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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

                 Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk penyelenggaraan 

pendidikan  yang menitik beratkan pada peletakan dasar pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, kecerdasan, sosial emosional, yang disesuaikan dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. 

                  Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut 

(pasal 1 butir 14). Pengertian tersebut mengisaratkan tentang sarana, lingkup 

aspek perkembangan, tujuan, serta peran PAUD sebagai dasar pencapaian 

keberhasilan pendidikan tahap lebih tinggi. Membentuk anak Indonesia yang 

berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai tingkat 

perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal untuk 

memasuki jenjang sekolah dasar dan membantu menyiapkan anak mencapai 

kesiapan anak belajar (akademik) disekolah. Anak mempunyai hak untuk 

tumbuh dan berkembang, bermain, beristirahat, berekreasi, dan belajar dalam 

suatu pendidikan. Pendidikan merupakan usaha manusia agar manusia dapat 
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mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara 

yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang. Sehingga, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. 

                 Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan anak didik untuk mengembangkan kedisiplinan dalam 

kecakapan hidup dan membentuk karakter anak, sehingga anak dapat 

menyelaraskan diri di masyarakat dan lingkungan.  

                 Mengajarkan disiplin pada anak yaitu pengajaran tentang karakter anak, 

melatih mengendalikan diri, dan mengajarkan tentang perilaku moral (Papalia 

2003:27). Disiplin dapat memberi anak rasa aman dengan memberitahukan 

apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga disiplin sangat 

diperlukan anak, untuk mengerti konsep yang boleh dilakukan dan yang tidak  

pengendalian diri yang baik. Dengan memiliki disiplin diri yang baik anak 

akan memperoleh kebahagiaan dan rasa aman di lingkungan kelompoknya. 

       Menurut Gunarsa (2004:72) mengajarkan nilai disiplin sejak dini     

dimaksudkan agar lebih mengakar pada anak sehingga akan menjadi suatu 

kebiasaan. Usia dini merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis dalam 
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tahap kehidupan manusia. Masa ini merupakan masa yang tepat untuk 

meletakkan  dasar-dasar pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial 

emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral dan nilai-nilai 

agama (Padmonodewa 2003:287). Anak usia dini tingkat pencapaian 

perkembangan otak mencapai 80% ,sehingga pembelajaran yang diberikan 

merupakan kebaikan, maka akan tertanam dengan cepat oleh anak dan 

mencontohnya. Kesempatan yang baik untuk mengajarkan anak kedisiplinan 

sejak dini, sehingga anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan 

baik.  

                Beberapa nilai penting kedisiplinan dalam kehidupan secara nyata yaitu 

adanya kemampuan untuk melahirkan pembentukan karakter seseorang anak 

dalam pergaulan sehari-hari. Kedisipinan dapat menjadi tolak ukur dalam 

setiap  penyelesaian persoalan kehidupan. Dari kedisiplinannya, seseorang 

dapat menunjukkan perbuatan, dan tingkat kualitas kinerja, sejauh mana 

seseorang disiplin. Diantaranya dengan masuk tepat waktu, bertanggung 

jawab dalam menyelesaikan tugas, tertib dalam bermain dan lain sebagainya. 

       Kedisiplinan diperlukan untuk membentuk anak menjadi generasi berkarakter 

dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan prestasi kehidupannya, 

dengan kedisiplinan yang dimiliki seseorang maka seseorang tersebut akan 

memiliki karakter diri yang baik. Mereka dapat beradaptasi dengan baik di 

lingkungan setempat. Menjadikan kualitas diri yang baik dan  menjadi contoh 

dalam keluarga dan lingkungannya.  
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                Proses belajar mengajar  di Taman Kanak-Kanak adalah sebagai bentuk 

pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan dan perilaku disiplin pada 

setiap anak. Dalam hal ini guru berperan penting untuk meningkatkan 

perkembangan kemampuan dan perilaku disiplin yang baik pada anak. Daya 

ingat anak sangat tinggi dan ahli peniru, mereka dengan mudah mengingat  

hal-hal yang ada dilingkungan kehidupan sekitar. Maka guru dapat sebagai 

model yang baik bagi anak untuk dapat diterima di masyarakat sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

                fakta dilapangan menunjukkan masih banyak orang tua, orang dewasa 

maupun guru menerapkan disiplin dengan hukuman, paksaan dan tekanan. 

