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PERILAKU AGRESIF ANAK USIA DINI TERHADAP KETAATAN 

DALAM MEMAHAMI ATURAN SEKOLAH DI TK ISLAM IBNU RUSDI 

KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku agresif anak usia dini terhadap 

ketaatan dalam memahami aturan sekolah di TK Islam Ibnu Rusdi. Selain itu, untuk 

memberikan penanganan perilaku agresif anak usia dini di TK Islam Ibnu Rusdi 

tahun pelajaran 2020/2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Subjek Penelitian ini adalah seluruh anak usia dini di TK Islam 

Ibnu Rusdi tahun pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 26 anak. Keabsahan data 

yang digunakan adalah teknik trianggulasi. Teknik analisis data menggunakan 

model analisis interaktif menurut Huberman dan Miles, yang meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Perilaku agresif anak usia dini terhadap 

ketaatan dalam memahami aturan sekolah di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan 

Masaran Kabupaten Sragen dapat dilihat dari interaksi anak dengan teman sebaya, 

ketaatan anak dalam memahami aturan sekolah, dan perilaku anak ketika di 

sekolah. 2) Cara menangani perilaku agresif anak usia dini dapat dilakukan dengan: 

memberi reward pada anak, memberikan hukuman, memberikan nasihat, ajarkan 

meminta maaf, memotivasi anak agar anak mengerti hal yang baik dan buruk, 

berikan pujian ketika anak berperilaku baik, jangan kasar pada anak. 

 

Kata kunci: perilaku agresif, anak usia dini, ketaatan, aturan, sekolah. 

 

Abstract 

This study aims to determine the aggressive behavior of early childhood towards 

obedience in understanding school rules in Ibnu Rusdi Islamic Kindergarten. In 

addition, to manage aggressive behavior in early childhood in Ibnu Rusdi Islamic 

Kindergarten in the 2020/2021 school year. This study used the descriptive 

qualitative method. Data collection techniques used were observation, interviews, 

and documentation. The subjects of this study were all early childhood children in 

Ibnu Rusdi Islamic Kindergarten in the 2020/2021 academic year, totaling 26 

children. The validity of the data used is the triangulation technique. The data 

analysis technique was an interactive analysis model by Huberman and Miles, 

including data collection, data reduction, data presentation, and verification. Based 

on the results of the study, it can be concluded that: 1) Early childhood aggressive 

behavior towards obedience in understanding school rules in Ibnu Rusdi Islamic 

Kindergarten, Masaran District, Sragen Regency can be seen from the interaction 

of children with peers, children's obedience in understanding school rules, and 

children's behavior when in school. 2) To handle aggressive behavior in early 

childhood can be done by: giving gifts to children, giving punishments, giving 

advice, giving forgiveness, motivating children to understand good and bad things, 

giving praise when children behave well, do not let children behave well. 

 

Keywords: aggressive behavior, early childhood, obedience, rules, school. 
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1. PENDAHULUAN 

Setiap anak yang lahir di dunia ini membawa potensi dasar. Potensi tersebut sebagai 

pendorong hidup di masyarakat. Potensi ini dapat berkembang secara optimal pada 

usia dini, yaitu pada usia nol sampai delapan tahun disebut masa keemasan (golden 

age). Pada masa ini,  seorang anak sudah menerima segala respon yang diberikan 

oleh lingkungan sekitar. Potensi anak sangat dipengaruhi oleh pembinaan dan 

pendidikan dari orang tua, lembaga pendidikan dan masyarakat. Potensi yang 

dimiliki anak dapat berkembang secara alamiah tanpa adanya stimulus yang 

diberikan oleh lingkungan sekitar. Tetapi potensi ini hanya akan berkembang 

optimal jika stimulus yang baik diberikan oleh lingkungannya. Dengan penjelasan 

di atas maka anak harus memperoleh pendidikan dan pembinaan disesuaikan 

dengan potensi yang dimiliki. 

Anak usia dini memiliki masa sensitif dan kritis, di mana masa tersebut akan 

menentukan sikap, nilai, dan pola perilaku seseorang dikemudian hari. Kritis 

cenderung terhadap kepekaan seseorang yang akan mengalami aktualisasi apabila 

mendapat rangsangan yang tepat. Salah satu perkembangan yang harus dicapai anak 

adalah perkembangan emosi. Perilaku agresif menghambat perkembangan emosi 

dan perilaku sosial. Perilaku agresif adalah suatu bentuk perilaku yang sifatnya anti-

sosial, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan seperti 

norma sosial dan norma hukum. Perilaku yang tidak dikehendaki oleh orang lain, 

baik individu ataupun masyarakat secara luas. 

Perilaku agresif adalah kemarahan yang meluap-luap dan orang melakukan 

serangan secara kasar dengan jalan yang tidak wajar (Kartono: 2005). Perilaku 

agresif timbul akibat tingkah laku yang sebelumnya mengalami penguatan. Hal ini 

terjadi karena di beberapa keluarga, anak yang berperilaku agresif justru dihargai. 

Selain itu, tingkah orang tua adalah model yang paling efektif bagi anak. Artinya 

anak menjadi agresif karena mencontoh perilaku orang tua. Tingkah laku agresif 

yang dapat muncul pada anak misalnya marah secara verbal atau menyerang. 

