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A. Pengertian Pendidikan Karakter 

Perubahan zaman membawa berbagai dampak kehidupan bagi 

seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Dampak positif maupun 

negative akan mempengaruhi kelangsungan hidup bagi setiap orang. 

Dampak positif dapat membentuk karakter yang baik, namun dampak 

negative akan membawa pengaruh yang buruk terutama bagi anak-anak 

dari usia dini sampai dewasa. Oleh karena itu, supaya anak-anak bangsa 

terhindar dari pengaruh negative maka  diperlukan suatu wadah dalam 

membina karakter anak-anak bangsa. Pendidikan karakter merupakan 

salah satu cara untuk mewujudkan insan yang berilmu dan berkarakter. Hal 

ini sesuai dengan pendapat dari Sukadi (2011: hlm. 98) yang menyatakan 

bahwa pendidikan karakter merupakakan usaha sadar untuk 

memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi siswa.  

Lebih lanjut Sukadi (2011: hlm. 99) menjelaskan bahwa pendidikan 

karakter juga sebagai proses memfasilitasi, membimbing, mendorong, 

memberi semangat, menemani, mengarahkan, menguatkan, dan 

memberikan contoh atau meneladankan kepada siswa bagaimana seluruh 

potensinya dapat diaktualisasikan secara optimal menjadi berbagai bentuk 

kapabilitas yang akan membentuk karakter atau kepribadian siswa. 

Pendidikan karakter juga didefinisikan Fitri (2012: hlm. 21) sebagai usaha 

aktif pembentukan kebiasaan sehingga sifat anak akan bisa terbentuk 

dimulai sejak ia kecil, agar nantinya bisa mengambil keputusan dengan baik 

dan bijak serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengambilan keputusan ini berupa tindakan untuk melakukan perbuatan 

baik ataukah buruk dan di sini yang akan sangat berperan ialah hati 

nuraninya. Sehingga ketika guru telah mengajarkan karakter melalui 
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pendidikan karakter ini maka siswa akan mempunyai pengetahuan kognitif 

mengenai karakter dan akhirnya akan mempengaruhi sikap siswa dalam 

mengambil keputusan sikap yang baik dan pada akhirnya akan menjadi karakter 

yang melekat dalam dirinya. 

Banyak ahli yang telah mendefinisikan pendidikan karakter dengan berbagai 

macam redaksi. Namun, semuanya bermuara pada satu pendapat yakni 

bahwasanya pendidikan karakter merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan 

oleh seluruh elemen pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi karakter 

siswa sehingga akan terbentuklah manusia yang seutuhnya sesuai dengan tujuan 

pendidikan di mana pendidikan di Indonesia bukan hanya berusaha 

mengoptimalkan kemampuan dalam ranah kognitif saja melainkan juga ranah 

afektif yakni pembentukan karakter siswa.  Lickona (2012:  hlm. 84) memaparkan 

ada tiga komponen good character yang terdiri dari pengetahuan moral (moral 

knowin), perasaan moral (moral feeling), dan tindakan moral (moral action). 

Ketiga komponen tersebut dapat dilihat dari gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Komponen Karakter yang Baik 

Pengetahuan Moral : 
1. Kesadaran Moral 
2. Pengetahuan nilai 

moral 
3. Penentuan 

perspektif 
4. Pemikiran moral 
5. Pengambilan 

Keputusan 
6. Pengetahuan pribadi 

Perasaan Moral : 
1. Hati nurani 
2. Harga diri 
3. Empati 
4. Mencintai hal 

yang baik 
5. Kendali diri 
6. Kerendahan hati 

Tindakan Moral 

1. Kompetensi 
2. Keinginan 
3. Kebiasaan 



4 
 

Lickona (2012: hlm. 85) menjabarkan ketiga komponen karakter 

tersebut sebagai berikut: 

1) Pengetahuan Moral. 

Pengetahuan moral ini berhubungan dengan perubahan moral dalam 

kehidupan individu. 

a. Kesadaran moral. Di dalam ranah kesadaran moral individu 

menggunakan pemikiran mereka untuk melihat suatu situasi yang 

memerlukan penilaian moral dan kemudian untuk memikirkan 

dengan cermat tentang apa yang dimaksud dengan arah tindakan 

yang benar, sehingga individu akan memahami informasi dari 

permasalahan yang bersngkutan. 

b. Mengetahui nilai moral. Dalam ranah mengetahui nilai moral individu 

akan memahami bagaimana caranya menerapkan nilai-nilai moral 

yang tertanam dalam berbagai macam situasi. 

c. Penentuan prespektif. Penentuan prespektif merupakan 

kemampuan untuk mengambil sudut pandang orang lain, melihat 

situasi sebagaimana adanya, membayangkan bagaimana mereka 

akan berpikir, berekasi, dan merasakan masalah yang ada. 

d. Pemikiran moral. Pemikiran moral melibatkan pemahaman tentang 

apa yang dimaksud dengan moral, mengapa serta apa pentingnya 

jika kita mempunyai nilai moral yang baik. 

e. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah di mana 

individu mampu memikirkan cara terbaik untuk bertindak dalam 

memecahkan permasalahan moral yang ada. 

f. Pengetahuan pribadi. Dalam ranah ini individu sadar akan dirinya 

sendiri dan mampu mengevaluasi perilakunya sendiri secara kritis 
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sehingga individu tersebut mampu mengembangkan pengetahuan 

moralnya dan mengetahui kekurangan dan kelebihan karakter yang 

dimilikinya. 

2) Perasaan Moral. Perasaan moral di sini menentukan seberapa jauh 

individu dapat merasakan secara emosional dan peduli pada nilai-nilai 

moral yang dianutnya. 

a. Hati nurani. Hati nurani terdiri dari sisi kognitif yaitu untuk 

mengetahui apa yang benar, dan sisi emosional untuk merasakan dan 

melakukan apa yang benar. Hati nurani membuat individu 

berkomitmen secara pribadi terhadap nilai moral yang dipegangnya. 

b. Harga diri. Harga diri dalam kaitannya dengan karakter adalah dimana 

suatu individu mampu menilai nilai moral yang ada pada dirinya 

sendiri. Individu sadar akan perbuatannya sehingga individu dapat 

menilai perbuatan mana yang seharusnya dilakukan dan mana 

perbuatan yang tidak boleh dilakukannya. Perilaku individu tersebut 

akan memunculkan perilaku yang positif sehingga individu merasa 

mempunyai harga diri yang baik. 

c. Empati. Empati merupakan identifikasi pengalaman orang lain yang 

seolah-olah terjadi pada diri sendiri. Empati memampukan individu 

untuk merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain. 

d. Mencintai hal yang baik. mencintai hal yang baik merupakan bentuk 

karakter yang tertinggi, karena selain mengetahui nilai-nilai moral 

individu memaknai nilai-nilai moral tersebut dengan positif melebur 

menjadi perilaku yang baik. 

e. Kendali diri. Kendali diri diperlukan untuk menahan diri agar tidak 

berbuat di luar batas nilai moral. 
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f. Kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan sisi afektif 

pengetahuan pribadi. Hal ini merupakan keterbukaan yang sejati 

terhadap kebenaran dan keinginan untuk bertindak guna 

memperbaiki kegagalan diri. 

3) Tindakan Moral. Tindakan moral di sini adalah untuk benar-benar 

memahami apa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan 

sesuatu atau mencegah seseorang untuk melakukannya 

(menerjemahkan pikiran dan perasaan seseorang ke dalam tindakan). 

a. Kompetensi. Kompetensi moral memiliki kemampuan untuk 

mengubah penilaian dan perasaan moral ke dalam tindakan moral 

yang efektif. 

b. Keinginan. Keinginan berada pada inti dorongan moral di mana dalam 

berperilaku diperlukan keinginan individu dalam menjaga emosi di 

bawah kendali pemikiran. Diperlukan keinginan untuk melihat dan 

berpikir melalui seluruh dimensi moral dalam suatu situasi. Diperlukan 

keinginan untuk melaksanakan tugas sebelum memperoleh 

kesenangan. Diperlukan keinginan untuk menolak godaan dan 

melawan gelombang. 

c. Kebiasaan. Kebiasaan di sini adalah pengalaman individu yang diulang 

dalam melakukan apa yang diperbuatnya sehingga memunculkan 

perilaku.  

Ketiga komponen karakter tersebut saling berkaitan dan mendukung 

satu dengan yang lainnya. Mulai dari pengetahuan mengenai semua hal 

yang berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan (moral) yang berguna untuk 

diri sendiri maupun ketika berinteraksi dalam masyarakat. Penanaman 

nilai-nilai moral dapat dilakukan sejak usia dini melalui pembiasaan, 
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komunikasi dengan orang tua, contoh (suritauladan), ataupun melalui 

berbagai metode dalam pembelajaran, sehingga diharapkan ketika dewasa 

nanti, mempunyai karakter yang baik sesuai harapan semua pihak. 

Kemudian setelah mendapatkan pengetahuan mengenai moral maka 

langkah berikutnya adalah setiap individu dapat mengembangkan social 

emosionalnya, karena melalui pengendalian emosi yang baik, dapat 

mencegah perilaku buruk atau yang disebut dengan tindakan moral. 

Tindakan moral akan terjadi apabila individu mendapatkan peristiwa atau 

kejadian yang mempengaruhi perkembangan social emosionalnya 

sehingga adanya respon akibat pengetahuan awal yang diterimanya. 

B. Tujuan Pendidikan Karakter 

Setiap tindakan tentu mempunya tujuan, begitu pula dengan 

terselenggaranya pendidikan karakter. Pendidikan karakter berorientasi 

pada penanaman dan pembentukan nilai-nilai perilaku yang positif  pada 

individu di masyarakat. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan untuk 

membina perilaku individu pada saat itu saja, melainkan untuk 

keberlangsungan hidupnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Fitri (2012, 

hlm. 22) bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk dan 

membangun pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik agar menjadi 

pribadi yang positif, berakhlakul karimah, berjiwa luhur, dan bertanggung 

jawab. Pendidikan karakter dalam hal ini merupakan usaha sadar yang 

dilakukan untuk membentuk individu menjadi pribadi yang berkualitas dan 

dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sementara itu Kemendiknas (Fitri, 2012, hlm. 24) mengemukakan 

tujuan pendidikan karakter antara lain: 
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1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa; 

2) Mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang 

religius; 

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa; 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia 

mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan; 

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh 

kekuatan (dignity).  

Pendidikan karakter  tersebut bertujuan membentuk perilaku individu 

menjadi pribadi yang tangguh, berakhlak mulia, berorientasi pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk membentuk perilaku indvidu yang 

diharapkan tersebut, maka sebaiknya dilakukan sedini mungkin, individu 

yang mendapatkan pendidikan karakter sejak usia dini diharapkan akan 

memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki kehidupan selanjutnya. 

C. Pentingnya Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini 

1) Hakikat Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah sosok individu yang unik, berbeda, dan memiliki 

karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Anak usia dini 

berbeda dengan orang dewasa, pola pikirnya ditunjukkan lewat ekspresi 
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tingkah lakunya. Ketajaman daya pikir yang dimunculkan dalam diri anak 

menunjukkan bahwa anak usia dini mempunyai potensi untuk dibina, di 

bentuk maupun diberikan suatu pembelajaran atau pendidikan yang dapat 

mengoptimalkan seluruh potensinya dan dapat melekat pada kehidupan 

selanjutnya. Bredecamp et al. (Barnawi, 2012, hlm. 34) mengemukakan 

bahwa anak usia dini yaitu; bersifat unik, mengekspresikan perilakunya 

secara relative spontan, bersifat aktif dan enerjik, egosentris, memiliki rasa 

ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, bersifat eksploratif 

dan berjiwa petualang, kaya dengan fantasi, masih mudah frustasi, masih 

kurang pertimbangan dalam bertindak, memiliki daya perhatian yang 

pendek, merupakan masa belajar yang paling potensial serta pada masa ini 

anak semakin menunjukkan minat terhadap teman. 

Sifat ataupun tingkah laku yang dimunculkan pada anak usia dini 

menunjukkan bahwa anak usia dini sedang mengalami proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan sangat 

fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Setiap proses kehidupan 

disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan tahapan usianya. 

Bredekamp dan Cople dalam National Association for the Education of 

Young Children (2009) menyatakan bahwa anak usia dini berada pada 

rentang usia 0 sampai 8 tahun dan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

RI No 20/2003 tentang Sisdiknas) rentang anak usia dini di Indonesia, yaitu 

0 sampai 6 tahun. Pada masa ini proses pertumbuhan dan perkembangan 

dalam berbagai aspek seperti: fisik, sosio-emosional, dan kognitif sedang 

mengalami masa tercepat dalam rentang hidup manusia. 
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Masa usia dini disebut juga masa keemasan (golden age) yaitu masa 

yang sangat menentukan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak 

selanjutnya. Masa keemasan ini hanya berlangsung satu kali sepanjang 

rentang kehidupan manusia sehingga masa ini merupakan masa yang 

paling tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan 

fisik, bahasa, sosial-emosional, konsep diri, seni moral, dan nilai-nilai 

agama. Jadi sangatlah tepat jika pendidikan karakter harus dilaksanakan 

sedini mungkin, sejak anak berada pada masa emas, terlebih lagi karena 

perkembangan anak pada usia dini sangat mempengaruhi perkembangan 

anak selanjutnya. Pendidikan karakter bagi anak usia dini memegang 

peranan yang sangat penting, dan akan mewarnai perkembangan 

pribadinya secara keseluruhan. Pemahaman akan pentingnya pendidikan 

karakter bagi anak usia dini tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri tetapi 

juga terhadap orang-orang disekitarnya dan untuk kehidupan selanjutnya. 

Hal utama yang menjadi dampak terwujudnya dari pendidikan karakter 

adalah perilaku baik yang ditunjukkan secara konstan dan terbentuk dari 

pola kebiasaan yang ditanamkan. 

Pendapat tersebut sesuai dengan pandangan menurut Mulyasa (2012, 

hlm. 67) bahwa pendidikan karakter bagi anak usia dini memiliki makna 

lebih tinggi dari pendidikan moral karena tidak hanya berkaitan dengan 

masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) 

tentang perilaku yang baik dalam kehidupan, sehingga anak memiliki 

kesadaran, pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk 

menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan 

ungkapan Arsitoteles, bahwa karakter erat kaitannya dengan ‘habit’ atau 

kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan diamalkan. Pembiasaan 
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positif menjadi jalan bagi terbentuknya individu yang berkarakter positif 

pula. Setiap pengetahuan yang didapat akan dikelola dengan baik pula 

sehingga memunculkan tindakan moral.  

2) Ruang Lingkup Pendidikan Karakter  

Pada pelaksanaan pendidikan karakter di Sekolah kemendiknas (2010, 

hlm. 23) membuat suatu Pedoman untuk Sekolah dengan judul: 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, yang terdiri atas 

18 pilar pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut. 

a. Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

b. Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

c. Toleransi: Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

d. Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja Keras: Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

f. Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

g. Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 
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h. Demokratis: Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i. Rasa Ingin Tahu: Sikap dan Tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

j. Semangat Kebangsaan: Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

k. Cinta Tanah Air: Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi politik 

bangsa. 

l. Menghargai Prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

m. Bersahabat/ Komunikatif: Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

n. Cinta Damai: Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

o. Gemar Membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

p. Peduli Lingkungan: Sikap dan Tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan lingkungan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 
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q. Peduli Sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

r. Tanggung jawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara 

dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Nilai-nilai karakter tersebut di atas menunjukkan nilai-nilai perilaku 

manusia universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam 

rangka berhubungan dengan Tuhan YME, dengan dirinya, dengan sesama 

manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, 

sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, maupun adat istiadat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

karakter merupakan suatu sikap baik yang ditunjukkan oleh individu 

menurut norma-norma aturan yang berlaku dan akan berlangsung terus-

menerus sepanjang hidupnya serta menjadi identitas dirinya sebagai 

manusia yang berkualitas. 

Pada pendidikan anak usia dini nilai-nilai yang dipandang sangat penting 

dikenalkan dan diinternalisasikan ke dalam perilaku mereka menurut 

pedoman pendidikan karakter pada pendidikan anak usia dini 

(kemendiknas, 2010, hlm. 5) mencakup: 1) kecintaan terhadap Tuhan YME, 

2) kejujuran, disiplin, toleransi dan cinta damai, 3) percaya diri, 4) toleransi 

dan cinta damai, 5) percaya diri, 6) mandiri, 7) tolong menolong, 

kerjasama, dan gotong royong, hormat dan sopan santun, 9) tanggung 

jawab, 10) kerja keras, 11) kepemimpinan dan keadilan, 12) kreatif, 13) 

rendah hati, 14) peduli lingkungan, dan 15) cinta bangsa dan tanah air.  
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Nilai-nilai yang diinternalisasikan tentunya disesuaikan dengan tahap 

perkembangan anak usia dini. Hal ini dilakukan agar secara bertahap 

pendidikan karakter dapat tertanam kuat melekat pada anak serta dapat 

membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yang 

memiliki wawasan, intelektual, kepribadian, tanggung jawab, inovatif, 

kreatif, proaktif, dan partisipatif serta mandiri. 

3) Tahapan Perkembangan Karakter Peserta Didik 

Perkembangan karakter peserta didik berbeda-beda sesuai dengan 

tahapan usia perkembangannya. Kohlberg (Suryadi, 2011: hlm. 130) 

memberikan beberapa tahapan-tahapan kognitif seseorang dalam 

mengembangkan karakternya yang ditunjukkan dalam gambar berikut: 

a. Initial Stage 

Pada tahapan ini, siswa berada dalam keadaan belum memahami arti 

“benar” dan “salah” sehingga mereka cenderung akan melakukan apa 

saja tanpa memahami arti dari perbuatannya. Cara terbaik melatih agar 

siswa melakukan hal-hal yang baik ialah dengan mengajarinya 

pembiasaan (habituation) walau mereka belum mengetahui untuk 

mengapa mereka harus melakukan itu. Guru memberikan teladan dan 

contoh sehingga kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam diri 

siswa akan menjadi kebutuhan dalam rohaninya dan siswa tidak akan 

perlu diperintah lagi untuk melakukannya. Misalnya, siswa diminta untuk 

berdoa setiap akan memulai pelajaran untuk membiasakan mereka 

disiplin dalam berdoa sebelum memulai suatu pekerjaan, menaruh 

sepatu di rak sepatu dengan rapi, dan mencuci tangan sebelum makan. 
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b. Values Clarification Stage 

Pada tahapan klarifikasi nilai ini sedikit lebih tinggi dari tahapan initial 

stage karena siswa telah diberikan pemahaman mengenai apa 

konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan secara rasional. Guru 

hendaknya menjelaskan pentingnya atau bahayanya. Di sekolah guru 

mulai memberikan pemahaman mengapa harus berdoa sebelum belajar, 

menaruh sepatu dengan rapi di rak sepatu, ataupun mencuci tangan 

sebelum makan. 

c. Application Stage 

Pada tahap ini siswa dilibatkan dalam kegiatan aplikasi atau pembiasaan 

serta pemahaman mengenai karakter di dalam situasi nyata di sekolah. 

Mereka dilibatkan pada kegiatan nyata dalam rangka menerapkan nilai-

nilai, sikap, dan perilaku sebagai karakter terpuji. Misalnya mengikuti 

upacara dengan khidmat setiap hari senin. 

d. The Stage of Meaning 

Inilah tahapan akhir dari perkembangan karakter siswa, yaitu dimana 

siswa sudah mampu merasakan arti dari nilai, sikap, dan perilaku positif 

yang telah dipahami dan dilakukannya selama ini, baik dalam hal yang 

berkaitan dengan pembelajaran maupun tidak sehingga tahapan ini 

dirasakan sebagai tahapan terpenting dalam proses pendidikan dasar 

yang bermutu dan akan menjadi landasan untuk tumbuhnya karakter 

dan kepribadian secara berkelanjutan. 

Berdasarkan keempat tahapan tersebut, setiap individu mengalami 

pengalaman yang berbeda-beda tergantung pada stimulus yang diberikan 

oleh lingkungan sekitarnya. Pemberian stimulus yang baik, terarah dan 

konsisten akan memberikan banyak pengalaman yang berharga untuk 
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anak, terutama mengembangkan enam lingkup perkembangan yaitu nilai 

agama dan moral, kognitif, fisik-motorik, bahasa, social emosional serta 

seni, semakin matang keenam aspek perkembangan tersebut maka akan 

membawa banyak perubahan pada perilaku anak. walaupun globalisasi 

ada yang berdampak negative bagi anak, namun apabila anak mampu 

untuk mengendalikan perilaku nya, maka terwujudnya individu yang 

berkarakter. 

4) Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini 

Pendidikan karakter menjadi fokus dan andalan untuk membentengi 

anak-anak menghadapi era informasi seperti sekarang ini. Keampuhan 

pendidikan karakter didasarkan kepada keyakinan bahwa pendidikan 

tersebut akan mengantarkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang 

memiliki akhlak yang baik. Dalam hal ini maka ranah afektif perlu 

mendapat perhatian yang lebih besar, terutama mengenai sikap. Apabila di 

dalam diri anak sudah tertanam sikap yang baik, akhlak mulia, maka 

mereka akan dapat mencegah perbuatan yang menyimpang. Sapari (2006, 

hlm. 89) mengemukakan pendidikan yang berorientasi pada akhlak mulia 

untuk anak usia dini dapat dikemas melalui berbagai cara, yaitu: melalui 

ceramah yang disampaikan oleh guru kepada anak-anak dengan cerita-

cerita yang menarik, melalui diskusi interaktif, melalui praktek lapangan 

dengan merancang sebuah kegiatan yang bernilai karakter serta melalui 

keteladanan guru yang merupakan contoh nyata dari perilaku guru.  

Proses pengembangan pendidikan karakter pada anak usia dini tidak 

hanya dilakukan oleh guru, peranan orang tua dalam membentuk karakter 

anak juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Peranan orang tua 

dalam membentuk karakter anak adalah dengan memberikan dasar 
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pendidikan, sikap, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-

dasar untuk mematuhi peraturan, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan 

yang positif sehingga terbentuk anak usia dini yang berkarakter. Dengan 

demikian, dalam membentuk karakter anak usia dini, orang tua 

mengajarkan nilai-nilai dan tingkah laku yang sesuai dengan norma adat, 

agama, dan hukum. 

