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PAUD merupakan singkatan dari pendidikan anak 

usia dini, yang dapat diartikan sebagai usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran kepada anak usia 0-6 tahun secara aktif dan 
kreatif agar memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, 
serta kecerdasan intelektual yang diperlukan bagi dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. Mengacu definisi tersebut 
di atas menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting dan 
berguna bagi kemajuan dan perkembangan peserta didik, 
termasuk pendidikan kedisiplinan bagi anak usia dini di 
dalamnya. Secara sederhana kedisiplinan anak usia dini 
adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku, 
terutama di lembaga sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan 
peneliti, kedisiplinan anak di RA Sabilil Islam Ketandan 
Dagangan Madiun termasuk dalam kategori cukup. Hal ini 
ditunjukkan beberapa anak masih ramai dengan temannya 
dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, belum mandiri, 
anak mengganggu temannya, membuang sampah tidak pada 
tempatnya. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk 
mendeskripsikan profil kedisiplinan anak usia dini pada 
kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 
Madiun; (2) untuk mendeskripsikan peran guru sebagai 
pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan anak usia 
dini di kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 



 

 
 

Madiun; dan (3) untuk mendeskripsikan peran guru sebagai 
pelatih dalam meningkatkan kedisiplinan anak usia dini di 
kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 
Madiun. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  
dengan jenis penelitian studi kasus.  Teknik pengumpulan 
data menggunakan : wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Adapun teknik analisis data kualitatif 
mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, 
dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini adalah: (1) profil kedisiplinan 
anak usia dini pada kelompok B di RA Sabilil Islam 
Ketandan Dagangan Madiun secara umum termasuk dalam 
kategori baik. Hal ini ditunjukkan anak mematuhi peraturan 
yang sudah ditetapkan seperti masuk ketika bel dibunyikan, 
memakai seragam, memberi tahu sebelumnya ketika tidak 
masuk sekolah, menaruh sepatu dan sandal pada tempatnya, 
membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainan 
setelah digunakan, mencuci tangan sebelum dan sesudah 
makan. (2) peran guru sebagai pembimbing dalam 
meningkatkan kedisiplinan anak usia dini di kelompok B di 
RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun adalah 
Bekerjasama dengan orangtua dalam menerapkan peraturan 
yang sudah ditentukan, memberi contoh langsung dan selalu 
mengingatkan pentingnya bersikap disiplin, menasehati 
kepada anak tentang perilaku taat/patuh, manfaat disiplin 
dan akibat apabila melanggar peraturan.disiplin. (3) peran 
guru sebagai pelatih dalam meningkatkan kedisiplinan anak 
usia dini di kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 
Dagangan Madiun adalah menjadi model/contoh karena 
anak adalah peniru ulung serta menerapkan peraturan secara 
ajeg/konsisten, memberikan pelatihan pada anak yang 
mencerminkan sikap disiplin,  mengingatkan dan terus 
melatih anak dengan strategi yang berbeda.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

PAUD merupakan singkatan dari Pendidikan 

Anak Usia Dini. Pada  undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bab I Pasal 1 

ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Sementara itu, anak dapat diartikan 

dengan individu yang belum dewasa. Sedangkan usia 

dini adalah rentang usia 0 hingga 6 tahun.
1
 

Pada Permendikbud RI No 146 Tahun 2014 

tentang Kurikulum 2013 PAUD Pasal 1 disebutkan 

Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat 

PAUD, merupakan 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 

                                                           
1
 Novan Ardy Wiyani, Konsep Dasar PAUD, (Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media, 2016),1. 
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kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2
 Jadi 

PAUD dapat diartikan sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran kepada anak usia 0 hingga 6 tahun secara 

aktif dan kreatif agar memiliki kecerdasan emosional 

dan spiritual, serta kecerdasan intelektual yang 

diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Mengacu pada kedua definisi di atas menunjukkan 

bahwa pendidikan sangat penting dan berguna bagi 

kemajuan dan perkembangan peserta didik, termasuk di 

dalamnya ialah disiplin.  

Disiplin merupakan salah satu pendidikan 

karakter yang sangat penting untuk ditanamkan bagi 

anak usia dini sejak kecil. Dengan penanaman disiplin 

maka anak akan terbiasa melakukan kebaikan dan 

menaati/mematuhi aturan sesuai norma, nilai, tuntunan 

yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar anak. 

Menurut pakar psikologi, anak usia dini merupakan 

masa yang tepat untuk melakukan pendidikan, sebab, 

pada masa ini anak sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Anak 

belum memiliki pengaruh negatif yang banyak dari luar 

atau lingkungannya sehingga orangtua maupun pendidik 

akan jauh lebih mudah dalam mengarahkan dan 

                                                           
2
 Lihat Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 Tentang 

Kurikulum 2013 PAUD pada Pasal 1. 
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membimbing anak-anaknya, terutama dalam penanaman 

nilai-nilai karakter yaitu disiplin.
3
 

Menurut Mulyasa yang dikutip oleh Muhammad 

Fadlillah & Lilif Mualifatu Khorida berpendapat bahwa, 

pendidikan karakter bagi anak usia dini mempunyai 

makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral karena 

tidak hanya berkaitan dengan masalah banar-salah, 

tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang 

barbagai perilaku yang baik dalam kehidupan sehingga 

anak memiliki kesadaran dan komitmen untuk 

menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.
4
 

Jadi inilah yang menjadi penting dalam penanaman 

pendidikan karakter pada usia dini. Seorang anak yang 

sejak kecil dikenalkan dan ditanamkan pendidikan 

karakter, ketika besar karakter-karakter yang 

diperolehnya tersebut akan menjadi kebiasaan bagi 

dirinya. Untuk itu, dituntut peran serta aktif orangtua, 

guru, dan masyarakat untuk bersama-sama 

menggalakkan pendidikan karakter dalam setiap 

kesempatan, khususnya kepada anak-anak, baik di 

lingkup keluarga (rumah), sekolah, maupun lingkungan 

masyarakat. 

Berikut adalah delapan belas nilai-nilai 

pendidikan karakter yang dapat diimplementasikan 

dalam kegiatan pembelajaran pada anak usia dini 

sebagai berikut: 1) Religius, 2) jujur, 3) toleransi, 4) 

                                                           
3
 Muhammad Fadlillah & Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan 

Kharakter Anak Usia Dini: Konsep & Aplikasinya dalam PAUD, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2014), 43. 
4
 Fadlillah & Khorida, Pendidikan Kharakter ........, 44. 
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disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) 

demokratis, 9) rasa ingin tahu, 10) semangat 

kebangsaan, 11) cinta tanah air, 12) menghargai prestasi, 

13) bersahabat/komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar 

membaca, 16) peduli lingkungan, 17) peduli sosial, dan 

18) tanggung jawab.
5
 

Disiplin merupakan cara masyarakat dalam 

mengajarkan anak mengenai perilaku moral yang 

disetujui kelompok dimana diperlukan unsur 

kesukarelaan dan adanya kesadaran diri. Artinya, 

kemauan dan kemampuan untuk berperilaku sesuai 

aturan yang disetujui kelompok muncul dari dalam diri 

tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu dalam 

mengajarkan disiplin sebaiknya tidak ada paksaan dari 

orang tua ataupun guru sebagai pemimpin, sehingga 

anak atau siswa akan berdisiplin karena adanya 

kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri, bukan 

paksaan.
6
  

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan yang 

berlaku. 
7
 Disiplin merujuk pada instruksi sistematis 

yang diberikan kepada murid. Untuk mendisiplinkan 

berarti menginstruksikan orang untuk mengikuti tatanan 

tertentu melalui aturan-aturan tertentu.  

                                                           
5
 Ibid, 190. 

6
 Choirun Nisak Aulina, “ Penanaman Disiplin Pada Anak Usia 

Dini, ” Pedagogia, Volume 2 Nomor 1, (Februari, 2013), 38. 
7
 Mohammad Mustari, NIlai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 35. 

4 
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Disiplin pada anak dapat mencakup pengajaran, 

bimbingan atau dorongan yang dilakukan orangtua 

kepada anaknya. Menerapkan disiplin kepada anak 

bertujuan agar anak belajar sebagai mahluk sosial. 

Sekaligus, agar anak mencapai pertumbuhan serta 

perkembangan yang optimal.
8
 

Disiplin sangat penting artinya bagi anak, oleh 

karena itu, disiplin harus dibentuk secara terus menerus 

kepada anak. Disiplin yang dibentuk secara terus 

menerus akan menjadikan disiplin tersebut menjadi 

kebiasaan. Namun pada umumnya, orangtua membentuk 

kedisiplinan anak dengan cara membuat dan 

menerapkan peraturan serta memberikan hukuman bagi 

anak yang melanggar peraturan tersebut. Tampaknya 

itulah yang menjadikan masyarakat kita sering 

mengaitkan disiplin dengan peraturan dan disiplin.
9
  

Menurut Agustine Dwiputri, perlunya disiplin 

adalah untuk mencegah terjadinya kehancuran. Hidup 

berdisiplin akan menuai hadiah. Mendisiplinkan dapat 

dianalogikan dengan kegiatan memerhatikan anak ke 

arah mana ia akan pergi. Bila anak terlihat akan 

mengambil jalan yang salah atau akan mencebur ke 

                                                           
8 Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat 

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal 

Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, Disiplin pada Anak. 7. 
9
 Novan Ardy Wiyani, Bina Karakter Anak Usia Dini: Panduan 

Orangtua & Guru dalam Membentuk Kemandirian & Kedisiplinan Anak 

Usia Dini, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 43. 
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selokan, kita perlu menarik lengannya atau 

memperingatkannya agar terhindar dari celaka.
10

 

Anak kelak bukan hanya akan menjadi generasi 

penerus orangtuanya saja, melainkan pula tumpuan dan 

harapan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, tepatlah 

jika sedari dini karakter disiplin pada anak usia dini 

harus dibentuk. Apabila kedisiplinan ditanamkan dengan 

baik, disiplin tersebut akan tumbuh dari dalam dan akan 

menghasilkan disiplin diri yang lebih kukuh dan terus 

menetap. Dengan disiplin yang kukuh, juga akan 

memperkuat kemandirian anak. Ada empat faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan pada anak usia dini, 

meliputi 1) banyak-sedikitnya anggota keluarga, 2) 

pendidikan orangtua, 3) jumlah balita dalam sebuah 

keluarga, dan 4) pendapatan orangtua.
11

  

  Kedisiplinan dapat diajarkan kepada anak di 

sekolah maupun di rumah dengan cara membuat 

semacam peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi 

oleh setiap anak. Peraturan dibuat secara fleksibel, tapi 

tegas. Dengan kata lain, peraturan menyesuaikan dengan 

kondisi perkembangan anak, serta dilaksanakan dengan 

penuh ketegasan.
12

 Apabila ada anak yang melanggar, 

harus menerima konsekuensi yang telah disepakati. Oleh 

karena itu, supaya peraturan dapat berjalan dengan baik, 

                                                           
10

 Ngainun Naim, Character Building:Optimalisasi Peran 

Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter 

Bangsa, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 144.   
11

 Wiyani, Bina Karakter......., 48-49. 
12

 Fadlillah & Khorida, Anak Usia Dini: Konsep & Aplikasinya 

dalam PAUD......., 192. 

6 
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hendaknya orangtua maupun guru mensosialisasikan 

terlebih dahulu kepada anak-anak.  

Peraturan untuk menanamkan kedisiplinan dapat 

dilakukan mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti 

menempatkan sepatu pada tempatnya, ketika makan 

minum, mandi, atau yang lainnya anak dianjurkan 

berdoa terlebih dahulu dan membudayakan untuk antri. 

Kemudian, yang tak kalah penting ialah perilaku disiplin 

ini harus pula ditunjukkan oleh orangtua maupun 

pendidik itu sendiri. Apabila kita menghendaki anak 

didik kita untuk disiplin, kita pun mesti menunjukkan 

sikap disiplin di hadapan anak-anak.
13

   

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. 

Dibutuhkan proses panjang agar disiplin menjadi 

kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang anak. 

Oleh karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan 

sejak dini. Tujuannya adalah untuk mengarahkan anak 

agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang 

merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini 

sudah ditanamkan disiplin, mereka akan menjadikannya 

sebagai kebiasaan dan bagian dari dirinya.
14

  

Kedisiplinan anak usia dini adalah suatu 

pengendalian diri terhadap perilaku anak usia 0-6 tahun 

dalam berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(bisa berupa tatanan nilai, norma, dan tata tertib di 

rumah maupun di sekolah). Jadi, secara sederhana 

                                                           
13

 Ibid, 193. 
14

 Naim, Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 

2012), 143. 
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kedisiplinan anak usia dini pada dasarnya adalah sikap 

taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku, baik di 

rumah, sekolah, maupun masyarakat yang dilakukan 

oleh anak usia 0-6 tahun.  

Salah satu konsep penting tentang disiplin adalah 

bahwa disiplin yang diberikan kepada anak haruslah 

sesuai dengan perkembangan seusia anak tersebut. 

Menurut Sujiono dan Syamsudin perkembangan disiplin 

pada anak usia 0-8 tahun sebagai berikut:
15

  

1. Perkembangan pada masa bayi (0 – 3 tahun)  

Sepanjang masa bayi, bayi harus belajar 

melakukan reaksi-reaksi yang benar pada berbagai 

situasi tertentu di rumah dan di sekelilingnya. 

Tindakan yang salah haruslah selalu dianggap salah, 

terlepas siapa yang mengasuhnya. Kalau tidak, bayi 

akan bingung dan tidak mengetahui apa yang 

diharapkan darinya.  

Fenomena yang tampak pada usia 0 – 8 tahun 

adalah disiplin berdasarkan pembentukan kebiasaan 

dari orang lain terutama ibunya, misalnya: a) 

menyusui tepat pada waktunya, b) makan tepat pada 

waktunya, c) tidur tepat pada waktunya, dan d) 

berlatih buang air seni.  

2. Perkembangan pada masa kanak-kanak (3 – 8 tahun)  

Fenomena yang tampak adalah: a) anak mulai 

patuh terhadap tuntutan atau aturan orangtua dan 

lingkungan sosialnya, b) dapat merapikan kembali 

mainan yang habis pakai, c) mencuci tangan 

                                                           
15 Aulina, “ Penanaman Disiplin ……., 41.  

8 
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sebelum dan sesudah makan, dan d) membuat 

peraturan/tata tertib di rumah secara menyeluruh.
16

  

Untuk mendisiplinkan anak peserta didik perlu 

dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional, yakni sikap demokratis, sehingga 

peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, 

yakni dari, oleh, dan untuk peserta didik, sedangkan 

guru tut wuri handayani. Senada dengan yang 

diungkapkan Soelaeman yang dikutip oleh E. Mulyasa 

bahwa guru berfungsi sebagai pengemban ketertiban, 

yang patut digugu dan ditiru, tapi tidak diharapkan sikap 

yang otoriter.
17

 

Kehidupan ini penuh dengan berbagai 

pelaksanaan kebiasaan dan pengulangan kegiatan secara 

rutin dari hari ke hari yang berlangsung tertib. Di dalam 

kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan secara rutin itu, 

terdapat nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi 

tolak ukur tentang benar tidaknya sesuatu yang 

dilakukan oleh seseorang. Norma-norma itu terhimpun 

menjadi aturan yang harus dipatuhi, karena setiap 

penyimpangan atau pelanggaran, akan menimbulkan 

keresahan, keburukan, dan kehidupan pun berlangsung 

tidak efektif dan bahkan tidak efisien. Dengan demikian 

berarti manusia dituntut untuk mampu mematuhi 

berbagai ketentuan atau harus hidup secara berdisiplin, 

sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya. 

Oleh karena itu, peserta didik sejak dini harus 

                                                           
16

 Ibid, 42. 
17

 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2013), 172-173.  
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dikenalkan dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupan 

manusia, yang berguna bagi dirinya masing-masing agar 

berlangsung tertib, efektif dan efisien. Dengan kata lain 

setiap peserta didik harus dibantu hidup secara disiplin, 

dalam arti mau dan mampu mematuhi atau menaati 

ketentuan yang berlaku di lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negaranya.
18

 

Guru adalah tenaga kependidikan yang berasal 

dari anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan. 