Menurut David O. Sars (2005), perilaku agresif adalah setiap perilaku yang 

bertujuan menyakiti orang lain, dapat juga ditujukan kepada perasaan ingin 

menyakiti orang lain dalam diri seseorang. 

Di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, guru-guru 



3 

 

tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun juga dapat mengajarkan anak 

berperilaku baik dengan orang lain. Yang dimaksud berperilaku baik adalah anak 

mampu menempatkan diri ketika menjalin komunikasi atau sedang berhadapan 

dengan orang lain. Pada usia awal seharusnya anak sudah mampu memahami cara 

bersikap yang baik, yaitu anak  harus sopan ketika berhadapan dengan orang tua, 

saling menghargai, rukun dengan teman sejawat, dan mampu menaati peraturan 

yang ada baik di sekolah maupun di masyarakat. Dengan ini anak mengenal banyak 

teman dalam lingkungan sosial yang lebih luas, sehingga peranan sosialnya 

semakin berkembang. 

Menurut hasil wawancara Kepala Sekolah TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan 

Masaran Kabupaten Sragen, menyatakan bahwa anak yang agresif selalu 

menampilkan sikap yang menyerang, suka bertengkar, suka mengejek-ejek atau 

segala keinginannya harus dituruti. Sehingga guru-guru selalu mengawasi dan 

mengingatkan anak-anak untuk berperilaku baik kepada teman-temannya. Namun 

hal tersebut, membuat anak sadar untuk berperilaku baik kepada teman-temannya 

terutama anak yang berperilaku agresif. Anak-anak menghiraukan peringatan dari 

guru. Namun mereka semua tidak pernah lelah mengingatkan anak-anaknya. Apa 

yang guru lakukan sudah membuat anak sadar pentingnya berperilaku kepada 

teman-teman atau semua orang. Setiap hari diingatkan akhirnya sudah banyak anak 

yang berperilaku baik terutama anak yang berperilaku agresif lama-lama sudah 

paham berperilaku baik kepada semua orang. 

Pendidikan adalah suatu proses perubahan tingkah laku dari peserta didik. 

Terdapat anak yang melanggar aturan atau tata tertib sekolah. Hal ini dapat dilihat 

banyak anak melakukan tindakan yang melanggar aturan tersebut seperti terlambat 

datang ke sekolah, terdapat beberapa anak yang tidak mengikut pelajaran justru 

bermain sendiri atau berbicara dengan teman, serta melakukan tindakan perusakan 

sekolah (moncoret dinding, bangku sekolah dan meja) secara berulang-ulang. 

Seorang anak dalam lingkungan sekolah senantiasa tunduk dan taat kepada aturan 

yang telah ditetapkan dari pihak lembaga. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, 

harus memberikan rambu-rambu yang jelas, yang memungkinkan anak untuk 

bergaul secara baik dan operasional. Hal ini sangat penting, karena berhubungan 
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dengan perilaku anak. Selama di lingkungan sekolah, anak di isyarakatkan 

berperilaku sesuai aturan yang ada di sekolah.  

Di lingkungan sekolah, anak harus taat dalam mamatuhi aturan di sekolah, 

seperti aturan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Anak yang agresif 

memiliki sifat yang sentitif dan mudah marah sehingga cenderung melanggar aturan 

di sekolah dan aturan di masyarakat. Peneliti ingin mengetahui perilaku agresif 

anak terhadap ketaatan dalam mematuhi aturan di sekolah. Oleh karena itu, peneliti 

ingin melakukan penelitian yang berjudul “Perilaku Agresif Anak Usia Dini 

Terhadap Ketaatan Dalam Memahami Aturan Sekolah Di TK Islam Ibnu Rusdi 

Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2020/2021”. 

 

2. METODE 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

(Bogdan dan Guba dalam buku Uhar Suharsaputra 2012: 181). Menurut Fraenkel 

dan Wallen dalam buku Uhar Suharsaputra (2012:181) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji kulaitas hubungan, kegiatan, 

situasi, atau material disebut penelitian kualitatif dengan penekanan kuat pada 

deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi 

pada suatu kegiatan atau situasi tertentu. 

Sedangkan Desain Penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Maksudnya penulis menceritakan dan mendiskripsikan tentang pengaruh perilaku 

agresif anak usia dini terhadap ketaatan dalam memahami aturan sekolah di TK 

Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. 

Menurut Prof. DR. Nyoman dantes (2013: 51) penelitian deskriptif diartikan 

sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristwa 

secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk 

memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Peneliti mencoba menentukan 

sifat situasi sebagimana adabya pada waktu penelitian dilakukan. Dalam studi 

deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena 

tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel 

atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi. 
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Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau 

mengubah variabel, tetapi menggambarkan suatu kondisi individu atau kelompok 

secara obyektif (apa adanya), sehingga sering disebut penelitian non experiment 

(Sukardi. 2008:157). 

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, 

yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah 

dipahami dan disimpulkan. Jadi penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu 

penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau fenomena 

sesuai dengan kondisi atau keadaan saat ini (apa adanya) sehingga tidak ada 

manipulasi. 

Jadi peneliti berfokus pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya 

sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang 

bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari beberapa sumber. 

