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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 

2009:1). 

Dari uraian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai sasaran anak usia 0 – 6 tahun. Masa ini 

disebut sebagai masa emas perkembangan anak.  

Pada masa emas ini otak anak mengalami perkembangan paling cepat 

sepanjang sejarah kehidupannya. Masa ini hanya berlangsung pada saat anak 

dalam kandungan hingga usia dini, yaitu 0 – 6 tahun. Namun, masa bayi dalam 

kandungan hingga lahir, sampai usia 4 tahun adalah masa-masa yang paling 

menentukan. Pada masa ini otak anak sedang mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat, pertumbuhan dan perkembangan otak anak 

mencapai 80% dari otak anak di masa dewasa kelak. Pada usia 6 tahun ke atas 

hingga masa tua, perkembangan otak hanya sebesar 20% saja. Selebihnya 

hanyalah perluasan permukaan otak dan jalinan dendrit yang lebih rumit 

(Suyadi, 2010:23).  

Pada masa emas ini adalah masa di mana anak-anak selalu aktif dengan 

rasa ingin tahu yang besar. Masa anak-anak merupakan masa yang paling 

potensial untuk belajar segala hal, termasuk di antaranya belajar dalam 

pembentukan karakter dan kepribadian yang mana akan menentukan karakter 

dan kepribadian seseorang di masa yang akan datang. Ada pepatah yang 

mengatakan jika mengajarkan anak-anak ibarat menulis di atas batu, yang akan 

berbekas sampai usia tua, sedangkan mengajarkan orang dewasa diibaratkan 
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seperti menulis di atas air, yang akan cepat sirna dan tidak berbekas. Karakter 

dan kepribadian yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. 

Banyak pakar  yang mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter pada 

seseorang sejak usia dini, akan membentuk pribadi yang bermasalah dimasa 

dewasanya kelak. 

Menurut pepatah yang dikemukakan oleh Lickona dalam Megawangi 

(2007:21) mengemukakan “walaupun jumlah anak-anak hanya 25% dari total 

jumlah penduduk, tetapi menentukan 100% masa depan.” Oleh karena itu 

penanaman moral melalui pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak-

anak adalah kunci utama untuk membangun bangsa.  

Dari pendapat Lickona di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya 

pendidikan karakter ditanamkan sejak usia dini karena hal tersebut menentukan 

masa depan bangsa. Pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini akan 

menjadikan anak-anak dengan pribadi yang disiplin, memiliki inisiatif, 

bertanggung jawab, suka menolong, tumbuh kasih sayang, menghormati sesama 

dan orang yang lebih dewasa serta pandai berterima kasih.  

Menurut Cahyoto (dalam Noor, 2012:52) menyebutkan bahwa 

pendidikan karakter yang diberikan pada anak-anak mempunyai fungsi:  

1. Anak memahami susunan pendidikan budi pekerti dalam lingkup etika bagi 

pengembangan dirinya dalam bidang ilmu pengetahuan.  

2. Anak memiliki landasan budi pekerti luhur bagi pola perilaku sehari-hari 

yang didasari hak dan kewajiban sebagai warga negara.  

3. Anak dapat mencari dan memperoleh informasi tentang budi pekerti 

mengolahnya dan mengambil keputusan dalam menghadapi masalah nyata di 

masyarakat.  

4.  Anak dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain untuk 

mengembangkan nilai moral.  

Pendidikan karakter dimasukkan dalam pembelajaran bukanlah tanpa 

dasar. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa keimanan 

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah inti pendidikan kita (Noor, 

2012:36). Tetapi apa yang terjadi dengan pendidikan kita saat ini? Kita masih 
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menempatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan sebagai inti 

pendidikan. Begitu pula dengan pembelajaran pada anak usia dini. Banyak kita 

jumpai lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini yang sudah mengajarkan 

membaca, menulis, berhitung layaknya anak sekolah dasar kelas 1, sehingga 

pendidikan karakter kurang mendapat perhatian dari para pendidiknya. Karena 

kenyataan inilah, maka pada tanggal 2 Mei 2010 Menteri Pendidikan Nasional 

mendeklarasikan untuk dimulainya pendidikan karakter bangsa. Dengan 

deklarasi ini diharapkan dapat memperbaiki karakter bangsa Indonesia.  

Di dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terdapat lima 

bidang pengembangan yang harus dikembangkan oleh guru untuk 

mengembangkan segala potensi anak. Kelima bidang pengembangan tersebut 

adalah nilai-nilai agama dan mental, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial 

emosional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi 

pedoman penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  

Dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini selain harus 

mengembangkan kelima bidang pengembangan tersebut, para guru juga harus 

menanamkan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Nilai-nilai yang dapat 

ditanamkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, perduli lingkungan, perduli sosial, dan tanggungjawab.  