Dalam mendefinisikan kata guru ataupun pendidik, 

setiap orang pasti memiliki perspektifnya masing-

masing. Menurut Ngalim Purwanto (dalam Latifah 

Husein) menjelaskan bahwa,  guru adalah orang yang 

pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu 

kepada seorang atau kelompok orang, sedangkan guru 

sebagai pendidik adalah seseorang yang berjasa terhadap 

masyarakat dan negara.
19

  

Menurut Piet A. Sahertian (dalam Ngainun Nain) 

bahwa, guru diposisikan sebagai orang yang ‘alim, 

wara’, shalih, dan sebagai uswah sehingga guru dituntut 

juga beramal saleh sebagai aktualisasi dari keilmuan 

yang dimilikinya.
20

 Sebagai guru, ia juga dianggap 

bertanggungjawab kepada para anak didiknya, tidak saja 

                                                           
18

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Penerbit Kalam 

Mulia, 2002), 288-289. 
19

 Latifah Husein, Profesi Keguruan Menjadi Guru Profesional, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 21. 
20 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan 

Mengubah Jalan Hidup Siswa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 5.  

10 
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ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, tetapi 

juga ketika pembelajaran, berakhir sampai di akhirat.   

Dalam Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 

diungkapkan bahwa guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
21

 

Jadi profesi keguruan dapat diartikan dengan pekerjaan 

sebagai seorang guru yang bertugas mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai 

peserta didik dengan bekal pengetahuan, keahlian, dan 

keterampilan yang dimilikinya.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 

2014 Bab VII Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pasal 24 ayat 1 disebutkan, bahwa 

pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan, melaksanakan 

pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta 

melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan 

perlindungan.
22

 Pendidik PAUD tersebut bertugas di 

berbagai layanan PAUD seperti TPA, KB, dan TK/RA 

terdiri dari guru PAUD, guru pendamping, dan guru 

pendamping muda. Sementara itu, pendidik PAUD pada 

                                                           
21

 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Guru dan 

Dosen pada Pasal 1. 
22

 Lihat Permendikbud nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar 

Nasional PAUD pada Pasal 24. 
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jalur pendidikan nonformal terdiri atas guru PAUD, guru 

pendamping, dan pengasuh.
23

 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari 

proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru 

sebagai pemegang peranan utama. Karena proses belajar 

mengajar mengandung serangkaian perbuatan guru dan 

siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian 

pesan berupa materi pelajaran, melainkan menanamkan 

sikap nilai pada diri siswa yang sedang belajar.  

Peran guru dalam proses belajar mengajar, guru 

tidak hanya tampil lagi sebagai pengajar (teacher), 

seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan 

beralih sebagai pelatih (coach), pembimbing (counselor) 

dan manager belajar (learning manager). Hal ini sudah 

sesuai dengan fungsi dari peran guru masa depan. 

Dimana sebagai pelatih, seorang guru akan berperan 

mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, 

memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai 

prestasi setinggi-tingginya. Guru sebagai pembimbing 

harus memberikan bimbingan, bantuan yang diberikan 

kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, 

mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan.
24

  

Dalam mendidik melalui disiplin dengan 

berbagai pelaksanaan kebiasaan dan pengulangan 

kegiatan secara rutin dari hari ke hari yang berlangsung 

                                                           
23

 Ibid, 22-23. 
24

 Husein, Menjadi Guru Profesional, 43. 
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tertib. Di dalam kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan 

secara rutin itu, terdapat nilai-nilai atau norma-norma 

yang menjadi tolak ukur tentang benar tidaknya sesuatu 

yang dilakukan oleh seseorang. Norma-norma itu 

terhimpun menjadi aturan yang harus dipatuhi, karena 

setiap penyimpangan atau pelanggaran, akan 

menimbulkan keresahan, keburukan, dan kehidupan pun 

berlangsung tidak efektif atau bahkan tidak efisien. 

Dengan demikian, peserta didik sejak dini harus 

dikenalkan dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupan 

manusia, yang berguna bagi dirinya masing-masing agar 

berlangsung tertib, efisien dan efektif. Dengan kata lain 

setiap peserta didik harus dibantu hidup secara disiplin, 

dalam arti mau dan mampu mematuhi atau menaati 

ketentuan yang berlaku di lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negaranya.
25

  

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di 

RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun, 

ditemukan bahwa ada beberapa anak yang datang 

terlambat, menaruh sepatu dan sandal tidak pada 

tempatnya, membuang sampah belum pada tempatnya, 

belum mencuci tangan ketika makan dan minum, belum 

rapi pada saat berbaris hendak masuk kelas, tidak mau 

sabar dalam antrian ketika hendak berjabat tangan 

dengan guru, dan lupa berdo‟a sebelum dan sesudah 

kegiatan.
26

 

                                                           
25

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Penerbit Kalam 

Mulia, 2002), 288. 
26

 Hasil Observasi di RA Sabilil Islam pada hari Senin, tanggal 12 

Nopember 2018. 
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Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang terkait dengan bagaimana 

profil kedisiplinan anak usia dini pada kelompok B di 

RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun, peran 

guru sebagai pembimbing dan peran guru sebagai 

pelatih dalam meningkatkan kedisiplinan anak usia dini 

sehingga penelitian ini berjudul “Peran Guru dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Anak Usia Dini (Studi 

Kasus pada Kelompok B di RA Sabilili Islam 

Ketandan Dagangan Madiun)”.  

 

B. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada profil 

kedisiplinan anak usia dini pada kelompok B di RA 

Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun, peran guru 

sebagai pembimbing dan peran guru sebagai pelatih 

dalam meningkatkan kedisiplinan anak usia dini (studi 

kasus pada kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun). Alasan peneliti membatasi dua 

peran guru karena kedua peran tersebut cocok dengan 

masalah yang diteliti dalam penelitian di RA Sabilil 

Islam Ketandan Dagangan Madiun.  
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C. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang dan fokus 

penelitian yang diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana profil kedisiplinan anak usia dini pada 

kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun? 

2. Bagaimana peran guru sebagai pembimbing dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak usia dini pada 

Kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun? 

3. Bagaimana peran guru sebagai pelatih dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak usia dini pada 

Kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan profil kedisiplinan anak usia 

dini pada kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun.  

2. Untuk mendeskripsikan peran guru sebagai 

pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

usia dini di Kelompok B di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun. 

3. Untuk mendeskripsikan peran guru sebagai pelatih 

dalam meningkatkan kedisiplinan anak usia dini di 

Kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan untuk memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

peran guru sebagai pembimbing dan peran guru 

sebagai pelatih dalam meningkatkan kedisiplinan 

anak usia dini.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan kajian untuk menjadi pemimpin 

yang lebih baik dalam membawa lembaga 

menjadi sekolah yang berhasil serta dapat 

menciptakan peserta didik yang berdisiplin 

tinggi. 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan kajian guru agar lebih bisa 

bekerja sama dengan kepala sekolah dan saling 

membantu dalam melatih, membimbing, 

mendidik, dan mengajar peserta didik yang 

lebih baik. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk melatih diri dalam penelitian yang 

bersifat ilmiah dan menambah wawasan 

peneliti. 
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F. Sistematika Pembahasan  

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 

enam bab yang terdiri dari sub bab-sub bab sebagai 

berikut: 

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus masalah,        rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian 

Teori. Bab ini berfungsi untuk mengetengah-

kan kerangka awal teori yang digunakan 

sebagai landasan melakukan penelitian yang 

terdiri dari pengertian peran guru dan 

kedisiplinan anak usia dini.  

Bab III : Metode Penelitian. Dalam metode penelitian 

ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan, 

dan tahapan-tahapan penelitian.   

Bab IV : Temuan Penelitian. Bab ini berisi tentang 

deskripsi data umum dan deskripsi data 

khusus mengenai profil kedisiplinan anak usia 

dini pada kelompok B di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun, peran guru 

sebagai pembimbing dan peran guru sebagai 

pelatih dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

usia dini di Kelompok B RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun. 
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Bab V : Pembahasan. Bab ini berisi tentang analisis 

data mengenai peran guru sebagai 

pembimbing dan peran guru sebagai pelatih 

dalam meningkatkan kedisiplinan anak usia 

dini di Kelompok B di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun. Bab ini 

berfungsi menafsirkan dan menjelaskan data 

hasil temuan di lapangan. 

Bab VI : Penutup yang isinya meliputi kesimpulan dan 

saran. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami 

intisari dari penelitian ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULUDAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil empat 

hasil penelitian terdahulu, yang relevan dengan 

penelitian ini. Adapun telaah pustaka tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Arining Tias Saputri, IAIN Purwokerto: 2016, yang 

berjudul “ PENANAMAN NILAI KEMANDIRIAN 

DAN KEDISIPLINAN BAGI ANAK USIA DINI 

SISWA TK B DI KELOMPOK BERMAIN 

MUTIARA HATI PURWOKERTO”. 

Hasil penelitian ini adalah: penanaman nilai 

kemandirian dan kedisiplinan bagi anak usia dini 

siswa TK B di Kelompok Bermain Mutiara hati 

Purwokerto melalui kegiatan-kegiatan yang di 

dalamnya ditanamkan nilai kemandirian dan 

kedisiplinan seperti mandiri dan disiplin saat 

berangkat sekolah, mandiri dan disiplin saat masuk 

kelas, mandiri dan disiplin ketika membaca iqra, 

mandiri dan disiplin saat mengikuti kegiatan pagi 

ceria, mandiri dan disiplin ketika pembiasaan 

ibadah, mandiri dan disiplin saat kegiatan belajar 

mengajar, mandiri dan disiplin saat istirahat, dan 

mandiri dan disiplin saat pulang. Adapun Metode 

yang digunakan dalam penanaman nilai 
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kemandirian dan kedisiplinan adalah metode 

nasehat, metode diskusi, metode keteladanan, 

metode pembiasaan, metode tasywiq (teaching and 

motivate), dan metode mendidik melalui kisah.
27

  

2. Nur Atika Fatmah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 

2017, yang berjudul “ POLA PENERAPAN 

DISIPLIN ANAK USIA DINI DI TK KAMALA 

BHAYANGKARI 05 SLEMAN“. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) metode yang 

digunakan untuk menerapkan disiplin kepada anak 

di TK Kamala Bhayangkari 05 Sleman adalah 

metode pembiasaan, nasihat dan peraturan. 

Penerapan dengan metode tersebut sudah cukup 

baik, namun masih perlu perbaikan, terutama 

metode yang digunakan akan lebih baik jika 

menambahkan beberapa metode seperti metode 

pujian dan ganjaran (hadiah). Faktor pendukung 

yang mendukung dalam penerapan disiplin di TK 

Kamala Bhayangkari 05 Sleman adalah program 

polisi kecil (pocil), orangtua dan kesadaran dari 

peserta didik sedangkan faktor penghambat yang 

menghambat proses penanaman kedisiplinan di TK 

Kamala Bhayangkari 05 Sleman adalah perbedaan 

karakter antar anak dan orangtua karir.
28 

                                                           
27 Arining Tias Saputri, Penanaman Nilai Kemandirian dan 

Kedisiplinan Bagi Anak Usia Dini Siswa TK B di Kelompok Bermain 

Mutiara Hati Purwokerto, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2016), 2. 
28 Nur Atika Fatmah, Pola Penerapan Disiplin Anak Usia Dini di 

TK Kamala Bhayangkari 05 Sleman, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017), 10. 
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3. Obi Faizal Aziz, UN Yogyakarta: 

2017, yang berjudul “ PERAN ORANG TUA 

DALAM MENANAMKAN KEDISIPLINAN 

ANAK USIA DINI PADA LINGKUNGAN 

KELUARGA (STUDI KASUS DI DUSUN 

KUKAP DESA PONCOSARI KECAMATAN 

SRANDAKAN)”.  

 Hasil penelitian ini adalah: 1) Orang tua 

merupakan kunci utama dalam penerapan 

kedisiplinan anak sejak usia dini. Orang tua 

memiliki peranan dalam lingkungan keluarga, dan 

tidak dapat diberikan di lembaga pendidikan. 2) pola 

asuh yang digunakan keenam subyek penelitian 

dapat dibedakan menjadi tiga pola asuh, yakni pola 

asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh 

demokratis. 3) faktor penghambat dalam penanaman 

kedisiplinan dibagi menjadi faktor internal yaitu 

kurangnya konsistensi orang tua dalam memberikan 

keteladanan dan karena kesibukan kerja serta faktor 

eksternal yaitu kurangnya kesepahaman dengan 

orang tua (mertua).
29

 

4. Rahayu Sri Lestari, IAIN Raden Intan Lampung: 

2016, yang berjudul “ UPAYA GURU DALAM 

MENINGKATKAN KEDISIPLINAN ANAK 

USIA DINI DI TAMAN KANAK-KANAK IT AZ 

ZAHRA KECAMATAN JATI AGUNG 

                                                           
 29 Obi Faizal Aziz, Peran Orang Tua Dalam Menanamkan 

Kedisiplinan Anak Usia Dini Pada Lingkungan Keluarga (Studi Kasus 

Di Dusun Kukap Desa Poncosari Kecamatan Srandakan), (Skripsi: UN 

Yogyakarta, 2017), 2. 
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LAMPUNG SELATAN TAHUN AJARAN 

2016/2017”. 

 Hasil penelitian ini adalah: upaya guru dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak usia dini di taman 

kanak-kanak IT Az Zahra melalui tujuh metode 

yaitu: metode keteladanan, metode pembiasaan, 

metode didaktif, metode pemberian nasehat, metode 

dialog, metode pemberian instruksi, dan metode 

pemberian hukuman. Melalui upaya guru yang 

dilakukan di sekolah TK IT Az Zahra tersebut, guru 

lebih banyak menggunakan metode pembiasaan dan 

metode keteladanan dan juga sangat cocok 

diterapkan, karena anak dengan mudah dapat 

mengerti dan mengikuti kedisiplinan yang guru 

tanamkan di sekolah tanpa adanya paksaan, anak 

melakukan kedisiplinan dengan tersebut dengan 

senang hati dan gembira.
30

 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah sama-sama meneliti kedisiplinan 

anak usia dini. Arining Tias Saputri meneliti 

mengenai penanaman nilai kemandirian dan 

kedisiplinan anak usia dini siswa TK B di 

Kelompok Bermain Mutiara hati Purwokerto, Nur 

Atika Fatmah meneliti mengenai pola penerapan 

disiplin anak usia dini di TK Kamala Bhayangkari 

05 Sleman, Obi Faizal Aziz, meneliti mengenai 

                                                           
 

30
 Rahayu Sri Lestari, Upaya Guru Dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Taman Kanak-Kanak IT 

Az Zahra Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan Tahun Ajaran 

2016/2017), (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 3. 
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peran orang tua dalam menanamkan kedisiplinan 

anak usia dini pada lingkungan keluarga (studi 

kasus di Dusun Kukap Desa Poncosari Kecamatan 

Srandakan) Yogyakarta, Rahayu Sri Lestari meneliti 

mengenai kedisiplinan anak usia dini di Taman 

kanak-kanak IT Az Zahra kec. Jati Agung Lampung 

Selatan. dan penelitian yang peneliti lakukan 

mengenai peran guru dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak usia dini pada kelompok B di RA 

Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada upaya atau usaha yang 

dilakukan dalam peningkatan kedisiplinan anak usia 

dini. Untuk peneliti pertama atas nama Arining Tias 

Saputri kedisiplinan anak usia dini siswa TK B di 

Kelompok Bermain Mutiara Hati Purwokerto 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang di 

dalamnya ditanamkan nilai kemandirian dan 

kedisiplinan seperti mandiri dan disiplin saat 

berangkat sekolah, saat masuk kelas, ketika 

membaca iqra, saat mengikuti kegiatan pagi ceria, 

ketika pembiasaan ibadah, saat kegiatan belajar 

mengajar, saat istirahat, dan saat pulang, Peneliti 

kedua atas nama Nur Atika Fatmah, pola penerapan 

disiplin anak usia dini di TK Kamala Bhayangkari 

05 Sleman dilakukan melalui metode pembiasaan, 

nasihat dan peraturan, peneliti ketiga atas nama Obi 

Faizal Aziz, menanamkan kedisiplinan anak usia 

dini pada lingkungan keluarga di Dusun Kukap 

Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Yogyakarta 
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dilakukan melalui peran orang tua, peneliti keempat 

atas nama Rahayu Sri Lestari kedisiplinan anak usia 

dini di TK IT Az Zahra Kecamatan Jati Agung 

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2016/2017 

dilakukan melalui upaya guru. Sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah mengenai kedisiplinan 

anak usia dini pada kelompok B di RA Sabilil Islam  

Ketandan Dagangan Madiun dilakukan melalui 

peran guru. Selain itu yang membedakan lagi adalah 

lokasi penelitian.  