Tujuan penelitian yang utama tidak terletak pada generalisasi hasil, melainkan 

keberhasilan suatu treatment pada suatu waktu tertentu. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

a. Hasil 

Perilaku Agresif Anak Usia Dini Terhadap Ketaatan dalam Memahami Aturan 

Sekolah di TK Islam Ibnu Rusdi. Data dan temuan penelitian ini diperoleh dengan 

beberapa sumber yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di 

TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Berdasarkan 

permasalahan yang telah dirumuskan, berikut ini akan dipaparkan deskripsi hasil 

dari penelitian. 

1.1.1 Perilaku agresif anak usia dini terhadap ketaatan dalam memahami aturan 

sekolah di Tk Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen 

a. Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 27 April 2021 mengenai perilaku agresif anak usia dini terhadap 

ketaatan dalam memahami aturan sekolah, maka data yang didapatkan 

sebagai berikut: 
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1) Interaksi anak dengan teman 

Pendidikan anak usia dini merupakan upaya untuk pembinaan 

anak sejak lahir sampai usia enam tahun dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya. Pada saat usia anak mencapai usia enam tahun 

lebih, anak akan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya sehingga 

anak dapat mempersiapkan diri dalam bersosialisasi dengan teman 

sebayanya. Teman sebaya anak usia dini pada umumnya diartikan 

bahwa anak tingkat kedewasaan yang sama. Proses berinteraksi anak 

dengan teman sebaya sebaiknya berperilaku yang baik. Karena 

perkembangan sosial anak sangat berkaitan dengan perilaku 

temannya, seperti ikut dalam suatu permainan. Di TK Islam Ibnu 

Rusdi interaksi anak dengan temannya cukup baik. Anak saling 

berbagi pengalaman (bercerita tentang pengalaman), saling 

mengeluarkan ide-ide baru, saling membantu, saling mengingatkan 

teman kalau ada teman yang berbicara jelek. Ada juga anak 

mengganggu temannya saat temannya sedang bermain atau 

berbicara. 

2) Ketaatan anak dalam memahami aturan sekolah 

Di TK Islam Ibnu Rusdi ada anak yang kurang taat dalam 

memahami aturan sekolah. Ada siswa datang tepat waktu dan ada 

beberapa anak datang terlembat. Sehingga kehadiran anak sangat 

mempengaruhi bahwa anak tersebut belum memahami aturan 

sekolah, yang semestinya datang pukul 07.30 WIB tapi anak datang 

pukul 08.00 WIB. Ketika kegiatan belajar dimulai ada anak yang 

mengganggu temannya, ada anak yang berjalan kesana kemari 

terutama bagi anak yang berperilaku agresif. Anak tersebut tidak 

bisa diam. Artinya bahwa anak yang berperilaku agresif belum taat 

dalam memahami aturan sekolah. Seharusnya ketika pembejalaran 

dimulai, anak harus duduk yang rapi memperhatikan dan 

mendengarkan gurunya apa yang sedang dibicarakan. Jadi anak 

yang berperilaku agresif tersebut belum bisa memahami aturan 
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sekolah, jika pembelajaran dimulai justru anak masih kesana kemari 

(belum bisa diam).  

3) Perilaku anak ketika disekolah 

Perilaku suatu kepribadian yang ada dalam diri seseorang  yang 

nampak dalam perbuatan dan interaksi terhadap orang lain 

dilingkungan sekitar. Anak-anak yang di TK Islam Ibnu Rusdi 

berperilaku sewajarnya (normal). Perilaku anak ketika disekolah 

tergantung usia anak-anak. Semisal anak KB , dia suka menirukan 

apa yang sedang dilihat. Kalau anak agresif yang membedakan dia 

sukanya mengganggu atau menjahili teman-temanya. tetapi 

terkadang-kadang anak yang agresif itu dia lebih aktif, lebih mencari 

tahu, lebih mencoba hal baru.  Perilaku anak kadang-kadang senang, 

lari-lari kesana kemari, bermain didalam kelas atau diluar kelas 

padahal tugasnya belum diselesaikan.  

b. Wawancara 

Wawancara sudah dilakukan peneliti kepada Guru pembimbing 

siswa siswi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 bertujuan 

untuk mendiskripsikan perilaku agresif anak usia dini terhadap ketaatan 

dalam memahami aturan sekolah di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan 

Masaran Kabupaten Sragen. Berikut penuturannya: 

“Menurut Ustadzah Nida Salmah Sahar Annisaa, S. Pd selaku guru 

pembimbing, perilaku agresif anak usia dini terhadap ketaatan dalam 

memahami aturan sekolah di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran 

Kabupaten Sragen terlihat kurang taat terhadap mematuhi aturan 

sekolah. Hal tersebut dapat dibuktikan saat siswa sedang melakukan 

pembelajaran dikelas, diawal pembelajaran sampai pembelajaran 

selesai, terutama anak yang berperilaku agresif. Anak yang berperilaku 

agresif, anak yang tidak bisa diam (anak banyak tingkah). Anak yang 

berperilaku agresif memiliki ciri- ciri antara lain suka membuat 

keributan, memukul teman, mengolok-olok, jail kepada teman, 

cenderung memiliki sikap menyerang, dan menuntun agar keinginannya 

dipenuhi. Pada saat pembelajaran, anak yang memiliki perilaku agresif 
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cenderung anak yang tidak bisa diam. Pengaruhnya anak tersebut, anak 

tidak bisa fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang ada 

disekolah karna anak tersebut selalu menggagu temannya. Contohnya 

Elang, disuruh membaca dia tidak mau justru dia mengganggu 

temannya yang sedang membaca. Jadi anak tersebut kurang taat dalam 

memahami aturan yang ada disekolah karna anak belum memahami 

kalau sedang mengikuti pembelajaran, anak harus bersikap seperti harus 

memperhatikan dan mendengarkan saat guru menjelaskan pembelajaran 

tersebut”. 