Sementara itu menurut Mulyasa (2012, hlm. 136) mengemukakan bahwa 

pembelajaran berbasis karakter perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

Pertama, pembelajaran harus lebih menekankan pada praktek 

pembentukan karakter, baik di labolatorium maupun masyarakat dan 

dunia kerja (dunia usaha). Kedua, pembelajaran harus dapat menjalin 

hubungan sekolah dengan masyarakat. Ketiga, perlu dikembangkan iklim 

pembelajaran yang demokratis dan terbuka melalui pembelajaran terpadu, 

partisipatif, dan sejenisnya. Keempat, pembelajaran perlu lebih ditekankan 

pada masalah-masalah actual yang secara langsung berkaitan dengan 

kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Kelima, pembelajaran perlu 

dikembangkan suatu model pembelajaran “moving class”  untuk 

setiap bidang studi, sehingga dalam satu kelas dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas dan sumber belajar yang diperlukan dalam pembelajaran tertentu.  

Pada  pembelajaran berbasis karakter ini menjelaskan bahwa dalam 

setiap proses pembelajaran harus mencerminkan nilai-nilai karakter yang 

dapat membawa perubahan perilaku bagi peserta didik di lingkungan 

sekitarnya. Baik itu di rumah, sekolah dan masyarakat. Perubahan perilaku 

tidak hanya diwujudkan dalam prestasi akademik, tetapi melibatkan 
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persoalan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dituntut 

untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 

D. Kedisiplinan sebagai Karakter Dasar bagi Anak Usia Dini 

Salah satu karakter pada anak usia dini yang menjadi dasar 

terbentuknya karakter-karakter yang lainnya adalah karakter disiplin. 

Karakter disiplin dinilai merupakan suatu karakter yang penting dan utama 

bagi pembentukan karakter yang lainnya. Hal ini diperkuat oleh Wiyani 

(2013, hlm. 42) bahwa karakter disiplin yaitu membentuk anak 

berkepribadian baik dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. 

Sementara itu Mulyasa (2013, hlm. 85) mengemukakan bahwa disiplin diri 

memegang peranan yang sangat penting yaitu bertujuan untuk membantu 

anak usia dini mengenal dan menemukan dirinya, serta mengatasi dan 

mencegah timbulnya masalah-masalah disiplin.  

Perilaku disiplin  yang terbentuk pada anak diperoleh secara kumulatif 

selama masa perkembangan, dimana anak akan terus belajar mempunyai 

sikap disiplin dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga 

anak pada akhirnya akan mampu membuat keputusan dan menyadari 

adanya konsekuensi dari setiap perbuatan yang dihadapinya. Melalui 

perilaku disiplin anak dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat 

berkembang secara bertahap dengan optimal. Untuk berdisiplin tentu saja 

anak memerlukan kesempatan, dukungan maupun dorongan dari 

lingkungan yang ada disekitarnya yaitu orang tua, guru dan masyarakat. 

Kesempatan, dukungan maupun dorongan dari lingkungan sekitarnya akan 

menjadi penguat untuk setiap perilakunya.  

Dampak dari perilaku disiplin yang ditunjukkan oleh anak akan terlihat 

dalam sikap dan kesiapannya dalam menghadapi masa depan dan sangat 
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berpengaruh dalam hubungannya dengan masyarakat serta berinteraksi 

dengan lingkungannya serta bermanfaat bagi mereka dalam melakukan 

aktivitas yang memerlukan keterampilan dan bergaul dengan orang lain. 

Seperti menyadari akibat tidak disiplin, mengambil dan mengembalikan 

benda pada tempatnya, menggunakan benda sesuai fungsinya, datang 

tepat waktu, berusaha mentaati aturan yang disepakati serta tertib 

menunggu giliran. Oleh karena itu guru dan orang tua dapat membantu 

anak usia dini dalam mengembangkan perilaku disiplinnya. 
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A. Hakikat  Pembelajaran pada Anak Usia Dini  

1) Perkembangan Anak Usia Dini 

Perkembangan merupakan suatu proses kehidupan pada manusia 

yang berlangsung terus menerus sejak masa konsepsi sampai akhir hayat. 

Setiap manusia mengalami periode perkembangan dari janin, bayi, anak-

anak, remaja, dewasa dan tua. Meskipun dalam beberapa hal  

perkembangan memiliki kesamaan, namun perkembangan tersebut tidak 

sama persis antara setiap manusia. Hal ini sependapat dengan Yusuf dan 

Sugandhi (2012, hlm. 1-2) yang mengemukakan bahwa perkembangan 

dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu 

atau organisme, baik fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah) menuju 

tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara 

sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Lebih lanjut Yusuf dan 

Sugandhi (2012, hlm.14) menegaskan bahwa dalam menempuh setiap 

fase usia, terdapat tugas-tugas perkembangan yang seyogyanya dijalani 

atau dihadapi oleh setiap individu. Tugas-tugas perkembangan tersebut 

berkaitan erat dengan perubahan kematangan, persekolahan, pekerjaan, 

pengalaman beragama dan hal lainnya sebagai prasyarat untuk 

pemenuhan dan kebahagiaan hidupnya.  

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan setiap individu berlangsung dengan teratur berdasarkan 

tugas perkembangan. Selama proses perkembangan tersebut, setiap 

individu dipengaruhi oleh beberapa factor yang mempengaruhinya 

seperti melalui pengalaman sehingga secara bertahap mengalami 

perubahan. Perubahan pada setiap individu dapat berlangsung dengan 
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tepat apabila sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Masa usia 

dini berada pada masa awal kanak –kanak (early childhood) yaitu masa 

usia yang mudah untuk menerima atau menyerap berbagai pengetahuan 

yang ada disekitarnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian 

di bidang neurosains yang dilakukan oleh Osbon, White, dan Bloom 

(Suyadi, 2014. hlm. 33) menyatakan bahwa perkembangan 

intelektual/kecerdasan anak pada usia 0-4 tahun mencapai 50%, pada usia 

0-8 tahun mencapai 80%, dan pada usia 0-18 tahun mencapai 100%. Dari 

pernyataan tersebut, apabila anak dalam rentang usia 0-8 tahun 

mendapatkan stimulus yang tepat maka perkembangan dan 

pertumbuhan anak akan berjalan secara optimal. 

Stimulus atau rangsangan yang diberikan untuk perkembangan dan 

pertumbuhan pada anak usia dini meliputi aspek-aspek perkembangan 

yaitu nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik-

motorik maupun seni. Setiap aspek perkembangan mempunyai indikator-

indikator tugas perkembangan berdasarkan tahapan usia 

perkembangannya yaitu untuk usia 3 bulan – 1 tahun, 1- 2 tahun, 2-3 

tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun maupun usia 5-6 tahun. Pemahaman 

mengenai aspek perkembangan ini sangat penting untuk guru, karena 

guru dapat menyesuaikan kurikulum untuk anak usia dini dengan 

karakteristik anak dalam kelompok usia, sehingga dalam proses 

pembelajaran dapat merencanakan pembelajaran yang bermakna serta 

menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung minat dan 

kebutuhan anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Bredekamp dan Couple 

(Kostelnik, et al., 1999: hlm.50) bahwa dengan memahami 

perkembangan anak, orang dewasa dapat memprediksi strategi, bahan 
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ajar, interaksi, dan pengalaman belajar yang dapat membuat rasa aman, 

sehat menarik, dan menantang bagi anak.  

Perkembangan nilai agama dan moral,  nilai agama dan moral perlu di 

kembangkan pada anak sejak dini, salah satu karakteristik anak usia dini 

yaitu suka meniru. Meniru dapat dilakukan oleh anak dengan apa yang 

dia lihat, dengar dan rasakan, perilaku baik atau tidak baik yang 

ditunjukkan oleh orang dewasa yang berada disekitarnya akan  

mempengaruhi perkembangan anak, terutama perkembangan nilai 

agama dan moralnya. Sehingga sangat penting apabila anak berada pada 

lingkungan yang mendukung nilai-nilai agama dan moralnya. Menurut 

Wiyani (2014: hlm. 175) perkembangan agama dapat diartikan sebagai 

perkembangan yang terkait dengan perilaku yang harus dilakukan dan 

perilaku yang harus dihindari oleh individu berdasarkan kepercayaan 

yang diyakininya. Sedangkan perkembangan moral, Desmita ( 2009, hlm. 

258) mengungkapkan bahwa perkembangan moral adalah 

perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenal 

apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam interaksinya dengan 

orang lain. Menurutnya anak-anak pada saat dilahirkan tidak memiliki 

moral (immoral), tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap 

untuk dikembangkan. Melalui pengalamannya ketika berinteraksi dengan 

orang lain, anak belajar memahami mengenai perilaku mana yang baik 

yang boleh dilakukan, dan tingkah laku mana yang buruk yang tidak 

boleh dilakukan.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa perkembangan nilai agama dan moral yang mendapatkan 

stimulus yang baik dan mendapatkan dukungan guru yang maksimal 
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serta lingkungan yang kondusif, maka diharapkan anak dapat memahami 

dan menunjukkan perilaku yang baik dan menghindari perilaku yang 

buruk berdasarkan ajaran agama yang diyakininya. 

Perkembangan kognitif, perkembangan kognitif berkaitan dengan 

kemampuan individu dalam memecahkan masalah, mengolah informasi, 

merencanakan, memahami lingkungan serta bagaimana manusia 

membangun cara berpikir mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Anak 

usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun.  Menurut Piaget (Santrock, 

2007, hlm. 245-246) ada empat tahap perkembangan kognitif yaitu: (1) 

tahap sensorimotor (0-2 tahun); (2) tahap praoperasional (2-7 tahun); (3) 

tahap operasional konkret (7-11 tahun); (4) tahap operasional formal (11 

tahun hingga masa dewasa).  

Perkembangan pertama berada pada tahapan sensorimotor yaitu 

anak memahami lingkungan melalui melihat, mendengar, merasakan, 

bergerak, maupun meraba. Hal ini sesuai dengan pendapat Wortham 

(2006, hlm. 36) bahwa pada masa 0-2 tahun anak memperoleh informasi 

dengan cara melakukan tindakan terhadap lingkungan dengan 

menggunakan tindakan fisik dan inderanya yaitu melihat, mendengar, 

mencium, meraba dan mengecap. Biasanya yang dilakukan oleh bayi 

mereka mencoba-coba benda yang ada di depannya sehingga 

kemampuan berpikir muncul dari tindakannya memperlakukan objek 

yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya anak berada pada tahap 

operasional konkret 2- 7 tahun yaitu anak mencoba mengungkapkan 

dengan kata-kata dan symbol terhadap pengetahuan yang baru 

diterimanya. Menurut Santrock (2007; hlm. 254) mengemukakan bahwa 

pada tahap ini anak mulai merepresentasikan dunia mereka dengan kata-
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kata, bayangan dan gambar-gambar. Kemudian anak usia dini berada 

pada tahap awal operasional konkret yaitu tahapan dimana anak mulai 

belajar untuk menggunakan daya nalar dan dapat menceritakan secara 

sederhana tanpa menggunakan gambar ataupun symbol-simbol.  

Tahapan perkembangan kognitif ini menunjukkan bahwa setiap orang 

melewati tahapan perkembangan kognitif yang sama, walaupun 

kemampuan kognitif yang ditunjukkan berbeda. Perbedaan kemampuan 

kognitif tergantung pada stimulus yang diberikan oleh orang dewasa 

yaitu orang tua, guru maupun masyarakat serta lingkungan semakin 

banyak stimulus yang diberikan, maka sebanyak pula pengetahuan yang 

dimiliki oleh anak. 

Perkembangan Bahasa, perkembangan bahasa pada anak berkaitan 

dengan kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi yang baik 

tergantung pada berapa banyak anak mendapatkan kosa kata. Dalam hal 

ini peran orang dewasa sangat penting, karena dengan semakin banyak 

memberikan kosa kata yang baru, maka pembendaharaan mereka untuk 

berkomunikasi dan menyatakan keinginannya pun semakin banyak. Hal 

ini sependapat dengan Susanto (2011, hlm. 74) yang mengungkapkan 

seiring dengan bertambahnya usia anak, kemampuan berbicara mereka 

akan berkembang. Untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa 

tersebut maka diperlukanlah pemberian stimulasi berupa pembelajaran 

bahasa bagi anak usia dini, terlebih lagi belajar bahasa yang sangat krusial 

terjadi sebelum anak berusia 6 tahun. Karena anak pada usia tersebut 

berada pada masa peka, masa anak dengan mudah menyerap dan 

menerima rangsangan dari lingkungan sekitarnya.  
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Anak menerima dan mengekspresikan bahasa sesuai dengan tahapan 

usia perkembangan. Menurut Bromley (Dhieni : 2011, hlm. 1.19) 

menyebutkan empat macam bentuk bahasa yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Melalui bentuk-bentuk bahasa tersebut anak 

secara alamiah mengungkapkan keinginannya. Seperti melalui gambar-

gambar, warna dan bentuk, tulisan serta lisan. Tata bahasa yang dipelajari 

oleh anak sejalan dengan pencapaian keterampilan untuk 

mengungkapkan buah pikiran serta gagasan. Ide maupun gagasan anak 

muncul berdasarkan pengalaman langsung dari lingkungan sekitarnya.  

Perkembangan social emosional. Perkembangan social emosional 

merupakan suatu perbuatan perilaku individu yang disertai dengan 

perasaan-perasaan tertentu pada saat berhubungan dengan orang lain. 

Sujiono (2010, hlm. 43-44) Pada anak usia dini ada tiga hal yang harus 

dibelajarkan pada aspek perkembangan social-emosi yaitu; a) rasa 

percaya terhadap lingkungan luar diri anak (to trusts others outside their 

families); b) kemandirian dan pengendalian diri (to gain independence and 

self control); c) mengambil inisiatif serta belajar berperilaku yang dapat 

diterima oleh sekelompok social (to take initiative and assert themselves 

in social acceptable ways). Kemudian Hildayani, dkk (2007, hlm. 10.4-10.5) 

mengungkapkan bahwa ada empat aspek perkembangan social-emosi 

pada anak usia dini yang harus dikembangkan yaitu; a) perkembangan 

pemahaman diri; b) perkembangan hubungan social; c) perkembangan 

kemampuan mengatur diri sendiri dan d) perkembangan perilaku social.  

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, secara bertahap anak 

belajar untuk dapat mengendalikan emosi, mengambil suatu keputusan, 

menyatakan sikap, serta mengungkapkan keinginannya terhadap suatu 
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interaksi social yang dihadapinya. Perilaku tersebut akan membawa 

perubahan pada diri anak apabila anak dapat secara konsisten 

mempertahankan perilaku-perilaku yang dapat diterima pada kelompok 

social. Dukungan guru maupun orang tua serta lingkungan masyarakat 

akan membantu pribadi anak supaya dapat mengembangkan social 

emosional dengan baik. 

Perkembangan fisik-motorik. Perkembangan fisik motorik 

berhubungan erat dengan pertumbuhan tinggi, berat dan kekuatan otot 

tubuh anak. Penguasaan keterampilan pada anak tergantung kepada 

perkembangan dan pertumbuhan tinggi, berat dan kekuatan otot 

tersebut.  Sehingga secara langsung atau tidak langsung akan 

memberikan pengaruh terhadap perilakunya sehari-hari. Setiap kegiatan 

atau aktivitas yang dilakukan anak usia dini melibatkan keterampilan fisik 

motoric. Semakin banyak keterampilan yang dikuasai oleh anak, maka 

akan semakin baik pula perkembangan fisik motoric anak. Hildayani, dkk 

(2007, hlm. 8.25-8.26) mengungkapkan beberapa upaya yang dapat 

dilakukan oleh pendidik PAUD maupun orang tua dalam mengoptimalkan 

perkembangan fisik-motorik pada anak usia dini, yaitu; a) melatih anak 

usia dini dengan berbagai macam permainan yang melibatkan aktivitas 

motoric kasar dan motoric halus; b) menyediakan lingkungan bermain 

yang memungkinkan anak usia dini melatih keterampilan mororiknya; c) 

memperkenalkan dan melatih anak usia dini melakukan berbagai jenis 

permainan sebanyak-banyaknya; d) tidak menekankan pada kekuatan 

dan ketepatan kepada anak saat mereka melakukan kegiatan bermain, 

tetapi memperhatikan gerakan dan postur tubuh dalam melakukan 

aktivitas motoric; e) tidak membeda-bedakan perlakuan kepada anak laki-
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laki dan anak perempuan pada saat melakukan kegiatan main; f) tidak 

membeda-bedakan antara keterampilan motoric anak yang satu dengan 

anak yang lainnya serta g) bersabar pada saat mendampingi anak 

bermain. Kesimpulannya bahwa guru maupun orang tua perlu 

memberikan banyak stimulus berupa kegiatan yang dapat 

mengoptimalkan perkembangan fisik motoric anak usia dini. 

2) Cara Belajar Anak Usia Dini 

Anak usia dini memahami makna belajar berdasarkan sudut 

pandangnya. Bagi anak bermain merupakan dunianya. Dimana pun anak 

usia dini berada tidak lepas dalam nuansa bermain. Melalui bermain anak 

dapat bebas mengekspresikan perasaan, mewujudkan imajinasi, 

menyalurkan kreativitas, memecahkan masalah, membuat keputusan,  

beradaptasi serta memperoleh pengetahuan. Seluruh kegiatan atau 

aktivitas melaui bermain dengan dukungan lingkungan yang kondusif 

dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Pemahaman 

tentang belajar seraya bermain dan bermain seraya belajar bagi guru dan 

orang tua dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 

sesuai dengan kemampuan anak.  Docker dan Fleer (2000; hlm. 41-43) 

berpendapat bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak, karena 

melalui bermain anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya. Bermain merupakan suatu 

aktivitas yang khas dan sangat berbeda dengan aktivitas lain seperti 

belajar dan bekerja yang selalu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

akhir. Selanjutnya menurut Mulyasa (2012, hlm. 33) belajar melalui 

bermain dan permainan dapat memberi kesempatan pada anak untuk 

berkesplorasi, berimprovisasi, berkreasi, mengekpresikan perasaan, dan 
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belajar secara menyenangkan. Bermain juga dapat membantu anak 

mengenal diri, dan lingkungannya.  

Oleh sebab itu pada dasarnya guru dan orang tua dapat memfasilitasi 

tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan dan minat anak serta 

tahapan usia perkembangan anak. Guru di sekolah dapat membuat 

program pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan anak, 

perkembangan anak, pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

menyenangkan serta menantang. Sehingga anak secara mandiri dapat 

menggali informasi berdasarkan pengetahuan yang sudah ada ditambah 

pengalaman yang nyata dan terlibat langsung dalam prosesnya serta 

dukungan guru dalam membimbing, mengarahkan, memotivasi dan 

memfasilitasinya. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Dodge, 

et al. (2002, hlm.31) mengemukakan ada tiga jenis gaya belajar dari 

kelompok anak yaitu: 1) auditory learner, yaitu anak yang cara belajarnya 

paling baik melalui mendengarkan. Mereka memecahkan masalah 

dengan cara berbicara tentang masalahnya dan dapat mengikuti 

pembelajaran dengan cepat melalui penjelasan verbal; 2) visual learner, 

yaitu anak yang cara belajarnya paling baik melalui melihat. Secara actual 

mereka berpikir melalui gambar, mengambil apa yang telah mereka 

dengar dan lihat serta mentrasformasikannya dalam pikirannya; dan 3) 

kinesthetic learner, yaitu anak yang belajar paling baik dengan cara 

bergerak, keterampilan motoriknya secara umum terkoordinasi, serta 

percaya diri dengan gerakan tubuhnya.  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

gaya belajar pada anak usia dini dapat membantu guru untuk 

mempertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan serta 
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mengevaluasi program pembelajaran yang bervariasi dan dapat 

menyediakan beragam kegiatan main.  

3) Karakteristik Pembelajaran pada Anak Usia Dni 

Pembelajaran merupakan suatu upaya proses belajar yang dilakukan 

oleh pendidik terhadap peserta didik dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan belajar anak. Pada anak usia dini pembelajaran dilaksanakan 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak serta cara belajar 

anak. Sehingga pada proses pembelajaran guru memegang peranan yang 

sangat penting untuk mengetahui hakikat anak usia dini sebagai 

pembelajar. Dengan demikian, pembelajaran pada pendidikan  anak usia 

dini bersifat khas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. 

Menurut Mariyana, dkk (2010: hlm.6) Pembelajaran dapat diartikan 

sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan 

segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari 

dalam diri sendiri, seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang 

dimiliki termasuk gaya belajar, maupun potensi yang ada di luar diri siswa, 

seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan tertentu. Kemudian Sanjaya (2008: hlm 26) 

mengungkapkan bahwa kekhasan pembelajaran di PAUD tentunya 

disesuaikan dengan tahapan usia perkembangan dan lingkup 

perkembangan anak. Sehingga mengetahui cara yang tepat bagaimana 

melaksanakan pembelajaran bagi anak usia dini. 

Untuk lebih memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

pada anak usia dini, maka guru perlu mengetahui karakteristik 

pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Menurut Montolalu, dkk 

(2009, hlm. 9.5-9.13) beberapa karakteristik pembelajaran pada anak usia 



32 
 

dini yaitu; (1) anak-anak belajar melalui interaksi dengan alat-alat 

permainan dan perlengkapan serta dengan manusia; (2) bermain 

merupakan cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan 

anak; (3) anak belajar paling baik dari teman sebayanya; (5) anak belajar 

paling baik dari teman sebayanya; (6) anak belajar dengan menggunakan 

seluruh alat inderanya; (7) kebutuhan anak dalam pembelajaran; (8) 

kematangan anak; (9) anak belajar mengikuti gaya belajarnya masing-

masing. Sedangkan menurut Fadilla dan Khorida (2013: hlm 87)  sebelum 

dilaksanakannya pembelajaran peserta didik perlu mendapatkan 

beberapa pembelajaran seperti; a) pembelajaran kasih sayang; b) 

pembelajaran berbasis kebersamaan; c) pembelajaran berbasis 

ketauhidan; d) pembelajaran berbasis kemandirian; d) pembelajaran 

berbasis kreativitas dan e) pembelajaran berbasis lingkungan. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa 

pembelajaran pada anak usia dini bertujuan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan individu melalui bermain sehingga anak dapat membangun 

pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi social 

dengan teman sebaya dan orang dewasa serta memberi kesempatan 

kepada anak untuk aktif melakukan berbagai kegiatan belajar. 