 

B. Kajian Teori 

1. Peran Guru 

a. Pengertian Peran Guru 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

terdapat tiga arti peran , yaitu 1) pemain 

sandiwara (film):..utama, 2) tukang lawak pada 

permainan makyong, 3) perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Sebagai individu 

manusia memiliki pola yang unik dalam 

berhubungan dengan manusia lain. Ia memiliki 

rasa senang, tidak senang, percaya, curiga, dan 

ragu terhadap orang lain. Oleh karena itu, peran 

dapat diartikan sebagai suatu rangkaian 

perasaan, ucapan dan tindakan, sebagai suatu 

24 
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pola hubungan unik yang ditunjukkan oleh 

individu terhadap individu lain.
31

 

Dalam bahasa Inggris ada beberapa untuk 

sebutan guru, yaitu teacher, tutor, educator, 

instructor. Dalam kamus Webster‟s, Teacher 

diartikan seseorang yang mengajar, Tutor, 

diartikan seseorang yang memberi pengajaran 

terhadap siswa, seorang guru privat, Instructor, 

diartikan seseorang yang mengajar; guru, 

Educator diartikan dengan seseorang yang 

mempunyai tanggungjawab pekerjaan mendidik 

yang lain.
32

 

Guru merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Di tangan gurulah seseorang akan 

mengetahui segala apa yang belum diketahui 

oleh murid. Dalam konteks pendidikan Islam, 

seorang guru memiliki peranan sangat penting, 

oleh karena itu kompetensi guru pun selalu 

dituntut berbuhungan dengan keterampilan dan 

penguasaan, dan sesuai dengan bidangnya.
33

  

Guru memang menempati kedudukan 

yang terhormat di masyarakat. Kewibawa-

annyalah yang menyebabkan guru dihormati 

                                                           
31

 E. Mulyasa,  Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta:PT 

Bumi Aksara, 2013), 180. 
32 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2013), 1. 
33

 Umar Sidiq, Etika dan Profesi Keguruan, (Tulungagung-Jatim: 

STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2018), 10. 
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sehingga masyarakat tidak meragukan figur 

guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang 

dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi 

anak yang berkepribadian mulia.
34

   

 Sebagai pengajar, pendidik, dan 

pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai 

peranan pada diri guru. Peranan guru ini akan 

senantiasa menggambarkan pola tingkah laku 

yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, 

baik dengan siswa (yang terutama), sesama 

guru, maupun dengan staf yang lain. Dari 

berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar, 

dapat dipandang sebagai sentral bagi 

peranannya. Sebab baik disadari atau tidak 

bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru 

banyak dicurahkan untuk menggarap proses 

belajar mengajar dan berinteraksi dengan 

siswanya.
35

 

Kehadiran guru dalam proses 

pembelajaran merupakan peranan yang penting, 

peranan guru belum dapat digantikan oleh 

teknologi seperti radio, tape recorder, internet 

maupun komputer yang paling modern. Banyak 

unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem 

nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan 

                                                           
34

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif (suatu pendekatan teoritis psikologis (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), 31. 
35 Sardiman A.M, “Interaksi Motivasi Belajar Mengajar,”. 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 137-138   
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keteladanan, yang diharapkan dari hasil proses 

pembelajaran, yang tidak dapat dicapai kecuali 

melalui peran guru.
36

 

Peran guru secara konsep operasional 

pendidikan Islam adalah proses transformasi 

dan internalisasi nilai-nilai Islam dan ilmu 

pengetahuan dalam rangka mengembangkan 

fitrah dan kemampuan dasar yang dimiliki 

peserta didik guna mencapai keseimbangan dan 

kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, 

maka guru mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pendidikan Islam.
37

  

b. Peran dan Fungsi guru  

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 

peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan 

pengevaluasi dari peserta didik.  

Menurut Denda Surono Prawiroatmaja 

(dalam Supardi) bahwa, terselenggaranya 

pendidikan bermutu, sangat ditentukan oleh 

guru-guru yang bermutu pula, yaitu guru yang 

dapat menyelenggarakan tugas-tugas secara 

memadai. Berikut adalah peranan guru dalam 

nuansa pendidikan yang ideal, yaitu: 

 

 

                                                           
36 Ramayulis, llmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2002), 74. 
37 Ibid, 74. 
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1. Guru Sebagai Pendidik 

Sebagai pendidik guru merupakan 

teladan, panutan, dan tokoh yang akan 

diidentifikasikan oleh peserta didik. 

Kedudukan sebagai pendidik menuntut 

guru  untuk membekali diri dengan dengan 

pribadi yang berkualitas berupa tanggung 

jawab, kewibawaan, kemandirian, dan 

kedisiplinan.
38

 

Guru yang bertanggung jawab adalah 

guru yang mengetahui, memahami nilai-

nilai, norma-norma( kesusilaan, kesopanan, 

moral, sosial, maupun keagamaan) dan 

selalu berusaha untuk menyesuaikan segala 

tindak-tanduk dan perilakunya sesuai 

dengan nilai dan norma tersebut. 

Guru yang berwibawa adalah guru 

yang memiliki kelebihan dalam 

mengaktualisasikan nilai spiritual, moral, 

sosial, rasional dan intelektualitas dalam 

kepribadiannya serta dapat menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan segala 

kemajuannya. 

Guru harus berdisiplin dalam menaati 

semua peraturan dan ketentuan 

perundangan serta tata tertib dan kode etik 

jabatan guru dan peraturan yang yang 

                                                           
38

 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 92. 
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berkaitan dengan pendidikan secara 

konsisten yang dilandasi profesionalisme.  

Di sekolah peran guru sebagai 

pendidik dalam meningkatkan kedisiplinan 

anak didik adalah mengisi kesadaran anak-

anak, membentuk moral anak, membina 

mental, dan membangun kepribadian yang 

baik dan integral, sehingga mereka kelak 

berguna bagi nusa dan bangsa. Misalnya 

dengan memberikan contoh/teladan pada 

anak didik, misal guru datang ke sekolah 

tepat waktu maka anak akan menirukan 

dengan berangkat ke sekolah dengan tepat 

waktu pula. Memberikan contoh/teladan 

dalam perpakaian, membuang sampah pada 

tempatnya, dan sebagainya.  

2. Guru Sebagai Pengajar 

Peran guru sebagai pengajar, seiring 

dengan kemajuan perkembangan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi lebih 

menuntut guru berperan sebagai fasilitator 

dan mediator pembelajaran yang menuntut 

guru merancang kegiatan pembelajaran 

yang mengarahkan peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran dan 

memperoleh pengalaman belajarnya sendiri 

dengan memanfaatkan berbagai sumber 
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belajar yang tersedia tanpa menjadikan 

guru sebagai sumber belajar yang utama.
39

 

Di dalam pembelajaran peran guru 

sebagai pengajar dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak didik adalah guru 

mengajarkan pada anak agar anak selalu 

menaati peraturan yang telah ditetapkan di 

sekolah, seperti guru mengajarkan untuk 

datang tepat waktu, menaruh sepatu dan 

sandal pada tempatnya, membereskan 

mainan setelah dipakai, mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan, berdo‟a 

sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, 

berbaris yang rapi saat masuk kelas. 

3. Guru Sebagai Pembimbing  

Guru sebagai pembimbing dapat 

diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan 

(journey) yang dengan pengetahuan dan 

pengalamannya memiliki tanggung jawab 

atas kelancaran perjalanan anak didik. 

Istilah perjalanan tersebut tidak hanya 

menyangkut perjalanan fisik tetapi juga 

menyangkut perjalanan mental, emosional, 

kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih 

dalam dan kompleks.
40

  

Sebagai pembimbing, guru harus 

merumuskan tujuan secara jelas, 
                                                           

39
 Ibid, 93.  

40
 Novan Ardy Wiyani, Konsep Dasar PAUD, (Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media, 2016), 80. 
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menetapkan waktu perjalanan, menetapkan 

jalan yang harus ditempuh, menggunakan 

petunjuk perjalanan serta menilai 

kelancarannya sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan peserta didik. Semua itu 

didasari dengan kerjasama yang baik antara 

guru dengan peserta didik, kerjasama 

tersebut mutlak untuk dilakukan meskipun 

guru menjadi pihak yang memberikan 

pengaruh utama dalam setiap aspek 

perjalanan. Sebagai pembimbing, Guru 

memiliki berbagai hak dan tanggungjawab 

dalam setiap perjalanan yang direncanakan 

dan dilaksanakannya. 

Dalam pembelajaran di sekolah peran 

guru sebagai pembimbing dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak adalah 

guru memberikan teladan/bimbingan 

dengan sikap hormat terhadap orang 

dewasa seperti guru, orang tua dan 

masyarakat sekitar, menyayangi teman 

sebayanya atau yang lebih muda,  

membantu anak didik menemukan dan 

memecahkan masalah. 

4. Guru Sebagai Pengarah  

Guru adalah seorang pengarah bagi 

peserta didik, bahkan bagi orang tua. 

Sebagai pengarah guru harus mampu 

mengarahkan peserta didik dalam 

memecahkan permasalahan-permasalahan 
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yang dihadapi, mengarahkan peserta didik 

dalam mengambil suatu keputusan dan 

menemukan jati dirinya.
41

 

Guru sebagai pengarah dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak adalah 

guru berusaha mengarahkan anak untuk 

menemukan dan mengembangkan potensi 

dirinya, sehingga peserta didik dapat 

membangun karakter yang baik bagi 

dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata 

di masyarakat. 

5. Guru Sebagai Pelatih  

Proses pendidikan dan pembelajaran 

bagi anak usia dini memerlukan latihan 

ketrampilan, baik keterampilan fisik-

motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosi, 

serta moral agama. Hal itu mau tidak mau 

telah memposisikan guru untuk bertindak 

sebagai pelatih. Guru dituntut untuk dapat 

menguasai konsep psikologi perkembangan 

anak serta mengetahui bagaimana keadaan 

lingkungan anak, baik di lingkungan 

keluarga maupun lingkungan masyara-

katnya.
42

 

                                                           
41 https://vhariss.wordpress.com/2009/11/06/peran-dan-fungsi-

guru/, diakses tgl 28 Desember 2018. 

42
 Wiyani, Dasar PAUD, 80. 
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Peran guru sebagai pelatih dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak adalah 

dengan memberikan latihan pada anak 

untuk mandiri, tertib dalam melaksanakan 

aturan/tata tertib yang ada seperti  

membuang sampah pada tempatnya, 

menaruh sepatu di rak sepatu, mencuci 

tangan sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan. 

6. Guru Sebagai Penilai  

Penilaian atau evalusi merupakan 

aspek pembelajaran yang paling kompleks, 

karena melibatkan banyak latar belakang 

dan hubungan, serta variabel lain yang 

mempunyai arti apabila berhubungan 

dengan konteks yang hampir tidak 

mungkin dapat dipisahkan dengan setiap 

segi penilaian. Tidak ada pembelajaran 

tanpa penilaian, karena penilaian 

merupakan proses menetapkan kualitas 

hasil belajar, atau proses untuk menentukan 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran 

anak didik.
43

  

Guru sebagai penilai atau evaluator 

dituntut untuk menjadi seorang penilai 

yang baik dan jujur, dengan memberikan 

penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. 

                                                           
43
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Penilaian terhadap aspek kepribadian anak 

didik, yakni aspek nilai (values). 

Berdasarkan hal ini, guru harus 

memberikan penilaian dalam dimensi yang 

luas. Penilaian terhadap kepribadian anak 

didik tentu lebih diutamakan daripada 

penilaian jawaban anak didik ketika diberi 

tes. Anak didik yang berprestasi baik, 

belum tentu memiliki kepribadian yang 

baik. Jadi, penilaian itu pada hakikatnya 

diarahkan pada perubahan kepribadian 

anak didik agar menjadi manusia yang 

cakap dan terampil.
44

  

Peran guru sebagai penilai dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak adalah 

guru memberikan pujian/penghargaan pada 

anak yang sudah melakukan kegiatan yang 

mencerminkan disiplin seperti datang tepat 

waktu, membuang sampah pada tempatnya, 

membereskan mainan setelah dipakai, 

menaruh sepatu di rak sepatu, berbaris 

dengan rapi saat masuk kelas. 

Status guru mempunyai implikasi 

terhadap peran dan fungsi yang menjadi 

tanggungjawabnya. Guru memiliki satu 

kesatuan peran dan fungsi yang tidak 

terpisahkan, antara kemampuan mendidik, 

membimbing, mengajar, dan melatih. 

                                                           
44
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Keempat kemampuan tersebut merupakan 

kemampuan integratif, yang satu tidak 

dapat dipisahkan dengan yang lain.
45

  

Secara ideal, seorang guru sebaiknya 

memang harus memiliki banyak 

pengetahuan dan keterampilan (multiskill 

competencies). Namun, kompetensi 

akademis pokok yang harus dimiliki adalah 

sebagai guru pengajar, yakni lebih 

memiliki kemampuan dalam mentransfer 

ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 

peserta didik. Adapun kemampuan yang 

lainnya sebagai kemampuan yang 

mendukung terhadap kemampuan 

utamanya.  

1. Sebagai pendidik, guru lebih banyak 

sebagai sosok panutan, yang memiliki 

nilai moral dan agama yang patut ditiru 

dan diteladani oleh siswa. Sikap dan 

perilaku guru menjadi “bahan ajar” 

yang secara langsung maupun tidak 

langsung akan ditiru dan diikuti oleh 

para siswa. Dalam hal ini guru 

dipandang sebagai “role model” yang 

akan digugu dan ditiru oleh 

muridnya.
46

 

                                                           
45

 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, (Yogyakarta: Hikayat 

Publishing, 2006), 29. 
46
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2. Sebagai pengajar, guru diharapkan 

memiliki pengetahuan yang luas 

tentang disiplin ilmu yang harus 

diampu untuk ditransfer kepada siswa. 

Dalam hal ini, guru harus menguasai 

materi yang akan diajarkan, menguasai 

penggunaan strategi dan metode 

mengajar yang digunakan untuk 

menyampaikan bahan ajar. 
47

 

3. Sebagai pembimbing, guru perlu 

memiliki kemampuan untuk dapat 

membimbing siswa, memberikan 

dorongan psikologis agar siswa dapat 

menepikan faktor-faktor internal dan 

faktor eksternal yang akan menggangu 

proses pembelajaran di dalam dan di 

luar sekolah, serta memberikan arah 

dan pembinaan karir siswa sesuai 

dengan bakat dan kemampuan siswa.
48

 

4. Sebagai pelatih, guru harus 

memberikan sebanyak mungkin 

kesempatan bagi siswa untuk dapat 

menerapkan konsepsi atau teori ke 

dalam praktik yang akan digunakan 

langsung dalam kehidupan. Dalam 

aspek ini, guru memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada 

                                                           
47

 Ibid, 33. 
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 Ibid, 33. 
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siswa agar siswa memperoleh 

pengalaman belajar yang sebanyak-

banyaknya, khususnya mempraktikkan 

berbagai jenis keterampilan yang 

mereka butuhkan.
49

  

Dalam buku bertajuk Dinamika 

Sekolah dan Bilik Darjah, Kamarudin 

Haji Husin yang dikutip oleh Suparlan 

memaparkan peran guru dalam 

berbagai aspek, yaitu sebagai (1) 

pendidik, (2) pengajar, (3) fasilitator, 

(4) pembimbing, (5) pelayan, (6) 

perancang, (7) pengelola, (8) inovator, 

(9) penilai.
50

 Peran dan tugas pokok 

guru tersebut dapat dijelaskan dalam 

tabel 2.1 berikut:
51

 

Tabel 2.1 

Peran dan Tugas Guru 
No. Peranan Tugas Pokok 

1. pendidik   Mengembangkan 

kepribadian. 

 Membina budi 

pekerti. 

 

                                                           
49
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50
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51
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No. Peranan Tugas Pokok 

2. Pengajar 

 
 Menyampaikan ilmu 

pengetahuan 

 Melaih keterampilan, 

memberikan panduan 

atau petunjuk. 

 Paduan antara 

memberikan 

pengetahuan, 

bimbingan, dan 

keterampilan. 

 Merancang 

pengajaran. 

 Melaksanakan 

pembelajaran. 

 Menilai aktivitas 

pembelajaran. 

 

3. fasilitator   Memotivasi siswa. 

 Membantu siswa. 

 Membimbing siswa 

dalam proses 

pembelajaran di 

dalam dan di luar 

kelas. 

 Menggunakan 

strategi dan metode 

pembelajaran yang 

sesuai. 

Lanjutan  

 Menggunakan 

pertanyaan yang 

merangsang  

 siswa untuk belajar. 

 Menyediakan bahan 

pengajaran. 