“Menurut Ustadzah Anisa Widyaningsih selaku guru pembimbing, 

perilaku agresif anak usia dini terhadap ketaatan dalam memahami 

aturan sekolah di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten 

Sragen terlihat anak kurang taat dalam mematuhi aturan sekolah. Hal 

tersebut dapat dibuktikan ketika sedang pembelajaran dimulai anak 

kesana kemari tidak mau memperhatikan pembelajaran”. 

“Menurut Ustadzah Kenny Sofyanita selaku Kepala Sekolah dan 

guru pembimbing, perilaku agresif anak usia dini terhadap ketaatan 

dalam memahami aturan sekolah di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan 

Masaran Kabupaten Sragen, anak agresif terlihat belum taat dalam 

aturan sekolah. Hal ini dapat dibuktikan ketika anak- anak sedang masuk 

sekolah. Anak-anak didalam kelas masih kesana kemari, masih 

berbicara sendiri, membuat keributan dan ada yang nakal terutama anak 

yang berperilaku agresif. Anak yang agresif cenderung tidak bisa diam 

tapi dia sangat aktif, contohnya aktif dalam berbicara, aktif kesana 

kemari, usil, suka teriak-teriak, tangannya suka main fisik. Ketika 

pembelajaran dimulai, anak agresif sudah menciptakan suasana didalam 

kelas menjadi ramai”. 

1.1.2 Cara menangani perilaku agresif anak usia dini di Tk Islam Ibnu Rusdi 

Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen? 

a. Wawancara 

Wawancara sudah dilakukan peneliti kepada Guru pembimbing 

siswa siswi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 bertujuan 
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untuk mendiskripsikan cara menangani perilaku agresif anak usia dini 

di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Berikut 

penuturannya: 

Menurut Ustadzah Nida Salmah Sahar Annisaa, S. Pd selaku 

guru pembimbing, cara menangani perilaku agresif anak usia dini antara 

lain: 

1) Biasanya Ustadzah Nida memberi reward pada anak dan memberi 

hukuman. Memberi reward pada anak dengan tujuan agar anak mau 

mentaati aturan dan mau melaksanakan kegiatan dengan fokus. 

Contoh dari reward tersebut : memberikan anak bintang. Kalau 

untuk hukuman biasanya Ustadzah Nida menyuruh nyanyi atau 

pulang di akhir. Memberi hukuman tersebut dengan tujuan agar anak 

jera dan agar anak bisa mempertanggungjawab kan apa yg telah ia 

lakukan itu sebenarnya tidak benar. Walaupun pada akhirnya anak 

akan mengulangi lagi. Kita sebagai guru jangan patah semangat 

dalam memberikan pengertian pada anak. 

2) Biasanya Ustadzah Nida mengajak anak untuk duduk dan saya 

tanya-tanya mengapa melakukan hal seperti itu. Dan memberikan 

pengertian mengenai sesuatu yang boleh di lakukan dan yang tidak 

boleh dilakukan. Contoh dari yang boleh dilakukan : membantu 

teman ketika kesusahan, ketika teman tidak membawa makan 

seharusnya kita beri (atau dalam artian mengajarkan anak utuk 

berbagi). Contoh yg tidak boleh dilakukan : memukul teman, 

mengambil mainan tanpa izin. 

Menurut Ustadzah Anisa Widyaningsih selaku guru 

pembimbing, cara menangani perilaku agresif anak usia dini antara lain: 

1) Biasanya Ustadzah Anisa Widyaningsih memberikan pengertian 

secara pelan-palan, agar anak tersebut tidak banyak tingkah laku dan 

tidak menggagu temannya. Agar anak tersebut tau, tingkah laku 

seperti itu tidak boleh dilakukan. Contoh jika ada anak yang 

mengganggu temannya atau mengolok-olok temannya dan 

sebagainnya, sebagai guru memberikan pengertian bahwa perilaku 
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itu tidak pantas di tirukan dan guru harus mengajarkan jika kita yang 

membuat kesalahan maka kita harus meminta maaf. 

2) Ustadzah Anisa Widyaningsih memberikan nasihat kepada anak-

anak, terutama anak yang berperilaku agresif. Ketika anak tersebut 

mengganggu temannya atau anak tidak bisa diam, Ustadzah Anisa 

Widyaningsih menasehati ketika anak tersebut pas lagi sendirian, 

jangan pas ada temannya. Karena pas ada temannya, anak itu 

dinasehati tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan. 

Sebagai guru jika ada anak berperilaku agresif, lebih baik 

menasehati pas anak sedang sendirian, jadi anak tersebut fokus apa 

yang dikatakan gurunya. 