Pembelajaran di PAUD selain berorientasi bermain juga menekankan 

pada perkembangan anak yaitu seluruh aspek perkembangan anak dapat 

berkembang secara optimal. Pendekatan pembelajaran yang 

dilaksanakan menyesuaikan dengan karakteristik anak usia dini, karena 

pada hakikatnya anak bersifat unik, egosentris, aktif, memiliki rasa ingin 

tahu yang tinggi, mudah frustasi bersifat eksploratif, meniru, mempunyai 

daya imajinasi dan fantasi dan memiliki daya perhatian yang pendek. 
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Sehingga penekanan pendekatan pembelajaran secara individu maupun 

kelompok pendidik  memerlukan bentuk-bentuk pendekatan seperti 

kemampuan dalam melihat melihat kebutuhan yang diperlukan oleh anak 

secara langsung melalui tindakan, sikap dan ucapan yang membuat anak 

menjadi nyaman dan tentram. Sehingga anak dapat mengeluarkan 

pendapat atau keinginannya. 

B. Prinsip Pembelajaran pada Anak Usia Dini  

Pembelajaran bagi anak usia dini mempunyai ciri khas sendiri. Sesuai 

dengan karakteristik perkembangan dan cara belajarnya, pembelajaran 

pada pendidikan anak usia dini dilaksanakan dengan prinsip belajar 

melalui bermain. Bredekamp (1997: hlm 14) mengemukakan bahwa 

bermain merupakan wahana yang penting untuk meningkatkan 

perkembangan social emosi, kognitif maupun refleksi dari perkembangan 

tersebut. Kemudian berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa 

bermain adalah wahana untuk meningkatkan perkembangan 

keterampilan mental, keterampilan fisik dan motoric, mendorong 

perkembangan emosi yang positif, dan memungkinkan anak untuk 

mengembangkan kehidupan social (Eliason dan Jenkins, 1994: hlm.26). 

Oleh karena itu dalam setiap proses pembelajaran untuk anak usia dini 

yang paling efektif adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

berorientasi bermain.  

Selain bermain yang menjadi unsur utama dalam pembelajaran bagi 

anak usia dini, yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Masitoh, dkk 

( 2017, hlm. 1.21-1.22) mengungkapkan ada beberapa aspek kunci 

perkembangan anak usia 3-5 tahun apabila dikaitkan dengan cara 

belajarnya. Dalam perkembangan emosi, social, dan pribadi anak harus 
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belajar untuk melakukan hal-hal berikut: (a) mengembangkan percaya 

diri, harga diri, dan rasa aman; (b) peduli terhadap diri sendiri dan 

keselamatan diri; (c) mengembangkan kemandirian, contohnya dalam 

berpakaian dan kebersihan diri; (d) menyelesaikan tugas yang pada 

awalnya menyulitkan; (e) mengekspresikan perasaan, kebutuhan, 

keinginan dengan tepat; (f) membentuk hubungan yang positif dengan 

anak lain dan orang dewasa, dan mulai mengembangkan persahabatan 

dengan anak lain; (g) mengembangkan kepekaan dan rasa.hormat 

terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain dalam perilaku dan belajar 

untuk mengikuti aturan; (h) membuat dan mengekspresikan pilihan, 

rencana, dan keputusan; (i) bermain secara lebih kooperatif, menunggu 

giliran, berbagi; (j) mengembangkan kepekaan dan rasa hormat terhadap 

pentingnya perayaan keagamaan dan kebudayaan dalam kehidupan 

manusia; (k) mengembangkan sikap positif terhadap oranglain yang 

berbeda dengan dirinya; (l) peduli terhadap lingkungan dan orang lain 

dalam masyarakat. Selanjutnya Mulyasa (2012, hlm. 147) pembelajaran 

berbasis perkembangan mengacu kepada tiga hal penting yaitu, usia, 

karakteristik anak secara individual dan konteks social budaya anak.  

Terdapat sejumlah prinsip pembelajaran pada pendidikan anak usia 

dini, menurut Sujiono (2012, hlm. 90) yaitu : 

1) Anak sebagai Pembelajar Aktif,  pembelajaran pada pendidikan 

anak usia dini hendaknya mengarahkan anak untuk menjadi 

pembelajar aktif yaitu anak terbiasa belajar dan mempelajari 

berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

melalui berbagai aktivitas mengamati, mencari, menemukan, 

mendiskusikan, menyimpulkan dan mengemukakan sendiri berbagai 
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hal yang ditemukan pada lingkungan sekitar. Menurut Djadjuri 

(Masitoh: 2017, hlm. 5.7-5.10) mengungkapkan ketika mengatakan 

aktif, yang perlu dipahami adalah sifat-sifat multi dimensional dari 

aktivitas anak tersebut. Pertama, ketika mereka bergerak mencari 

stimulasi yang dapat meningkatkan kesempatan anak untuk belajar. 

Kedua, anak menggunakan seluruh tubuhnya sebagai alat untuk 

belajar dan melibatkan semua inderanya seperti merasakan, 

menyentuh, mendengar, melihat, mengamati suatu objek atau 

melakukan eksplorasi. Ketiga, anak adalah peserta yang aktif dalam 

mencari pengalamannya sendiri. Ketika anak melihat mainan ia akan 

mencoba sendiri mengidentifikasi terdiri dari apa, bagaimana cara 

kerjanya sampai ia menemukan sendiri tanpa diajari. 

2) Anak Belajar Melalui Sensori dan Panca Indera, yaitu anak 

mengeksploitasi semua inderanya baik penciuman, perasa, peraba, 

penglihatan dan pendengaran. Mengamati segala hal dengan 

menggunakan panca indera lalu dapat menyebutkan manfaat dari 

masing-masing panca indera. Montessori (Sujiono; 2012, hlm. 92) 

meyakini bahwa panca indera adalah pintu gerbang masuknya 

berbagai pengetahuan ke dalam otak manusia (anak) karena perannya 

yang sangat strategis maka seluruh panca indera harus memperoleh 

kesempatan untuk berkembang sesuai fungsinya. 

3) Anak Membangun Pengetahuan Sendiri, anak dibiarkan belajar melalui 

pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang dialaminya sejak 

anak lahir dan pengetahuan yang telah anak dapatkan selama hidup. 

Kemudian anak dirangsang untuk menambah pengetahuan yang telah 

diberikan melalui materi-materi yang disampaikan oleh guru dengan 
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caranya sendiri serta anak diberikan fasilitas yang dapat menunjang 

untuk membangun pengetahuannya sendiri.  

4) Anak Berpikir melalui Benda Konkret, pada kegiatan ini anak 

diharapkan dapat berpikir melalui media (benda-benda konkret) atau 

yang terdekat dengan anak secara langsung. Anak usia dini dapat 

menyerap pengalaman dengan mudah melalui benda-benda yang 

bersifat konkret (nyata). Terciptanya pengalaman melalui benda nyata 

diharapkan anak lebih mengerti maksud dari materi-materi yang 

diajarkan guru. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan media yang 

nyata untuk memberikan pembelajaran terhadap anak.  

5) Anak belajar dari Lingkungan, alam sebagai sarana pembelajaran. 

Dalam pembelajaran ini anak diajarkan untuk dapat membangun 

ikatan emosional di antara individu (anak) yaitu dengan menciptakan 

kesenangan belajar, menjalin hubungan dan mempengaruhi memori 

dan ingatan yang cukup lama akan bahan-bahan yang telah di pelajari. 

Bredekamp and Cople (Masitoh,dkk; 2017, hlm. 5.8) mengemukakan 

bahwa lingkungan harus memungkinkan anak dapat melakukan proses 

belajar. Lingkungan tersebut bukan hanya lingkungan fisik, tetapi juga 

lingkungan psikolgis.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka prinsip 

pembelajaran bagi anak usia dini seyogyanya lebih berorientasi pada 

kebutuhan (minat) anak serta pertumbuhan dan perkembangan yang 

menjadi dasar bagi pendidik untuk dapat memberikan pembelajaran yang 

tepat bagi anak dan dapat memenuhi seluruh kebutuhannya.
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A. Pengertian Kedisiplinan Anak Usia Taman Kanak-kanak 

Disiplin secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina dan 

discipulus yang berarti perintah dan murid. Menurut Wiyani (2013: hlm 41) 

disiplin adalah perintah yang diberikan oleh orangtua kepada anak atau 

guru kepada murid. Sementara itu disiplin menurut Fadillah dan Khorida 

(2013: hlm 192 ) adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Begitu pula menurut 

Mulyadi (2010: hlm 190) bahwa disiplin merupakan cara orang tua untuk 

mengajarkan anak cara mengontrol diri. Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut, maka makna disiplin dapat diartikan suatu tindakan seseorang 

dalam mentaati suatu peraturan yang dilakukan secara konsisten akibat 

dari pembiasaan yang dilakukan sejak dini.  

Perilaku disiplin harus dibentuk sedari dini .Anak perlu diberikan 

bimbingan berupa penanaman kedisiplinan oleh orang dewasa agar 

mereka dapat memahami dan mengenali batas-batas perilaku.Perilaku 

disiplin ini dilakukan karena akan membantu anak untuk dapat memahami 

bahwa setiap tindakan  yang mereka lakukan memiliki 

konsekuensi.Perilaku disiplin ini harus pula ditunjukkan oleh orang tua 

maupun pendidik itu sendiri.Apabila kita menghendaki anak didik kita 

untuk disiplin, kita pun harus menunjukkan sikap disiplin di hadapan anak-

anak.Untuk menanamkan kedisiplinan siswa ini harus dimulai dari dalam 

diri kita sendiri, barulah kita mendisiplinkan orang lain sehingga akan 

tercipta ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan. 

Dampak dari karakter disiplin seorang anak akan terlihat dalam sikap 

dan kesiapannya dalam menghadapi masa depan dan sangat berpengaruh 
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dalam hubungannya dengan masyarakat serta berinteraksi dengan 

lingkungannya dan bermanfaat bagi mereka dalam melakukan aktivitas 

yang memerlukan keterampilan dan bersosialisasi dengan orang lain. 

Seperti datang tepat waktu, membereskan mainan pada tempatnya dan 

tertib menunggu giliran. 

Kementrian Pendidikan Nasional (2010 : hlm. 26-27) mengemukakan 

bahwa terdapat beberapa indikator karakter disiplin dalam jenjang sekolah 

dan jenjang kelas. Indikator karakter disiplin dalam jenjang sekolah yaitu: 

1) Memiliki catatan kehadiran 

2) Memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin 

3) Memiliki tata tertib sekolah 

4) Membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin 

5) Menegakkan aturan dengan memberikan sanksi secara adil bagi 

pelanggar tata tertib sekolah 

6) Menyediakan fasilitas dengan baik. 

Kemudian indikator karakter disiplin dalam jenjang kelas yaitu: 

1) Membiasakan hadir tepat waktu. 

2) Membiasakan mematuhi aturan. 

3) Menggunakan seragam dengan rapih dan sesuai dengan harinya. 

4) Penyimpangan dan pengeluaran alat-alat tulis belajar sesuai 

tempatnya. 

Sedangkan indikator nilai-nilai karakter menurut pedoman pendidikan 

karakter (2012: hlm. 20) pada pendidikan anak usia dini yaitu :  

1) Selalu datang tepat waktu. 

2) Dapat memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

sesuatu. 
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3) Menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. 

4) Mengambil dan mengembalikan benda pada tempatnya. 

5) Berusaha mentaati peraturan yang telah disepakati. 

6) Tertib menunggu giliran. 

7) Menyadari akibat bila tidak disiplin.  

Nilai-nilai karakter disiplin pada anak tidak akan tumbuh tanpa adanya 

kesadaran dari individu itu sendiri, namun kesadaran ini tentunya 

memerlukan bimbingan serta pengarahan dari orang dewasa, terutama 

orang tua di bantu peran serta lingkungan sekolah dan masyarakat. 

Penanaman nilai-nilai karakter disiplin pada anak usia dini yaitu berupa 

pemahaman dan contoh tauladan dalam berperilaku serta memberikan 

penghargaan kepada anak.  Pemberian penghargaan dapat diberikan 

melalui pujian, acungan jempol, tepuk tangan ataupun senyuman. 

Menurut Wiyani (2013: hlm. 115) terdapat tiga peranan penghargaan 

dalam membentuk karakter anak usia dini, yaitu : 1) penghargaan 

mempunyai muatan atau nilai edukatif; 2) penghargaan dapat berfungsi 

sebagai dorongan untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan norma 

yang berlaku; 3) penghargaan mempunyai fungsi untuk memperkuat 

perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Dari ketiga peranan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai edukatif yang terdapat pada 

penghargaan adalah ketaatan yang sangat terkait dengan kedisiplinan. 

Karena disiplin pada dasarnya adalah ketaatan terhadap norma yang 

berlaku, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. 

Selain penghargaan tentunya juga pemberian hukuman kepada anak. 

Pemberian hukuman bagi anak usia dini dimaksudkan supaya anak dapat 

mematuhi aturan, namun pemberian hukuman ini harus disesuaikan 
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dengan tahapan usia perkembangan anak serta jenis-jenis hukuman yang 

diberikan. Cara terbaik dalam mendisiplinkan anak ialah dengan 

memberikan penanaman nilai-nilai kedisiplinan berupa pemahaman dan 

contoh tauladan dalam berperilaku serta memberikan penguatan kepada 

anak.  Pemberian penguatan positif pada anak dapat diberikan melalui 

pelukan, belaian, pemberian hadiah, memberikan pujian, pemberian kata-

kata semangat, senyuman dan tepuk tangan. Pemberlakuan hukuman 

harus diganti dengan melakukan pemberian konsekuensi kepada anak. 

konsekuensi adalah suatu proses dimana anak menyadari akibat tidak 

berdisiplin. Sehingga yang kita lakukan dalam mendisiplinkan anak adalah 

membantu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil 

keputusan secara mandiri dalam mempertanggungjawabkan perbuatan 

yang telah dilakukannya. 

Lickona (2013, hlm. 196-198) menjelaskan bahwa dalam memberikan 

penguatan positif kepada anak guru harus melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Memberikan penjelasan bahwa penghargaan (hadiah) sebagai 

motivator tambahan hanya setelah peraturan-peraturan telah 

didiskusikan sebagai kebutuhan yang berfungsi dalam komunitas 

kelas. 

2) Menggunakan sistematis pemberian penghargaan yang tidak terlalu 

sering untuk menghindari ketergantungan anak dalam berperilaku.  

3) Membuat penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada anak, melalui 

diskusi dalam menumbuhkan rasa saling hormat-menghormati di 

dalam kelas sehingga anak mampu mengikuti peraturan dengan baik. 
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4) Menjelaskan kepada anak bahwa penghargaan tersebut adalah 

sesuatu hal yang bersifat positif sehingga anak mempunyai 

kesempatan untuk terus berperilaku baik dari waktu ke waktu. 

Kemudian Curwin dan Allen (1988: hlm.33) menjelaskan ada tiga dimensi 

disiplin yang bisa diterapkan oelh guru di sekolah, yakni: 

1) Dimensi Pencegahan (The Prevention Dimension) 

Seorang guru harus mengkondisikan lingkungan kelas di mana 

masala tentang kedisiplinan dapat dicegah. Dimensi pencegahan 

menyediakan struktur dan arahan yang cukup fleksibel untuk 

mengakomodasi perubahan harian dan jangka panjang sebagaimana 

guru dan siswa mengembangkan kebutuhan dan kesadaran baru. 

Dimensi pencegahan ini didesain seperti layaknya kurikulum yang 

terdiri atas aspek kognitif, psikomotor, dan afektif yang terpadu 

sehingga kesadaran tersebut mendahului pemahaman, yang 

mendahului tindakan, yang mendahului kesadaran. Ada tujuh 

tahapan dari dimensi pencegahan, yakni: 1). Meningkatkan kesadaran 

diri sendiri (guru); 2) Meningkatkan kesadaran siswa; 3) 

Mengekspresikan perasaan yang tulus; 4) Menjadi berpengetahuan 

dalam teori alternative; 5) Memotivasi siswa untuk belajar; 6) 

Menetapkan kontrak sosial; 7) Mengimplementasikan kontrak sosial; 

dan 8) Mengurangi tekanan. 

2) Dimensi Tindakan (The Action Dimension) 

Dalam dimensi tindakan ini terdapat dua tujuan dalam 

pengimplementasiannya. Pertama, untuk mengimplementasikan 

konsekuensi yang berhubungan dengan pelanggaran aturan dan 

kedua, dimensi tindakan ini melibatkan pemantauan keefektifan 
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kontrak sosial di kelas. Jika ada masalah disiplin yang terjadi, maka: a) 

pilihlah konsekuensi alternative terbaik; b) mengimplementasikan 

konsekuensi tersebut; c) mengumpulkan data dan d) menghindari 

perjuangan berlebih.  

3) Dimensi Keputusan (The Resolution Dimension) 

Dimensi keputusan melibatkan kegiatan yang dirancang untuk 

menyentuh siswa yang di luar control. Banyak siswa yang mengalami 

tekanan terhadap intervensi disiplin di sekolah dan di kelas. 

Menyentuh siswa0siswa ini memerlukan banyak usaha dengan 

sedikit jaminan bahwa aka nada imbalan. Secara sungguh-sungguh, 

seorang guru harus memutuskan seberapa banyak energy yang 

dikeluarkan untuk siswa di luar control ini. Cara mensetting kembali 

kontrak negosiasi dengan siswa secara individu ialah: a) temukan apa 

yang diperlukan untuk mencegah masalah lainnya; b) buat rencana 

yang menguntungkan kedua belah pihak; c) mengimplementasikan 

rencana; d) memantau rencana dan e) gunakan pendekatan kreatif 

jika diperlukan. 

Menurut Lickona (2013, hlm.112) terdapat tiga strategi guru dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter disiplin pada anak yaitu: 

1) Guru harus mampu menjadi seorang penyayang dan menghormati 

anak, memperlakukan anak dengan etika yang baik, dan membangun 

kepercayaan diri anak sehingga membuat mereka mengerti apa itu 

nilai-nilai karakter. 

2) Guru harus mampu menjadi seorang model yang baik bagi anak 

sehingga menjadi teladan dalam berperilaku disiplin baik di dalam 

maupun di luar kelas. 
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3) Guru dapat menjadi mentor yang beretika, memberikan instruksi 

moral dan membimbing melalui penjelasan, diskusi di kelas, 

bercerita, memberi motivasi personal, dan memberikan umpan balik 

yang korektif kepada anak. 

Selanjutnya menurut Rimm (2003, hlm. 54) Strategi yang tepat dalam 

menanamkan kedisiplinan pada anak usia dini, yaitu seperti berikut: 

1) Beri anak-anak pilihan sesuai dengan tahapan perkembangan 

mereka. 

2) Jadikan rasa puas yang anda rasakan sebagai munculnya sikap yang 

baik. 

3) Tunjukkan rasa kecewa ketika anak bersikap buruk. 

4) Jadikanlah lingkungan sekitar aman bagi anak-anak agar mereka 

dapat belajar disiplin yang positif. 

5) Jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit memberikan kebebasan. 

6) Terapkan rutinitas yang konsisten. 

7) Agar anak dapat memahami konsekuensi perbuatannya, berikan 

konsekuensi sesegera mungkin. 

8) Berikan pilihan yang semuanya baik bagi mereka. 

9) Bersikaplah positif dan tegas. 

Faktor guru menjadi penentu keberhasilan peletakkan dasar karakter 

yang kuat di pendidikan anak usia dini. Peletakkan dasar yang kuat hanya 

dapat dilakukan oleh pribadi yang juga memiliki konsep yang kuat untuk 

bersikap disiplin dalam dirinya. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa 

terdapat korelasi yang kuat antara kepribadian guru yang kuat dengan 

kedisiplinan anak (Kaheruniah: 2013). Kostenik, et al., (1999) menjelaskan 

bahwa proses terbentuknya disiplin diri melalui proses-proses berikut ini. 
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1) The Earliest Day- No Regulation 

Masa awal kanak-kanak, individu belum mengenal nilai baik atau 

buruk, di sebut no regulation. Masa ini, bayi atau masa awal kanak-

kanak, belum memiliki disiplin diri. Seiring kematangan dan 

pengalaman, anak mulai belajar merespon control dari luar. 

Kemampuan ini ditransfer oleh orang tua, pengasuh atau lingkungan 

terdekat anak penting pada fase ini agar yang memiliki otoritas 

terhadap anak untuk memberikan control yang tepat sebagai stimulus 

awal. 

2) Adherence (External Regulation)  

Menurut Bukatko dan Daehler (Kostelnik, 1999) Menjelaskan bahwa 

proses adherence dapat terjadi ketika anak berusaha mendapatkan 

sesuatu dengan reward atau menghindari konsekuensi buruk atas suatu 

perbuatan. Bahaya pada periode ini adalah ketika anak memiliki 

ketergantungan dengan control dari luar dirinya, situasi ini 

mengharuskan adanya monitoring secara terus menerus. Tanpa ada 

pengawasan baik fisik maupun verbal, besar kemungkinan terjadinya 

perilaku yang menyimpang karena tidak adanya pemaknaan nila baik 

dan buruk yang tertanam dalam dirinya. Sehingga penting dalam masa 

ini menanamkan pemahaman substansi nilai baik dan buruk suatu 

perbuatan. Diharapkan dengan pemahaman tersebut anak kelak dapat 

melakukan sesuatu dengan kesadaran diri dan memahami segala 

konsekuensi logis yang akan diterima serta siap dengan hal tersebut 

atau bertanggungjawab atas semua pilihan. 
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3) Identification (Shared Regulation) 

Peniruan terhadap figure yang berperan atau berpengaruh atau 

menjadi figure yang dipuja. Proses ini disebut juga sebagai proses 

identifikasi, dimana seorang anak berperilaku mengikuti model yang 

disukainya. Karena itu, pada fase ini dibutuhkan model yang tepat untuk 

anak, baik orangtua, pengasuh, atau lingkungan terdekat lainnya. 

4) Internalization (Self Regulation) 

Kohn dalam kostelnik (1999) menjelaskan bahwa internalisasi adalah 

ketika anak melakukan  sesuatu hal yang diyakini benar, bukan untuk 

mendapatkan reward atau penerimaan dari orang lain. Pada fase ini 

anak memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana 

melakukannya dengan benar. Nilai-nilai yang terinternalisasi tersebut 

menjadi sekumpulan nilai yang melekat dan memberikan berbagai 

dorongan,  motivasi yang kuat yang datang dari dalam diri. Hal inilah 

yang akan menuntuh seorang individu pada kesuksesan atau sebaliknya. 

Jika nilai yang terinternalisasi adalah nilai-nilai yang baik, kuat dan tepat 

maka hal tersebut menjadi proses kognitif yang mendukung kesuksesan 

seorang anak. 