Disiplin sebagai salah satu nilai dalam pendidikan budaya dan karakter 

bangsa harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Anak-anak yang terbiasa 

dengan sikap disiplin dalam segala hal kelak akan tumbuh menjadi seorang 

dewasa yang disiplin dalam segala hal. Sikap disiplin tidak dapat timbul begitu 

saja pada seorang dewasa. Sikap disiplin akan timbul pada diri seseorang karena 

suatu proses pembiasaan yang memerlukan waktu tidak sebentar. Oleh karena 

itulah sikap disiplin perlu dilatih dan ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Hal 

ini supaya sikap disiplin benar-benar tertanam dalam hati dan menjadi suatu 

kebiasaan.  
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Dewasa ini banyak kita jumpai ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh 

masyarakat. Ketidakdisiplinan tersebut terjadi dibanyak sektor kehidupan 

misalnya tidak disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, masih banyak 

masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tempat yang bertanda dilarang 

parkir, banyaknya coretan-coretan di tempat umum, rusaknya taman-taman kota, 

dan lain-lain. Salah satu penyebab terjadinya semua ini adalah kurang 

tertanamnya pendidikan karakter khususnya sikap disiplin di dalam masyarakat. 

Sikap disiplin tersebut belum menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.  

Melalui pendidikan anak usia dini kita dapat mulai menanamkan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa, termasuk di antaranya menanamkan 

sikap disiplin. Sikap disiplin dapat mulai ditanamkan pada anak usia dini 

misalnya dengan melaksanakan tata tertib yang ada, mengikuti aturan 

permainan, sabar menunggu giliran, berhenti bermain pada waktunya, dan lain-

lain. Dengan ditanamkannya sikap disiplin sedini mungkin diharapkan disiplin 

dapat menjadi kebiasaan anak usia dini. Jika sejak anak-anak sudah terbiasa 

dengan disiplin diharapkan kelak dalam menumbuhkan orang-orang dewasa 

yang berkualitas dan bertanggungjawab. Di manapun mereka berada baik itu di 

rumah maupun di lingkungan masyarakat, dengan aturan yang ada di dalamnya, 

mereka tidak akan terpaksa menjalaninya. Hal ini karena karakter disiplin benar-

benar telah tertanam dalam dirinya.  

Namun apa yang terjadi di kelas A RA Anak Sholeh Colomadu 

Karanganyar tidak demikian. Masih banyak anak yang tidak mengikuti tata tertib 

yang ada, misalnya makan dan minum tidak pada waktunya, meletakkan sepatu 

tidak pada tempatnya, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Selain itu 

terdapat beberapa anak yang tidak mengikuti aturan main, tidak sabar menunggu 

giliran, dan tidak mengembalikan mainan pada tempatnya saat selesai bermain.  

Hal tersebut bisa terjadi di kelas A RA Anak Sholeh Perum Ngasem 

Baru Colomadu Karanganyar karena kurangnya penanaman sikap disiplin oleh 

guru kepada anak didiknya. Guru belum memiliki metode yang tepat untuk 

menerapkan disiplin pada anak sehingga pembiasaan disiplin anak belum 

terlaksanan secara optimal.  
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengambil 

judul “MENINGKATKAN DISIPLIN ANAK MELALUI PERMAINAN 

MEMIMPIN BERGILIR PADA ANAK KELOMPOK A DI RA ANAK 

SHOLEH COLOMADU KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 

2013/2014.” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut:  

1. Guru mempunyai keterbatasan dalam memantau setiap sikap dan perilaku 

anak sehingga kurang maksimal dalam menanamkan disiplin pada anak dan 

belum memiliki strategi yang tepat untuk menunjang disiplin anak. 

2. Masih banyak anak-anak yang belum terbiasa sikap disiplin.  

 

C. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini dibatasi hanya dalam hal meningkatkan disiplin anak di 

sekolah.  

 

D. Perumasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, 

maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah Permainan 

Memimpin Bergilir dapat Meningkatkan Disiplin Anak Kelompok A di RA 

Anak Sholeh Colomadu Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014?”  

 

E. Tujuan Penelitan   

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin 

anak kelompok A di RA Anak Sholeh Colomadu Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 
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2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk meningkatkan disiplin 

anak melalui permainan memimpin bergilir pada anak kelompok A di RA 

Anak Sholeh Colomadu Karanganyar Tahun Pelajaran 2013/2014.  

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan yaitu sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis  

Secara teroritis penelitian ini diharapkan dapat menambah rreferensi 

pengetahuan dibidang PAUD khususnya untuk meningkatkan disiplin anak 

usia dini melalui permainan memimpin bergilir.  

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi anak  

Selain meningkatkan disiplin anak juga dapat melatih anak mengontrol 

perasaannya dan melatih mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.  

b. Manfaat bagi guru  

Guru mendapat pengalaman langsung dalam menerapkan permainan 

memimpin bergilir.  

c. Manfaat bagi sekolah  

Sekolah dapat menghasilkan anak-anak yang terbiasa dengan disiplin.  