Menurut Ustadzah Kenny Sofyanita selaku kepala sekolah dan 

guru pembimbing, cara menangani perilaku agresif anak usia dini antara 

lain: 

1) Biasanya Ustadzah Kenny Sofyanita menyadarkan anak agar anak 

mengerti hal yang baik dan buruk. Anak sebagai kertas putih yang 

masih kosong. Banyak hal yang anak belum ketahui atau belum 

dimengerti. Sebagai guru mengajarkan mana yang baik dan yang 

buruk. Peran kita sebagai guru ajarkan anak bahwa memukul 

adalah perbuatan yang tidak baik (buruk). Beri pengertian bahwa 

teman kita merasakan sakit jika kita memukul teman. 

2) Berikan pujian ketika anak berperilaku baik. Memberikan pujian 

tanda bahwa anak tersebut melakukan hal yang benar. Contoh hari 

ini arkan menolong temannya yang jatuh atau arkan memisahkan 

teman yang sedang berantem. Arkan sudah menunjukan perilaku 

baik tidak mengganggu temannya, sudah jadi anak baik pendiam 

dan sudah membantu temannya. 
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b. Pembahasan 

Tabel 1. Hasil Temuan 

Aspek Hasil Temuan 

Perilaku agresif anak usia dini 

terhadap ketaatan dalam memahami 

aturan sekolah di TK Islam Ibnu 

Rusdi Kecamatan Masaran 

Kabupaten Sragen 

1. Interaksi anak dengan teman 

2. Ketaatan anak dalam memahami aturan 

sekolah 

3. Perilaku anak agresif ketika di sekolah 

Cara menangani perilaku agresif 

anak usia dini di TK Islam Ibnu 

Rusdi Kecamatan Masaran 

Kabupaten Sragen 

1. Memberi reward pada anak 

2. Memberi hukuman 

3. Memberikan nasihat kepada anak-anak, 

terutama anak yang berperilaku agresif 

4. Ajarkan meminta maaf 

5. Memotivasi anak, agar anak mengerti hal 

yang baik dan buruk 

6. Berikan pujian ketika anak berperilaku baik 

7. Jangan kasar pada anak 

 

Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

1.2.1 Perilaku agresif anak usia dini terhadap ketaatan dalam memahami aturan 

sekolah di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen 

Berkaitan dengan perilaku agresif anak usia dini terhadap ketaatan dalam 

memahami aturan sekolah di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten 

Sragen, sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam 

menerapkan ketaatan anak yang berperilaku agresif untuk memahami aturan 

sekolah, guru sudah membimbing dan menyedarkan siswa agar siswa mengerti hal 

yang baik dan buruk. Hal yang perlu kita pahami dalam perilaku agresif anak 

adalah: 

a. Interaksi anak dengan teman 

Pendidikan anak usia dini merupakan suatu pembinaan anak sejak lahir 

sampai usia enam tahun dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pada saat 

usia anak mencapai usia enam tahun lebih, anak akan memasuki jenjang 

pendidikan selanjutnya sehingga anak dapat mempersiapkan diri dalam 

bersosialisasi dengan teman sebayanya. Bersosialisasi anak pun tidak hanya di 

lingkungan sekolah saja melainkan di lingkungan sekitar rumah. 

Anak-anak di TK Islam Ibnu Rusdi  mempunyai berbagai macam 

perilaku. Beberapa diantaranya yaitu  ada anak ketika diajak bermain, merebut 
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mainan temannya. Ada anak yang suka main tangan seperti memukul atau 

mencubit. Bahkan ada juga yang suka menendang temannya dengan kasar tanpa 

diketahui salah temannya. Perilaku anak yang agresif tersebut membuat dia jadi 

anak yang paling ditakuti teman-temannya. Akhirnya teman-teman yang lain 

menjadi penurut, apa yang dia katakan, teman lain selalu mengikuti 

kemauannya. Misal guru akan mengajar anak cara membaca, anak agresif 

tersebut menghasut teman yang lain agar tidak perlu membaca dan teman-teman  

menuruti kemauannya. Dari sini dapat dilihat bahwa satu teman yang agresif 

dapat mempengaruhi perilaku teman yang lainnya. Jika guru membiarkan hal 

ini maka perilakunya akan semakim buruk. Peran guru sangat diperlukan untuk 

mencegah dan menghilangkan perilaku buruk tersebut. Perhatian guru terhadap 

anak juga harus lebih ditingkatkan. Guru juga harus sering-sering menasehati 

dan mengingatkan anak jika ada yang bersifat agresif seperti contoh diatas. Jika 

sudah dinasehati dan diingatkan masih belum berubah, maka sebaiknya 

didiskusikan dengan guru yang lain bersama orangtuanya agar ada solusi 

terbaik. Untuk siswa lain yang bisa diberi penguatan berupa semangat dan kata-

kata motivasi agar anak menjadi semangat lagi dalam mengikuti pelajaran di 

kelas. Dengan bersosialisasi ini, anak dapat melatih pengembangan sosial yang 

baik dan anak dapat memahami perilaku temannya.  

b. Ketaatan anak dalam memahami aturan sekolah 

Ketaatan adalah perilaku tunduk kepada aturan, perintah yang telah 

ditetapkan, prosedur, dan disiplin yang harus dijalankan. Anak usia dini belum 

memahami pentingnya menaati aturan di sekolah. Oleh karena itu, mereka 

masih kesulitan untuk menaati peraturan. Anak agresif mengalami kesulitan 

yang lebih besar dalam menaati peraturan dibandingkan anak yang lain. Guru 

harus mengajarkan anak didik mengenai ketaatan dalam aturan sekolah, 

terutama bagi anak yang berperilaku agresif agar anak tersebut belajar untuk 

disiplin.  