B. Tujuan pembentukan karakter disiplin bagi anak usia dini 

Tujuan pembentukan karakter disiplin bagi anak usia dini yaitu 

membentuk anak sejak usia dini supaya mempunyai perilaku sesuai norma 

yang berlaku. Menurut Wiyani (2013, hlm. 51) tujuan dari pembentukan 

karakter disiplin bagi anak usia dini adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan dukungan bagi anak usia dini untuk melakukan 

perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. 
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2) Membantu anak usia dini dalam memahami dan menyesuaikan diri 

dengan tuntutan lingkungan. 

3) Membiasakan anak usia dini hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang 

baik dan bermanfaat baginya dan juga bagi lingkungannya. 

Perilaku disiplin siswa dalam dalam proses pembelajaran sangatlah 

penting oleh karena itu adanya sikap disiplin yang tertanam pada diri siswa 

mempunyai tujuan agar dapat mengendalikan diri untuk tertib mematuhi 

aturan yang telah disepakati bersama selain itu dengan mempunyai 

perilaku disiplin diharapkan dapat membantu anak menjadi pribadi yang 

berkarakter, kemudian anak dapat mengatasi problematika disiplin dan 

dapat mengikuti pembelajaran dengan aman, nyaman dan tenang karena 

dapat mengikuti segala peraturan yang ada. 

Oleh karena itu, peraturan disiplin dalam lingkungan sekolah termasuk 

dalam proses belajar mengajar perlu ditegakkan, supaya lingkungan yang 

terlibat didalamnya dapat melatih dan mengontrol diri untuk dapat 

mengembangkan dan mengendalikan dirinya sendiri. Pembinaan, 

penanaman, maupun bimbingan perilaku disiplin perlu dilaksanakan sejak 

dini untuk mencegah masalah-masalah disiplin yang dapat mengakibatkan 

siswa mengalami kegagalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan disiplin 

adalah membentuk prilaku seseorang ke dalam pola yang disetujui oleh 

lingkungannya. 

Disiplin memerlukan suatu proses belajar dan perlu adanya upaya dari 

guru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: a. Melatih anak untuk 

berdisiplin, b. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral 

dan etika c. Adanya kontrol guru dalam mengembangkan disiplin anak. 

menurut Rimm (2003, hlm. 47-49) tujuan disiplin pada anak adalah untuk 
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mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang 

merupakan persiapan bagi masa dewasa, saat mereka sangat bergantung 

kepada disiplin diri. Kapan dan bagaimana cara menerapkan disiplin sangat 

bervariasi, bergantung pada tahapan perkembangan dan temperamen 

maisng-masing anak. Disiplin dan kebebasan merupakan dua hal yang tak 

terpisahkan satu sama lain. Pendekatan dalam menegakkan disiplin 

terhadap anak sangat mempengaruhi kebebasan mereka dalam bersikap. 

Dalam menyusun falsafah disiplin perlu melihat rentang hidup anak 

sepenuhnya. Jika terlalu dini dengan sikap kaku anak kelak bisa menjadi 

penakut dan tak berani berekspresi, kalau bersikap negatif dan banyak 

menghukum itu akan membuat anak menjadi pemarah dan agresif. Jika 

terlalu banyak memberikan kebebasan akan mengarahkan anak menjadi 

impulsive dan terlibat pergaulan bebas pada saat remaja. Jika pada 

awalnya terlalu memberikan kebebasan dan kemudian berusaha 

memegang kendali karena merasa bahwa ia terlalu bebas, maka ini akan 

membuat anak menjadi pemberontak. 

C. Jenis-jenis Kedisiplinan Siswa 

Penerapan disiplin  tentunya berdasarkan pada sifat-sifat dari disiplin itu 

sendiri. Seseorang siswa dikatakan disiplin apabila seorang siswa 

mengetahui macam-macam kedisiplinan yang ada terutama dalam dunia 

pendidikan. Adapun macam-macamnya seperti disiplin terhadap waktu, 

disiplin terhadap tata tertib atau disiplin terhadap peraturan sekolah dan 

kelas. 

Kedisiplinan di sekolah merupakan aspek utama dan esensial kepada 

pendidikan dalam keluarga yang di emban oleh orang tua, karena mereka 

bertanggung jawab sevara kodrati dalam meletakakan dasar-dasarnya 
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pada anak, berarti, nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku 

dalam kehidupannya. Kedisiplinan siswa jelas mempengaruhi perilaku 

lainnya di lingkungan manapun baik di lingkungan rumah, lingkungan 

sekolah, da lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kedisiplinan anak 

(siswa) mencakup: (1) kedisiplinan di rumah dan lingkungan masyarakat, 

seperti ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan 

secara teratur, melakukan tugas-tugas pekerjaan rumah tangga 

(membantu orang tua), menyiapkan dan membenahi keperluan 

belajaranya, mematuhi tata tertib di rumah, dan mempunyai keperdulian 

terhadap lingkungan. (2) kedisiplinan di lingkungan sekolah dimana anak 

sedang melakukan kegiatan belajarnya. Di lingkungan sekolah kedisiplinan 

ini diwujudkan dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. Sekolah merupakan 

tempat semua orang mendapatkan pendidikan dan pengetahuan serta 

pengalaman yang berharga. Di dalam tata tertib tersebut diatur mengenai 

hak dan kewajiban siswa, larangan, dan sanksi-sanksi. Dalam tata tertib 

sekolah di sebutkan bahwa siswa mempunyai hak dan kewajiban. 

Kewajiban yang harus dilaksanakan seperti bersikap sopan dan santun, 

menghormati ibu dan bapak guru, pegawai dan petugas sekolah baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian siswa berhak untuk 

mengeluarkan pendapatnya, berhak mendapatkan fasilitas yang memadai, 

maupun berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa. 

Adapun unsur-unsur Kedisiplinan menurut Wiyani (2013, hlm.43 ) antara 

lain kebiasaan, peraturan, dan hukuman. Kebiasaan merupakan suatu 

perilaku yang dilaksanakan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. 

Begitu pula dengan perilaku disiplin. Disiplin yang dibentuk secara terus-
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menerus akan menjadikan disiplin tersebut menjadi kebiasaan. Kebiasaan 

membentuk perilaku disiplin apabila dilaksanakan secara konsisten, maka 

dimanapun anak berada akan tetap menggunakan pola kedisiplinan yang 

sama.  

Peraturan merupakan pegangan bagi setiap orang dalam suatu 

komunitas. Dalam pertauran terdapat hadiah dan hukuman. Peraturan 

memiliki dua fungsi penting, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi preventif. 

Fungsi pendidikan merupakan alat untuk memperkenalkan perilaku yang 

disetujui suatu kelompok kepada anak. Kenudian, fungsi preventif karena 

peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. 

Peraturan dianggap efektif apabila setiap pelanggar mendapat 

konsekuensi yang setimpal. Jika tidak maka peraturan akan kehilangan 

maknanya. Peraturan yang berlaku untuk membentuk kedisiplinan anak 

seyogyanya dibangun dengan menciptakan lingkungan yang konduisf 

untuk mencapai kekonsitenan dari penerapan peraturan yang melibatkan 

orangtua sebagai pemberi aturan dan anak sebagai subjek pelaksana 

peraturan. 

Selanjutnya Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang 

sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. 

Sanksi tersebut dapat berupa material dan non material. Hukuman adalah 

salah satu alat untuk menjadikan anak menaati peraturan. Sedangkan 

Imron (2013, hlm. 173) mengungkapkan ada tiga jenis disiplin, antara lain 

disiplin dibangun berdasarkan konsep otoritarian, permissive dan 

kebebasab yang bertanggungjawab. Disiplin dibangun berdasarkan 

konsep Otoritarian yaitu anak dikatakan memiliki disiplin yang tinggi 

manakala ia mau menuruti perintah orangtua atau gurunya. Orang tua dan 
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guru dapat dengan mudah memberikan perintah yang positf kepada anak. 

Dalam penerapannya, hukuman sering dipakai untuk memaksa, menekan, 

dan mendorong anak untuk mematuhi atau mentaati peraturan. Anak usia 

dini yang diperlakukan disiplin secara otoriter akan menjadi kurang 

percaya diri dalam bergaul dengan teman sebayanya karena merasa ragu-

ragu dengan apa yang dilakukannya dalam berintteraksi social. Kemudian 

jenis disiplin berdasarkan konsep permissive, anak usia dini haruslah 

diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam dan di luar rumah. Peraturan 

yang diberlakukan bersifat tidak mengikat atau longgar. Penerapan disiplin 

permissive cenderung memberikan kebebasan untuk berbuat apa saja, hal 

ini dapat mengakibatkan anak mengalami kebingungan dalam mengambil 

tindakan apabila mengalami kesulitan. Bagaimanapun juga anak tetap 

membutuhkan arahan dan bimbingan dari orangtuanya untuk mengenal 

mana yang baik dan mana yang buruk. 

Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang 

bertanggungjawab, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak 

untuk berbuat apapun, tetapi konsekuensi itu haruslah ia yang 

menanggungnya. Jenis kedisiplinan berdasarkan konsep kebebasan yang 

bertanggungjawab ini merupakan jenis kedisiplinan yang tepat diterapkan 

bagi anak usia dini. Menurut Wiyani (2013, hlm.48) kebebasan yang 

bertanggungjawab dalam penerapannya terdapat nilai-nilai demokratis, 

yaitu menekankan hak anak untuk menentukan pilihan dalam berbuat dan 

kewajiban anak untuk menerima konsekuensi dari perbuatannya. Jenis 

kedisiplinan ini disebut juga kebebasan terbimbing. Terbimbing karena 

dalam melakukan kebebasan diaksentuasikan kepada hal-hal yang 

konstruktif.  
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Kemudian menurut Soefandi (2009) Tipe disiplin yang diterapkan 

masing-masing orang tua dapat terbagi kedalam 3 bentuk, yaitu: a) Disiplin 

Otoritatif yaitu diberlakukan berdasarkan aturan tanpa alasan, biasanya 

diterapkan orang tua zaman dahulu. Seorang anak harus menerapkan 

aturan tanpa bias menolak alasannya. Tipe disiplin ini jarang memberikan 

penghargaan sebab dikhawatirkan akan memanjakan anak atau 

melemahkan motivasi, sedangkan hukuman akan ditekankan pada bentuk 

fisik, tanpa memeriksa terlebih dahulu apa kesalahan yang dilakukan. b) 

Disiplin Permisif yaitu Tipe ini kebalikan dari tipe otoritatif. Anak diizinkan 

melakukan apa saja yang disukai. Hanya sedikit aturan dan bimbingan yang 

diberikan orang tua. Bila anak melakukan apa saja yang diharapkan orang 

tua, ia akan dianggap pantas menerima rasa puas sebagai imbalan atas apa 

yang telah dilakukannya. c) Disiplin Demokratis merupakan disiplin ini 

menekankan penjelasan dan arti yang mendasari peraturan. Penghargaan, 

terutama pujian, diberikan secara murah hati bila anak melakukan hal yang 

benar atau berusaha melakukan apa yang diharapkan. Hukuman 

diterapkan bila anak sengaja melakukan kesalahan, dan sebelumnya anak 

diberi kesempatan untuk menjelaskan mengapa ia sampai berbuat 

kesalahan. Tipe disiplin ini jarang memberikan hukuman fisik. 

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Anak Usia Taman 

Kanak-kanak 

Menurut Wiyani (2013: hlm 48) berdasarkan penelitian J.M Lonan dan 

Lioew dapat diketahui bahwa setidaknya ada empat factor yang 

mempengaruhi kedisiplinan pada anak usia dini, meliputi hal-hal berikut 

yaitu: 



53 
 

1) Banyak sedikitnya anggota keluarga, dari hasil penelitian 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. 

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. Orangtua yang berpendidikan menyediakan 

pengasuhan yang lebih sehat, higienis, dan mereka tanggap terhadap 

permasalahan anak. 

3) Jumlah balita dalam 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 kemungkinan disebabkan pada keluarga yang mempunyai 

penghasilan besar umumnya kedua orangtuanya bekerja sehingga 

pengasuhannya khususnya pembentukan kedisiplinan pada anak 

biasanya sedikit terbengkalai.  

E.  Manfaat Kedisiplinan bagi Anak Usia Taman Kanak-kanak 

Menurut Brazelton (Wiyani, 2013, hlm. 50), beberapa manfaat 

kedisiplinan bagi anak usia dini yaitu sebagai berikut : 
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1) Pengendalian diri dan mengenali dorongan diri apa yang 

menggerakkan, apa yang menyakiti orang lain, serta belajar menahan 

diri bersikap seperti itu. 

2) Mengenali perasaan diri dan apa yang menyebabkannya, apa 

namanya, bagaimana mengekspresikannya, atau bagaimana 

menyimpannya bila perlu. 

3) Membayangkan perasaan orang lain, memahami apa yang 

menyebabkannya, peduli pada perasaan orang lain, dan mengetahui 

efeknya terhadap orang lain.\ 

4) Menumbuhkan rasa keadilan dan motivasi untuk berlaku adil 

5) Mendahulukan kepentingan orang lain, merasa bahagia ketika 

memberi, bahkan rela berkorban untuk orang lain. 

Berbeda dengan Brazelton, Hurlock mengemukakan bahwa kedisiplinan 

diperlukan untuk perkembangan anak karena disiplin memenuhi kebutuhan 

tertentu seperti 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) Disiplin, anak belajar menurut cara yang akan mendatangkan pujian 

yang akan ditafsirkan anak sebagai tanda kasih saying dan 

penerimaan. 

4) Disiplin yang sesuai dengan perkembangan anak berfungsi sebagai 

pendorong ego yang membuat anak mencapai apa yang diharapkan 

darinya. 
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Begitu pula menurut Hurlock (1978) bahwa ada beberapa kebutuhan 

masa kanak-kanak yang dapat diisi oleh disiplin yaitu: a) Disiplin memberi 

anak rasa aman dengan memberitahukan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan. b) dengan membantu anak menghindari perasaan bersalah dan 

rasa malu akibat perilaku yang salah – perasaan yang pasti mengakibatkan 

rasa tidak bahagia dan penyesuaian yang buruk – disiplin memungkinkan 

anak hidup menurut standar yang disetujui kelompok sosial dan dengan 

demikian memperoleh persetujuan sosial. c) Dengan disiplin, anak belajar 

bersikap menurut cara yang akan mendatangkan pujian yang akan 

ditafsirkan anak sebagai terima kasih sayang dan penerimaan. Hal ini 

esensial bagi penyesuaian yang berhasil dan kebahagiaan. d) Disiplin yang 

sesuai dengan perkembangan berfungsi sebagai motivasi pendorong ego 

yang mendorong anak mencapai apa yang diharapkan darinya. e). Disiplin 

membantu anak mengembangkan hati nurani “sesuai dari dalam” 

pembimbing dalam pengambilan keputusan dan pengendalian perilaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

  



57
 

 

 

 

 

sumber: https://www.teach.nsw.edu.au

 

 

Peran Guru dalam Mengembangkan 
Kedisiplinan Anak Usia Dini

57 

 

https://www.teach.nsw.edu.au 

Bagian 4 
Peran Guru dalam Mengembangkan 

Kedisiplinan Anak Usia Dini 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

 
Pembelajaran pada anak usia dini bertujuan untuk dapat 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan yaitu nilai agama dan 

moral, kognitif, fisik motorik, bahasa, social emosional dan seni. Begitu 

pula penguatan atau pengembangan karakter disiplin. Untuk itu  guru 

memegang peranan yang sangat penting dalam  menumbuhkembangkan 

aspek perkembangan anak. Anak usia dini memiliki karakteristik 

diantaranya pandai meniru, egosentris dan mempunyai sifat ingin tahu 

yang tinggi. Beberapa karakteristik tersebut menunjukkan bahwa anak 

usia dini membutuhkan guru/pendamping yang bukan hanya pandai 

pengajar tetapi juga mempunyai perilaku yang baik (good behavior). Salah 

satu perilaku yang baik yaitu memiliki karakter disiplin yang tinggi.   

Pada umumnya menurut Syamsuddin (Syaodih. 2014, hlm. 8.4) dalam 

dunia pendidikan, seorang pendidik memiliki peran secara umum, yaitu (1) 

Conservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma 

kedewasaan; (2) Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan; 

(3) Transmitter (penerus) system nilai kepada anak didik; (4) 

Transformation (penerjemah) system nilai melalui penjelmaan dalam 

pribadi dan perilakunya; dan (5) Organisator (penyelenggara) terciptanya 

proses pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal 

(kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara 

moral (kepada anak didik, serta Tuhan yang menciptakannya). Lebih lanjut 

Syamsuddin (Syaodih, 2014, hlm.8.7) menegaskan bahwa guru memiliki 

peran sebagai pengubah (behavioral changes) peserta didik dan perilaku 

baik perlu diawali oleh guru itu sendiri, guru atau pendidik perlu 

menunjukkan perilaku yang terpuji dan suri tauladan anak didiknya. 
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Demikian pula bagi guru/pendamping bagi anak usia dini, mereka harus 

mempunyai peran sebagai behavioral changes. 

Sedangkan menurut Syaodih (2004, hlm. 8.15) apabila dilihat dari peran 

guru sebagai guru/pendampmg bagi anak usia dini maka guru perlu 

memiliki beberapa karakteristik, yaitu; sabar, penuh kasih sayang, penuh 

perhatian, ramah, toleransi terhadap anak, empati, penuh kehangatan, 

menerima anak apa adanya, memahami perasaan anak, pemaaf terhadap 

anak, menghargai anak, memberi kebebasan pada anak, dan menciptakan 

hubungan yang akrab dengan anak. Peran guru/pendamping bagi anak 

usia dini dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan karakter 

disiplin anak tentunya harus diikuti oleh model ataupun metode 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta sesuai dengan dunia 

anak. Dunia anak adalah dunia bermain, bermain merupakan suatu 

kegiatan yang bebas dan sukarela dilakukan oleh anak-anak. Mereka tanpa 

beban melakukan berbagai jenis kegiatan main. Kemudian mulyasa (2012, 

hlm. 85) berpendapat bahwa guru/pendamping anak usia dini harus 

mampu menumbuhkan disiplin anak-anak, terutama disiplin diri (self-

discipline). Guru harus mampu membantu anak-anak mengembangkan 

pola perilakunya; meningkatkan standar perilakunya; dan melaksanakan 

aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. 

Kemudian Suyatno, Lickona dkk (Arifin, hlm. 99) mengungkapkan 

beberapa pemikiran mengenai peran guru, di antaranya ialah sebagai 

berikut; a) pendidik perlu terlibat dalam proses pembelajaran, diskusi, dan 

mengambil inisiatif sebagai upaya membangun pendidikan karakter; b) 

pendidik bertanggung jawab menjadi model yang memiliki nilai-nilai moral 

dan memanfaatkan kesempatan untuk mempengaruhi siswa-siswanya; c) 
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pendidik perlu memberikan pemahaman bahwa karakter siswa tumbuh 

melalui kerja sama dan berpatisipasi dalam mengambil keputusan; d) 

pendidik perlu melakukan refleksi atas masalah moral berupa pertanyaan-

pertanyaan rutin untuk memastikan bahwa siswa-siswanya mengalami 

perkembangan karakter; e) pendidik perlu menjelaskan atau 

mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus menerus tentang 

berbagai nilai yang baik dan yang buruk. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, maka pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik apabila guru dapat melaksanakan peran nya, 

dalam hal ini pendidik anak usia dini dan dapat menjadi suritauladan yang 

baik. Disiplin merupakan salah satu karakter dasar yang tidak hanya harus 

dimiliki oleh siswa saja, melainkan pendidik pun harus memiliki dan dapat 

memberikan contoh disiplin yang baik. Karena peran guru sangat 

berpengaruh dalam berbagai pengembangan karakter peserta didik. 

Dalam penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Demaray, et al (2007) dan 

Khaeruniah, (2003) kompetensi dan kepribadian guru bepengaruh 

terhadap hasil pembelajaran yang tampak  pada diri anak. Konsep diri guru 

memiliki porsi yang cukup besar terhadap konsep diri anak dan 

kompetemsi sosial anak. termasuk didalamnya pengembangan karakter 

peserta didik menjadi salah satu kompetensi social yang dibangun.  

Pengembangan karakter pada anak usia dini, dapat melalui berbagai 

metode, media maupun model-model pembelajaran. Project Based 

Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi kedisiplinan siswa. Pada penerapan Project Based Leaning, 

guru banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan keleluasaan 

kepada anak untuk mengembangkan ide maupun gagasannya dan guru 
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memfasilitasi kebutuhan tersebut. Menurut North Regional Educational 

Laboratory (2008, hlm. 1) guru sebagai fasilitator harus membantu anak 

membangun pengetahuannya secara optimal dengan cara: (1) 

mendengarkan anak untuk mengemukakan gagasannya dan mendorong 

mereka bertanya, (2) mendorong anak agar berpatisipasi aktif dalam 

bekerja, berdiskusi dan berkreasi, (3) menyediakan berbagai sumber 

informasi sehingga anak dapat melihat perspektif yang berbeda dan 

mempunyai banyak masukan, (4) mendorong anak untuk membandingkan 

dan membedakan idenya, (5) memasukkan aktivitas menulis sehingga 

anak dapat menuangkan gagasannya.  