 Mendorong siswa 

untuk mencari bahan 

ajar. 
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No. Peranan Tugas Pokok 

4. pembimbing   Memberikan 

petunjuk atau 

bimbingan tentang 

gaya pembelajaran 

siswa.  

 Mencari kekuatan 

dan kelemahan 

siswa. 

 Membantu siswa 

untuk menemukan 

bakat dan minat 

siswa. 

 Mengenali perbedaan 

individual siswa. 

 

5. pelayan   Memberikan layanan 

pembelajaran yang 

nyaman dan aman 

sesuai dengan 

perbedaan individual 

siswa. 

 Menyediakan 

fasilitas 

pembelajaran dari 

sekolah seperti alat 

peraga. 

 Memberikan layanan 

sumber belajar. 

6. perancang   Menyusun program 

pengajaran dan 

pembelajaran 

berdasarkan 

kurikulum yang 

berlaku. 

 Menyusun rencana 

rencana mengajar. 

 Menentukan strategi 

dan metode 

pembelajaran sesuai 

dengan konsep 
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No. Peranan Tugas Pokok 

PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan). 

7. pengelola   Melaksanakan 

administrasi kelas. 

 Melaksanakan 

presensi kelas. 

 Memilih strategi dan 

metode pembelajaran 

yang efektif. 

8. inovator   Mau mencoba dan 

menerapkan strategi 

dan metode 

pembelajaran yang 

baru. 

 Menemukan strategi 

dan metode mengajar 

yang efektif. 

9. penilai   Menyusun tes dan 

instrumen penilaian 

lain. 

 Mengadakan 

pembelajaran 

remedial. 

 Mengadakan 

pengayaan dalam 

pembelajaran. 

Wright sebagaimana dikutip oleh 

Robiah Sidin, dalam buku bertajuk 

Classroom Management, yang dikutip 

oleh Suparlan bahwa guru memiliki 

dua peran utama, yakni (1) the 

management role atau peran 

manajemen, dan (2) the instructional 

role atau peran instruksional. Dari 

40 
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kedua peran ini, guru dapat disebut 

sebagai manajer dan sekaligus sebagai 

instruktur. Selain kedua peran tersebut, 

guru juga memiliki fungsi yang lain di 

dalam kelas, yaitu sebagai (1) 

pembimbing siswa yang dalam 

memecahkan kesulitan dalam 

pembelajaran, (2) sebagai sumber yang 

dapat membantu memecahkan dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan 

siswa atau untuk menemukan jawaban 

atau memperoleh informasi lanjutan, 

dan (3) penilai hasil belajar, untuk 

menentukan perkembangan hasil 

belajar siswa, serta untuk menentukan 

nilai siswa.
52

  

c. Kewajiban dan Hak Guru  

 Kewajiban pendidik/guru PAUD 

adalah berbagai hal yang harus dilakukan oleh 

pendidik PAUD ketika mendidik, mengajar, 

membimbing, melatih, dan mengevaluasi anak 

usia dini baik pada jalur formal ataupun non 

formal. Berbagai hal yang harus dilakukannya 

kemudian menjadi semacam tupoksi atau tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pendidik. 

Sedangkan hak pendidik PAUD adalah 

berbagai hal yang bisa didapatkan oleh pendidik 

setelah melaksanakan kegiatan mendidik, 

                                                           
52
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mengajar, membimbing, melatih, dan 

mengevaluasi anak usia dini baik pada jalur 

formal maupun non formal. Hal tersebut bisa 

berupa materi maupun non materi yang didapat 

oleh pendidik PAUD.
53

  

 

2.  Kedisiplinan Anak Usia Dini  

a.  Pengertian Disiplin  

Secara etimologi, kata disiplin berasal 

dari bahasa Latin, yaitu disciplina dan 

discipulus yang berarti perintah dan murid. Jadi 

disiplin adalah perintah yang diberikan oleh 

orangtua kepada anak atau guru kepada murid. 

Perintah tersebut diberikan kepada anak atau 

murid agar ia melakukan apa yang diinginkan 

oleh orangtua dan guru.
54

  

Menurut Prijodarminto bahwa, „„Disiplin 

adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan atau ketertiban. Nilai-

nilai tersebut menjadi bagian perilaku dalam 

kehidupan yang tercipta melalui proses binaan, 

melalui keluarga, pendidikan, dan 

pengalaman‟‟. Jadi disiplin suatu yang menyatu 

dalam diri individu dan keluarga merupakan 

tempat yang penting dalam pembentukan 

                                                           
53

 Wiyani, PAUD, 92. 
54

 Wiyani, Anak Usia Dini, 41. 
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disiplin ini, karena lingkungan keluarga 

merupakan tempat dimana seseorang tinggal 

membentuk dan membina kedisiplinan anak.
55
 

Menurut Charles Schaefer disiplin adalah 

sesuatu yang mencakup pengajaran, bimbingan, 

atau dorongan yang dilakukan oleh orang 

dewasa yang bertujuan untuk menolong anak 

belajar untuk hidup sebagai makhluk sosial dan 

untuk mencapai pertumbuhan serta 

perkembangan mereka yang optimal.
56

 

Disiplin merupakan cara masyarakat 

dalam mengajarkan anak mengenai perilaku 

moral yang disetujui kelompok dimana dalam 

diperlukan unsur kesukarelaan dan adanya 

kesadaran diri. Artinya, kemauan dan 

kemampuan untuk berperilaku sesuai aturan 

yang disetujui kelompok muncul dari dalam diri 

tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu dalam 

mengajarkan disiplin sebaiknya tidak ada 

paksaan dari orang tua ataupun guru sebagai 

pemimpin, sehingga anak atau siswa akan 

berdisiplin karena adanya kesadaran dari dalam 

diri anak itu sendiri, bukan paksaan.
57

  

Disiplin adalah tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

                                                           
55

 Raisah Armayanti Nasution, “Penanaman Disiplin dan 
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berbagai ketentuan yang berlaku. 
58

 Disiplin 

merujuk pada instruksi sistematis yang 

diberikan kepada murid. Untuk mendisiplinkan 

berarti menginstruksikan orang untuk mengikuti 

tatanan tertentu melalui aturan-aturan tertentu. 

Disiplin sebagai alat pendidikan berarti 

segala peraturan yang harus ditaati dan 

dilaksanakan. Maksudnya tiada lain kecuali 

untuk perbaikan anak didik itu sendiri. Jadi 

keberadaan disiplin atau segala peraturan di 

sekolah selalu mengatur kehidupan aktivitas 

sekolah sehari-hari.
59

 

Tujuan disiplin adalah membentuk 

perilaku seemikian rupa sehingga ia akan sesuai 

dengan peran-peran yang di tetapkan kelompok 

budaya, tempat individu itu diidentifikasikan. 

Orang tua ataupun guru di harapkan dapat 

menerangkan terlebih dahulu apa kegunaan dan 

manfaat disiplin bagi anak sebelum mereka 

melakukan kegiatan pendisiplinan terhadap 

anak. Hal ini dilakukan supaya anak memahami 

maksud dan tujuan berdisiplin pada saat mereka 

menjalaninya. Dan pada akhirnya hal tersebut 

akan berbuah manfaat yang positif bagi 

perkambangan anak itu sendiri.
60
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Kedisiplinan dapat diajarkan kepada 

anak di sekolah maupun di rumah dengan cara 

membuat semacam peraturan atau tata tertib 

yang wajib dipatuhi oleh setiap anak. Peraturan 

dibuat secara fleksibel, tapi tegas. Dengan kata 

lain, peraturan menyesuaikan dengan kondisi 

perkembangan anak, serta dilaksanakan dengan 

penuh ketegasan.
61

 Apabila ada anak yang 

melanggar, harus menerima konsekuensi yang 

telah disepakati. Oleh karena itu, supaya 

peraturan dapat berjalan dengan baik, 

hendaknya orangtua maupun pendidik 

menyosialisasikan terlebih dahulu kepada anak-

anak.  

Peraturan untuk menanamkan 

kedisiplinan dapat dilakukan mulai dari hal-hal 

yang sederhana, seperti menempatkan sepatu 

pada tempatnya, ketika makan minum, mandi, 

atau yang lainnya anak dianjurkan berdoa 

terlebih dahulu dan membudayakan untuk antri. 

Kemudian, yang tak kalah penting ialah 

perilaku disiplin ini harus pula ditunjukkan oleh 

orangtua maupun pendidik itu sendiri. Apabila 

kita menghendaki anak didik kita untuk 
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disiplin, kita pun mesti menunjukkan sikap 

disiplin di hadapan anak-anak.
62

    

Disiplin adalah salah satu karakter 

utama, yang harus diinternalisasikan pada anak 

sejak dini. Sayangnya sebagian besar orang tua 

di negeri ini sering salah persepsi mengenai 

disiplin. Mereka menyamakan disiplin itu 

dengan hukuman, dan anak yang melanggar 

harus dihukum secara fisik.
63

  

Mendidik melalui disiplin dengan 

berbagai pelaksanaan kebiasaan dan 

pengulangan kegiatan secara rutin dari hari ke 

hari yang berlangsung tertib. Di dalam 

kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan secara 

rutin itu, terdapat nilai-nilai atau norma-norma 

yang menjadi tolak ukur tentang benar tidaknya 

sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Norma-

norma itu terhimpun menjadi aturan yang harus 

dipatuhi, karena setiap penyimpangan atau 

pelanggaran, akan menimbulkan keresahan, 

keburukan, dan kehidupan pun berlangsung 

tidak efektif atau bahkan tidak efisien. Dengan 

demikian, peserta didik sejak dini harus 

dikenalkan dengan nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan manusia, yang berguna bagi dirinya 

masing-masing agar berlangsung tertib, efisien 

dan efektif. Dengan kata lain setiap peserta 
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didik harus dibantu hidup secara disiplin, dalam 

arti mau dan mampu mematuhi atau menaati 

ketentuan yang berlaku di lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negaranya.
64

  

Disiplin merupakan pengaruh yang 

dirancang untuk membantu anak mampu 

menghadapi lingkungan. Disiplin tumbuh dari 

kebutuhan menjaga keseimbangan antara 

kecenderungan dan keinginan individu untuk 

berbuat agar memperoleh sesuatu, dengan 

pembatasan atau peraturan yang diperlukan 

oleh lingkungan terhadap dirinya.
65

  

Disiplin tidak bisa terbangun secara 

instan. Dibutuhkan proses panjang agar disiplin 

menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri 

seorang anak. Oleh karena itu, penanaman 

disiplin harus dilakukan sejak dini. Tujuannya 

adalah untuk mengarahkan anak agar mereka 

belajar mengenai hal-hal baik yang merupakan 

persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini 

sudah ditanamkan disiplin, mereka akan 

menjadikannya sebagai kebiasaan dan bagian 

dari dirinya.  

Kedisiplinan anak usia dini adalah suatu 

pengendalian diri terhadap perilaku anak usia 0-

6 tahun dalam berperilaku sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (bisa berupa tatanan 
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nilai, norma, dan tata tertib di rumah maupun di 

sekolah). Jadi, secara sederhana kedisiplinan 

anak usia dini pada dasarnya adalah sikap taat 

dan patuh terhadap aturan yang berlaku, baik di 

rumah, sekolah, maupun masyarakat yang 

dilakukan oleh anak usia 0-6 tahun.  

b. Pentingnya Kedisiplinan Bagi Anak Usia 

Dini  

Tanamkan persepsi bahwa disiplin itu 

sebagai sesuatu yang penting. Orangtua/guru 

harus meyakinkan anak bahwa disiplin itu 

merupakan bagian pembentuk karakter. Disiplin 

dapat memberi anak rasa aman, dengan 

memberitahukan apa yang boleh dan yang tidak 

boleh dilakukan. Disiplin membantu anak 

menghindari perasaan bersalah dan rasa malu 

akibat perilaku yang salah. Disiplin juga 

memperbesar penyesuaian pribadi dan sosial 

anak. Dengan demikian, disiplin sangat 

diperlukan anak karena anak akan mengerti 

konsep mana yang boleh dilakukan dan mana 

yang tidak boleh dilakukan, anak memiliki 

penyesuaian pribadi dan sosial yang baik serta 

pengendalian diri yang baik. Dengan memiliki 

disiplin diri yang baik anak akan memperoleh 

kebahagiaan dan rasa aman di lingkungan 

kelompoknya.
66
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c. Unsur-unsur Kedisiplinan Anak Usia Dini  

Disiplin sangat penting artinya bagi 

anak, oleh karena itu, disiplin harus dibentuk 

secara terus menerus kepada anak. Ada tiga 

unsur kedisiplinan, antara lain kebiasaan, 

peraturan, dan hukuman. Disiplin yang 

dibentuk secara terus menerus akan menjadikan 

disiplin tersebut menjadi kebiasaan. Namun 

pada umumnya, orangtua membentuk 

kedisiplinan anak dengan cara membuat dan 

menerapkan peraturan serta memberikan 

hukuman bagi anak yang melanggar peraturan 

tersebut. Tampaknya itulah yang menjadikan 

masyarakat kita sering mengaitkan disiplin 

dengan peraturan dan disiplin.
67

  

Menurut Hurlock (dalam Novan Ardy 

Wiyani) diungkapkan bahwa, agar disiplin 

mampu mendidik anak untuk dapat berperilaku 

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

kelompok sosial mereka, maka disiplin harus 

memiliki empat unsur pokok yaitu:
68

 

1) Peraturan  

Peraturan adalah pola yang 

diterapkan untuk tingkah laku, dimana pola 

tersebut ditetapkan oleh orangtua, guru, 

atau teman bermain. Tujuannya adalah 

untuk membekali anak dengan pedoman 
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perilaku yang disetujui dalam situasi 

tertentu.  

2) Hukuman  

Hukuman berasal dari kata kerja 

Latin, punier, dan berarti menjatuhkan 

hukuman pada seseorang karena suatu 

kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran 

sebagai ganjaran atau pembalasan. Tujuan 

jangka pendek dari menjatuhkan hukuman 

adalah untuk memberhentikan tingkah laku 

yang salah. Sedangkan tujuan jangka 

pangka panjangnya adalah untuk mengajar 

dan mendorong anak untuk menghentikan 

sendiri tingkah laku mereka yang salah.  

Hukuman memiliki tiga fungsi 

penting dalam perkembangan moral anak, 

adalah yaitu: a) menghalangi, hukuman 

dapat menghalangi pengulangan tindakan 

yang tidak diinginkan oleh masyarakat. b) 

mendidik, sebelum anak memahami konsep 

peraturan, mereka akan mempelajari 

manakah tindakan yang benar dan mana 

tindakan yang tidak benar. c) motivasi, 

fungsi hukuman yang ketiga adalah untuk 

menghindari perilaku yang tidak diterima 

masyarakat. Pengalamannya mengenai 

akibat-akibat tindakan yang salah dan 

mendapat hukuman akan diperlukan 
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sebagai motivasi untuk menghindari 

kesalahan tersebut.
69

  

3) Penghargaan  

Pengahargaan berarti tiap bentuk 

penghargaan untuk suatu hasil yang baik. 

Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, 

tetapi dapat berupa kata-kata pujian, 

senyuman atau tepukan di punggung. 

4) Konsistensi  

Konsistensi berarti tingkat 

keseragaman atau stabilitas. Peraturan, 

hukuman, dan penghargaan yang konsisten 

membuat anak tidak bingung terhadap apa 

yang diharapkan dari mereka. Ada 

beberapa fungsi konsistensi yaitu: a) 

mempunyai nilai mendidik, b) mempunyai 

nilai motivasi yang kuat, c) mempertinggi 

penghargaan terhadap peraturan dan orang 

yang berkuasa. 
70

  

d. Jenis-jenis Kedisiplinan Anak Usia Dini  

Penerapan disiplin dalam bentuk apa pun, 

baik lisan maupun tindakan pada dasarnya 

dilakukan agar anak usia dini mampu 

mengendalikan diri. Hal ini berarti anak usia 

dini mampu mengatur dirinya untuk melakukan 

perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan 

yang buruk.  
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Menurut Ali Imron (dalam Novan Ardy 

Wiyani) diungkapkan bahwa, setidaknya ada 

tiga jenis disiplin, antara lain: 

1. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep 

otoritarian, dimana anak usia dini 

dikatakan memiliki disiplin yang tinggi 

manakala ia mau menuruti perintah 

orangtua atau guru PAUD-nya.  

2. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep 

permissive, dimana anak usia dini haruslah 

diberikan kebebasan seluas-luasnya di 

dalam rumah ataupun di KB dan TK. Anak 

dibiarkan berbuat apa saja sepanjang 

perbuatan itu menurutnya baik. Konsep 

permissive ini merupakan antithesis dari 

konsep otoritarian dan keduanya sama-

sama berada dalam kutub ekstrem. Oleh 

karena itu, anak tetap membutuhkan arahan 

dan bimbingan dari orangtuanya untuk 

mengenal mana yang baik dan mana yang 

buruk.  

3. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep 

kebebasan yang bertanggung jawab, 

memberikan seluas-luasnya kepada anak 

usia dini untuk berbuat apa pun, tetapi 

konsekuensi dari perbuatan haruslah ia 

yang menanggungnya. Kebebasan jenis ini 

juga disebut kebebasan terbimbing.
71
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e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kedisiplinan Anak Usia Dini  

Anak kelak bukan hanya akan menjadi 

generasi penerus orangtuanya saja, melainkan 

pula tumpuan dan harapan bangsa di masa 

depan. Oleh karena itu, tepatlah jika sedari dini 

karakter disiplin pada anak usia dini harus 

dibentuk. Apabila kedisiplinan ditanamkan 

dengan baik, disiplin tersebut akan tumbuh dari 

dalam dan akan menghasilkan disiplin diri yang 

lebih kukuh dan terus menetap. Dengan disiplin 

yang kukuh, juga akan memperkuat 

kemandirian anak.  

Dari hasil penelitian J. M Lonan dan 

Lioew (dalam Novan Ardy Wiyani) bahwa, 

setidaknya ada empat faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan pada anak usia dini, 

meliputi hal-hal berikut: 

1) Banyak-sedikitnya anggota keluarga  

Dari hasil penelitiannya diperoleh 

informasi bahwa pola disiplin yang baik 

terdapat pada keluarga yang mempunyai 

besar keluarga 2-4 orang. Artinya semakin 

besar jumlah anggota dalam keluarga, 

pemberian disiplin terhadap anak semakin 

baik.
72
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2) Pendidikan orangtua  

Semakin tinggi pendidikan orangtua, 

ada kecenderungan kedisiplinan anak 

semakin baik. Hal  ini disebabkan 

pendidikan orangtua berhubungan dengan 

besarnya komitmen untuk mengasuh anak. 

3) Jumlah balita dalam sebuah keluarga  

Pola kedisiplinan yang baik terdapat 

pada keluarga yang hanya mempunyai satu 

orang anak balita saja. Semakin banyak 

anak balita di dalam keluarga, pola 

kedisiplinan yang baik semakin berkurang. 

Bila jarak kelahiran  terlalu pendek, proses 

pendidikan untuk anak usia dini akan 

terlantar, apalagi jika jumlah anaknya 

banyak.  

4) Pendapatan orangtua  

Semakin besar pendapatan keluarga, 

keluarga yang mempunyai pola 

kemandirian yang baik semakin berkurang. 

Hal ini disebabkan pada keluarga yang 

mempunyai penghasilan besar umumnya 

kedua orangtuanya bekerja sehingga 

pengasuhannya khususnya pembentukan 

kedisiplinan pada anak biasanya sedikit 

terbengkalai.
73
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f. Manfaat Kedisiplinan Anak Usia Dini  

Menurut Hurlock (dalam Novan Ardy 

Wiyani) mengemukakan bahwa, kedisiplinan 

diperlukan untuk perkembangan anak karena 

disiplin memenuhi kebutuhan tertentu seperti 

sebagai berikut: 

1) Disiplin memberi anak rasa aman dengan 

memberitahukan apa yang boleh dan apa 

yang tidak boleh dilakukan.  

2) Disiplin memungkinkan anak hidup menurut 

nilai-nilai tertentu yang berlaku di 

masyarakat.  

3) Dengan disiplin, anak belajar bersikap 

menurut cara yang akan mendatangkan 

pujian yang akan ditafsirkan anak sebagai 

tanda kasih sayang dan penerimaan. 

4) Disiplin yang sesuai dengan perkembangan 

anak berfungsi sebagai pendorong ego 

yang membuat anak mencapai apa yang 

diharapkan darinya.
74

  

g. Metode Meningkatkan Kedisiplinan Anak 

Usia Dini 

Menurut Jasa Ungguh Muliawan (dalam 

Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatul 

Khorida) bahwa, Metode pembelajaran 

menunjuk pada pengertian  berbagai cara, jalan 

atau kegiatan yang digunakan dalam proses 
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mengajar.
75

 Ada beberapa metode pembelajaran 

yang dapat diterapkan oleg guru di sekolah, 

yang disesuaikan dengan perkembangan anak 

adalah metode keteladanan, metode 

pembiasaan, metode bermain, metode 

bernyanyi dan metode karyawisata. 

1) Metode Keteladanan 

Ada pepatah yang mengatakan “ guru 

kencing berdiri, murid kencing berlari”. 

Apa yang dilakukan oleh guru atau orang 

tua akan ditiru oleh anak-anak. Tingkah 

laku orang muda dimulai dengan meniru, 

dan ini berlaku sejak anak masih kecil. Apa 

yang dikatakan orang yang lebih tua akan 

terekam dan dimunculkan kembali oleh 

anak. Begitupun dalam dunia pendidikan, 

apa yang terjadi dan tertangkap oleh anak, 

bisa jadi tanpa disaring akan langsung 

dilakukan. Guru dapat menjadi tokoh idola 

dan panutan bagi anak. Dengan 

keteladanan guru dapat membimbing anak 

untuk membentuk sikap yang kokoh. 

Keselarasan antara kata dan tindakan dari 

guru akan amat berarti bagi seorang anak, 

demikian pula apabila terjadi 

ketidakcocokan antara kata dan tindakan 
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guru maka perilaku anak tidak akan 

benar.
76

 

2) Metode Pembiasaan 

Inti dari pembiasaan adalah 

pengulangan. Dalam pembinaan sikap, 

metode pembiasaan sangat efektif 

digunakan karena akan melatih kebiasaan-

kebiasaan yang baik kepada anak sejak dini. 

Apabila guru setiap masuk kelas 

mengucapkan salam, itu sudah dapat 

diartikan sebagai usaha pembiasaan. Bila 

anak masuk kelas tidak mengucapkan 

salam, guru mengingatkan agar bila masuk 

ruangan hendaknya mengucapkan salam. Ini 

juga satu cara membiasakan anak sejak 

dini.
77

 

3) Metode Bercerita 

Bercerita atau mendongeng 

merupakan warisan budaya yang sudah 

lama kita kenal, bahkan dijadikan sebagai 

kebiasaan bagi orangtua untuk menidurkan 

anak-anaknya. Melalui cerita banyak hal 

tentang hidup dan kehidupan yang dapat 

kita informasikan kepada anak-anak. begitu 

juga pesan-pesan moral dan nilai-nilai 

agama yang dapat ditanamkan kepada anak-

anak melalui tokoh-tokoh yag ada dalam 
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cerita tersebut. Salah satu manfaat yang 

dapat diambil dari kegiatan bercerita adalah 

mengembangkan perasaan sosial, 

mengembangkan emosi anak, mengenal 

nilai-nilai yang positif dan negatif dan 

menambah pengetahuan.
78

   

4) Metode Bermain 

Melalui kegiatan bermain diharapkan 

seluruh potensi kecerdasan anak dapat 

dikembangkan, selain itu kegiatan bermain 

bagi anak sangat memengaruhi 

perkembangannya. Menurut Hurlock (dalam 

Mukhtar Latif, dkk) bahwa, setidaknya ada 

sebelas pengaruh bermain bagi anak yaitu: 

perkembangan fisik, dorongan 

berkomunikasi, penyaluran bagi emosional 

yang terpendam, penyaluran bagi keinginan 

dan kebutuhan, sumber belajar, rangsangan 

bagi kreativitas, perkembangan wawasan 

diri, belajar bermasyarakat, standar moral, 

belajar bermain sesuai dengan peran jenis 

kelamin, dan perkembangan ciri 

kepribadian yang diinginkan.
79

 

5) Metode Karyawisata 

Metode karyawisata adalah cara 

penyajian pelajaran dengan membawa anak 
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keluar untuk mempelajari berbagai sumber 

belajar yang terdapat di luar kelas. Istilah 

lain metode ini adalah studi tour.
80

 Selama 

berkaryawisata dapat melatih diri 

berdisiplin, mengenal dan menghargai alam, 

menghargai teman, membangun sikap 

positif terhadap lingkungannya, dan bekerja 

sama. 

 

3.     Anak Usia Dini 

a. Pengertian Anak Usia Dini  

Anak usia dini atau anak masa awal 

(earlychilhood) adalah anak usia 0 tahun atau 

sejak lahir hingga 8 tahun. Hal ini sebagaimana 

batasan yang diperguakan oleh The National 

Association for The Education of Young 

Children (NAEYC).
81

 

Dalam pandangan agama Islam, anak 

merupakan amanah (titipan) Allah Swt. yang 

harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan 

sebaik-baiknya oleh setiap orangtua. Sejak lahir 

anak telah diberikan berbagai potensi yang 
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dapat dikembangkan sebagai penunjang 

kehidupannya di masa depan. Bila potensi-

potensi ini tidak diperhatikan, nantinya anak 

akan mengalami hambatan-hambatan dalam 

pertumbuhan maupun perkembangannya.
82

 

Rasulullah Saw. Bersabda: 

و عليو وسلم ُكلٌّ َمْوُلوٍد يُوَلُدو : قل انيب صلى اللّّٰ
َسانِِو  رَانِِو اَو ُُيَجِّ َعَلى الِفْطرَاِة َفأبَ َواُه يُ َهوَِّدانِِو اَو يُ َنصِّ
“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, 

kedua orangtuanyalah yang menjadikannya 

Yahudi, Nasrani, dan Majusi.”(HR. Bukhari 

dan Muslim).
83

 

   

Fitrah dalam hadits di atas mengandung 

makna potensi (kemampuan dasar anak). Para 

mufasiran menyebutkan bahwa fitrah diartikan 

sebagai potensi kebaikan yang dibawa anak 

sejak lahir.  

Menurut Baharudin yang dikutip oleh 

Muhammad Fadlillah & Lilif Mualifatu 

Khorida, istilah fitrah dapat dipandang dari dua 

sisi, yaitu sisi bahasa dan agama. Dari sisi 

bahasa, makna fitrah ialah suatu kecenderungan 

bawaan alamiah manusia. Sementara dari segi 

agama, fitrah mengandung makna keyakinan 
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agama, yaitu manusia sejak lahir telah memiliki 

fitrah agama tauhid mengesakan Tuhan.
84

  

Menurut E. Mulyasa (dalam Novan Ardy 

Wiyani) mengartikan anak usia dini sebagai 

individu yang sedang mengalami proses 

tumbuh-kembang yang sangat pesat, bahkan 

dikatakan sebagai sebagai lompatan 

perkembangan. Anak usia dini memiliki rentang 

yang sangat berharga dibanding usia-usia 

selanjutnya karena perkembangan 

kecerdasannya tengah berlangsung luar biasa. 

Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang 

unik dan berada pada masa proses perubahan 

berupa pertumbuhan, perkembangan, 

pematangan, dan penyempurnaan baik aspek 

jasmani maupun rohaninya yang berlangsung 

seumur hidup, bertahap, dan 

berkesinambungan.
85

  

 

b. Karakteristik Perkembangan Kedisiplinan 

Anak Usia Dini  

Salah satu konsep penting tentang 

disiplin adalah bahwa disiplin yang diberikan 

kepada anak haruslah sesuai dengan 

perkembangan seusia anak tersebut. Menurut 

Sujiono dan Syamsudin perkembangan disiplin 

pada anak usia 0-8 tahun sebagai berikut:  
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1. Perkembangan pada masa bayi (0 – 3 tahun)  

Sepanjang mas bayi, bayi harus 

belajar melakukan reaksi-reaksi yang benar 

pada berbagai situasi tertentu di rumah dan 

di sekelilingnya. Tindakan yang salah 

haruslah selalu dianggap salah, terlepas 

siapa yang mengasuhnya. Kalau tidak, bayi 

akan bingung dan tidak mengetahui apa 

yang diharapkan darinya.  

Fenomena yang tampak pada usia 0 – 

8 tahun adalah disiplin berdasarkan 

pembentukan kebiasaan dari orang lain 

terutama ibunya, misalnya: a) menyusui 

tepat pada waktunya, b) makan tepat pada 

waktunya, c) tidur tepat pada waktunya, d) 

berlatih buang air seni.  

2. Perkembangan pada masa kanak-kanak (3 – 8 

tahun)  

Fenomena yang tampak adalah: a) 

anak mulai patuh terhadap tuntutan atau 

aturan orangtua dan lingkungan sosialnya, 

b) dapat merapikan kembali mainan yang 

habis pakai, c) mencuci tangan sebelum 

dan sesudah makan, d) membuat 

peraturan/tata tertib di rumah secara 

menyeluruh.
86

  

Menurut Marzuki (dalam M. Najib, 

Dkk) mengungkapkan bahwa, agar nilai-

                                                           
86
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nilai karakter dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh peserta didik 

baik di lingkungan sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah, maka nilai-nilai 

karakter perlu dijabarkan ke dalam sikap 

dan perilaku nyata yang bisa dilakukan 

oleh peserta didik dan sekaligus menjadi 

indikator dari nilai-nilai karakter tersebut. 

Beberapa indikator nilai karakter 

kedisiplinan peserta didik yaitu: 1) selalu 

datang tepat waktu, 2) jika berhalangan 

hadir memberi tahu, 3) taat pada peraturan 

sekolah, 4) taat pada peraturan lalu lintas.
87
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dimana 

pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-

temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan 

penghitungan secara statistik. Penelitian kualitatif 

berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat 

dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi 

dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, 

dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah.
88

 Penelitian kualitatif  bekerja dalam setting yang 

natural (alami), yang berupaya untuk memahami, 

memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti 

yang diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian 

kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan 

berbagai bahan empiris (studi kasus, pengalaman 

pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, 

pengamatan, teks sejarah, interaksi, dan visual) yang 

menggambarkan momen rutin dan problematis, serta 

maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
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oleh sobyek penelitian (contohnya: perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan sebagainya) secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
89

  

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu 

menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, 

tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu 

individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu 

organisasi tertentu dalam suatu setting konteks  tertentu 

yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, 

dan holistick. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap 

kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman 

tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat 

setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial 

yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis 

tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa 

pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang 

kenyataan-kenyataan.
90

  

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek 

individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), 
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suatu program, atau suatu situasi sosial.
91

 Alasan peneliti 

menggunakan studi kasus karena peneliti dapat meneliti 

terkait tentang kejadian, aktivitas, kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun. 

 

2. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan peneliti 

sangat menentukan dalam pengumpulan data. Ciri khas 

penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperanserta, namun peranan penelitilah 

yang menentukan keseluruhan skenarionya.
92

 Selain itu 

dalam penelitian kualitatif peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak.
93

 Dalam hal ini peneliti datang 

langsung ke sekolah di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun guna melakukan penelitian.  
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3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian bertempat di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun. Penelitian ini berlokasi di 

Jln. Gondoroso desa Ketandan kecamatan Dagangan, 

kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih lokasi 

penelitian ini adalah ada masalah kedisiplinan peserta 

didik terjadi pada sekolah tersebut yaitu anak kelompok 

B di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun.  

 

4. Data dan Sumber Data  

Menurut Lofland sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan 

lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, jenis data dibagi ke 

dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan 

statistik.
94

 Kata- kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai merupakan data utama. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau 

melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto, 

atau film. Pencatatan sumber data utama melalui 

wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan 

hasil usaha gabungan dari kegiatan mengamati, 

mendengar, dan bertanya.  

 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

                                                           
94

 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 169. 

67 



68 

 

 
 

Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subyek melalui wawancara mendalam dan 

diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, 

diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang 

ditulis oleh atau tentang subyek).  

a) Teknik Wawancara  

Wawancara adalah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Maksud dilakukannya wawancara adalah untuk 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi. 
95

 Wawancara dapat dilakukan melalui 

tatap muka maupun dengan menggunakan 

telepon.
96

  

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan 

dengan kepala RA, dan guru di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun untuk mengetahui 

bagaimana peran guru sebagai pembimbing dan 

peran guru sebagai pelatih dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak usia dini di kelompok B di RA 

Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun.  
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b) Teknik Observasi  

Observasi adalah metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung keadaan di lapangan 

agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih 

luas tentang permasalahan yang diteliti 
97

  

Teknik observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui peran guru sebagai pembimbing dan 

peran guru sebagai pelatih dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak usia dini di RA SAbilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun. Dalam penelitian ini 

yang diobservasi adalah perilaku guru RA Sabilil 

Islam dalam meningkatkan kedisiplinan anak didik 

dan kedisiplinan anak kelompok B di RA Sabilil 

Islam Ketandan Dagangan Madiun.  

c) Teknik Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

sesorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain-lain.
98
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Teknik ini digunakan peneliti untuk 

memperoleh data seperti identitas sekolah, letak 

geografis, sejarah, visi, misi, dan tujuan sekolah, 

sarana dan prasarana, daftar guru, jumlah peserta 

didik dan prestasi yang diraih dalam tiga tahun 

terakhir peserta didik di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun. 