Ada beberapa peraturan yang harus ditaati anak saat sudah berada di area 

sekolah TK Islam Ibnu Rusdi. Diantaranya yaitu anak diwajibkan membawa 

masker saat berada disekolah, tapi ada beberapa anak yang tidak membawa 

dengan alasan lupa atau tertinggal. Di sekolah anak dilarang membawa mainan 
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dari rumah tapi masih ada beberapa anak yang membawa mainan sehingga 

membuat teman yang lain iri dan akhirnya timbul perselisihan. Anak juga 

dilarang membawa makanan dari rumah karena di sekolahan sudah disediakan 

makanan ringan tapi kadang masih ada anak yang membawa makanan dari 

rumah sehingga membuat anak yang lain iri. Ketika pembelajaran sedang 

berlangsung, guru meminta siswa untuk mewarnai atau melakukan aktivitas 

pembelajaran yang lain, anak cenderung enggan mematuhi perintah guru untuk 

mewarnai gambar. Selain itu, sekolah juga melarang anak berbicara kasar atau 

tidak sopan kepada guru dan teman yang lain, tetapi masih ada beberapa anak 

yang berbicara tidak sopan terhadap guru atau teman yang lain. Di sini guru 

harus lebih perhatian dan selalu mengingatkan anak untuk patuh terhadap tata 

tertib dan perintah guru ketika di sekolah. Karena perilaku anak di sekolah yang 

bisa mengontrol adalah gurunya sendiri maka guru harus bersikap aktif dalam 

mendidik dan mengajari anak untuk selalu bersikap sopan santun terhadap guru, 

teman, orang tua, maupun orang lain yang lebih tua umurnya. 

c. Perilaku anak agresif ketika disekolah 

Perilaku anak usia dini mencakup aspek moral, agama, kognitif, sosial, 

emosi, disiplin, dan konsep diri. Perilaku merupakan internalisasi nilai yang 

diserap oleh seseorang selama proses berinteraksi dengan orang di luar dirinya. 

Perilaku seseorang menunjukan tingkat kematangan moral agama, emosi, 

sosial, kemandirian dan konsep dirinya. Karena perilaku manusia terbentuk 

selama proses perjalanan kehidupannya. Perilaku anak usia dini dalam 

pembentukan selain karena faktor genetik, lingkungan sangat berpengaruh 

dalam pembentukan kepribadiannya. Anak usia dini bersifat imitatif atau 

peniru, apa yang dia lihat, rasakan dan lihat dari lingkungannya akan diikutinya 

karena ia belum mengetahui batasan benar dan salah, baik dan buruk, serta 

pantas dan tidak pantas. Anak masih belajar berperilaku yang dapat diterima 

oleh lingkungannya. Sebab, masa usia dini merupakan masa kepekaan untuk 

menerima pengaruh dari lingkungannya. Kesempatan bagi orang tua, guru, dan 

sekolah untuk memberikan pengaruh edukatif seluas-luasnya kepada anak, agar 

membantu mengembangkan perilaku yang positif. Untuk membantu 

pengembangan perilaku anak, tentunya seorang guru anak usia dini perlu tahu 
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perkembangan anak dalam aspek-aspek moral agama, sosial, dan emosi agar 

dapat mengetahui stimulasi apa yang perlu dilakukan dan strategi pembelajaran 

yang bagaimana dapat membantu mengembangkan perilaku anak tersebut. 

Dalam penelitian ini, anak agresif di TK Islam Ibnu Rusdi menunjukkan 

perilaku kurang sopan. Salah satu anak agresif berbicara kotor dan diikuti oleh 

teman yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku anak agresif 

mempengaruhi teman-temannya. Guru mengatasi hal ini dengan menanyakan 

kepada anak tentang akibat yang ditimbulkan jika anak suka berbicara kotor. 

Anak menyadari bahwa perilakunya tersebut akan berakibat dijauhi oleh teman-

temannya. Guru juga mengingatkan bahwa berbicara kotor tidak sesuai dengan 

norma agama. Hal ini efektif untuk mengatasi perilaku anak sehingga anak tidak 

lagi berbicara kotor.  

Ketika dilakukan observasi, salah satu anak agresif bertengkar dengan 

temannya. Guru melerai pertengkaran tersebut. Anak agresif itu ternyata masih 

belum terima dan ingin membalas. Ia menyuruh anak lain untuk membalas 

dengan cara memukul atau mencubit. Guru mengatasi permasalahan tersebut 

dengan cara meminta anak untuk meminta maaf. Guru juga menasihati anak 

agar tidak bertengkar dan selalu berbuat baik. Anak agresif tersebut ternyata 

mau meminta maaf dan mau bermain lagi dengan temannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa cara yang dilakukan guru sudah tepat. 

1.2.2 Cara menangani perilaku agresif anak usia dini di TK Islam Ibnu Rusdi 

Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan observasi dan 

wawancra, mendapatkan beberapa data mengenai cara menangani perilaku agresif 

anak usia dini di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, 

maka yang didapatkan data sebagai berikut, yaitu menangani perilaku agresif ini 

sudah sesuai dengan caranya yaitu dengan menyadarkan anak agar anak mengerti 

hal yang baik dan buruk. Anak yang berperilaku agresif belum bisa taat dalam 

memahami aturan, hal ini bisa memberikan reward pada anak dan memberikan 

hukuman, tujuannya agar anak mau mentaati aturan dan mau melaksanakan 

kegiatan dengan fokus. Dengan adanya memberikan reward dan memberikan 

hukuman pada anak, itu semua sangat membantu guru dalam mengatasi anak 
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agresif dan menerapkan ketaatan dalam aturan sekolah. 