Berdasarkan pengertian tersebut tentunya peran guru menggambarkan 

bahwa seluruh aktivitas atau kegiatan mulai dari kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti maupun kegiatan penutup, setiap aspek perkembangan 

dapat terstimulasi berikut pengembangan karakter disiplinnya. Untuk 

memudahkan guru dalam mengembangkan dan memperkuat karakter 

disiplin siswa, maka ada beberapa panduan yang dapat dilaksanakan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Menerapkan Peraturan Kedisiplinan 

Dalam menerapkan peraturan tentunya diharapkan ada sikap 

konsisten dari guru dan orangtua sehingga peraturan yang telah dibuat 

menjadi suatu kebiasaan. Peraturan merupakan suatu petunjuk yang 

harus dilaksanakan dalam satu komunitas untuk mencapai tujuan 

bersama. Peraturan dapat di buat dalam kegiatan yang berskala kecil 

atau besar. Menurut Hasan (2002, hlm. 76) secara bahasa, peraturan 

merupakan tatanan yang dibuat untuk mengatur seseorang atau 

kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Mengingat pentingnya 
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peraturan maka sebaiknya penerapan peraturan kedisiplinan 

dilaksanakan sejak usia dini. Beberapa manfaat dari penerapan 

peraturan yang dilaksanakan secara konsisten pada anak usia dini yaitu:  

a. Anak usia dini dapat belajar bertanggungjawab 

Peraturan untuk anak usia dini harus dibuat bersama-sama, yaitu 

antara orangtua atau guru dengan anak. Peraturan dibuat sesuai 

kesepakatan. Dengan adanya peraturan yang telah disepakati 

bersama, diharapkan anak usia dini dapat belajar bertanggung jawab. 

b. Anak usia dini memahami konsekuensi yang diterima  

Peraturan yang telah dibuat bersama-sama dan dilaksanakan 

sesuai kesepakatan, tentunya anak usia dini sudah memahami apa 

akibat yang diterima dari setiap aktivitas yang dilakukan. menurut 

Wiyani (2013, hlm. 111) konsekuensi tidak hanya berupa hukuman 

(punishment) saja, tetapi juga penghargaan (reward). Penghargan 

dapat diberikan dalam bentuk pujian atau memberikan hadiah untuk 

anak yang mendidik. 

c. Anak usia dini dapat belajar mematuhi peraturan  

Secara bertahap anak usia dini akan mengenal dan memahami 

aturan yang ditetapkan, namun sebelum penerapan aturan sebaiknya 

ada penjelasan mengapa harus ada peraturan dan keuntungan atau 

manfaat nya buat anak-anak. 

d. Peraturan dapat melatih kemampuan daya ingat bagi anak usia 

dini 

Melalui peraturan-peraturan yang dilaksanakan secara konsisten 

dan pemahaman konsekuensi yang dapat diterima oleh anak, maka 

akan menjadi suatu perilaku yang menetap pada diri anak dan 
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membentuk pola kebiasaan disiplin diri. Kedisiplinan tersebut 

akhirnya dapat melatih kemampuan daya ingat anak. Setiap kegiatan 

atau aktivitas yang dilakukan maka anak akan bertindak cerdas 

karena mengetahui akan akibatnya. 

e. Mendisiplinkan anak usia dini 

Berdasarkan peraturan yang telah dibuat beserta konsekuensi-

konsekunsinya maka secara perlahan anak mempunyai perilaku 

disiplin yang baik. Perilaku disiplin ini tentunya tidak hanya untuk saat 

itu saja , melainkan untuk masa yang akan datang. Dengan 

membiasakan diri untuk disiplin sejak usia dini diharapkan dimanapun 

anak berada maka pola kedisiplinan diri dapat menentukan 

keberhasilannya. Dalam menetapkan peraturan pada anak usia dini, 

tentunya disesuaikan dengan tahapan usia perkembangannya. 

Tahapan perkembangan anak usia 2-3 tahun dengan 4-5 tahun dan 5-

6 tahun mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga 

penanganannya pun dapat berbeda pula. Seperti pada usia 2-3 tahun 

anak belum memahami aturan-aturan dengan baik, sedangkan usia 4-

6 tahun, pada umumnya anak sudah dapat mengikuti instruksi 

sederhana dan memahami aturan yang telah ditentukan dan 

mendapatkan konsekuensinya apabila melanggar aturan tersebut 

walaupun dalam pengertian yang masih sederhana.  

Dowshen (2009, hlm. 151) berpendapat bahwa anak usia 

prasekolah dapat berperilaku baik dan mengikuti aturan-aturan 

apabila orang tua atau guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 

(1) membuat aturan-aturan sederhana dan melaksanakan semuanya; 

(2) memberikan alasan-alasan sederhana mengapa orang lain tidak 
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bisa menerima perilaku tertentu; (3) memberi anak-anak pilihan yang 

terbatas dan (4) menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Beberapa 

panduan penerapan aturan tersebut dapat dilaksanakan dengan 

baik, apabila memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk 

belajar bagaimana mematuhi aturan secara konsisten dan anak dapat 

mengendalikan diri sendiri untuk tidak melanggar aturan yang telah 

ditetapkan tersebut . Begitu pula peran guru dalam meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah pada anak usia dini yaitu 

bagaimana mereka dapat mengatur cara kerja mulai dari 

perencanaan, melaksanakan sampai pada 

mempertangunggjawabkan hasil karya mereka.  

f. Memberikan Konsekuensi dan Penghargaan yang Tepat 

Di dalam setiap peraturan kedisiplinan tentunya ada hukuman 

(punishment) bagi yang melanggarnya dan ada hadiah (reward) bagi 

anak yang berperilaku baik. Namun sebaiknya pada anak usia dini 

penekanan kata hukuman diganti dengan kata konsekuensi. Kata-

kata konsekuensi bagi anak usia dini terlihat lebih ringan 

dibandingkan kata hukuman. Konsekuensi yang diberikan tentunya 

harus sesuai dengan karakteristik anak usia dini dan tahapan usia 

perkembangan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Curwin dan 

Mendler (1988, hlm. 71) bahwa konsesuensi mudah untuk dipahami, 

mengarahkan. Berhubungan dengan peraturan, logis dan 

mengandung pelajaran. 

Berbeda pendapat pun dikemukakan oleh Brewer (2007: hlm. 

198), bahwa yang lebih tepat untuk menangani perilaku anak adalah 

bimbingan bukan hukuman, bahwa guru dapat membimbing anak-
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anak untuk dapat mengendalikan dirinya sendiri, karena tidak mudah 

bagi mereka untuk mematuhi sebuah peraturan. Sedangkan menurut 

Forehand dan Long (Dowshen, 2009, hlm. 132) Punishment 

(hukuman) dapat mengajarkan mereka untuk mematuhi aturan 

hanya karena ingin menghindari hukuman, dan bukan karena mereka 

belajar sesuatu yang benar dari tindakan mereka yang salah. 

Lebih lanjut Brewer (2007, hlm. 176) menguraikan mengenai 

disiplin dan punishment (hukuman) yaitu : 

Disiplin Punishment (hukuman) 

Anak berperilaku disiplin  ketika… 
• Mereka merasakan pengaruh 

positif dari disiplin 
• Mereka merasakant bagaimana 

tindakan mereka mempengaruhi 
orang lain 

• Perperilaku baik akan dihargai 
• Orang dewasa menetapkan 

aturan yang adil dan sederhana 
serta menegakkannya secara 
konsisten 

Anak mendapatkan hukuman 
ketika… 

• Perilaku mereka merasa takut 
• Perasaan mereka tidak 

dihormati 
• Mereka berperilaku untuk 

menghindari hukuman  
• Pemberitahuan apa yang tidak 

boleh mereka (anak) lakukan 

Anak-anak yang disiplin…. 
• Belajar untuk berbagi dan bekerja 

sama 
• Lebih mampu menangani 

kemarahan mereka sendiri 
• Lebih berdisiplin diri 
• Merasa berhasil dalam 

mengendalikan diri 

Anak-anak yang dihukum ...  
•Merasa terhina 
•Menyembunyikan kesalahan 

mereka 
•Cenderung marah dan agresif 
•Gagal mengembangkan kendali 

diri 

Source : Helping Children Learn Selft Control: A Guide to Disciplined (brochure). (Washington, DC: National 
Association for the Education of Young Children, 1998) Brewer, J.A (2007. hlm. 176) Early Childhood 

Education. 

   

Berdasarkan pendapat Brewer tersebut, maka antara disiplin dan 

hukuman merupakan dua hal yang dapat membawa dampak atau 
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perubahan terhadap perilaku anak-anak.  Penerapan aturan yang 

akan dilaksanakan apabila sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan serta tahapan usia perkembangan anak, maka 

perilaku disiplin anak akan menjadi suatu kebiasaan yang melekat 

pada dirinya. Begitu pula sebaliknya apabila tidak tepat dalam 

membimbing, mengarahkan serta menerapkan aturan maka 

kedisiplinan pada anak tidak akan maksimal. Menurut Wiyani (2013, 

hlm. 114) Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh orangtua 

dan guru agar hukukman yang diberikan kepada anak berguna, yaitu: 

1. Hukuman hanya diberikan jika anak berperilaku buruk. Ketika 

perilaku buruk itu muncul lagi, orangtua dan guru harus tetap 

konsiten untuk melaksanakan hukuman. 

2. Hukuman harus dilaksanakan segera setelah perilaku buruk 

dilakukan oleh anak. 

3. Hukuman tidak boleh dilakukan di depan anak-anak lain 

karena akan mempermalukan anak dan menjadikan anak 

tersebut marah kepada orangtua arau guru. 

4. Orangtua dan guru harus bisa menjaga perilaku yang salah, 

jangan sampai diberi hadiah. 

5. Anak tidak boleh dihukum terlalu berat atau terlalu sering 

karena anak mungkin akan melarikan diri. 

Sedangkan menurut Martin (Curwin dan Mendler, 1998, hlm.67) 

lebih pada penerapan konsekuesnsi, mengemukakan bahwa ada 

beberapa pilihan ketika berlakunya suatu konsekuensi bagi yang 

melanggar aturan yaitu: (1) surat peringatan; (2) peringatan; (3) siswa 

harus mengerjakan tugas sebelum pulang sekolah; (4) tinggal di 
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sekolah setelah menyelesaikan tugas dan (5) mengadakan 

pertemuan antara gutu, siswa dan orangtua dalam menyelesaikan 

tugas supaya dapat dikerjakan tepat waktu. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka intinya 

adalah bagaimana menerapkan peraturan beserta konsekunsinya 

dengan baik pada anak usia dini, sehingga anak dapat memahami 

aturan dan mengerti konsekuensinya. Selain konsekuensi ada juga 

penghargaan (reward) bagi anak yang dapat mengikuti aturan atau 

berperilaku baik. Penghargaan diberikan kepada anak sebagai dasar 

penguat supaya anak bertambah baik perilaku nya. Menurut 

Dowshen (2009, hlm. 131). Penghargaan (Reinforcement) terbagi 

menjadi dua yaitu object reinforcement dan Social reinforcement. 

Object reinforcement yaitu penghargaan berupa pemberian barang 

kepada anak, seperti mainan baru. Sedangkan Social reinforcement 

yang meliputi perilaku-perilaku seperti senyuman, pelukan, atau 

perhatian. Selanjutnya menurut Dowshen (2009, hlm. 135) ada empat 

macam bentuk reward,  yaitu : 

1. Verbal reward (penghargaan dengan kata-kata) yaitu bentuk 

pujian yang secara spesifik menggambarkan perilaku anak 

yang baik dengan kata-kata yang bisa digunakan untuk 

memberikan penghargaan verbal.  

2. Physical reward (penghargaan fisik) yaitu reward yang 

menunjukkan persetujuan melalui bentuk kasih sayang, 

misalnya pelukan, ciuman, atau jabatan tangan hangat. 
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3. Activity reward (Penghargaan aktivitas) yaitu bentuk reward 

yang bisa dimaknai dengan melakukan ativitas yang disukai 

anak bersama-sama. 

4. Nonsocial reward (Penghargaan nonsosial) yaitu penghargaan 

nonsosial atau benda bisa dilakukan dengan memberikan 

hadiah berupa benda yang diinginkan anak, misalnya mainan 

baru. 

Apapun bentuk penghargaan yang diberikan oleh guru terhadap 

anak seyogyanya dapat memberikan suatu penguatan atau hadiah 

untuk dirinya sendiri sehingga hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan 

berperilaku disiplin di masa depan. Salah satu kebiasaan itu muncul 

karena adanya pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan selama 

proses pembelajaran pada anak usia dini. Anak usia dini berada pada 

masa keemasan (golden age), masa dimana anak dengan mudah 

menyerap pengetahuan yang ada disekitarnya. Karena masa itulah 

anak dikenalkan memahami aturan melalui pembiasaan. Sehingga 

anak akan senantiasa mengingat dan melekat dalam waktu yang 

cukup lama.  

g.   Membina Kedisiplinan Anak Usia Dini 

Untuk memaksimalkan kedisiplinan anak, tentunya pendidik 

(guru) memerlukan cara untuk membina perilaku disiplin tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian Reisman dan Payne (Mulyasa, 2012, hlm. 

85) mengemukakan 9 (Sembilan) cara untuk membina disiplin anak 

usia dini, yaitu : 

1. Konsep diri (self-concept); strategi ini menekankan bahwa 

konsep diri masing-masing individu merupakan factor penting 
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dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkan konsep diri, guru 

disarankan bersikap empatik, menerima, hangat, dan terbuka 

sehingga peserta didik dapat mengeksplorasikan pikiran dan 

perasaannya dalam memecahkan masalah. 

2. Keterampilan berkomunikasi (communication skills); guru 

harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif agar 

mampu menerima semua perasaan, dan mendorong 

timbulnya kepatuhan peserta didik. 

3. Konsekuensi-konsekuensi logis dan alami (natural and logical 

cosequences); perilaku-perilaku yang salah terjadi karena 

peserta didik telah mengembangkan kepercayaan yang salah, 

terhadap dirinya. Hal ini mendorong munculnya perilaku-

perilaku salah. Untuk itu, guru disarankan: a) menunjukkan 

secara tepat tujuan perilaku yang salah, sehingga membantu 

peserta didik dalam mengatasi perilakunya, dan b) 

memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari perilaku yang 

salah. 

4. Klarifikasi nilai (value clarification); strategi ini dilakukan untuk 

membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaannya 

sendiri tentang nilai-nilai dan membentuk system nilainya 

sendiri. 

5. Analisis transaksional (transactional analysis); disarankan agar 

guru belajar sebagai orang dewasa, terutama apabila 

berhadapan dengan peserta didik yang menghadapi masalah. 
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6. Terapi realitas (reality therapy); sekolah harus berupaya 

mengurangi kegagalan dan meningkatkan keterlibatan. Dalam 

hal ini guru harus bersikap positif dan bertanggung jawab. 

7. Disiplin yang terintegrasi (assertive discipline); metode ini 

menekankan pengendalian penuh oleh guru untuk 

mengembangkan dan mempertahankan peraturan. Prinsip-

prinsip modifikasi perilaku yang sistematik diimplementasikan 

di kelas, termasuk pemanfaatan papan tulis untuk menuliskan 

nama-nama peserta didik yang berperilaku menyimpang. 

8. Modifikasi perilaku (behavior modification); perilaku salah 

disebabkan oleh lingkungan, sebagai tindakan remediasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pembelajaran perlu 

diciptakan lingkungan yang kondusif. 

9. Tantangan bagi disiplin (dare to discipline); guru diharapkan 

cekatan, sangat terorganisasi, dan dalam pengendalian yang 

tegas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa peserta didik 

akan menghadapi berbagai keterbatasan pada hari-hari 

pertama di sekolah, dan guru perlu membiarkan mereka 

untuk mengetahui siapa yang berada dalam posisi sebagai 

pemimpin. 

Selain Sembilan cara membina kedisiplinan tersebut, menurut 

Koening (2003, hlm. 71) menumbuhkan keyakinan positif pada anak. 

Anak-anak yang memiliki keyakinan positif mengenai dirinya akan 

berperilaku lebih baik ketimbang anak-anak yang memiliki keyakinan 

negative mengenai dirinya sendiri. Berbagai cara yang positif dalam 

menbina kedisiplinan anak usia dini dapat diterapkan oleh guru, 
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namun pada dasarnya, guru pun mempunyai karakter disiplin yang 

baik. Sehingga anak dapat mencontoh kedisiplinan yang dimiliki oleh 

guru atau menciptakan tokoh teladan yang dapat ditiru oleh anak. 

Kemudian guru lebih banyak menghargai apa yang dilakukan oleh 

anak-anak, dengan cara mendengarkan dan menyimak apa yang 

telah dilakukannya, sebelum kemudian mengambil tindakan 

(menerapakn hukuman atau konsekeunsi). Penjelasan yang 

sederhana dan mudah dipahami oleh anak mengenai aturan, maka 

akan memudahkan anak dalam melaksanakannya. 

h.    Menciptakan Lingkungan yang Kondusif 

Kedisiplinan siswa dapat berjalan dengan optimal apabila siswa 

berada dalam lingkungan yang mendukung siswa dalam 

mengembangkan perilaku disiplinnya. Lingkungan tersebut 

memberikan rasa nyaman, aman, tentram, tertib dan terutama 

lingkungan yang dapat mengeksplore seluruh kebutuhan siswa, 

sehingga dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar.  

Menurut Mulyasa (2012, hlm. 88-89) lingkungan yang kondusif 

dapat dikembangkan melalui berbagai layanan dan kegiatan yaitu: (1) 

memberikan pilihan bagi setiap anak dalam belajar dan bermain; (2) 

Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, 

dan aman bagi perkembangan potensi seluruh anak usia dini secara 

optimal; (3) menciptakan kerja sama saling menghargai di antara 

anak-anak dan juga antara anak-anak dengan guru dan tenaga 

kependidikan lainnya; (4) melibatkan anak secara optimal dalam 

setiap kegiatan, baik di kelas maupun di luar kelas; (5) memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak untuk berkreasi 
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dan berimprovisasi dalam setiap kegiatan belajar dan bermain yang 

dipilihnya, sesuai dengan bidang pengembangan yang disajikan; (6) 

mengembangkan system evaluasi belajar dan pembelajaran yang 

menekankan pada evalusi diri sendiri.  
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A. Pengertian Project Based Learning 

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di 

kelas melalui kerja proyek. Menurut Roonarine dan Johnson (2009, hlm. 

307) proyek adalah penelitian sebuah topik  yang diperluas dan mendalam 

untuk diselidiki oleh siswa. Selanjutnya menurut Thomas (Wena, 2009, 

hlm. 35) proyek memuat tugas-tugas yang kompleks berdasarkan kepada 

pertanyaan dan permasalahan (problem) yang sangat menantang dan 

menuntut siswa untuk merancang, memecahkan masalah, membuat 

keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kepada 

siswa untuk bekerja secara mandiri. Tujuannya adalah agar siswa 

mempunyai kemandirian dalam menyelesaikan tugas yang dihadapinya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moelischatoen (2004, hlm. 27) 

bahwa metode proyek merupakan strategi pengajaran yang melibatkan 

anak dalam belajar memecahkan masalah dengan melakukan kerja sama 

dengan anak lain, masing-masing melakukan bagian pekerjaannya secara 

individual atau dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Katz dan Chard (1989, hlm.2) 

mengemukakan bahwa proyek adalah studi yang mendalam tentang topik 

khusus yang dilakukan oleh satu orang anak atau lebih. Dalam referensi 

yang berbeda Katz dan Chard (1993, hlm. 209) menyatakan, proyek adalah 

studi yang luas tentang topik-topik yang biasanya dilakukan oleh 

sekelompok anak baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, dan 

kadang-kadang oleh anak secara perorangan.  
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Definisi secara lebih komperehensif tentang Project Based Learning 

menurut The George Lucas Foundation (Aziz dan Hermawan, 2013, hlm. 748) 

adalah sebagai berikut. 

1) Project-based learning is curriculum fueled and standards based. Project 

Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menghendaki adanya standar isi dalam kurikulumnya. Melalui Project 

Based Learning proses inquiry dimulai dengan memunculkan 

pertanyan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta 

didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan 

berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. Pada saaat pertanyaan 

terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai 

elemen mayor sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang 

sedang dikajinya. 

2) Project-based learning asks a question or poses a problem that each 

student can answer. Project Based Learning adalah model pembelajaran 

yang menuntut pengajar dan atau peserta didik mengembangkan 

pertanyaan penuntun (a guiding question). Mengingat bahwa masing-

masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka Project 

Based Learning memberikan kesempatan kepada para peserta didik 

untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai cara 

yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara 

kolaboratif. Hal ini memungkinkan setiap peserta didik pada akhirnya 

mampu menjawab pertanyaan penuntun. 

3) Project-based learning asks students to investigate issues and topics 

addressing real world problems while integrating subjects across the 

curriculum. Project Based Learning merupakan pendekatan 
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pembelajaran yang menuntut peserta didik membuat “jembatan” 

yang menghubungkan antar berbagai subjek materi. Melalui jalan ini, 

peserta didik dapat melihat pengetahuan secara holistic. Lebih dari itu, 

Project Based Learning merupakan investigasi mendalam tentang 

sebuah topic dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha 

peserta didik. 

4) Project-based learning is a method that fosters abstract, intellectual 

tasks to explore complex issues. Project Based Learning merupakan 

pendekatan pembelajaran yang memperhatikan pemahaman. Peserta 

didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi dan mensintesis 

informasi melalui cara yang bermakna.  

Sebelum proyek dikerjakan siswa sudah harus memiliki pengetahuan 

awal yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Pada pelaksanaan 

kerja proyek siswa secara langsung dapat menerapkan semua pengetahuan 

dan keterampilan dalam kehidupan yang sesungguhnya.  

Selanjutnya menurut Diffily dan Sassman  (McDonell: 2007, hlm.6) The 

project allows children to explore a theme or topic in depth. The following 

as the essential characteristics of project: a) student directed, b) connected 

to the real world, c) research based, d) informed by multiple resources, e) 

embedded with knowledge and skills, e) conducted over time, f) concluded 

with an end product. Berdasarkan karakteristik tersebut maka terdapat skill 

atau keahlian yang akan didapat oleh anak-anak. Keahlian atau keterampilan 

yang dimiliki anak nantinya akan menjadi pengalaman yang berharga di 

masa depan.  

Karakter yang diharapkan muncul melalui pengalaman dalam 

pengerjaan proyek menurut McDonell (2007, hlm. 9) yaitu: a) dapat 
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mendengarkan orang berbicara (listening to other speak); b) menunggu 

giliran berbicara (waiting your turn to speak); c) dapat bekerja sama dengan 

anggota kelompok (working as a team); d) dapat menolong orang yang 

sedang kesulitan (helping others who are having diffulty); e) menghargai 

keunikan masing-masing dalam memberikan kontribusi (recognizing each 

person’s unique contribution); f) mengapresiasi pekerjaan orang lain 

(appreciating the work of others); g) mengakui bahwa setiap orang 

mempunyai kelebihan dan kekurangan (recognizing that people have 

different strengths and weaknesses); h) empaty kepada sesama (empthazing 

with others); i) menunjukkan perhatian ketika orang lain menghadapi 

kesulitan (showing concern when others are upset or having difficulty); j) 

memohon izin kepada orang lain (asking permission from others); k) berbagi 

(sharing). 

Kemudian McDoneel (2007, hlm. 9) menyebutkan pula karakter yang 

muncul dari segi intelektual yaitu: 1) penasaran (curiosity); 2) keinginan 

untuk menemukan jawaban (desire to find answers); 3) ketekunan ketika 

menghadapi masalah yang menantang (perseverance when faced with a 

challenging problem); 4) kreatif (creativity); 5) inisiatif (initiative); 6) 

keinginan untuk membuat dugaan dan memeriksa dugaan tersebut (desire 

to make predictions and check predictions); 7)  keinginan mengumpulkan 

informasi (desire to synthesize information); dan 8) mempunyai keinginan 

untuk teliti (desire to be accurate).  

