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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang tua pasti menghendaki agar buah hatinya tumbuh  

menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, disiplin, beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT, kelak agar anaknya menjadi anak yang sholih 

dan sholihah. Harapan untuk menjadikan mereka yang terbaik, yang dapat 

menunjang kehidupan mereka dimasa depan. Salah satu cara  untuk 

mewujudkan harapan setiap orang tua yaitu harus mempunyai sikap dan 

kemampuan yang baik. Ketepatan, kecepatan, dan kedisiplinan merupakan 

hal pokok yang harus dimiliki oleh semua manusia untuk menjadi yang 

berkualitas
1
.  

Kedisiplinan dalam segala hal, menjadi salah satu penentu 

keberhasilan orang tua untuk menjadikan buah hatinya menjadi yang terbaik. 

Untuk membentuk manusia yang disiplin membutuhkan waktu dan proses. 

Harus ada penerapan sejak dini agar seseorang terbiasa melakukan hal-hal 

secara teratur dan terjadwal. Oleh karena itu menerapkan kedisiplinan melalui 

pola asuh yang baik sejak dini pada anak sangat penting untuk dilakukan, 

karena pada masa anak-anak pembentukan kedisiplinan masih mudah untuk 

diterapkan
2
. 
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Guna mewujudkan harapan orang tua maka perlu diketahui masa usia 

dini (0-6 tahun) dimana usia tersebut merupakan masa keemasan (golden age) 

dalam perkembangan manusia. Apabila diperhatikan perkembangan 

kecerdasannya, maka fase ini anak mengalami  perkembangan kecerdasan 

yang pesat. Orang tua harus mengerti dan memahami saat usia intelegensi 

putra-putrinya mengalami perkembanagan. Usia 0 s/d 5 tahun perkembangan 

intelengensi anak sudah nampak sekitar 50%, dan usia sebelum 8 tahun 

perkembangan taraf intelegensi anak semakin menonjol sekitar 80% dan 

hanya 20% yang menunjukkan perkembangan taraf intelegensi remaja
3
. 

Dengan demikian masa usia dini (0-6 tahun) merupakan masa yang 

sangat baik untuk menjadi pembelajar yang hebat dan merupakan periode 

kritis, dikatakan kritis karena usia tersebut merupakan suatu masa atau 

tahapan umur yang menentukan kualitas manusia pada usia selanjutnya
4
. 

Mengingat pengembangan kemampuan SDM yang unggul dimulai sejak anak 

dalam kandungan, maka seyogyanya seluruh orang tua, calon orang tua, guru 

dan masyarakat yang melaksanakan pendidikan anak usia dini patut 

mendapatkan pengayaan tentang pendidikan anak usia dini, di mana peran 

stimulasi lingkungan yang kondusif dan dilakukan dengan cara bermain yang 

menyenangkan akan dapat mengembangkan pertumbuhan otak dan seluruh 

potensi anak 

Masa usia dini merupakan masa peka bagi anak, sehingga merupakan 

masa yang baik untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan 
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kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, 

kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama, sehingga sangat dibutuhkan 

untuk perkembangan pada tahap berikutnya.Usia dini merupakan masa emas 

perkembangan, pada masa itu terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan 

anak yang tidak terjadi pada periode berikutnya. Untuk melejitkan potensi 

perkembangan tersebut, setiap anak membutuhkan asupan gizi seimbang, 

perlindungan kesehatan, asuhan penuh kasih sayang dan rangsangan 

pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan 

masing- masing anak. Pemberian rangsangan pendidikan dapat dilakukan 

sejak lahir, bahkan sejak anak masih dalam kandungan. 
5
 

Rangsangan pendidikan ini hendaknya dilakukan secara bertahap, 

berulang, konsisten, dan tuntas, sehingga memiliki daya ubah (manfaat) bagi 

anak. Karena pada masa ini  dimana perkembangan otak anak bekerja secara 

optimal dalam menerima segala informasi. Sehingga jika pada usia tersebut 

anak dididik dengan baik maka akan terbentuk kepribadian anak yang baik 

pula.
6
 Pemberian rangsangan dimaksudkan dengan memberikan stimuls 

terhadap anak usia dini untuk bertingkah laku sesuai umumnya. Tentunya, 

tingkah laku yang dimaksud dalam pengawasan orang tua atau guru yaitu 

tingkah laku yang positif. Pendidik memberikan stimuls dan motivasi supaya 
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anak usia dini mau berperan aktif dalam setiap kegiatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan dan mengasah neuron otak anak.
7
 

Peran orang tua dalam mengasuh anak merupakan suatu cara yang 

dilakukan dalam mendidik dan menjaga anak secara terus menerus dari waktu 

ke waktu, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak. 