Perilaku agresif tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika orang tua 

menghiraukan hal ini, anaknya kemungkinan bisa tumbuh menjadi pribadi yang 

egois dan nakal. Ada beberapa cara menangani anak yang berperilaku agresif, yaitu: 

a. Memberikan reward 

Memberi reward pada anak, tujuan agar anak mau mentaati aturan dan 

mau melaksanakan kegiatan dengan fokus. Sehingga anak tersebut, fokusnya 

tertuju dalam kegiatan dan anak menjadi semangat dalam berkegiatan. 

b. Memberikan hukuman 

Hukuman yang penting dalam menghentikan sikap agresif anak, namun 

hukuman tersebut ada batas-batasannya. Menghukum anak jangan berlebihan 

(contohnya jangan memukul dengan kayu atau benda yang membahayakan), 

karna tindakan seperti itu membuat mental anak rusak dan membuat traumatis. 

Berikan hukuman yang ringan saja contohnya menyuruh anak untuk berdiri 

dipojok kelas selama 2 menit, tidak dikasih reward, dan mencubit tangan. 

c. Memberikan nasihat 

Jika anak sering marah-marah atau bahkan membanting barang, sebagai 

orang tua atau guru cobalah menasehati dengan baik dan lembut bahwa 

perbuatan seperti itu baik bagi kita atau dirinya dan perbuatan itu dibenci orang-

orang. Sampaikan nasehat itu dengan tegas namun jangan membentak anak 

berlebihan. 

d. Ajarkan untuk meminta maaf 

Apabila anak tersebut mencubit atau memukul temannya, maka ajarkan 

kepada anak cara meminta maaf. Berikan pilihan kepada anak, “apakah ingin 

dihukum? Atau meminta maaf?”  

Ajarkan bahwa memukul adalah tindakan salah atau keliru. Dipukul itu 

sakit, jadi jangan memukul orang lain. 

e. Motivasi untuk berbuat baik 

Memberikan hadiah bukan berate memanjakan anak. Tidak apa-apa jika 

memberikan hadiah yang penting tidak terlalu sering. Contohnya, mengajak 

liburan ke pantai apabila  anak tidak nakal atau memberikan mainan 

kesukaannya. Tetapi anak janji harus berbuat baik kepada semua teman, tidak 
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memukul temannya atau berteriak-teriak tanpa sebab. Dengan memberikan 

hadiah, anak akan termotivasi untuk berperilaku baik. 

f. Berikan pujian 

Memberikan pujian bagi anak kecil itu sangat penting. Anak kecil 

cenderung merasa bangga dan senang apabila dipuji. Misalnya saja, dia 

menolong temannya yang terjatuh. Maka segera berikan kata pujian untuk si 

anak “Wah, pintarnya anak mama!”. Dengan begitu anak akan semakin 

semangat berbuat kebaikan dan menghindari perilaku-perilaku yang buruk. 

Membelikan hadiah untuk anak bukan berarti memanjakannya. Tidak 

apa-apa jika tidak terlalu sering. Misalnya saja, Anda bisa berjanji akan 

membelikannya mainan atau mengajaknya liburan apabila ia tidak nakal lagi. 

Ia harus berjanji tidak akan memukul temannya atau berteriak-teriak tanpa 

sebab. Dengan memberikan hadiah, anak akan termotivasi untuk berperilaku 

baik. 

g. Jangan berbuat kasar pada anak 

Saat anak berperilaku agresif, kemudian guru atau orang tua 

menampilkan perbuatan kasar (contoh main fisik atau membentak) maka hal ini 

tidak menyelesaikan masalah cuma menyelesaikan sesaat. Dengan dibentak, 

mungkin anak akan diam. Namun setelah itu, anak bisa jadi memiliki sikap 

dendam kepada orang tuanya. Anda cukup sabar, tegas dan menerapkan 

kedisiplinan.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Perilaku agresif anak usia dini terhadap ketaatan dalam memahami 

aturan sekolah di TK Islam Ibnu Rusdi Kecamatan Masaran Kabupaten 

Sragen 

a. Interaksi anak dengan teman 

Bersosialisasi anak pun tidak hanya dilingkungan sekolah saja 

melainkan di lingkungan sekitar rumah. Dengan bersosialisasi ini, anak 

dapat melatih pengembangan sosial yang baik dan anak dapat memahami 

perilaku temannya. Proses berinteraksi anak dengan teman sebaya 

sebaiknya berperilaku yang baik. Karena perkembangan sosial anak sangat 



17 

 

berkaitan dengan perilaku temannya, seperti ikut dalam suatu permainan. 