B. Karakteristik Project Based Learning 

Sebelum proyek dikerjakan siswa sudah harus memiliki pengetahuan 

awal yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Pada 
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pelaksanaan kerja proyek siswa secara langsung dapat menerapkan semua 

pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan yang sesungguhnya.  

Global SchoolNet (Aziz dan Hermawan, 2013, hlm. 750) melaporkan hasil 

penelitian the AutoDesk Foundation tentang karakteristik Project Based 

Learning. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Project Based 

Learning adalah pendekatan pembelajaran yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1) Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, 

2) Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta 

didik, 

3) Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas 

permasalahan atau tantangan yang diajukan, 

4) Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas 

permasalahan atau tantangan yang diajukan, 

5) Peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses 

dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan, 

6) Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang 

sudah dijalankan,  

7) Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, 

8) Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan 

perubahan.  

Lebih lanjut Kemendikbud (Abidin, 2014: hlm. 169) menjelaskan bahwa 

model pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik sebagai 

berikut. (a) peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka 

kerja, (b) adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada 

peserta didik, (c) peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi 



79 
 

atas permasalahan atau tantangan yang diajukan, (d) peserta didik secara 

kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi 

untuk memecahkan permasalahan, (e) proses evaluasi dijalankan secara 

kontinu, (f) peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas 

yang sudah dijalankan, (g) produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi 

secara kualitatif dan (h) situasi belajar sangat toleran terhadap kesalahan 

dan perubahan. 

Selanjutnua Dearden (1984) mengemukakan karakteristik utama 

pendekatan proyek adalah dilakukan melalui kegiatan pengalaman 

langsung (hand’s on experience), belajar melalui bekerja (learning by 

doing), dan bermain spontan. Selanjutnya Katz dan Chard (1989, hlm.11) 

mengemukakan karakteristik pendekatan proyek dengan 

membandingkannya dengan pengajaran sistematis. 

Perbedaan Pengajaran Sistematis dengan Pendekatan Proyek 

Pengajaran Sistematis Pengajaran Proyek 

Perolehan keterampilan Penerapan keterampilan 

Motivasi ekstrinsik Motivasi intrinsic 

Keinginan anak bekerja adalah 
untuk guru, dan hadiah adalah 
sumber motivasi 

Minat dan keterlibatan anak 
meningkatkan usaha dan motivasi 

Guru memilih kegiatan belajar dan 
menyediakan bahan ajar pada 
tingkat pengajaran yang tepat 

Anak memilih berbagai kegiatan 
yang disediakan oleh guru, dan 
mencari tingkat tantangan yang 
tepat 

Guru adalah ahli, melihat anak 
sebagai individu yang memiliki 
kelemahan 

Anak adalah ahli, guru 
mengembangkan kecakapan anak 

Guru bertanggungjawab untuk 
belajar dan prestasi yang harus 
dicapai anak 

Anak berbagi tanggungjawab 
dengan guru untuk belajar dan 
mencapai prestasi 
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Sumber: Katz & Chard (1989: 11). Engaging Children’s Mind: The Project Approach. New Jersey. 
Ablex 

Bertolak dari perbedaannya dengan pengajaran sistematis, dapat 

dijelaskan secara terperinci bahwa karakteristik pembelajaran 

menggunakan pendekatan proyek adalah sebagai berikut: 

1) Penerapaan Keterampilan 

2) Motivasi Intrinsik 

3) Minat dan keterlibatan anak meningkatkan usaha dan motivasi 

4) Anak memilih berbagai kegiatan yang disediakan oleh guru, dan 

mencari tingkat tantangan yang tepat 

5) Anak adalah ahli, guru mengembangkan kecakapan anak 

6) Anak berbagi tanggungjawab dengan guru untuk belajar dan 

mencapai prestasi 

 Berdasarkan perbedaan tersebut, maka model atau pendekatan 

pembelajaran bagi anak yaitu yang dapat memberikan kebebasan dan 

kesempatan pada anak untuk mengemukakan ide/gagasannya kemudian 

merencanakan alokasi waktu yang diperlukan, mengidentifikasi kegiatan 

sampai menghasilkan sebuah karya. Menurut Sujiono ( 2012, hlm.141) 

karakteristik mengajar berdasarkan kegiatan pembelajaran yang berpusat 

pada anak yaitu :  

1) Bahan, ruang dan waktu dapat digunakan secara bebas 

2) Peran guru, mengikuti minat dan keinginan anak. Pengalaman 

langsung. Berpusat pada anak. 

3) Kerangka kerja pengajaran, berorientasi pada kegiatan: menguji, 

menggali dan mempunyai tantangan. 

4) Motivasi, keinginan belajar intrinsic 
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5) Konsep belajar, pengalaman langsung menggunakan pengetahuan 

dalam bermain untuk memahami situasi yang nyata. 

6) Individual, berdasarkan kebutuhan anak 

7) Kebebasan sepenuhnya bagi guru untuk menggunakan intuisi, 

perasaan dan penilaian.  

9) Tujuan dan Manfaat Project Based Learning 

Kegiatan proyek merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah, 

kemampuan anak dalam memecahkan masalah tergantung kepada 

keterampilan yang dikuasainya. Tujuan Project Based Learning menurut 

Roopnarine & Johnson yang diterjemahkan oleh Narulita (2011, hlm. 309) 

yaitu.  

1) Pengetahuan  dibangun berdasarkan pengalaman langsung dan dari 

interaksi dengan sumber utama pengetahuan. 

2) Keterampilan ditentukan sebagai tindakan kecil, berlainan, dan 

relative singkat yang mudah diamati atau diduga dari perilaku. 

Misalnya, memotong, menggambar, menghitung kumpulan benda, 

mengoordinasikan kegiatan dengan teman sebaya, dan keterampilan 

gerak halus dan kasar. 

3) Pembawaan adalah kebiasaan pikiran yang relatife bertahan lama, 

atau cara khas merespons pada pengalaman di semua jenis situasi. 

Misalnya, kegigihan mengerjakan tugas, rasa ingin tahu, kemurahan 

hati, mencari tahu tentang banyak hal. 

4) Perasaan adalah keadaan emosional atau afektif, seperti rasa 

memiliki, kepercayaan diri, penghargaan diri, kemampuan dan 

ketidakmampuan, kecakapan dan ketidakcakapan, dan kecemasan. 
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Sementara itu Katz dan Chard (1989, hlm. 21) mengemukakan bahwa 

tujuan the Project Approach terdiri dari empat kategori yaitu; a) 

memperoleh pengetahuan dan keteranpilan, b) meningkatkan 

kompetensi sosial, c) mengembangkan disposisi atau karakter, dan d) 

mengembangkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman sekolah.  

 Lebih lanjut Semiawan. dkk (1985, hlm. 85) mengemukakan bahwa 

“metode proyek bertujuan untuk memantapkan pengetahuan yang 

dimiliki anak, dan memungkinkan anak memperluas wawasan 

pengetahuannya dari suatu mata pelajaran tertentu.”  Menurut 

Moeslicahtoen (2004, hlm. 146 ) bahwa “tujuan dari kegiatan proyek 

adalah untuk melatih anak memperoleh keterampilan memecahkan 

masalah yang dihadapi sehari-hari secara mandiri maupun dalam 

kelompok, keterampilan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan 

kelompok, keterampilan bekerja sama secara harmonis, bekerja secara 

tuntas.” 

Selain memiliki tujuan yang jelas, Project Based Learning juga memiliki 

manfaat seperti metode belajar yang lain. Manfaat dari Project Based 

Learning dijelaskan oleh Moeslischatoen (2004, hlm. 142) yaitu. 

1) Mengembangkan pribadi yang sehat. 

2) Memperoleh pehamanan yang utuh tentang bagaimana 

memecahkan masalah tertentu yang memerlukan kerjasasama 

dengan anak lain secara terpadu. 

3) Memperoleh pengalaman belajar dalam pengembangan sikap 

positif dalam kegiatan bekerja dengan anak lain. 

4) Mengembangkan dan membina sikap kerjasama dan interaksi 

sosial diantara anak-anak yang terlibat dalam proyek, agar mampu 
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menyelesaikan bagian pekerjaannya dalam kebersamaan secara 

efektif dan harmonis. 

5) Mengeksplorasi kemampuan, minat, serta kebutuhan anak. 

 Pendekatan proyek melibatkan perolehan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan perasaan. Hal-hal tersebut dapat menciptakan 

situasi pembelajaran yang kaya akan interaksi dan percakapan mengenai 

topic-topik yang berada di lingkungan sekitar anak. Pendekatan proyek 

juga dapat menciptakan aktivitas yang dapat berkontribusi pada pekerjaan 

dan keberlangsungan kelompok, hal tersebut tidak mengenal tingkat 

perbedaan kemampuan yang dimiliki anak. Bekerja sama dalam 

pembelajaran proyek dapat menciptakan situasi dan kegiatan yang dapat 

memperkuat keterampilan sosial. Hal tersebut dikarenakan topik-topik 

dalam pendekatan proyek sangat akrab dengan kehidupan anak sehari-hari 

sehingga anak tertarik untuk mempelajarinya, pengetahuan tentang 

budaya nyata sangat relevan untuk anak-anak. Selain itu, pendekatan 

proyek juga memberikan tantangan untuk guru dalam mengajar secara 

profesional dan meningkatkan minat dalam bekerja. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan 

manfaat yang dapat diperoleh dari Project Based Learning antara lain. 

1) Project Based Learning dapat menciptakan lingkungan yang kaya 

akan interaksi antara lingkungan anak dengan lingkungan sekitar. 

2) Project Based Learning dapat meningkatkan kemampuan anak 

dalam bercakap-cakap. 

3) Aktivitas-aktivitas dalam Project Based Learning dapat memberikan 

kontribusi pada pekerjaan kelompok tanpa membeda-bedakan 

tingkat kemampuan anak. 
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4) Pembelajaran dengan menggunakan Project Based Learning dapat 

meningkatkan keterampilan mandiri dan sosial anak melalui 

tanggungjawab terhadap penyelesaian tugas serta melalui proses 

kerjasama kelompok. 

5) Project Based Learning memberikan tantangan tersendiri pada 

guru untuk mengajar secara profesional dan  meningkatkan minat 

kerja guru.  

Sesuai dengan manfaat penggunaan model pembelajaran Project Based 

Learning tersebut, dimana anak mempunyai pengalaman yang nyata dalam 

pemecahan masalah bersama anggota kelompoknya maupun secara 

individu, maka tentunya berhubungan dengan tujuan kegiatan proyek. 

Menurut Moeslichatoen (2004, hlm. ) tujuan pendidikan bagi anak taman 

kanak-kanak adalah memberi pengalaman belajar untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir dan penalaran. Sehingga secara spesifik agar tujuan 

pengajaran tercapai kegiatan proyek perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Merupakan kegiatan yang bersumber dari pengalaman anak 

sehari-hari dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun di luar 

sekolah. 

2) Merupakan kegiatan yang sedemikian kompleks menuntut 

bermacam penanganan yang tidak mungkin dilakukan anak secara 

perseorangan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. 

3) Merupakan kegiatan yang dapat membantu mengembangkan 

kemampuan berpikir dan menalar, kemampuan bekerja sama 

dengan anak lain dan memperluas wawasan anak. 

4) Kegiatan itu cukup menantang bagi anak dalam mengembangkan 

kesehatan fisik dan kesejahteraan. 
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5) Kegiatan itu dapat memberikan kepuasan masing-masing anak.  

Dengan tercapainya tujuan pengajaran tersebut diharapakan karakter 

disiplin anak usia dini mengalami perubahan. 

C. Tahapan Project Based Learning 

Segala sesuatu yang berkaitan dengan metode-metode belajar tidak 

akan terlepas dari namanya proses, proses ini mesti dan harus 

dilaksanakan demi tercapainya tujuan belajar. Tidak terkecuali dengan PBL 

dalam proses pembelajarannya demi mendapatkan hasil yang diharapkan, 

maka perlu adanya proses yang semestinya dilalui dalam mencapai tujuan-

tujuan tersebut. Proses yang dimaksud disini dengan langkah-langkah 

serta tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Sehingga dengan langkah-

langkah tersebut ketercapaian kesempurnaan tujuan dapat terpenuhi 

dengan meminimalisasi kesalahan dan kelemahan yang mungkin terjadi. 

Langkah-langkah pembelajaran dalam Project Based Learning sebagaimana 

yang dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation (Aziz 

dan Hermawan, 2013, hlm. 751) terdiri dari. 

1) Start With The Essential Question 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan 

yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu 

aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan 

dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pengajar berusaha agar 

topic yang diangkat relevan untuk para peserta didik 

2) Design a Plan for the Project 

Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta 

didik. Dengan demikian peserta didik diharapkan akan merasa 

“memiliki” atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan 
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main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab 

pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek 

yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses 

untuk membantu penyelesaian proyek. 

3) Create a Schedule 

Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas 

dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) 

membuat time line untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat dead line 

penyelesaian proyek, (3) membawa peserta didik agar merencanakan 

cara yang baru, (4) membimbing peserta didik ketika mereka membuat 

cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta peserta 

didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara. 

4) Monitor the Student and the Progress of the Project 

Pengajar bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap 

aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring 

dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. 

Dengan kata lain pengajar berperan menjadi mentor bagi aktivitas 

peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah 

rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas. 

5) Assess the Outcome 

Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur 

ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-

masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat 

pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar 

dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 
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6) Evaluate the Experience 

Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. 

Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada 

tahap ini peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan 

pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta 

didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja 

selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu 

temuan baru (new inquiry) untuk menjawab permasalahan  yang 

diajukan pada tahap pertama pembelajaran.  

 Sedangkan menurut Moeschatoen (2004, hlm.145) ada tiga tahap 

dalam merancang kegiatan proyek bagi anak taman kanak-kanak yaitu: 

1) Rancangan persiapan yang dilakukan guru 

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam merancang 

persiapan melaksanakan kegiatan pengajaran dengan menggunakan 

metode proyek yaitu: (1) Menetapkan tujuan dan tema kegiatan 

pengajaran dengan menggunakan metode proyek; (2) menetapkan 

rancangan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan proyek; (3) 

menetapkan rancangan pengelompokkan anak untuk melaksanakan 

kegiatan proyek; (4) menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; (5) menetapkan rancangan 

penilaian kegiatan pengajaran dengan metode proyek. 

2) Rancangan pelaksanaan kegiatan proyek bagi anak usia taman 

kanak-kanak 
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Dalam melaksanakan kegiatan proyek bagi anak TK ada tiga tahap yang 

harus diakukan guru yaitu: (1) kegiatan pra-pengembangan; (2) kegiatan 

pengembangan; (3) kegiatan penutup. 

3) Rancangan penilaian kegiatan proyek bagi anak usia taman kanak-

kanak 

Dalam kegiatan belajar anak TK dengan menggunakan metode proyek, 

maka penilaian terhadap anak yaitu: (1) anak dapat memecahkan 

masalah yang dihadapi sesuai dengan bagian pekerjaan yang harus 

diselesaikan masing-masing; (2) anak menyelesaikan tanggung 

jawabnya secara tuntas; (3) anak dapat menyelesaikan bagian pekerjaan 

bersama anak lain; (4) anak menyelesaikan bagian pekerjaannya secara 

kreatif. 

 Selanjutnya menurut tim pengembang ( 2006, hlm. 29) langkah-langkah 

pembelajaran menggunakan metode proyek yaitu : 

1) Tahap Persiapan yaitu: (1) tutor menata lingkungan main sebagai 

pijakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak; (2) tutor 

menyambut kedatangan anak dan mempersilahkan untuk bermain 

bebas dulu (waktu penyesuaian); (3) semua anak mengikuti main 

pembukaan dengan bimbingan tutor; (4) tutor memberi waktu 

kepada anak untuk ke kamar kecil dan minum secara 

bergiliran/pembiasaan antri. 

2) Tahap pembukaan yaitu: (1) anak-anak masuk ke kelas dengan 

dibimbing oleh tutor; (2) tutor duduk bersama anak didik dengan 

membentuk lingkaran untuk menginformasikan kepada anak tentang 

metode proyek berkenaan dengan kerangka, aturan serta proses 

yang akan berlangsung; (3) tutor menentukan tema apa yang akan 
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dipilih sebagai proyek; (4) bersama-sama dengan anak, tutor 

merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan 

tema yang telah ditetapkan serta menetapkan sentra mana yang 

akan digunakan pada hari itu; (5) tutor memberikan penjelasan 

tentang bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan; 

(6) anak dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap 

kelompok memilih kegiatan yang akan dikerjakan; (7) anak-anak 

melaksanakan kegiatan yang telah mereka pilih sebelumnya dengan 

dibimbing oleh tutor; dan (8) tutor memberikan motivasi kepada 

anak untuk mengikuti kegiatan. 

3) Tahap inti yaitu: (1) tutor memberi waktu yang cukup kepada anak 

untuk melakukan kegiatan kelompok di sentra main yang disiapkan 

sesuai jadwal hari itu; (2) setiap kelompok mengerjakan kegiatan 

yang telah direncanakan sebelumnya; (3) setiap kelompok harus 

mendapatkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan di sentra yang 

telah mereka pilih; (4) selama anak berada di sentra, secara bergiliran 

tutor memberi pijakan pada setiap anak; (5) tutor bersama anak-anak 

membereskan peralatan dan tempat main; dan (6) tutor memberi 

waktu pada anak untuk ke kamar kecil dan minum secara bergiliran. 

4) Tahap penutup yaitu: (1) tutor duduk bersama anak didik membentuk 

lingkaran untuk memberikan pijakan pengalaman setelah 

melaksanakan proyek; (2) tutor bertanya tentang kegiatan yang 

telah dilalui anak; (3) tutor mengulas bersama anak dalam suasana 

tenang dan nyaman; (4) tutor menanyakan kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi oleh anak dalam melakukan kegiatan; (5) tutor membantu 

anak dalam memamerkan hasil karya mereka. 
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Setiap model pembelajaran tentunya mempunyai hambatan, kelebihan 

dan kekurangannya. The George Lucas Educational Foundation (Aziz dan 

Hermawan, 2013, hlm. 752) menjelaskan sebagai berikut. 

A. Hambatan Project Based Learning 

1) Pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus 

disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang komplek. 

2) Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan, karena 

menambah biaya untuk memasuki sistem baru. 

3) Banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional, dimana 

instruktur memegang peranan utama di kelas. Ini merupakan suatu 

transisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak 

menguasai teknologi. 

4) Banyaknya peralatan yang harus disediakan, sehingga kebutuhan 

listrik bertambah. Untuk itu disarankan menggunakan team teaching 

dalam proses pembelajaran, dan akan lebih menarik lagi jika suasana 

ruang belajar tidak monoton. Beberapa contoh perubahan lay out 

ruang kelas. seperti: tradisonal Class (teori), discussion group 

(pembuatan konsep dan pembagian tugas kelompok). lab tables 

(saat mengerjakan tugas mandiri), circle (presentasi). Atau membuat 

suasana belajar menyenangkan, bahkan saat diskusi dapat dilakukan 

di taman, artinya belajar tidak harus dilakukan di dalam ruang kelas. 
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B. Kelebihan Project Based Learning 

Beberapa kelebihan dari Project Based Learning antara lain sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, 

mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan 

penting, dan mereka perlu untuk dihargai. 

2) Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

3) Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil 

memecahkan problem-problem yang kompleks. 

4) Meningkatkan kolaborasi. 

5) Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan 

mempraktikan keterampilan komunikasi. 

6) Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola 

sumber. 

7) Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan 

praktik dalam mengorganisasikan proyek, dan membuat alokasi 

waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk 

menyelesaikan tugas. 

8) Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik 

secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia 

nyata. 

9) Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi 

dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian 

diimplementasikan dengan dunia nyata.  

10) Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga 

peserta didk maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. 
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C. Kelemahan Project Based Learning 

Disamping memiliki sejumlah kelebihan, pembelajaran proyek juga 

memiliki sejumlah kekurangan. Beberapa kekurangan dalam PBL antara 

lain. 

1) Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 

2) Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 

3) Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, 

dimana instruktur memegang peran utama di kelas. 

4) Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 

5) Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan 

pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 

6) Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja 

kelompok. 

7) Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok 

berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topic 

secara keseluruhan. 

Berdasarkan definisi, karakteristik dan keunggulan PBL, dapat 

disimpulkan bahwa PBL merupakan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menyalurkan, mengembangkan dan 

meningkatkan kreativitas mereka. Selain itu PBL memuat tugas yang 

kompleks berdasarkan kepada pertanyaan yang sangat menantang dan 

menuntut siswa untuk merancang, membuat keputusan, melakukan 

observasi serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara 

mandiri. 
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Setiap anak di dalam proses kehidupan selalu berinteraksi dengan 

lingkungannya untuk mendapatkan pengalaman. Pengalaman interaksi 

sosial sangat penting bagi proses perkembangan berpikir anak. Proses 

berpikir anak akan mengembangkan kreativitasnya dalam memecahkan 

setiap permasalahan yang dihadapinya termasuk bagaimana membina 

hubungan baik dengan temannya ataupun orang dewasa, bertanggung 

jawab terhadap apa yang telah dilakukannya, disiplin diri, mengatur diri 

sendiri serta dapat bekerja sama dengan orang lain. 

 Salah satu unsur yang penting dalam diri anak yang perlu 

dikembangkan adalah disiplin atau kedisiplinan. Pentingnya kedisiplinan 

dalam hal ini sudah diakui oleh orang tua, guru, masyarakat serta 

pemerintah. Pada dasarnya kedisiplinan itu bukan milik orang dewasa saja, 

tetapi anak-anak pun berhak memiliki dan mengembangkan kedisiplinan. 

anak disiplin memang cenderung lebih berprestasi dalam berbagai hal, 

misalnya di bidang akademik karena anak sudah terbiasa mengatasi 

persoalan yang dihadapinya, meskipun persoalan yang dimaksud tak selalu 

besar dan berat untuk ukuran orang dewasa.   

Kedisiplinan bagi anak merupakan hal yang sangat penting bagi 

kehidupan selanjutnya. Banyak permasalahan yang tidak bisa dihadapi oleh 

anak ketika dewasa. Seperti; datang tepat waktu atau mentaati peraturan 

yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya pola pengasuhan atau 

pembelajaran yang belum memperkuat pengembangan kemampuan anak 

untuk disiplin. Kedisiplinan anak usia dini sangat terkait dengan kemampuan 

seorang anak dalam menyelesaikan suatu masalah kedisiplinan diri. 