 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. 
99

  

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep 

yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan 

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.
100
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1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada ha-hal yang penting, 

membuat kategori, dan pemusatan perhatian. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Proses ini 

berlangsung selama penelitian ini dilakukan, dari 

awal sampai akhir penelitian.  

3. Penyajian Data (Data Display)  

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, matrik, dan 

jaringan. Dalam proses ini peneliti akan 

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi 

kategori atau kelompok-kelompok. Kemudian 

melakukan display data secara sistematik agar lebih 

mudah dipahami interaksi antar bagian-bagiannya. 

Dalam proses ini, data diklasifikasi berdasar tema-

tema inti.  

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion: Drawing/ 

Verification)  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
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pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan 

Huberman 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas).
101

 Uji keabsahan data 
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didasarkan atas kriteria tertentu. Uji keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif meliputi derajat kepercayaan 

(kredibilitas), keteralihan (transferabilitas), 

kebergantungan (dependabilitas) dan kepastian 

(konfirmabilitas).
102

  

Pada kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas), 

teknik pemeriksaannya meliputi perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus 

negative dan pengecekan anggota.
103

  

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau 

derajat kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan:  

1) Perpanjangan keikutsertaan  

 Dengan perpanjangan pengamatan berarti 

peneliti akan kembali ke lapangan. Wawancara lagi 

dengan sumber data yang pernah ditemui maupun 

yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini 

berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan 

semakin terbentuk raport. Semakin akrab (tidak ada 

jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan 

lagi.  

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, 

peneliti masih dianggap orang asing, masih 

dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum 

lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih 
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banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan 

pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah 

data yang diberikan selama ini merupakan data yang 

sudah benar atau tidak.  

2) Ketekunan pengamatan  

Meningkatkan ketekunan berarti peneliti dapat 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal 

peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah 

dengan cara membaca berbagai referensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang 

diteliti.  

Dengan membaca berbagai referensi buku 

maka wawasan peneliti akan semakin luas dan 

tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa 

data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau 

tidak.
104

  

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah :  

1) Tahap pra-lapangan  

Tahapan ini dilakukan sebelumm terjun ke 

lapangan  serta mempersiapkan perlengkapan 
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penelitian dalam rangka penggalian data. Pada tahap 

pra-lapangan ini ada enam kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peneliti kualitatif, yang mana dalam 

tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang 

perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. 

Kegiatan dan pertimbangan tersebut dapat 

dipaparkan sebagai berikut :  

a) Menyusun rancangan penelitian  

b) Memilih lokasi penelitian  

c) Mengurus perizinan penelitian  

d) Menjajaki dan menilai lokasi penelitian  

e) Memilih dan memanfaatkan informan  

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian  

g) Persoalan etika penelitian.
105

  

2) Tahapan pekerjaan lapangan  

Tahap pekerjaan lapangan ini, dapat bagi ke dalam 

empat bagian, yaitu:  

a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri  

b) Penampilan peneliti  

c) Pengenalan hubungan peneliti  

d) Jumlah waktu penelitian.
106

 

3) Tahapan analisis data 

 Tahapan ini dilakukan beriringan dengan 

tahapan pekerjaan lapangan. Dalam tahapan ini 

menyusun hasil penelitian untuk selanjutnya segera 
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dilakukan analisis data dengan cara distributif dan 

dipaparkan dalam bentuk naratif.  

4) Tahapan penulisan laporan  

Penulis laporan hasil penelitian tidak terlepas 

dari keseluruhan tahap kegiatan dan unsur-unsur 

penelitian. Kemampuan melaporkan hasil penelitian 

merupakan suatu tuntutan mutlak bagi peneliti. 

Dalam hal ini hendaknya tetap berpegang teguh pada 

etika penelitian, sehingga membuat laporan yang apa 

adanya dan obyektif.  

 



77 

 

 
 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

  

Di dalam bab ini dibahas tentang deskripsi data 

umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah berdirinya RA 

Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun, letak geografis, 

visi, misi, tujuan, keadaan guru, peserta didik, sarana 

prasarana, dan struktur organisasi. Deskripsi data khusus 

yang meliputi profil kedisiplinan anak usia dini pada 

kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun, peran guru sebagai pembimbing dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak usia dini pada kelompok B 

di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun dan peran 

guru sebagai pelatih dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

usia dini pada kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun.  

 

A. Deskripsi Data Umum RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun  

1. Sejarah Singkat berdirinya RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun  

Pada awalnya tahun 1969 berdirilah lembaga 

pendidikan tingkat dasar berciri khas Islam, yang 

kegiatan pembelajarannya diselenggarakan sore 

hari, seiring dengan perkembangan jaman dan 

kebutuhan masyarakat mulai tahun 1971 kegiatan 

pembelajaran diselenggarakan pagi hari dengan 
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nama Madrasah Ibtidaiyah Sabilil Islam. Demi 

keberlangsungan berjalannya Madrasah Ibtidaiyah 

Sabilil Islam perlu adanya penjaringan siswa, 

karena letaknya berdekatan dengan Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) Ketandan 01. Sehingga pada tahun 

1974 Dewan Pengurus Yayasan Al Jayadi 

mempunyai gagasan mendirikan lembaga 

pendidikan pra sekolah dengan tujuan menampung 

anak usia dini yang berada di lingkungan  Madrasah 

Ibtidaiyah Sabilil Islam dan sekitarnya, karena pada 

masa itu program program pemerintah Keluarga 

Berencana belum begitu berhasil, sehingga masih 

banyak anak usia 4-6 tahun bisa belajar lebih awal 

guna mempersiapkan generasi untuk memasuki 

jenjang pendidikan dasar khususnya Madrasah 

Ibtidaiyah Sabilil Islam, dan sebagai sarana 

penjaringan untuk mempersiapkan anak usia 

sekolah langsung masuk ke Madrasah Ibtidaiyah 

Sabilil Islam Ketandan. Disamping tujuan diatas 

Raudhatul Athfal Sabilil Islam, bertujuan 

menampung anak usia pra sekolah yang tidak 

mampu belajar di luar daerah dengan biaya yang 

sangat mahal.
107

  

Adapun kepemimpinan RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun dari awal berdiri 

sampai sekarang adalah sebagai berikut : Ibu 

Chomsidjah Amanah, dan Ibu Istinganah. 
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2. Letak Geografis  

Secara geografis RA Sabilil Islam beralamat 

di Jl. Gondoroso No. 13 RT. 06/01 Desa Deles-

Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten 

Madiun, Provinsi Jawa Timur 63172. Dengan 

memiliki luas wilayah 9.600 m2.  

Batas wilayah RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun sebagai berikut:
108

 

Sebelah Utara   : Perum Perhutani KPH Sareng 

Sebelah Timur  : Perum Perhutani KPH Sareng 

Sebelah Selatan  : Dusun Sidodadi Ketandan 

Sebelah Barat   : Desa Sareng, Kecamatan Geger  

3. Profil RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun 

A. Penyelenggara RA : Yayasan Islam Al-Jayadi 

B. Data Umum RA 

1. No. Statistik RA : 101235190028 

2. NPSP : 69747161 

3. Waktu Belajar : Pagi 

4. NPWP : 31.806.007.6-621.000 

C. Lokasi RA 

1. Jalan/RT/RW :  Jl. Gondoroso Desa 

Ketandan 

2. Desa/Kelurahan : Ketandan 

3. Kecamatan : Dagangan 

4. Kabupaten/Kota : Madiun 

5. Provinsi : Jawa Timur 

6. Kode Pos : 63172 
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D. Dokumen Perijinan dan Sertifikat ISO 

1. No. SK Pendirian : Wm.0602/754/KET/1984 

2. Tgl SK Pendirian: 31/10/1984 

3. No. SK Ijin Operasional : 

Kd/13.19/04/PP.00.4/2112/2010 

4. Tgl SK Ijin Operasional : 01/07/2010 

E.Akreditasi RA terakhir 

1. Status Akreditasi Terakhir : B 

2. No. SK Akreditasi Terakhir   : 058/BAP-

SM/TU/XI/2008 

3. TMT SK Akreditasi Terakhir: 28/11/2008 

4. Tanggal Berakhir Akreditasi : 28/11/2013 

5. Nilai Akreditasi Terakhir :  84,41 

4. Visi,  Misi dan Tujuan RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun  

a. Visi   

“Terwujudnya peserta didik yang beriman, 

bertaqwa, mandiri, kreatif dan memiliki 

keunggulan dalam bidang nilai agama dan 

moral, sosial-emosional, bahasa, kognitif, fisik-

motorik, seni dan peduli lingkungan sehingga 

siap memasuki pendidikan dasar”.  

b. Misi  

1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan 

pelayanan pendidikan kesehatan dan gizi 

bagi anak usia dini.  

2) Menumbuhkembangkan bakat, minat peserta 

didik secara optimal. 
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3) Membiasakan peserta didik untuk 

mengamalkan nilai-nilai agama dan moral 

dalam kehidupan sehari-hari.  

4) Membiasakan peserta didik untuk mandiri.  

5) Menerapkan perilaku disiplin.  

6) Mengembangkan aspek bahasa, kognitif, 

kreativitas dan seni budaya.  

7) Menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia. 

c. Tujuan Sekolah  

1) Meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal 

sholih bagi seluruh warga RA Sabilil Islam 

Deles Ketandan.  

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas, 

sarana/prasarana serta pemberdayaan yang 

mendukung peningkatan prestasi amaliah 

keagamaan Islam, prestasi akademik, dan 

non akademik.  

3) Meningkatkan kepedulian warga madrasah 

terhadap kesehatan, kebersihan dan 

keindahan lingkungan RA Sabilil Islam.  

4) Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima 

pada MI/SD yang favorit.  

5) Memberikan dasar peserta didik dalam 

belajar membaca huruf Arab dan Latin.  

6) Mengembangkan bidang olah raga dan seni 

yang mampu bersaing ditingkat provinsi 

dan nasional. 
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7) Menjadikan RA Sabilil Islam sebagai 

lembaga pendidikan yang diminati oleh 

masyarakat.
109

  

5.  Keadaan Guru dan Peserta Didik RA Sabilil 

Islam Ketandan Dagangan Madiun 

a. Keadaan Guru  

 Tenaga guru atau pengajar di RA 

Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun ini 

berjumlah lima orang. Empat guru tersebut 

memiliki pendidikan S1 dan 1 guru lulusan 

SMA. Untuk keadaan guru lebih lengkap bisa 

dilihat pada lampiran 11 halaman 108.  

b. Data anak didik saat peneliti melakukan 

penelitian di RA Sabilil Islam tahun ajaran 

2018/2019 berjumlah 72 anak, terdiri dari 37 

laki-laki dan 35 perempuan. Untuk keadaan 

anak didik secara lebih lengkap bisa dilihat 

pada lampiran 11 halaman 108.  

6.  Sarana dan Prasarana RA Sabilil Islam 

ketandan Dagangan Madiun  

 Sarana dan prasarana merupakan komponen 

penting yang ikut menentukan keberhasilan proses 

belajar mengajar, dengan adanya sarana dan 

prasarana yang cukup memadai maka akan dapat 

memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. 

Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

terdiri dari sembilan ruang kelas. Dua ruang kelas 

untuk kelompok A dan B, satu untuk ruang kepala 
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RA, satu untuk ruang guru, dua untuk kamar 

mandi/WC, satu masjid, satu kantin, dan satu ruang 

serba guna. Sedangkan sarana dan prasarana 

pembelajaran di RA Sabilil Islam meliputi alat 

peraga untuk setiap bidang pengembangan serta alat 

permainan edukatif yang berada di luar kelas. Untuk 

keadaan sarana dan prasarana secara lengkap bisa 

dilihat pada lampiran 12 halaman 109.
110

 

7.  Struktur Organisasi RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun 

Struktur organisasi di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun adalah sebagai berikut: 

Ketua Yayasan  : Bpk. KH. Hasan Basjori 

Kepala RA  : Ibu Istinganah, S.Pd 

Komite : Bpk. Ahmad Toyib 

Bendahara : Ibu Endang Sulasi, S.Ag 

Tata Usaha : Bpk. Husnul Rofik, S.Pd 

Guru kelompok A : Ibu Endang Sulasi, S.Ag dan 

Ibu Nur‟aini 

Guru kelompok B : Ibu Amalia Hesti Santoso, S.Pd, 

dan Ibu Winingsih, S.Pd 
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B. Deskripsi Data Khusus RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun  

1. Data Tentang Profil Kedisiplinan Anak Usia 

Dini pada Kelompok B Di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun  

 Seperti diketahui bahwa RA Sabilil Islam 

adalah salah satu pendidikan anak usia dini yang 

berbasis agama Islam yang berada di sekitar Desa 

Ketandan Dagangan Madiun, dimana anak selain 

diajarkan ilmu agama juga ilmu pengetahuan 

umum seperti kedisiplinan. Kehadiran RA Sabilil 

Islam untuk mewujudkan visi dan misi, dengan 

visi  diantaranya terwujudnya peserta didik yang 

beriman, bertaqwa, mandiri, kreatif dan memiliki 

keunggulan dalam bidang nilai agama dan moral, 

sosial-emosional, bahasa, kognitif, fisik-motorik, 

seni dan peduli lingkungan sehingga siap 

memasuki pendidikan dasar. Salah satu misi 

diantaranya menerapkan perilaku disiplin. Disiplin 

adalah suatu tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. Di RA Sabilil Islam disiplin sudah 

diperkenalkan dan diajarkan sejak anak mulai 

masuk ke sekolah, agar anak terbiasa 

mematuhi/menaati peraturan yang telah 

ditetapkan. Keadaan kedisiplinan anak kelompok 

B saat sekarang berkembang sesuai harapan 

namun belum maksimal dilakukan seperti 

mematuhi/menaati peraturan yang telah 

ditetapkan, datang tepat waktu, menaruh sepatu 
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dan sandal pada tempatnya, mengembalikan 

mainan setelah digunakan, mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan, membuang sampah 

pada tempatnya. Alasan anak belum melakukan 

kedisiplinan dikarenakan anak tidak fokus, ramai 

dengan temannya, mengganggu teman, dan 

bertengkar dengan temannya. Sebagaimana dari 

hasil wawancara dengan  Ibu Istinganah selaku 

Kepala RA Sabilil Islam tentang kedisiplinan 

kelompok B sebagai berikut: 

Kedisiplinan anak usia dini pada 

kelompok B berkembang sesuai harapan 

namun belum maksimal dilakukan seperti 

mematuhi/menaati peraturan yang telah 

ditetapkan, datang tepat pada waktunya, 

menaruh sandal dan sepatu pada 

tempatnya, mengembalikan mainan 

setelah digunakan, mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan, membuang 

sampah pada tempatnya. Alasan anak 

belum melakukan kedisiplinan 

dikarenakan anak kurang fokus, ramai 

dengan temannya, anak mengganggu 

temannya, dan bertengkar dengan 

temannya. 

 

Di RA Sabilil Islam kedisiplinan anak 

kelompok B sesuai dengan harapan, namun masih 

membutuhkan bimbingan terus, seperti datang 

sebelum bel masuk, orangtua memberi kabar jika 

anak tidak masuk sekolah, anak mematuhi 

peraturan sekolah terlihat dari pemakaian seragam 



86 

 

 
 

tiap harinya. Karena daya konsentrasi belajar anak 

hanya bertahan 10-15 menit saja, jadi guru perlu 

mengingatkan anak, dan terkadang ada beberapa 

anak datang terlambat. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelompok B Ibu Amalia 

sebagai berikut: 

Kedisiplinan anak didik kelompok B di 

RA Sabilil Islam sesuai dengan harapan, 

namun masih membutuhkan bimbingan 

terus, seperti datang sebelum bel masuk, 

orangtua memberi kabar jika anak tidak 

masuk sekolah, anak mematuhi peraturan 

sekolah terlihat dari pemakaian seragam 

tiap harinya, namun karena daya 

konsentrasi anak hanya bertahan kurang 

10-15 menit sehingga guru masih perlu 

mengingatkan anak, terkadang ada 

beberapa anak yang datang terlambat. 