Anak harus memiliki teman sebaya sejak dini karena teman sebaya dapat 

menentukan keberhasilan anak. Pada saat anak berinteraksi dengan teman 

sebaya, anak memiliki pola interaksi tertentu untuk melatih pemahamannya 

seperti interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok.  

b. Ketaatan anak dalam memahami aturan sekolah 

Ketaatan adalah perilaku tunduk kepada aturan, perintah yang telah 

ditetapkan, prosedur, dan disiplin yang harus dijalankan. Anak usia dini 

belum memahami pentingnya menaati aturan di sekolah. Oleh karena itu, 

mereka masih kesulitan untuk menaati peraturan. Anak agresif mengalami 

kesulitan yang lebih besar dalam menaati peraturan dibandingkan anak yang 

lain. Guru harus mengajarkan anak didik mengenai ketaatan dalam aturan 

sekolah, terutama bagi anak yang berperilaku agresif agar anak tersebut 

belajar untuk disiplin. 

c. Perilaku anak ketika disekolah 

Perilaku seseorang menunjukan tingkat kematangan moral agama, 

emosi, sosial, kemandirian dan konsep dirinya. Karena perilaku manusia 

terbentuk selama proses perjalanan kehidupannya. Perilaku anak usia dini 

dalam pembentukan selain karena faktor genetik, lingkungan sangat 

berpengaruh dalam pembentukan kepribadiannya. 

Anak usia dini bersifat imitative atau peniru, apa yang dia lihat, 

rasakan dan lihat dari lingkungannya akan di ikutinya karena ia belum 

mengetahui batasan benar dan salah, baik dan buruk, serta pantas dan tidak 

pantas. Masa usia dini merupakan masa kepekaan untuk menerima 

pengaruh dari lingkungannya. Kesempatan bagi orang tua, guru, dan 

sekolah untuk memberikan pengaruh edukatif seluas-luasnya kepada anak, 

agar membantu mengembangkan perilaku yang positif. 

4.2 Cara menangani perilaku agresif anak usia dini di TK Islam Ibnu Rusdi 

Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen 

a. Memberikan reward 

Memberi reward pada anak, tujuan agar anak mau mentaati aturan 

dan mau melaksanakan kegiatan dengan fokus. Sehingga anak tersebut, 
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fokusnya tertuju dalam kegiatan dan anak menjadi semangat dalam 

berkegiatan. 

b. Memberikan hukuman  

Hukuman yang penting dalam menghentikan sikap agresif anak, 

namun hukuman tersebut ada batas-batasannya. Menghukum anak jangan 

berlebihan (contohnya jangan memukul dengan kayu atau benda yang 

membahayakan), karna tindakan seperti itu membuat mental anak rusak dan 

membuat traumatis. Berikan hukuman yang ringan saja contohnya 

menyuruh anak untuk berdiri dipojok kelas selama 2 menit, tidak dikasih 

reward, dan mencubit tangan. 

c. Memberikan nasihat 

Jika anak sering marah-marah atau bahkan membanting barang, 

sebagai orang tua atau guru cobalah menasehati dengan baik dan lembut 

bahwa perbuatan seperti itu baik bagi kita atau dirinya dan perbuatan itu 

dibenci orang-orang. Sampaikan nasehat itu dengan tegas namun jangan 

membentak anak berlebihan. 

d. Ajarkan meminta maaf 

Apabila anak tersebut mencubit atau memukul temannya, maka 

ajarkan kepada anak cara meminta maaf. Berikan pilihan kepada anak, 

“apakah ingin dihukum? Atau meminta maaf?”  

Ajarkan bahwa memukul adalah tindakan salah atau keliru. Dipukul 

itu sakit, jadi jangan memukul orang lain. 

e. Motivasi untuk berbuat baik 

Memberikan hadiah bukan berate memanjakan anak. Tidak apa-apa 

jika memberikan hadiah yang penting tidak terlalu sering. Contohnya, 

mengajak liburan ke pantai apabila  anak tidak nakal atau memberikan 

mainan kesukaannya. Tetapi anak janji harus berbuat baik kepada semua 

teman, tidak memukul temannya atau berteriak-teriak tanpa sebab. Dengan 

memberikan hadiah, anak akan termotivasi untuk berperilaku baik. 

f. Berikan pujian 

Memberikan pujian bagi anak kecil itu sangat penting. Anak kecil 

cenderung merasa bangga dan senang apabila dipuji. Misalnya saja, dia 
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menolong temannya yang terjatuh. Maka segera berikan kata pujian untuk 

si anak “Wah, pintarnya anak mama!”. Dengan begitu anak akan semakin 

semangat berbuat kebaikan dan menghindari perilaku-perilaku yang buruk. 

Membelikan hadiah untuk anak bukan berarti memanjakannya. 

Tidak apa-apa jika tidak terlalu sering. Misalnya saja, Anda bisa berjanji 

akan membelikannya mainan atau mengajaknya liburan apabila ia tidak 

nakal lagi. Ia harus berjanji tidak akan memukul temannya atau berteriak-

teriak tanpa sebab. Dengan memberikan hadiah, anak akan termotivasi 

untuk berperilaku baik. 

g. Jangan kasar pada anak 

Saat anak berperilaku agresif, kemudian guru atau orang tua 

menampilkan perbuatan kasar (contoh main fisik atau membentak) maka 

hal ini tidak menyelesaikan masalah cuma menyelesaikan sesaat. Dengan 

dibentak, mungkin anak akan diam. Namun setelah itu, anak bisa jadi 

memiliki sikap dendam kepada orang tuanya. Anda cukup sabar, tegas dan 

menerapkan kedisiplinan. 
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