Pendapat ini sesuai dengan penelitian Adnani (Wiyani, 2013, hlm. 42) yang 
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menyatakan bahwa karakter disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap 

aturan yang berlaku, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat yang 

dilakukan oleh anak 0-6 tahun 

Selanjutnya menurut pedoman pendidikan karakter pada anak usia dini 

memuat beberapa indikator disiplin yaitu: a) anak dapat datang tepat 

waktu, b) anak dapat memperkirakan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan sesuatu, c) anak menggunakan benda sesuai dengan 

fungsinya, d) anak dapat mengambil dan mengembalikan benda pada 

tempatnya, e) anak dapat berusaha mentaati aturan yang telah disepakati, 

f) anak dapat tertib menunggu giliran dan g) anak menyadari akibat bila 

tidak disiplin.  

Untuk menjadikan siswa mempunyai perilaku disiplin.  maka diperlukan 

suatu cara yang dapat menumbuhkembangkan karakter disiplin. Beberapa 

cara yang biasanya dilakukan untuk mengembangkan kedisiplinan siswa 

diantaranya melalui pembiasaan, keteladanan,  komunikasi yang baik 

dengan anak, serta pengulangan dalam kehidupan sehari-hari. sehingga 

anak terbiasa untuk disiplin menyelesaikan tugasnya. Namun penerapan 

kedisiplinan pada siswa tersebut tidak cukup untuk menumbuhkembangkan 

kedisiplinan anak. Perlu adanya suatu cara atau metode yang membuat anak 

mempunyai rasa percaya diri, aman, nyaman dalam memecahkan 

permasalahan sendiri, mempunyai inisiatif yang tinggi, kreatif, inovatif serta 

mampu mengendalikan emosi untuk dapat menerima pendapat orang lain. 

Salah satu cara yang dapat membuat anak untuk dapat melakukan 

seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu Project Based Learning (PBL). 

Dimana Project Based Learning (PBL) merupakan salah satu model 

pembelajaran yang bertujuan agar anak dapat memecahkan permasalahan 
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baik secara individu maupun secara kelompok. pernyataan ini dapat di 

artikan bahwa anak dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap 

pekerjaannya secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. PBL biasanya 

dilakukan dalam suatu kelompok kecil dengan tujuan akhir menghasilkan 

sebuah hasil karya (product). Hal ini sesuai dengan pandangan Santrock 

(2011, hlm. 320) ‘In project based learning, students work on real, meaningful 

problems and create tangible products’.  

Hasil (product) yang telah dibuat oleh anak akan menunjukkan 

ketercapaian kerjasama, kedisiplinan, tanggung jawab antar anggotanya 

dan hasil pekerjaan setiap anak yang menjadi tugasnya dalam kelompok 

tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pengembangan kedisiplinan anak dalam 

pembelajaran dengan menggunakan PBL yaitu. 

1) Anak berusaha datang tepat waktu ke kegiatan main berdasarkan 

pilihannya sendiri.  

2) Anak dapat menerima pendapat yang berbeda dari temannya ketika 

mengajukan pilihan pembuatan produk yang menjadi tugas 

kelompoknya. 

3) Anak dapat mengambil keputusan sendiri. Misalnya memutuskan 

tugas yang sesuai dengan dirinya dan mampu untuk 

menyelesaikannya. 

4) Anak mempunyai inisiatif untuk mengajukan sebuah ide atau gagasan 

yang menurutnya sangat tepat untuk dilakukan pada pembuatan 

produk di kelompoknya. 

5) Anak dapat mengerjakan pekerjaan yang menjadi tugasnya tanpa 

bantuan teman di kelompoknya.  
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6) Anak dapat memperkirakan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan proyeknya secara individu maupun kelompok. 

7) Anak dapat menggunakan benda sesuai kebutuhan dan fungsinya dari 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. 

8) Anak dapat mengambil dan mengembalikan benda pada tempatnya, 

serta meletakkan benda tersebut dengan rapi tanpa bantuan teman 

maupun guru. 

9) Anak mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dengan kepercayaan 

diri yang tinggi, anak tidak merasa ragu terhadap hasil pekerjaannya. 

10) Anak dapat mengembangkan daya kreatifnya, seperti dalam 

melakukan Sesuatu atas kehendak sendiri tanpa disuruh oleh 

temannya atau menunggu temannya untuk mengerjakan pekerjaan 

yang menjadi tugasnya. 

11) Anak sabar menunggu antrian atau tertib menunggu giliran mulai dari 

datang ke sekolah sampai berakhirnya kegiatan main. 

12) Anak dapat melaksanakan konsekuensi yang telah ditentukan sesuai 

dengan kesepakatan bersama akibat melanggar disiplin. 

13) Anak dapat bertanggungjawab terhadap segala tindakannya. 

Pekerjaan yang menjadi tugas setiap anak dalam suatu kelompok akan 

berpengaruh terhadap hasil akhir karyanya. Maka setiap anak dituntut 

untuk dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya masing-masing. 

Dalam PBL terlihat anak tidak hanya dituntut untuk dapat memecahkan  

permasalahannya dalam hal kemampuan fisik saja, tetapi juga kedisiplinan 

anak dalam kemampuan mengelola sosial dan emosi, moral, mental maupun 

intelektualnya. Misalnya dalam disiplin sosial dan emosi yaitu dengan cara 
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bagaimana membiarkan anak membentuk kelompok sesuai dengan 

keinginannya. Dengan kelompok tersebut guru memberikan tugas yang 

mengajarkan anak untuk saling bekerjasama dengan berdisiplin dalam 

menyelesaikannya dan dapat menerima pendapat teman-temannya. 

Project Based Learning (PBL) memberikan peluang kepada anak untuk 

meningkatkan keterampilan yang telah dikuasai secara perorangan atau 

kelompok kecil, dan menimbulkan minat anak terhadap apa yang dilakukan 

dalam proyek, serta menumbuhkan kedisiplinan anak dalam bekerja secara 

tuntas dan bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing serta 

bertanggungjawab atas keberhasilan tujuan kelompoknya. Kegiatan yang 

menjadi tugas individu dalam suatu kelompok membutuhkan keterampilan 

dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak dalam mengerjakan 

pekerjaan yang menjadi tugasnya untuk tujuan bersama. Keterampilan dan 

kemampuan  tersebut tidak hanya dilihat dari kedisiplinan anak dalam 

lingkup kemampuan fisik saja, melainkan anak dituntut untuk berani 

mengambil resiko atau bertanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukannya. Pendapat ini diperkuat oleh Gordon (Moeschatoen, 2004, 

hlm. 138) bahwa di dalam kehidupan berkelompok, masing-masing anak 

belajar untuk dapat mengatur diri sendiri agar dapat membina 

persahabatan, berperan serta dalam kegiatan kelompok, memecahkan 

masalah yang dihadapi kelompok, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Jadi PBL merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan anak 

untuk mengembangkan disiplinnya dalam memecahkan masalah dengan 

melakukan kerja sama dengan anak lain, masing-masing melakukan 

pekerjaan individual untuk kepentingan bersama.. Hal ini diperkuat oleh 
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pendapat Mulyasa (2012,  hlm. 113) bahwa melalui kegiatan proyek dapat 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan pola 

berpikir, keterampilan, dan kemampuannya untuk memaksimalkan sejumlah 

permasalahan yang dihadapi mereka sehingga mereka memiliki peluang 

untuk terus berkreasi dan mengembangkan diri seoptimal mungkin. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Melalui PBL diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak untuk 

melakukan pekerjaan yang menjadi tugasnya dengan tepat waktu 

(dapat memperkirakan waktu) tanpa dibantu oleh temannya atau 

guru. 

2) Melalui PBL anak berani menanggung resiko ketika membuat 

keputusan dalam bentuk kemampuan memilih, baik memilih alat dan 

bahan maupun pada saat menggunakan alat dan bahan tersebut 

sehingga mengahasilkan suatu karya. 

3) Melalui PBL yang dilakukan bersama kelompok akan 

menumbuhkembangkan kedisilinan anak untuk bertanggung jawab 

bersama teman-temannya  

4) Melalui PBL diharapkan anak dapat mentaati aturan yang telah 

disepakati bersama. 

Project Based Learning (PBL) yang dikembangkan memiliki keunikan 

tersendiri pertama, PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai cara yang 

bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. 

Kedua, melalui PBL siswa belajar melakukan investigasi secara mendalam 

tentang sebuah topic yang nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan 
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usaha siswa. ketiga, PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang 

memperhatikan pemahaman. Siswa melakukan eksplorasi, penilaian, 

interpretasi dan mensintesis informasi melalui cara yang bermakna. 

Keempat PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperkirakan 

waktu yang dibutuhkan dan bertanggung jawab terhadap berlangsungnya 

kegiatan proyek dari awal sampai akhir. Kelima  guru mendapatkan 

wawasan mengenai model pembelajaran selain  dapat memfasilitasi enam 

lingkup perkembangan tetapi juga dapat memperkuat karakter disiplin 

siswa. 
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Format Bidang Pengembangan Karakter 

Kedisiplinan Peserta Didik Melalui Project 
Based Learning 
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A. TUJUAN KURIKULER, TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM, BAHAN 

PENGEMBANGAN, DAN PROGRAM BIDANG PENGEMBANGAN 

KARAKTER DISIPLIN PESERTA DIDIK USIA DINI DALAM BERMAIN 

MELALUI MODEL PROJECT BASED LEARNING 

Pengembangan karakter disiplin peserta didik anak usia dini melalui 

model project based learning tentunya selain penerapan model dalam 

bermain dan permainan juga mempunyai tujuan kurikuler, tujuan 

instruksional umum, bahan pengembangan dan program bidang 

pengembangan karakter. Bermain dan permainan merupakan dunia 

anak usia dini yang bebas untuk mengekspresikan keinginan maupun 

perilakunya. Bagi peserta didik anak usia dini dimana pun mereka berada 

bermain merupakan kebutuhan utama selain kesenangan yang mereka 

dapatkan. Berdasarkan pengamatan, pengalaman dan hasil penelitian 

para ahli (Montolulu, 2009, hlm. 1.3) dapat dikatakan bahwa bermain 

mempunyai arti berikut; pertama anak memperoleh kesempatan 

mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya, kedua anak akan 

menemukan dirinya, yaitu kekuatan dan kelemahannya, kemampuannya 

serta juga minat dan kebutuhannya, ketiga memberikan peluang bagi 

anak untuk berkembang seutuhnya, baik fisik, intelektual, bahasa dan 

perilaku (psikososial serta emosional), keempat anak terbiasa 

menggunakan seluruh aspek pancaindranya sehingga terlatih dengan 

baik dan kelima secara alamiah memotivasi anak untuk mengetahui 

sesuatu lebih mendalam lagi. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka bermain merupakan 

unsur yang paling utama bagi anak usia dini. Untuk itu maka diperlukan 

suatu pendekatan pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini 

sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak dan karakteristik 
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peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan salah satu 

diantaranya adalah project based learning. Melalui project based learning 

anak dapat memunculkan kreativitas, membuat keputusan, melatih 

empati, simpati serta kesabaran dan tanggung jawab. Selain itu 

pembelajaran menggunakan pendekatan project based learning juga 

dapat mengembangkan karakter kedisiplinan siswa. Indikator  perilaku 

disiplin siswa yang dapat diamati sesuai dengan pedoman pendidikan 

karakter pada anak usia dini yaitu anak selalu datang tepat waktu, anak 

dapat memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

sesuatu, anak dapat menggunakan benda sesuai fungsinya, anak dapat 

mengambil dan mengembalikan benda pada tempatnya, anak berusaha 

mentaati aturan yang telah disepakati, anak dapat tertib menunggu 

giliran dan anak dapat menyadari akibat bila tidak disiplin. Melalui 

beberapa indikator karakter disiplin tersebut perilaku disiplin anak 

diharapkan secara bertahap dapat meningkat dan Project Based Learning 

merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

perkembangan disiplin peserta didik anak usia dini. 

Pada pendekatan pembelajaran melalui Project Based Learning , 

terdapat tahapan-tahapan kegiatan. Melalui tahapan-tahapan project 

based learning anak secara bertahap dapat memperkuat perilaku 

disiplinnya. Ada enam (6) tahapan kegiatan dalam pendekatan Project 

Based Learning dan  penjabaran setiap tahapan Project Based Learning 

adalah sebagai berikut: 

1) Tahap pertama yaitu dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Pada 

tahap ini guru membimbing siswa untuk dapat mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan serta memberikan pendapat atau 
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komentar sesuai dengan tema/topic yang akan dilaksanakan dalam 

kegiatan bermain. Kedisiplinan siswa ditunjukkan melalui perilaku 

sabar menunggu giliran, mentaati peraturan maupun menyadari 

akibat tidak disiplin merupakan penilaian guru terhadap 

pengembangan karakter disiplinnya.   

2) Tahap kedua yaitu perencanaan aturan pengerjaan proyek. Melalui 

tahap kedua ini, guru bersama-sama siswa membuat perencanaan 

mulai dari aturan main dalam mengerjakan proyek, melakukan 

pemilihan kegiatan proyek termasuk memilih alat dan bahan yang 

sesuai dengan pengajuan pertanyaan pada tahap pertama. 

Kedisiplinan siswa ditunjukkan dengan selalu datang tepat waktu 

ketika kegiatan main akan dimulai, dapat memperkirakan waktu yang 

diperlukan dalam menyelesaikan proyeknya masing-masing, dapat 

menggunakan benda sesuai fungsinya, mengambil dan 

mengembalikan alat dan bahan pada tempatnya. Tertib menunggu 

giliran ketika mengambil alat dan bahan yang diperlukan bagi 

kelompoknya, serta menyadari akibat tidak disiplin ketika melanggar 

aturan sehingga ada konsekuensinya. Pengamatan guru pada tahap 

kedua ini akan berpengaruh terhadap konsisten nya siswa dalam 

mentaati peraturan dan dapat mempertanggung jawabkannya. 

3) Tahap ketiga yaitu membuat jadwal aktivitas. Guru membantu siswa 

membuat jadwal aktivitas seperti membuat kesepakatan berapa 

lama yang dibutuhkan dalam membuat proyek (untuk menyelesaikan 

proyek) sesuai perencanaan pada tahap kedua. Untuk usia taman 

kanak-kanak, bantuan guru sangat diperlukan terutama dalam 

memahami kemampuan anak dalam membuat jadwal aktivitas 
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proyeknya. Penilaian kedisiplinan sangat diperlukan terutama ketika 

anak memperkirakan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan 

proyeknya dan berusaha mentaati waktu yang telah direncanakan 

tersebut. 

4) Tahap keempat yaitu memonitoring perkembangan proyek siswa. 

Pada tahap keempat ini, guru melakukan pengamatan terhadap 

pelaksanaan proyeknya dan guru bertanggung jawab untuk 

melakukan pengawasan terhadap aktivitas siswa selama 

mengerjakan dan menyelesaikan proyek. Perilaku disiplin yang 

diamati yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan proyek, 

berusaha mentaati aturan yang telah disepakati serta menyadari 

akibat bila tidak disiplin.  

5) Tahap kelima yaitu penilaian hasil. Guru melakukan penilaian 

terhadap hasil karya siswa. Penilaian berkaitan dengan kesesuaian 

antara perencanaan dengan proyek yang telah dilaksanakan, 

kemudian kemajuan siswa dalam memahami tema yang disampaikan 

oleh guru dan melakukan pengerjaan proyek sampai pada hasil karya 

siswa. Selain itu penilaian terhadap pengembangan perilaku disiplin 

siswa dalam memahami aturan yang telah disepakati.  

6) Tahap keenam yaitu evaluasi pengalaman belajar siswa. Tahap 

keenam merupakan tahap terakhir dalam rangkaian kegiatan Project 

Based Learning. Pada tahap ini guru bersama-sama siswa melakukan 

refleksi terhadap kegiatan main yang telah dilaksanakan. Proses 

refleksi dilakukan dengan cara setiap siswa dapat mengungkapkan 

perasaannya dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek 

serta dapat mempresentasikan hasil karya nya di depan teman-
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temannya. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan anak dapat berani 

mengungkapkan pendapatnya, anak dapat empati dan simpati 

terhadap hasil kerja diri dan teman-temannya, kemudian anak dapat 

mewujudkan berbagai ide maupun gagasan secara bebas yang 

nantinya dibimbing oleh guru dalam mengerjakan proyek serta siswa 

dapat mengevaluasi apa kelebihan dan kekurangan selama 

mengerjakan proyek. Penilaian perilaku disiplin pada tahap keenam 

ini adalah berusaha mentaati atura bahwa setiap anak dalam 

kelompok masing-masing dapat mengemukakan perasaaan dan 

pengalamannya, kemudian tertib menunggu giliran pada saat 

mempresentasikan hasik karya maupun mengajukan pertanyaan, 

komentar maupun pendapat akan hasil karya teman serta menyadari 

akibat tidak mematuhi aturan.  

Supaya pengembangan karakter disiplin peserta didik usia dini lebih 

terstruktur penerapannya maka diperlukan tujuan kurikuler, tujuan 

instruksional umum, bahan pengembangan dan program bidang 

pengembangan karakter disiplin peserta didik dalam bermain melalui 

model Project Based Learning. Pembuatan panduan ini dimaksudkan 

supaya mempermudah bagi guru dan siswa dalam mengembangkan 

perilaku disiplin sesuai dengan tahapan usia anak usia dini. Dalam hal ini 

usia taman kanak-kanak. Dari setiap indikator karakter disiplin sesuai 

pedoman pendidikan karakter pada pendidikan anak usia dini maka 

terdapat penjelasan tujuan instuksional umum berikut 

pengembangannya secara rinci. Sehingga guru dapat melakukan 

pengamatan dengan mudah dan mengembangkan perilaku disiplin 

dengan menggunakan berbagai macam media serta pendekatan-
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pendekatan yang memfasilitasi pengembangan karakter disiplin peserta 

didik. begitu pula dengan peserta didik usia taman kanak-kanak. 

Berdasarkan enam lingkup perkembangan anak, usia taman kanak-kanak 

sudah dapat memahami, mengerti dan dapat melaksanakan perintah 

yang diberikan oleh guru.  

Pertama untuk perkembangan fisik-motorik, perkembangan fisik 

berlangsung secara teratur, tidak secara acak. Pergerakan yang 

dilakukan sudah terkendali dan terorganisir ke dalam pola yang 

beraturan. Pola-pola gerakan tersebut akan berubah-ubah ketika anak 

melakukan respon terhadap berbagai stimulasi yang berbeda. Usia 

taman kanak-kanak sudah mempunyai peningkatan perkembangan otot, 

kemudian koordinasi antara mata dan tangan yang berkembang dengan 

baik serta peningkatan anak dalam penguasaan motoric halus dan 

motoric kasar. Kedua, untuk perkembangan social, anak usia taman 

kanak-kanak sudah dapat mengemukakan gagasan, dapat berbagi dan 

mengambil giliran, sudah dapat bekerja sama, dapat mengikuti beberapa 

peraturan serta dapat menunjukkan pengertian akan perasaan orang 

lain. Ketiga, perkembangan emosi, anak mulai dapat menyatakan 

perasaan suka dan tidak suka, mulai mengembangkan pengendalian diri, 

dapat menyatakan perhatian serta dapat belajar mengenai hal-hal yang 

benar maupun hal-hal yang salah. Keempat, perkembangan kognitif yaitu 

anak dapat melakukan sampai dengan tiga perintah sekaligus, mulai 

dapat berpikir kritis, mulai menggunakan kata-kata abstrak yang 

fungsional serta anak dapat melakukan penilaian akan temannya. 

Kelima, untuk perkembangan nilai agama dan moral, anak usia taman 
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kanak-kanak sudah dapat memahami bagaimana beribadah dan 

mengenal agama yang dianutnya.  