 

  Di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun kedisiplinan anak sesuai harapan namun 

belum maksimal dilakukan, seperti anak menaruh 

sepatu dan sandal pada tempatnya, namun ada 

beberapa anak yang belum disiplin mungkin 

karena lupa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kelompok B Ibu Winingsih sebagai 

berikut: “Kedisiplinan anak kelompok B sesuai 

harapan namun belum maksimal dilakukan, 

seperti menaruh sepatu dan sandal ditempatnya 

namun ada beberapa anak yang belum disiplin, 

kemungkinan beberapa anak tersebut lupa”.  
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Di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun ketidakpatuhan/ketidaktaatan anak 

kelompok B terhadap peraturan yang biasa 

terjadi dilakukan di lingkungan sekolah adalah 

beberapa anak datang terlambat, menempatkan 

sepatu dan sandal tidak pada tempatnya 

walaupun diberi contoh dan terus diingatkan. 

Sebagaimana yang disampaikan dalam 

wawancara dengan kepala RA Ibu Istinganah 

sebagai berikut: “Ketidakpatuhan/ketidaktaatan 

anak kelompok B terhadap peraturan yang biasa 

terjadi dilakukan di lingkungan sekolah  adalah 

beberapa anak sering datang terlambat, 

menempatkan sepatu dan sandal tidak pada 

tempatnya, meskipun sudah berulang-ulang 

diberi contoh dan diingatkan”.  

Di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun sikap tidak disiplin anak kelompok B 

yang biasa terjadi diantaranya beberapa anak 

belum tertib saat kegiatan pembiasaan pagi, 

kegiatan upacara bendera, berebut mainan 

dengan teman yang lain, suka mengganggu 

teman yang lain. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan guru kelompok B Ibu Amalia sebagai 

berikut: “Sikap anak tidak disiplin yang biasa 

terjadi adalah beberapa anak belum tertib saat 

kegiatan pembiasaan pagi, kegiatan upacara 

bendera, berebut mainan dengan teman yang 

lain, suka mengganggu teman yang lain”. 
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Berbeda dengan Ibu Winingsih sikap anak 

RA kelompok B tidak disiplin yang biasa terjadi 

diantaranya ada beberapa anak belum disiplin 

seperti datang terlambat, membuang sampah 

sembarang tempat, menaruh sepatu tidak pada 

tempatnya. Sehingga  anak perlu pengawasan, 

pembimbingan, pengarahan agar anak terbiasa 

dengan mematuhi peraturan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan guru kelompok B sebagai 

berikut: 

Sikap anak RA kelompok B tidak disiplin 

yang biasa terjadi yaitu masih ada 

beberapa anak yang belum disiplin seperti 

datang terlambat, membuang sampah 

sembarang tempat, menaruh sepatu tidak 

pada tempatnya. Jadi anak perlu 

pengawasan, pembimbingan, pengarahan 

agar anak terbiasa dengan mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan oleh 

sekolah. 

Berikut ini profil kedisiplinan anak 

kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun pada indikator mulai patuh 

terhadap peraturan di sekolah, dapat merapikan 

kembali mainan yang habis pakai, mencuci 

tangan sebelum dan sesudah makan secara 

rinci.
111
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Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Vaniel sudah baik pada indikator mulai 

patuh terhadap peraturan seperti datang tepat 

pada waktunya, berbaris rapi saat masuk kelas, 

segera masuk kelas saat bel berbunyi, memakai 

seragam sesuai hari yang ditentukan, sedangkan 

dalam indikator dapat merapikan kembali 

mainan yang habis pakai dan mencuci tangan 

masih perlu dibimbing dan diingatkan. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Raihan sudah baik pada indikator dapat 

merapikan kembali mainan yang habis pakai dan 

mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, 

sedangkan pada indikator mulai patuh terhadap 

peraturan masih perlu bimbingan terlihat anak 

datang terlambat. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Zaky sudah baik pada indikator mulai 

patuh terhadap peraturan dan merapikan kembali 

mainan yang habis pakai, sedangkan pada 

indikator mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan masih perlu diingatkan. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Adam sudah baik pada indikator mulai 

patuh terhadap peraturan, merapikan kembali 

mainan yang habis pakai, dan mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan. 
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Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Agustian sudah baik pada indikator 

mulai patuh terhadap peraturan, merapikan 

kembali mainan yang habis pakai, dan mencuci 

tangan sebelum dan sesudah makan. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Amelly sudah baik pada indikator mulai 

patuh terhadap peraturan dan mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan, sedangkan pada 

indikator merapikan kembali mainan yang habis 

pakai masih perlu bimbingan. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Putri sudah baik pada indikator mencuci 

tangan sebelum dan sesudah makan, merapikan 

kembali mainan yang habis pakai sedangkan 

pada indikator mulai patuh terhadap peraturan 

masih perlu diingatkan karena terkadang datang 

terlambat. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Deva sudah baik pada indikator mulai 

patuh terhadap peraturan, mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan, merapikan kembali 

mainan yang habis pakai. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Alex sudah baik pada indikator mulai 

patuh terhadap peraturan dan merapikan kembali 

mainan yang habis pakai, sedangkan pada 
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indikator mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan masih perlu diingatkan. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Feri sudah baik pada indikator mulai 

patuh terhadap peraturan, merapikan kembali 

mainan yang habis pakai, dan mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Sifa sudah baik pada indikator sudah 

baik pada indikator mulai patuh terhadap 

peraturan, merapikan kembali mainan yang 

habis pakai, dan mencuci tangan sebelum dan 

sesudah makan. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Ifdol belum berkembang dengan baik 

pada mulai patuh terhadap peraturan, dan 

mencuci tangan sebelum dan sesudah makan,  

sedangkan dalam indikator dapat merapikan 

kembali mainan yang habis pakai berkembang 

dengan baik. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Keysha sudah baik pada indikator sudah 

baik pada indikator mulai patuh terhadap 

peraturan, merapikan kembali mainan yang 

habis pakai, dan mencuci tangan sebelum dan 

sesudah makan. 
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Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Arif sudah baik pada indikator mulai 

patuh terhadap peraturan dan merapikan kembali 

mainan yang habis pakai, sedangkan pada 

indikator mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan masih perlu diingatkan. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Dilla sudah baik pada indikator dapat 

merapikan kembali mainan yang habis pakai dan 

mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, 

sedangkan pada indikator mulai patuh terhadap 

peraturan masih perlu bimbingan terlihat anak 

datang terlambat. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Najwa sudah baik pada indikator mulai 

patuh terhadap peraturan, merapikan kembali 

mainan yang habis pakai, dan mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan. 

Tingkat perkembangan kedisiplinan 

ananda Harum sudah baik pada indikator mulai 

patuh terhadap peraturan, merapikan kembali 

mainan yang habis pakai, dan mencuci tangan 

sebelum dan sesudah makan. 

Sekolah atau lembaga pendidikan 

mempunyai cara tersendiri menyikapi dalam 

meningkatkan  kedisiplinan pada anak, seperti 

tidak bosan-bosan dalam memberi contoh dan 

peringatan, berusaha mengarahkan dan 
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membimbingnya agar memiliki karakter disiplin 

saat memasuki pendidikan dasar bahkan hingga 

dewasa kelak. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala RA Ibu Istinganah 

sebagai berikut: “Cara menyikapi sikap anak 

didik yang kurang disiplin yaitu dengan tidak 

bosan-bosan dalam memberikan contoh dan 

peringatan, berusaha mengarahkan, 

membimbing agar memiliki karakter disiplin 

pada saat memasuki pendidikan dasar bahkan 

hingga dewasa kelak”.  

Dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

RA kelompok B, tujuan yang hendak dicapai 

adalah agar anak terlatih hidup disiplin sejak 

kecil, sehingga pada saat anak memasuki 

pendidikan dasar disiplin sudah menjadi 

kebiasaan dalam hidup keseharian anak. Jadi 

anak sudah terbiasa melakukan kedisiplinan 

tanpa paksaan dari orang lain. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Kepala RA Ibu 

Istinganah sebagai berikut: “Tujuan yang 

hendak dicapai dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak adalah agar supaya anak 

terlatih hidup disiplin sejak dini sehingga jika 

anak memasuki pendidikan dasar disiplin sudah 

merupakan kebiasaan dalam hidup sehari-hari. 

Jadi anak terbiasa melakukan kedisiplinan 

tersebut tanpa adanya paksaan dari orang lain”. 
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2. Data tentang peran guru sebagai pembimbing 

dalam meningkatkan kedisiplinan anak usia 

dini di kelompok B di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun 

Guru sebagai pembimbing, upaya-upaya 

yang dilakukan guru dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak RA kelompok B adalah 

bekerjasama dengan orangtua agar ikut 

menjalankan atau menerapkan peraturan yang 

sudah ditentukan dalam artian orangtua 

hendaknya mendukung anak, memberikan 

contoh kedisiplinan sesuai dengan peraturan 

terhadap anak. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelompok B Ibu 

Amalia sebagai berikut: 

Sebagai pembimbing upaya-upaya yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak adalah bekerjasama 

dengan orangtua agar ikut 

menjalankan/menerapkan peraturan yang 

sudah ditentukan dalam arti orangtua 

hendaknya mendukung anak, memberikan 

contoh kedisiplinan sesuai dengan 

peraturan terhadap anak. 

Berbeda dengan Ibu Winingsih, peran 

guru sebagai pembimbing, upaya-upaya yang 

dilakukan dalam meningkatkan kedisiplinan 

anak dilakukan dengan memberikan kesempatan 

dengan memberikan teladan yang baik terhadap 

anak didik seperti menaruh sepatu pada 
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rak/tempatnya, datang ke sekolah tepat waktu, 

dan mensosialisasikan kepada orangtua /wali 

murid tentang pentingnya bersikap disiplin baik 

dilingkungan sekolah maupun di lingkungan 

keluarga. Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kelompok B Ibu Winingsih sebagai 

berikut:  

Peran Guru sebagai pembimbing upaya 

yang dilakukan dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak adalah dengan 

memberikan teladan yang baik kepada 

anak didik seperti menaruh sepatu pada 

arak/tempatnya, datang ke sekolah tepat 

waktu, dan mensosialisasikan kepada 

orangtua /wali murid tentang pentingnya 

bersikap disiplin baik dilingkungan 

sekolah maupun di lingkungan keluarga. 

Sebagai pembimbing, kendala/hambatan 

yang dihadapi guru dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak adalah terkadang orangtua 

anak sulit untuk mendukung dalam 

mematuhi/menaati peraturan, atau masih ada 

anak yang suka bermain sendiri karena memang 

di usianya yang masih kecil. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Ibu Amalia selaku guru 

kelompok B sebagai berikut:  

“Hambatan/kendala yang dihadapi guru 

dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

adalah terkadang orangtua anak sendiri 

yang sulit untuk mendukung anak dalam 
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menaati/mematuhi peraturan, atau anak 

yang masih suka bermain sendiri karena 

memang di usianya yang masih dini”. 

Berbeda dengan Ibu Winingsih, sebagai 

pembimbing kendala/hambatan yang dihadapi 

guru dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

adalah anak-anak sering lupa pada saat 

diingatkan seperti anak terlambat datang ke 

sekolah, menaruh sepatu dan sandal belum pada 

tempatnya. Sebagaimana hal ini hasil 

wawancara dengan Ibu Winingsih selaku guru 

kelompok B sebagai berikut: “Sebagai 

pembimbing, kendala/hambatan yang dihadapi 

guru dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

adalah anak-anak sering lupa pada saat 

diingatkan seperti anak terlambat datang ke 

sekolah, menaruh sepatu dan sandal belum pada 

temannya”. 

Solusi yang dilakukan guru sebagai 

pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan 

anak adalah memberi nasehat kepada anak 

tentang manfaat dari sikap patuh/taat terhadap 

peraturan di sekolah, memberikan contoh 

perilaku taat itu seperti apa, dan memberi tahu 

akibat dari perbuatannya apabila melanggar 

peraturan. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Winingsih selaku guru kelompok B 

sebagai berikut: “Sebagai pembimbing, solusi 

masalah ketidakdisiplinan anak usia dini pada 
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kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun adalah selalu menasehati 

kepada anak manfaat dari sikap patuh/taat 

terhadap peraturan di sekolah, memberi contoh 

perilaku taat itu seperti apa, dan memberi tahu 

akibat apabila melanggar peraturan”. 

Berbeda dengan Ibu Amalia, solusi 

masalah ketidakdisiplinan anak usia dini pada 

kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun adalah memberikan 

bimbingan/arahan sesuai karakteristik anak 

untuk menaati peraturan yang ada di sekolah, 

berusaha mengingatkan pada anak yang belum 

mau mengikuti kegiatan secara keseluruhan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu 

Amalia selaku guru kelompok B yaitu: “Sebagai 

pembimbing solusi masalah ketidakdisiplinan 

anak usia dini pada kelompok B di RA Sabilil 

Islam Ketandan Dagangan Madiun adalah 

dengan memberikan bimbingan/arahan sesuai 

karakteristik anak dalam menaati peraturan yang 

ditetapkan, selalu mengingatkan anak yang 

belum mau mengikuti kegiatan secara 

keseluruhan”. 
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3. Data tentang peran guru sebagai pelatih dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak usia dini pada 

kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun.  

Di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun peran Guru sebagai pelatih, upaya-upaya 

yang dilakukan dalam meningkatkan kedisiplinan 

anak adalah dengan menjadi model/contoh karena 

anak adalah peniru ulung, sehingga guru hendak 

memberikan contoh serta menerapkan peraturan 

secara konsisten. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelompok B Ibu Amalia 

sebagai berikut: “Sebagai pelatih upaya-upaya 

yang dilakukan dalam meningkatkan kedisiplinan 

anak adalah menjadi model/contoh karena anak 

adalah peniru ulung, sehingga guru hendak 

memberikan contoh serta menerapkan peraturan 

secara konsisten”. 

Berbeda dengan Ibu Winingsih, sebagai 

pelatih upaya-upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak adalah 

melatih/memberikan kesempatan anak untuk 

menaati/mematuhi peraturan seperti anak menaruh 

sepatu dan sandal, membuang sampah pada 

tempatnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ibu Winingsih sebagai berikut: “Sebagai 

pelatih, upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak adalah 

melatih/memberikan kesempatan pada anak untuk 

menaati/mematuhi peraturan seperti anak menaruh 
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sepatu dan sandal, membuang sampah di tempat 

sampah”. 

Sebagai pelatih, hambatan/kendala yang 

dihadapi guru dalam meningkatkan kedisiplinan 

anak adalah terkadang anak belum mau mengikuti 

pada saat guru memberikan contoh. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan Ibu Amalia selaku guru 

kelompok B sebagai berikut:  

Sebagai pelatih hambatan/kendala yang 

dihadapi guru dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak adalah terkadang anak 

belum mau mengikuti saat guru memberi 

contoh. Seperti anak belum mau ikut 

menirukan saat kegiatan pembiasaan pagi 

berlangsung, ataupun kegiatan lainnya, 

menaruh sepatu belum di rak sepatu, 

makan dan minum sambil berdiri. 

Senada dengan Ibu Winingsih, sebagai 

pelatih hambatan/kendala yang dihadapi guru 

dalam meningkatkan kedisiplinan anak adalah 

beberapa anak yang kurang peduli saat diberi 

arahan karena anak masih suka bermain dengan 

teman yang lainnya. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelompok B sebagai 

berikut: “Hambatan yang dihadapi guru sebagai 

pelatih dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

adalah ada beberapa anak yang kurang peduli 

saat diberi arahan karena anak masih suka 

bermain dengan teman yang lainnya, menaruh 
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sepatu belum di rak sepatu, makan dan minum 

sambil berdiri”. 

Sebagai pelatih, solusi masalah 

ketiakdisiplinan anak usia dini pada kelompok B 

di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan adalah 

mengingatkan dan terus melatih anak dengan 

strategi yang berbeda. Hai ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelompok B Ibu 

Amalia sebagai berikut: “Sebagai pelatih solusi 

masalah ketiakdisiplinan anak usia dini pada 

kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan adalah mengingatkan dan terus 

melatih anak dengan strategi yang berbeda”. 