Keyakinan bahwa disiplin dan hukuman adalah sinonim. Bertujuan agar  anak 

berusaha berharap perilaku sesuai dengan harapan sosial. Hasil yang instan 

membuat orang tua, orang dewasa maupun guru memilih hukuman sebagai 

ganjaran karena tidak menaati peraturan yang anak, tanpa menghiraukan 

keadaan anak. 

                 Anak-anak kelompok bermain di KB Al-Muhtadin Cemani Grogol 

Sukoharjo mempunyai kedisiplinan yang rendah hal itu dapat diketahui guru 

pada waktu proses belajar mengajar, masih banyak anak yang berperilaku 

sesuai keinginannya, tidak mau mengerjakan tugas, selalu berkata tidak bisa 

mengerjakan, selain itu kedisiplinan anak yang rendah karena media 

pendukung yang masih kurang antara lain buku cerita, kisah dan teladan 

kedisiplinan yang belum mencukupi kebutuhan anak. 
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                 Faktor lain yaitu guru kurang sabar dalam mencontohkan perilaku 

disiplin terhadap anak, dalam proses belajar mengajar guru memberikan 

contoh perilaku kedisiplinan yang baik, sesuai dengan kebutuhan anak. Selain 

itu faktor dari orang tua yang beranggapan bahwa membiarkan anak akan 

dapat berperilaku sesuai lingkungan dengan sendirinya. Tanpa kerjasama 

yang baik antara orang tua, orang dewasa maupun guru untuk konsisten 

memberikan contoh perilaku kedisiplinan sesuai karakteristik. 

                 Kedisiplinan sebagai karakter, jika menurun atau belum menjadi 

perilaku anak, perlu ditingkatkan dengan pembiasaan, yang penerapanya 

dilakukan disetiap aktivitas anak, seperti kegiatan bermain, berdo’a dan lain-

lain, yang akan mempermudahkan anak untuk terus terpatri yang menjadi 

karakter anak tanpa pemaksaan. 

           Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “MENINGKATKAN PERILAKU 

DISIPLIN  MELALUI PEMBIASAAN PADA KELOMPOK BERMAIN DI  

AL-MUHTADIN CEMANI GROGOL SUKOHARJO TAHUN 2013” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan  sebagai 

berikut:  

1.  Melalui pembiasaan dapat meningkatkan perilaku kedisiplinan anak pada 

Kelompok Bermain (KB) Al-Muhtadin Cemani Grogol Sukoharjo Tahun 

2012/ 2013 
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2. Mengetahui penerapan pembiasaan dalam meningkatkan perilaku disiplin 

pada anak Kelompok Bermain (KB) Al-Muhtadin Cemani Grogol 

Sukoharjo Tahun 2012/2013. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku disiplin 

anak melalui pembiasaan pada Kelompok Bermain (KB) Al- Muhtadin 

Cemani Waringinrejo Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui peningkatan perilaku disiplin melalui pembiasaan pada 

anak Kelompok Bermain (KB) Al-Muhtadin Cemani Waringinrejo 

Sukoharjo. 

b. Mengetahui peningkatan metode pembiasaan dalam perilaku disiplin 

anak Kelompok Bermain (KB) Al-Muhtadin Cemani Waringinrejo 

Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

            Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat langsung atau kegunaan dalam pendidikan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada dua manfaat dalam 

penelitian ini yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

     Dapat memberikan pengetahuan tentang upaya perilaku disiplin anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan dalam 

mengetahui untuk meningkatkan perilaku disiplin anak sejak dini. 

b. Bagi anak, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi anak yang 

berkarakter baik dan manusia yang berkualitas. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat untuk menghasilkan anak-

anak yang berkecakapan hidup yang baik, sehingga dapat diterapkan 

dalam kehidupan selanjutnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