Berikut paparan tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, bahan 

pengembangan, dan program bidang pengembangan karakter disiplin 

peserta didik usia dini dalam bermain melalui model Project Based 

Learning
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TUJUAN KURIKULER, TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM, BAHAN PENGEMBANGAN, 

DAN PROGRAM BIDANG PENGEMBANGAN KARAKTER DISIPLIN PESERTA DIDIK 

USIA DINI DALAM BERMAIN MELALUI MODEL PROJECT BASED LEARNING 

FORMAT A 

TUJUAN  
KURIKULER 

TUJUAN 
INSTRUKSIONAL UMUM 

BAHAN 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM 

TINGKA
T 

1 
TH 

A B C 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Anak mulai 
memiliki 
gambaran 
perilaku disiplin 
selalu datang 
tepat waktu 

1.1Anak mengenal  waktu 
masuk pada kegiatan 
main dengan tepat 
melalui pengamatan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.2 Anak mengetahui 

waktu perpindahan 
kegiatan main 
setelah kegiatan 
tuntas melalui 
pengamatan 

 
1.3 Anak mengenal dan 

segera bersiap ke 
kegiatan transisi 
melalui pengamatan 

1.1.1 Waktu masuk 
kegiatan main 
diantaranya 

a. Pada saat datang 
ke sekolah 

b. Pada saat 
Apersepsi 

c. Pada saat 
kegiatan inti 

d. Pada saat 
penutupan 

e. Pada saat pulang 
sekolah 

 
1.1.2 Kesepakatan 

guru dan anak 
dalam batasan 
ketuntasan 
kegiatan main 

1.1.3 Anak faham 
waktu bermain 
telah selesai dan 
bersiap siap 
ketika guru  

a. Nyanyian beres-
beres 

b. Membentuk 
barisan menuju 
ke kegiatan  
transisi 
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2. Anak mulai 
menunjukkan 
perilaku tepat 
waktu dalam 
mengerjakan 
tugas 

2.1 Anak memiliki 
keinginan 
mengerjakan tugas 
tepat waktu melalui 
pengamatan 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.2 Anak mampu 

menekuni kegiatan 
main dengan 
cekatan sampai 
tuntas melalui 
pengamatan 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
2.3 Anak mampu focus 

sampai tuntas 
mengerjakan  
kegiatan main 
melalui pengamatan 

 

2.1.1   pola pembiasaan 
disiplin tepat 
waktu 

a. Kegiatan 
kesepakatan 
kapan memulai 
kegiatan main 

b. Kegiatan main 
beragam yang 
memfasilitasi 
minat anak 

c. kesepakatan tanda 
mengakhiri 
kegiatan main 

 
 

2.2.2  Memahami 
ketuntasan 
kegiatan main 

a.Beragam  kegiatan 
main sesuai 
dengan tahapan 
usia 
perkembangan 
anak 

b.Memotivasi dan 
memberi 
dukungan anak 
menemukan cara 
menuntaskan 
kegiatan main 

 
2.2.3.Berkonsentrasi 

pada kegiatan 
main melalui 
pengamatan: 

a. Kegiatan main 
dengan beragam 
APE yang menarik 

b. Kegiatan main 
dengan beragam 
APE menantang 

c. Kegiatan main 
yang 
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menyenangkan 
bagi anak 

3. Anak mulai 
memiliki 
kemampuan 
untuk 
menggunakan 
benda sesuai 
fungsinya 

 
 
 
 
 
 
 

3.1 Anak mampu 
menggunakan benda 
di kegiatan main 
sesuai fungsi dan 
kebutuhannya 
melalui pengamatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Anak mulai memiliki 

kemampuan  
menggunakan 
peralatan kebersihan 
sesuai fungsinya 
setelah kegiatan 
main melalui 
pengamatan 

 
 

 
 
 
3.3 Anak memiliki 

kemampuan 
menggunakan bahan 
sesuai kebutuhan 
melalui pengamatan 

3.1.1 Bentuk-bentuk 
kegiatan main 
yang 
menggunakan 
berbagai macam 
benda 

 
 

a. Kegiatan main 
yang 
memfasilitasi 
anak mengenal 
benda sesuai 
fungsinya 

b. Dukungan guru 
saat anak 
menemukan 
kesulitan 
menggunakan 
benda sesuai 
fungsinya 

 
3.2.1 Pola pembiasan 

membersihkan 
dan merapihkan 
peralatan main 
selesai kegiatan 

a. Dukungan guru 
dalam 
penyediaan alat 
kebersihan 

b. Kegiatan 
Membereskan 
alat permaianan 

 
3.3.1 Pola pembiasaan 

menggunakan 
bahan sesuai 
kebutuhan  

a. Kegiatan main 
yang 
memfasilitasi 
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anak menemukan 
sendiri 
penggunaan 
bahan sesuai 
kebutuhan 

b. Kegiatan 
mengevaluasi 
hasil karya dalam 
penggunaan 
bahan sesuai 
kebutuhan  

4. Anak mulai 
memiliki 
kemampuan 
untuk 
mengambil dan 
menggunakan 
benda pada 
tempatnya 

4.1 Anak mulai memiliki 
kesediaan untuk 
menyimpan alat 
yang telah 
digunakan pada saat 
kegiatan main 
melalui pengamatan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2 Anak mulai memiliki 
kesediaan untuk 
membereskan bahan 
yang telah 
digunakan  pada 
tempatnya melalui 
pengamatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.1  Perencanaan 
kegiatan 
sederhana 
bersama-sama 

a. Membuat kotak 
penyimpan alat 
kegiatan main 

b. Memberi label 
nama APE pada 
kotak 
penyimpanan 

 
c. Menyimpan alat 

kegiatan main ke 
kotak penyimpan  

 
4.2.1 Perencanaan 

kegiatan 
sederhana 
bersama-sama 

a. membuang bahan 
yang sudah tidak 
terpakai ke 
tempat sampah 

b. membereskan sisa 
bahan kegiatan 
ke kotak 
penyimpanan 
bahan sesuai 
tempatnya 
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4.3 Anak mulai memiliki 
kesediaan untuk 
meletakkan hasil 
karya pada 
tempatnya melalui 
pengamatan 

 
 
 

4.3.1 Perencanan 
kegiatan 
sederhana 
bersama-sama 

a. Meletakkan hasil 
karya pada 
tempat yang 
disepakati 
bersama 

b. Menyimpan hasil 
karya sesuai 
karakteristik hasil 
karya saat 
disimpan 

5. Anak mulai 
mengenal sikap 
berusaha 
mentaati 
peraturan yang 
telah disepakati  

 
 
 
 
 
 

5.1 Anak mulai 
menunjukkan segera 
berpindah kegiatan 
setelah pekerjaan 
tuntas melalui 
pengamatan 

 
 

 
 
 

5.2 Anak mampu 
mengikuti aturan 
belajar yang telah 
disepakati bersama 
melalui pengamatan 

 
 

5.3 Anak mampu 
menyelesaikan tugas 
sampai tuntas 
melalui pengamatan 

 
 

5.1.1 Beragam kegiatan 
main 

a. Mengenal 
beragam 
kegiatan main 
yang disediakan 
guru 

b. Segera memilih 
kegiatan main 
berikutnya 

 
5.2.1 peraturan yang 
disepakati 
a. kegiatan bermain 

peran anak yang 
bertanggung 
jawab 

  
5.3.1 kegiatan main 

dengan 
menggunakan 
media kreatif, 
yang dapat 
dikerjakan sampai 
tuntas, baik, 
secara individual 
maupun 
berkelompok. 
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a. Membentuk 
dengan 
bermacam-
macam bahan 

b. Membuat 
beragam 
bangunan 

6. Anak mulai 
memiliki 
kemampuan 
untuk dapat 
tertib 
menunggu 
giliran  
 

6.1 Anak mulai 
menunjukkan 
kesediaan untuk 
sabar dan antri 
menunggu giliran 
melalui pengamatan 

 
 
 
 
 
 

 
6.2 Anak mulai memiliki 

kemampuan tertib 
untuk menjawab 
pertanyaan guru 
dengan lugas melalui 
pengamatan 

 
 

6.3 Anak mulai memiliki 
kemampuan tertib  
untuk mengajukan 
pertanyaan kepada 
teman melalui 
pengamatan 

6.1.1 Pola pembiasaan 
untuk sabar dan 
antri menunggu 
giliran  

a. Memilih kegiatan 
main yang bukan 
pilihannya  untuk 
menunggu 
kegiatan main 
sesuai minatnya  

b. berbaris 
menunggu giliran  

 
6.2.1 menunggu giliran 

menjawab 
pertanyaan 
sampai 
dipersilahkan 

 
 
 

6.3.1 Menunggu giliran 
mengajukan 
pertanyaan 
sampai 
dipersilahkan 

    

7. Anak mulai 
belajar 
menyadari 
akibat tidak 
disiplin 

7.1 Anak mulai 
mengenal 
konsekuensi akibat 
tidak disiplin duduk 
di susdut penenang 
sehingga mampu 
secara sederhana 
menjaga untuk tidak 
melanggar aturan 
melalui pengamatan 

7.1.1 Kesepakatan 
macam-macam 
aturan sederhana 
pada waktu 
kegiatan main 

a. menentukan 
konsekuensi jika 
bertengkar 

b. menentukan 
konsekuensi jika 
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7.2 Anak mulai 
mengenal 
konsekuensi tidak 
mendapat reward 
akibat melanggar 
aturan sehingga 
mampu secara 
sederhana mematuhi 
aturan yang 
disepakati melalui 
pengamatan 

 
 

7.3 Anak mulai mampu 
mematuhi 
konsekuensi yang 
disepakati melalui 
pengamatan  

tidak mau 
mengalah 

c. menentukan tidak 
tuntas 
menyelesaikan 
tugas 

 
 
7.2.1 Menganalisa 
reward yang di dapat   
a. menghitung hasil 

reward yang di 
dapat 

b.membandingkan 
perbedaan hasil 
reward  

c. menemukan 
penyebab hasil 
reward 

 
 

7.3.1 Cerita-cerita yang 
membuat anak 
dapat memahami 
konsekuensi 
aturan main 

a. cerita 
konsekuensi 
berbohong 

b. cerita 
konsekuensi 
bertengkar 
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B.  BAHAN PENGEMBANGAN, METODE/TEKNIK, SARANA DAN SUMBER 

BAHAN DAN PENILAIAN 

Pada format bagian B terdapat rangkaian penjelasan dari format A yaitu 

tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, bahan pengembangan, dan 

program bidang pengembangan karakter disiplin peserta didik usia dini 

dalam bermain melalui model Project Based Learning. Dalam format B bahan 

pengembangan dilaksanakan melalui metode/teknik yang dapat digunakan 

oleh guru. Metode merupakan cara menyampaikan pesan kepada peserta 

didik sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak dan karaktersitik 

anak. menurut Moeslichatoen (2004, hal. 7) metode merupakan bagian dari 

strategi kegiatan. Metode dipilih berdasarkan strategi kegiatan yang sudah 

dipilih dan ditetapkan. Metode merupakan cara, dalam bekerjanya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan kegiatan. Berbagai metode dapat 

digunakan oleh guru untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Metode pembelajaran yang dilaksanakan tentunya berkaitan erat 

dengan dunia anak yaitu bermain.  

Moentolulu (2009, hal. 10.2) mengungkapkan ada beberapa metode 

dan teknik bermain yang sesuai dan dapat digunakan pada program 

pembelajaran kegiatan belajar di taman kanak-kanak, antara lain sebagai 

berikut: metode bercerita, metode bermain peran, metode demonstrasi, 

metode bernyanyi, metode pemberian tugas, metode karyawisata, metode 

bercakap-cakap serta metode bermain. Dalam setiap metode pembelajaran 

mempunyai kelebihan dan kekurangannya, namun hal itu dapat menjadi 

pertimbangan bagi guru dalam menentukan metode pembelajaran yang 

tepat bagi anak usia dini. Apabila metode/teknik sudah ditentukan maka 
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langkah  selanjutnya adalah menentukan sarana dan sumber bahan. Sarana 

dan sumber bahan dipilih sesuai dengan kegiatan main yang akan 

dilaksanakan. Oleh karena itu kreativitas guru dalam menyediakan sarana 

dan sumber bahan akan menentukan kebermaknaan proses pembelajaran 

sehingga dampaknya adalah anak merasa nyaman, aman, senang maupun 

tertarik terhadap pembelajaran. Kemudian penilaian dilaksanakan oleh guru 

terhadap perilaku anak selama proses pembelajaran mulai dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Penilaian  dapat 

berupa penilaian melalui pengamatan (observasi), checklist ataupun catatan 

anekdot.  

Berikut paparan format B yaitu Program, bahan pengembangan, 

metode/teknik, sarana dan sumber bahan, dan penilaian terutama untuk 

perilaku disiplin anak usia taman kanak-kanak. 
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PROGRAM, BAHAN PENGEMBANGAN, METODE/TEKNIK, SARANA DAN SUMBER 
BAHAN, DAN PENILAIAN 
FORMAT B 

PROGRAM 

BAHAN 
PENGEMBANGAN 

METODE/ 
TEKNIK 

SARANA 
DAN 

SUMBER 
BAHAN 

PENILAIAN 
T
K
T 

C
A 
W
U 

JM
L 

PE
RT 

N
O. 
U
R
U
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 1 12 x 
5 

1 7.3.2 waktu masuk 
kegiatan main 
diantaranya 

a. Pada saat 
datang ke 
sekolah 

b. Pada saat 
Apersepsi 

c. Pada saat 
kegiatan inti 

d. Pada saat 
penutupan 

e. Pada saat 
pulang  

 
 
 
 
 
 
 

7.3.3 Kesepakatan 
guru dan anak 
dalam batasan 
ketuntasan 
kegiatan main 

 
 
 

Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 

 Jadwal 
kegiatan 
main 
- Contoh 

hasil karya 
- Melipat 

segi empat 
- Menanam 

biji 
- APE 

kegiatan 
mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jadwal 

kegiatan 
transisi 
- Aturan 

berbaris 
 

Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin 
tepat 
waktu  
anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin 
dalam  
batasan 
ketuntasan 
 



121 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.4 Anak faham 
akan berpindah 
pada ke 
kegiatan transisi 
dan bersiap siap 
ketika guru 

a. Nyanyian beres-
beres 

b. Membentuk 
barisan menuju 
ke kegiatan 
transisi 

 

perkembang
an anak dan 
lingkungan 
 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Pemberia

n tugas 
 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
berpindah 
ke kegiatan 
transisi 
 

A 1 12x
5 

2 2.1.1   Pola 
pembiasaan 
disiplin tepat 
waktu 

a. Kegiatan 
kesepakatan 
kapan memulai 
kegiatan main 

 

Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang

- Jadwal 
kegiatan 
main 
- Gambar-

gambar 
- APE 

kegiatan 
main 

 

Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
tepat 
waktu 
dalam 
mengerjaka
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b. Kegiatan main 
yang beragam 
yang 
memfasilitasi 
minat anak 

c. kesepakatan 
tanda 
mengakhiri 
kegiatan main 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.2  Memahami 
ketuntasan 
kegiatan main 
   a. Beragam  

kegiatan main 
sesuai dengan 
tahapan usia 
perkembangan 
anak  

 
  b. Memotivasi dan 

memberi 
dukungan anak 
menemukan 
cara 
menuntaskan 
kegiatan main 

      
 
 
 
 
 

2.2.3 Berkonsentrasi 
pada kegiatan 
main melalui 
pengamatan: 

 

an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Demonstra

si 
- Pemberian 

contoh 
- Latihan 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Pemberia

n Contoh 
- Latihan 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- APE 

kegiatan 
main 

 Cerita dari 
buku-buku, 
benda-
benda 
langsung/ti
ruan 

 Gambar-
gambar 
- TV 
- Film 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- APE 

kegiatan 
main 
- Cerita dari 

buku-buku, 

n tugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak 
cekatan 
dalam 
mengerjaka
n tugas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
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a. Kegiatan main 
dengan 
beragam APE 
yang menarik  

b. Kegiatan main 
dengan 
beragam APE 
yang 
menantang 

c. Kegiatan main 
yang 
menyenangkan 
bagi anak 

 
 
 

k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Pemberian 

Contoh 
- Latihan 

benda-
benda 
langsung/ti
ruan 
- Gambar-

gambar 
- TV 
- Film 

 

anak focus 
ke kegiatan 
main 
 

A 1 12 x 
5 

3 3.1.1 Bentuk-bentuk 
kegiatan main 
yang 
menggunakan 
berbagai 
macam benda 

a. Kegiatan main 
yang 
memfasilitasi 
anak mengenal 
benda sesuai 
fungsinya 

b. Dukungan guru 
saat anak 
menemukan 
kesulitan 
menggunakan 
benda sesuai 
fungsinya 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Pemberia

n Tugas 
- Latihan 
 
 
 

- APE 
kegiatan 
main 

 Cerita dari 
buku-buku, 
benda-
benda 
langsung/ti
ruan 

 Gambar-
gambar 

 TV 
 Film 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak 
menggunak
an kegiatan 
main sesuai 
fungsinya 
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3.2.1 Pola pembiasan 
membersihkan 
dan merapihkan 
peralatan main 
selesai kegiatan 

a. Dukungan guru 
dalam 
penyediaan alat 
kebersihan 

b. Kegiatan 
Membereskan 
alat  
permaianan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Pola 
pembiasaan 
menggunakan 
bahan sesuai 
kebutuhan  

a. Kegiatan main 
yang 
memfasilitasi 
anak 
menemukan 
sendiri 
penggunaan 
bahan sesuai 
kebutuhan 

b. Kegiatan 
mengevaluasi 
hasil karya 
dalam 

Guru memilih  
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Pemberia

n Tugas 
- Latihan 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 

- Alat-alat 
kebersihan 
diri 
- Gambar-

gambar 
- Alat peraga 

langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- APE 

Kegiatan 
main 
- Gambar-

gambar 
- Alat peraga 

langsung 
- Buku-buku 

cerita 

Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak 
memberesk
an alat dan 
bahan 
kegiatan 
main pada 
tempatnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak 
menggunak
an bahan 
sesuai 
fungsinya 
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penggunaan 
bahan sesuai 
kebutuhan  

- Memberi 
contoh 
- Pemberian 

Tugas 
- Latihan 

A 1 12 x 
5 

4 4.1.1  Perencanaan 
kegiatan 
sederhana 
bersama-sama 

a. Membuat kotak 
penyimpan alat 
kegiatan main 

b. Memberi label 
nama APE pada 
kotak 
penyimpanan 

c. Menyimpan alat 
kegiatan main 
ke kotak 
penyimpan  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.1 Perencanaan 

kegiatan 
sederhana 
bersama-sama 

a. membuang 
bahan yang 
sudah tidak 
terpakai ke 
tempat sampah 

b. membereskan 
sisa bahan 
kegiatan ke 
kotak 
penyimpanan 
bahan sesuai 

Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Latihan 
 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

- Gambar-
gambar 
- APE 

kegiatan 
main 
- Alat peraga 

langsung 
- Kardus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Gambar-

gambar 
- Cerita-

cerita dari 
buku-buku 
- Tempat 

sampah 
- Alat-alat 

kebersihan 
- Kotak 

penyimpan
an bahan 
- Alat peraga 

langsung 
 

Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak dapat 
menyimpan 
alat dan 
bahan 
kegiatan 
main pada 
tempatnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak dapat 
memberesk
an alat dan 
bahan 
kegiatan 
main pada 
tempatnya 
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tempatnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 Perencanan 
kegiatan 
sederhana 
bersama-sama 
 

a. Meletakkan 
hasil karya pada 
tempat yang 
disepakati 
bersama 

b. Menyimpan 
hasil karya 
sesuai 
karakteristik 
hasil karya saat 
disimpan 

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Pemberia

n Tugas 
- Latihan 
 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Pemberia

n Tugas 
- Latihan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gambar-

gambar 
- Alat peraga 

langsung 
- Buku cerita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak dapat 
meletakkan 
hasil karya 
kegiatan 
main pada 
tempat 
yang telah 
disediakan 

A 1 12 x 
5 

5 5.1.1 Beragam 
kegiatan main 

a. Mengenal 
beragam 
kegiatan main 
yang disediakan 
guru 

 
 

Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode 
berikut 
sesuai 
dengan 
perkembang

- Jadwal 
kegiatan 
main 
- APE 

kegiatan 
main 
- Gambar-

gambar 
- Buku cerita 

Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak 
berpindah 
kegiatan 
main 
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b. Segera memilih 
kegiatan main 
berikutnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 peraturan yang 
disepakati 

a. kegiatan 
bermain peran 
anak yang 
bertanggung 
jawab 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Pemberia

n Tugas 
- Latihan 
 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Latihan 
 
 
 
 
 
 

- Alat peraga 
langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Jadwal 

kegiatan 
main 
- Peraturan 

dalam 
kegiatan 
main/berm
ain 
bersama 
- Alat peraga 

langsung 
- Cerita-

cerita 
tentang 
tata tertib 
dan 
kepatuhan 
- Gambar-

gambar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kegiatan 
main  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak dapat 
mengikuti 
aturan 
main yang 
telah 
disepakati 
bersama 
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5.3.1 kegiatan main 
dengan 
menggunakan 
media kreatif, 
yang dapat 
dikerjakan 
sampai tuntas, 
baik, secara 
individual 
maupun 
berkelompok. 

a. Membentuk 
dengan 
bermacam-
macam bahan 

b. Membuat 
beragam 
bangunan 

 
 

Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Pemberia

n Tugas 
- Latihan 

- APE 
kegiatan 
main 
- Alat peraga 

langsung 
- Balok-

balok 
- Gambar-

gambar 

Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak dapat 
menyelesai
kan tugas 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 12 x 
5 

6 6.1.1 Pola 
pembiasaan 
untuk sabar dan 
antri menunggu 
giliran  

a. Memilih 
kegiatan main 
yang bukan 
pilihannya  
untuk 
menunggu 
kegiatan main 
sesuai minatnya  
b. berbaris 
menunggu 
giliran  

 
 
 
 

Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

- Peraturan 
tata tertib 
kegiatan 
main 
- APE 

kegiatan 
main 
- Alat peraga 

langsung 
- Gambar-

gambar 
- Buku cerita  
- Film 

 
 
 
 
 
 
 

Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak sabar 
dan antri 
menunggu 
giliran 
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6.2.1 menunggu 

giliran 
menjawab 
pertanyaan 
sampai 
dipersilahkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.1 Menunggu 
giliran 
mengajukan 
pertanyaan 
sampai 
dipersilahkan 

contoh 
- Latihan 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Latihan 
 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Peragaan 

 
 
 
- Peraturan 

tata tertib 
kegiatan 
main 
- Buku cerita 
- Gambar-

gambar 
- Alat peraga 

langsung 
- Film 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Peraturan 

tata tertib 
kegiatan 
main 
- Buku cerita 
- Gambar-

gambar 
- Alat peraga 

langsung 
- Film 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak dapat 
menjawab 
pertanyaan 
dengan 
lancar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak dapat 
mengajuka
n 
pertanyaan  
dengan 
berani 
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- Praktek 
langsung 

- Memberi 
contoh 

- Latihan 

 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 12 x 
5 

7 7.1.1 Kesepakatan 
macam-macam 
aturan 
sederhana pada 
waktu kegiatan 
main 

a. menentukan 
konsekuensi jika 
bertengkar 

b. menentukan 
konsekuensi jika 
tidak mau 
mengalah 

c. menentukan 
tidak tuntas 
menyelesaikan 
tugas 

 
 
 
 
 
7.2.1 Menganalisa 
reward yang di 
dapat   
a. menghitung hasil 

reward yang di 
dapat 

b. membandingkan 
perbedaan hasil 
reward  

c. menemukan 
penyebab hasil 
reward 

 
 
 
 
 

Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Latihan 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Praktek 

- Peraturan 
tata 
tertib 
kegiatan 
main 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Peraturan 

tata tertib 
kegiatan 
main 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak 
mengetahu
i 
konsekuens
i duduk di 
sudut 
penenang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak 
mengetahu
i 
konsekuens
i tidak 
mendapat 
reward 
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7.3.1Cerita-cerita 
yang membuat 
anak dapat 
memahami 
konsekuensi 
aturan main 

a. cerita 
konsekuensi 
berbohong 

 
b. cerita 

konsekuensi 
bertengkar 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Latihan 
 
Guru memilih 
salah satu 
atau 
beberapa 
metode/tekni
k berikut ini, 
sesuai 
dengan  
 
perkembang
an anak dan 
lingkungan: 
- Berbicara 
- Tanya 

jawab 
- Bercakap-

cakap 
- Praktek 

langsung 
- Memberi 

contoh 
- Latihan 
 

 
 
 
 
 
- Peraturan 

tata 
tertib 
kegiatan 
main 

- Buku 
cerita 

- Gambar-
gambar 

- Film 
 
 

 
 
 
 
 
Pengamata
n terhadap 
perilaku 
disiplin  
pada saat 
anak 
mematuhi 
konsekuens
i yang 
disepakati 
bersama 
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