Berbeda dengan Ibu Winingsih, sebagai 

pelatih, solusi masalah ketiakdisiplinan anak 

usia dini pada kelompok B di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan  adalah melatih 

disiplin/memberi contoh pada anak seperti 

melatih menaruh sepatu dan sandal pada 

tempatnya maka anak akan terbiasa melakukan 

hal-hal baik. Sebagaimana hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru kelompok B 

sebagai berikut: “Sebagai pelatih, solusi masalah 

ketiakdisiplinan anak usia dini pada kelompok B 

di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan adalah 

melatih disiplin/memberi contoh pada anak 

seperti melatih menaruh sepatu dan sandal pada 

tempatnya maka anak akan terbiasa melakukan 

hal-hal baik”. 
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Peran guru sebagai pembimbing, guru 

sudah menjalankan perannya dengan baik 

seperti guru memberikan contoh, membimbing, 

mengarahkan, membina anak-anak agar selalu 

menaati/mematuhi peraturan dengan menaati 

anak akan terbiasa dengan sikap/perbuatan 

disiplin. Seperti guru datang lebih awal sebelum 

masuk, bila anak mengetahui maka anak akan 

menirukan lalu akan menjadi kebiasaan yang 

baik dan bagian dari dirinya. Hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan Kepala RA Ibu 

Istinganah sebagai berikut:  

Menurut pengamatan saya, guru sudah 

menjalankan dengan baik perannya 

sebagai pembimbing dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak kelompok B yaitu sudah 

dijalankan dengan baik ya terlihat bahwa 

guru selalu berusaha memberikan contoh, 

bimbingan, arahan, pembinaan pada anak-

anak agar selalu menaati/mematuhi 

peraturan dengan menaati anak akan 

terbiasa dengan sikap/perbuatan disiplin. 

Seperti guru datang tepat waktu maka 

anak akan menirukan dengan datang tepat 

waktu, bila sudah terbiasa maka disiplin 

akan menjadi kebiasaan yang baik dan 

merupakan bagian dari dirinya sendiri. 

Sebagai pelatih, guru juga sudah 

menjalankan dengan baik perannya seperti guru 

memberikan kesempatan, dorongan, contoh 

yang baik pada anak-anak dengan menanamkan 
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kedisiplinan yang baik seperti 

menaati/mematuhi peraturan yang ada di 

sekolah, datang tepat waktu, berdo‟a dahulu 

sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, 

membuang sampah pada tempatnya. Dari hal 

terkecil sudah ditanamkan dengan baik maka 

anak akan menjadi pribadi yang taat peraturan, 

terbiasa dalam kehidupan sehari-hari dan 

memiliki karakter disiplin saat memasuki 

pendidikan dasar bahkan hingga dewasa kelak.  

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala RA Ibu Istinganah sebagai berikut: 

Guru sudah menjalankan dengan baik 

perannya sebagai pelatih dalam 

meningkatkan kedisplinan anak kelompok 

B. Menurut pengamatan saya sudah baik 

menjalankannya, terlihat guru berusaha 

memberikan kesempatan, dorongan, 

contoh yang baik pada anak-anak dengan 

menanamkan kedisiplinan yang baik 

seperti menaati/mematuhi peraturan yang 

ada di sekolah, datang tepat waktu, 

berdo‟a dahulu sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan, membuang sampah 

pada tempatnya. Dari hal-hal yang terkecil 

sudah ditanamkan hal-hal yang baik pada 

anak maka anak akan menjadi pribadi 

yang taat peraturan, terbiasa dalam 

kehidupan sehari-hari dan memiliki 

karakter disiplin saat memasuki 

pendidikan dasar bahkan hingga dewasa 

kelak.  
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Gambar 4.2 Berikut adalah Temuan penelitian 

tentang peran guru dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak kelompok B di RA Sabilil 

Islam Ketandan Dagangan Madiun.  

 

 

Gambar 4.2 Temuan penelitian tentang peran 

guru dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Tentang Profil Kedisiplinan Anak RA 

Kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun  

Kedisiplinan anak usia dini adalah suatu 

pengendalian diri terhadap perilaku anak usia 0-6 tahun 

dalam berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(bisa berupa tatanan nilai, norma, dan tata tertib di 

rumah maupun di sekolah). Jadi, secara sederhana 

kedisiplinan anak usia dini pada dasarnya adalah sikap 

taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku, baik di 

rumah, sekolah, maupun masyarakat yang dilakukan 

oleh anak usia 0-6 tahun. 

Berkaitan dengan kedisiplinan, di RA Sabilil 

Islam Ketandan Dagangan Madiun anak usia dini pada 

kelompok B termasuk dalam kategori baik. Kedisiplinan 

anak sudah berkembang sesuai harapan namun belum 

maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan anak mulai patuh 

terhadap tuntutan atau peraturan, seperti datang tepat 

pada waktunya, menaruh sepatu dann sandal pada 

tempatnya dan mengembalikan mainan setelah 

digunakan. Meskipun demikian anak masih memerlukan 

bimbingan dari guru, misalnya anak datang terlambat    

Di dalam kedisiplinan dapat diketahui bahwa RA 

Sabilil Islam juga mempunyai peraturan yang harus 

ditaati/dipatuhi untuk menunjang keberhasilan kegiatan 

yang ada. Seluruh kegiatan yang ada di RA Sabilil Islam 
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mewajibkan anak kelompok B untuk tertib, mandiri dan 

disiplin. Salah satu kegiatannya adalah pembiasaan pagi 

yang dilakukan di depan kelas untuk setiap harinya. 

Kegiatan tersebut tidak akan berjalan lancar apabila 

tidak adanya peraturan yang mengatur waktu di dalam 

pelaksanaan kegiatannya. Untuk itu agar semua berjalan 

lancar sesuai dengan yang diharapkan, pihak sekolah 

mengatur sebuah jadwal kegiatan. Dengan adanya 

sebuah jadwal yang diatur oleh pihak sekolah, 

diharapkan menjadi solusi dan mampu meningkatkan 

kedisiplinan anak RA kelompok B dalam berbagai 

kegiatan yang ada terutama dalam pembiasaan pagi. 

Namun kenyataannya keberadaan jadwal yang diatur 

oleh pihak sekolah hanya dapat mengatur waktu 

pelaksanaan kegiatan anak kelompok B saja, sedangkan 

kedisiplinan anak kelompok B dalam mengikuti kegiatan 

belum maksimal, seperti kegiatan pembiasaan pagi 

berlangsung, terlihat dengan masih adanya beberapa 

anak kelompok B ramai dengan temannya, mengganggu 

teman yang lain dan kadang bertengkar dengan teman di 

sebelahnya.  

Perilaku tidak disiplin yang dilakukan anak 

kelompok B dalam mengikuti kegiatan pembiasaan pagi 

bermacam-macam. Perilaku tidak disiplin tersebut 

seperti ramai sendiri dengan teman sebelahnya, 

mengganggu teman dengan mengajaknya berbicara, dan 

terkadang bertengkar dengan teman yang lain. Padahal 

guru sudah membagi tempat dengan baik dan juga 

disesuaikan menurut kelompok masing-masing anak.  
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Berbagai permasalahan kedisiplinan anak di 

dalam mengikuti kegiatan pembiasaan pagi tentunya 

sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan anak di 

dalam mencari ilmu di sekolah. Keberhasilan itu tidak 

akan mereka raih kecuali mereka bisa berperilaku 

disiplin dalam mengikuti kegiatan pembiasaan pagi yang 

ada di sekolah. Karena dengan mengikuti pembiasaan 

pagi tersebut anak akan mendapatkan banyak tambahan 

pengetahuan. Tetapi apabila mereka tidak disiplin dalam 

mengikuti kegiatan pembiasaan pagi tentu mereka tidak 

mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan umum atau 

ilmu agama seperti menghafalkan beberapa do‟a harian, 

surat-surat pendek, hadits sederhana, niat wudhu, niat 

sholat, dan lain sebagainya. 

RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun 

juga telah memiliki jadwal kegiatan untuk mengatur 

semua anak kelompok B dalam mengikuti seluruh 

kegiatan yang ada, khususnya pembiasaan pagi (berdo‟a 

bersama). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang 

diwajibkan untuk semua anak di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun. Berdasarkan temuan di 

lapangan menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan anak 

usia dini pada kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun pada kategori baik. Hal ini ditandai, 

seperti sebagai berikut:  

1. Mulai mematuhi aturan atau peraturan, seperti 

datang tepat pada waktunya, membuang sampah 

pada tempatnya, menaruh sepatu dan sandal pada 

tempatnya, berbaris yang rapi ketika masuk kelas, 

bergantian dengan rapi pada saat berjabat tangan 
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dengan ibu guru, memberi kabar jika tidak masuk 

sekolah, berdo‟a terlebih dahulu  sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan .  

2. Dapat merapikan mainan setelah digunakan. 

3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. 

Di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun secara umum kedisiplinan anak kelompok B 

sudah berkembang dengan baik walaupun masih ada 

beberapa anak yang belum berkembang secara 

maksimal. Untuk itu guru berperan untuk 

meningkatkan kedisiplinan dengan menggunakan 

beberapa metode dalam pelaksanaannya seperti 

dengan pembiasaan, keteladanan, karyawisata, dan 

sebagainya. Dengan kesemuanya itu diharapkan 

anak-anak kelompok B dengan mudah menirukan 

dan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

kesehariannya baik di lingkungan sekolah maupun 

di rumah. 

 

B. Pembahasan Tentang Peran Guru Sebagai 

Pembimbing Dalam Meningkatkan Kedisiplinan 

Anak Usia Dini di Kelompok B di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun 

Guru sebagai pembimbing, upaya-upaya yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

RA kelompok B adalah bekerjasama dengan orangtua 

agar ikut menjalankan atau menerapkan peraturan yang 

sudah ditentukan dalam artian orangtua hendaknya 

mendukung anak, memberikan contoh kedisiplinan 

sesuai dengan peraturan terhadap anak. Berdasarkan 
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temuan di lapangan menunjukkan bahwa peran guru 

sebagai pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan 

anak usia dini pada kelompok B di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun adalah sudah maksimal 

dilakukan, hal ini ditandai dengan sebagai berikut: 

1. Guru melakukan kerjasama dengan orangtua/wali 

murid agar ikut menjalankan/menerapkan peraturan 

yang sudah ditentukan oleh lembaga sekolah dalam 

artian orangtua hendaknya mendukung anak.  

2. Guru memberikan teladan yang baik dalam 

berdisiplin (mematuhi dan menaati peraturan) agar 

anak dapat meniru dan menerapkan baik di 

lingkungan sekolah maupun di rumah.  

3. Guru memberi contoh langsung misal guru datang 

lebih awal sebelum masuk, bila anak mengetahui 

maka anak akan menirukan lalu akan menjadi 

kebiasaan yang baik dan bagian dari dirinya, ketika 

guru menaruh sepatu dan sandal pada rak 

sepatu/sandal, membuang sampah pada tempat 

sampah, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, 

berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 

4. Guru membimbing, mengingatkan, mengarahkan, 

menjelaskan, bahwa disiplin itu penting dilakukan 

karena akan mempermudah sikap dan perilaku serta 

akan terbiasa bila sudah terbiasa disiplin. 
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C. Pembahasan Data Tentang Peran Guru Sebagai 

Pelatih dalam Meningkatkan Kedisiplinan Anak 

Usia Dini Di Kelompok B Di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun 

Di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun 

pada anak usia dini kelompok B peran guru sebagai 

pelatih upaya-upaya kedisiplinan yang dilakukan guru 

dalam meningkatkan kedisiplinan anak adalah dengan 

menjadi model/contoh karena anak adalah peniru 

ulung, sehingga guru hendak memberikan contoh serta 

menerapkan peraturan secara konsisten. Berdasarkan 

temuan di lapangan menunjukkan bahwa peran guru 

sebagai pembimbing dalam meningkatkan kedisiplinan 

anak usia dini pada kelompok B di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun adalah sudah maksimal 

dilakukan, hal ini ditandai dengan sebagai berikut: 

1. Guru menjadi model/contoh dalam menerapkan 

kedisiplinan terhadap anak usia dini pada kelompok 

B secara terus menerus dan ajeg.  

2. Guru melatih/memberi kesempatan terhadap anak 

usia dini pada kelompok B dalam  berbuat/bertindak 

yang mencerminkan disiplin, seperti guru datang 

tepat waktu maka anak akan menirukan dengan 

datang tepat waktu, bila sudah terbiasa maka 

disiplin akan menjadi kebiasaan yang baik dan 

merupakan bagian dari dirinya sendiri. Dari hal-hal 

yang terkecil sudah ditanamkan hal-hal yang baik 

pada anak maka anak akan menjadi pribadi yang 

taat peraturan, memiliki karakter disiplin saat 

memasuki pendidikan dasar bahkan hingga dewasa 

kelak.   
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Peran 

guru dalam meningkatkan kedisiplinan anak usia dini 

pada kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun” adalah sebagai berikut:  

1. Profil kedisiplinan anak usia dini pada kelompok B 

di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun 

secara umum termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

ditunjukkan anak mematuhi peraturan yang sudah 

ditetapkan seperti masuk ketika bel dibunyikan, 

memakai seragam, memberi tahu sebelumnya ketika 

tidak masuk sekolah, menaruh sepatu dan sandal 

pada tempatnya, membuang sampah pada 

tempatnya, merapikan mainan setelah digunakan, 

mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.  

2. Peran guru sebagai pembimbing dalam 

meningkatkan kedisiplinan anak usia dini di 

kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan 

Dagangan Madiun adalah sebagai berikut: 

a. Guru bekerjasama dengan orangtua agar ikut 

menjalankan/menerapkan peraturan yang sudah 

ditentukan dalam arti orangtua hendaknya 

mendukung anak. 

b. Memberikan contoh kedisiplinan sesuai dengan 

peraturan terhadap anak dan memberikan contoh 

terhadap anak didik seperti menaruh sepatu pada 
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arak/tempatnya, datang ke sekolah tepat waktu, 

selalu mengingatkan anak-anak pentingnya 

bersikap disiplin.  

c. Selalu menasehati kepada anak manfaat dari 

sikap patuh/taat terhadap peraturan di sekolah, 

memberi contoh perilaku taat itu seperti apa, dan 

memberi tahu akibat apabila melanggar 

peraturan. 

d. memberikan bimbingan/arahan sesuai 

karakteristik anak dalam menaati peraturan yang 

ditetapkan, selalu mengingatkan anak yang 

belum mau mengikuti kegiatan secara 

keseluruhan.  

3. Peran guru sebagai pelatih dalam meningkatkan 

kedisiplinan anak usia dini di kelompok B di RA 

Sabilil Islam Ketandan Dagangan Madiun adalah 

sebagai berikut:  

a. Guru menjadi model/contoh karena anak adalah 

peniru ulung, karena guru hendak memberikan 

contoh serta menerapkan peraturan secara ajeg. 

b. Memberikan pelatihan pada anak untuk 

menaati/mematuhi peraturan, melatih 

disiplin/memberi contoh pada anak seperti 

melatih menaruh sepatu dan sandal pada 

tempatnya, membuang sampah di tempat 

sampah, mengembalikan mainan setelah 

digunakan, mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan, membuang sampah pada tempatnya, 

datang sebelum bel masuk, orangtua memberi 

kabar jika anak tidak masuk sekolah, anak 
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mematuhi peraturan sekolah terlihat dari 

pemakaian seragam tiap harinya maka anak akan 

terbiasa melakukan hal-hal baik.  

c. Guru perlu mengingatkan dan terus melatih anak 

dengan strategi yang berbeda. 

 

B. Saran 

Mengetahui hasil gambaran mengenai peran guru 

dalam meningkatkan kedisiplinan anak usia dini pada 

kelompok B di RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun, peneliti menyarankan: 

1. Bagi lembaga RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah 

referensi ataupun sebagai bahan perbandingan kajian 

yang dapat digunakan lebih lanjut dalam 

meningkatkan kualitas kedisiplinan anak usia dini, 

ataupun juga mampu menambah khasanah keilmuan 

bagi lembaga RA Sabilil Islam Ketandan Dagangan 

Madiun.  

2. Bagi guru  

Diharapkan lebih mampu memberikan 

sumbangan, masukan, serta menggunakan metode 

yang variatif dalam meningkatkan kedisiplinan anak 

usia dini pada kelompok B di RA Sabilil Islam 

Ketandan Dagangan Madiun.  

3. Bagi anak didik  

Hendaknya dapat meningkatkan kedisiplinan 

seperti mematuhi/menaati peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pihak sekolah dengan baik. 
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4. Bagi peneliti selanjutnya  

Hendaknya ada kelanjutan dalam penelitian 

mengenai peningkatan kualitas kedisiplinan anak 

usia dini dengan menggunakan teknik yang lebih 

kompleks dan sistem yang lebih dari peneliti 

sekarang dilakukan serta meneliti mengenai 

penelitian peran guru selain sebagai pembimbing dan 

pelatih. 
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