidikan anak 

usia dini.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi anak  

1) Memberikan pengalaman emosional yang positif kepada anak saat 

menjalani berbagai aktivitas dalam proses hypnoteaching. 

2) Anak dapat menangkap pesan moral dan berperilaku disiplin 

dengan sadar dan senang hati. 

b. Bagi guru 

1) Sebagai masukan ilmiah kepada guru untuk mengetahui strategi 

inovatif dalam meningkatkan kreatifitas dan kinerjanya. 

2) Mengatasi kesulitan guru dalam menyampaikan pesan atau materi 

pembelajaran.  

c. Bagi sekolah 
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1) PTK ini diharapkan dapat membantu memperbaiki proses 

pembelajaran disekolah. 

2) Melalui penelitian ini diharapkan akan tumbuh suasana belajar 

yang efektif, efisien, kreatif, inovatif dan sekaligus menyenangkan. 

d. Bagi peneliti lain 

PTK ini dapat dipergunakan sebagai pembanding maupun acuan untuk 

penyusunan penelitian sejenis dilain waktu, tempat maupun objek 

dengan harapan dapat diperoleh berbagai wacana dan alternatif 

pengembangan barau lainnya.  

e. Bagi pengambil kebijakan 

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menyusun maupun merevisi 

regulasi atau kebijakan baru yang berkaitan dengan kurikulum, sarana 

dan prasarana maupun tenaga edukatif guna meningkatkan 

kompetensi, kualitas dan keefektifan berbagai pihak yang 

berkecimpung dalam lembaga PAUD. 

 

 