Dalam mengasuh anak, orang tua harus memiliki pengetahuan tentang 

bagaimana cara membina kedisiplinan anak usia dini  agar mereka tidak salah 

asuh. Selain itu orang tua juga harus mengetahui seutuhnya karakteristik yang 

dimiliki oleh anak. Berikut ini ada beberapa karakteristik umum yang dimiliki 

oleh anak usia dini, yaitu: 

a. Unik. Tentunya, karakter yang dimiliki oleh anak berbeda-beda dan 

mempunyai ciri khas masing-masing yang meliputi bawaan, minat, 

kapabilitas, dan latar belakang. 

b. Egosentris. Anak itu memiliki keegoan yang sangat tinggi. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan sikap anak yang cenderung memahami dan 

memperhatikan suatu hal hanya dari sudut pandang kepentingan sendiri 

saja. 

c. Aktif dan energik. Anak usia dini lazimnya senang sekali melakukan 

berbagai aktifitas. Si kecil seolah-olah tidak pernah lelah, tidak pernah 

merasa bosan, dan tidak pernah berhenti beraktifitas kecuali saat ia tidur. 

d. Rasa ingin tahu yang kuat. Anak umumnya selalu memiliki rasa inging 

tahu yang tinggi dan antusias terhadap banyak hal terutama terhadap hal-

hal yang baru. Pada saat anak sedang ingin mengetahui tentang suatu hal, 

dia akan selalu menanyakan hal tersebut dan selalu mengaitkan 

pembicaraannya dengan hal tersebut. 

e. Eksploratif dan berjiwa petualang. Dengan diiringi rasa ingin tahu yang 

kuat, anak lazimnya senang sekali menjelajah, bermain kesana kemari, 

membongkar pasang mainan yang baru dibelinya, mencoret-coret 

dinding, dan sebagainya. 

f. Spontan. Perilaku dan sikap yang dicerminkan anak itu pada umumnya 

adalah sikap asli mereka tanpa di rekayasa. Sehingga, sering kita jumpai 

anak-anak berbicara ceplas-ceplos dan merefleksikan apapun yang ada 

dalam hati dan pikiran mereka. 
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g. Senang dan kaya dengan fantasi. Si kecil biasanya suka terhadap hal-hal 

yang imajinatif seperti contohnya cerita dongeng. Mereka tidak hanya 

senang mendengarkan orang lain bercerita, tetapi mereka juga senang 

bercerita kepada orang lain. 

h. Mudah frustasi. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya 

atau membuat dia merasa tidak puas, maka dia akan kecewa dan 

meluapkannya dengan menangis atau marah-marah. 

i. Kurang pertimbangan. Dalam melakukan suatu hal, anak tidak akan 

mempertimbangkan apakah sesuatu itu berbahaya atau tidak bagi dirinya 

maupun bagi orang lain. Misalnya saat bermain dengan benda-benda 

tajam, mereka cenderung tidak mau mendengarkan perataan orangtuanya 

kalau benda yang dimainkannya itu berbahaya. 

j. Daya perhatian yang pendek. Anak umumnya tidak akan mampu duduk 

berlama-lama untuk memperhatikan sesuatu apalagi yang bersifat 

membosankan. Tapi sebaliknya, anak akan senang memperhatikan hal-

hal yang menarik dan menyenangkan. 

k. Semangat belajar yang tinggi. Pada saat mereka mempelajari suatu hal, 

mereka akan bergairah untuk terus menekuninya dan mereka senang pula 

melakukan berbagai aktifitas yang membuat perubahan baru dalam 

dirinya. Misalkan, mereka jadi bisa mewarnai dan bernyanyi. Maka 

mereka akan melakukan hal tersebut berulang-ulang karena merasakan 

ada perubahan dalam dirinya dari tidak bisa menjadi bisa. 

l. Semakin menunjukkan minat terhadap teman. Anak-anak yang sudah 

mulai bersosialisasi dengan teman sebayanya cenderung mulai memiliki 

kemampuan untuk bekerja sama dan berhubungan dengan teman-

temannya. Misalnya dengan meminjamkan mainan atau membagi 

makanan yang ia punya.
8
 

 

Anak- anak pada masa perkembangannya mempunyai kehidupan yang 

dinamis, maka pendidikan yang diberikan kepada mereka haruslah sesuai 

dengan keadaan kejiwaan anak, jangan sampai orang tua memaksakan 

kehendaknya sedangkan anak belum mampu menerima aturan atau amanah 

yang diberikan oleh orang tua nya. Oleh karena itu kerjasama antara guru dan 

orang tua dalam mendidik anak terutama dalam membina nilai-nilai 

kedisiplinan pada anak sejak dini sangat diperlukan. Guru dan orang tua 

sangat berperan dalam menerapkan kedisiplinan pada anak-anaknya. Guru 
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juga memiliki tugas untuk mempersiapkan terbentuknya individu-individu 

yang cerdas dan berakhlaq mulia yang siap untuk menghadapi kehidupan 

dimasa yang akan datang, semakin besar dorongan yang diberikan oleh 

seoarang guru maka semakin besar pula keberhasilan untuk menanamkan 

kedisiplinan akan terwujud. 

Kedisiplinan merupakan hal yang penting yang harus ditanamkan pada 

anak. Disiplin merupakan suatu ketaatan dan kepatuhan terhadap sesuatu 

yang telah disepakati. Kedisiplinan dapat dilatih sejak dini melalui pola asuh 

yang dilakukan oleh keluarga yang dalam hal ini orang tua lebih berperan 

besar. Melalui pola asuh yang baik, anak akan diarahkan orang tua bagaimana 

membiasakan diri melakukan hal-hal secara teratur dan terjadwal. Dalam 

penerapan kedisiplinan tersebut, juga terkandung nilai tanggungjawab yang 

tumbuh pada diri anak. 

Bertolak pada kedisiplinan yang harus dilakukan oleh setiap orang, 

yang ada dimasyarakat sering di jumpai beberapa orang tua yang seharusnya 

bertanggung jawab terhadap kedisiplinan anak mereka dilalaikan. Persoalan 

tentang kedisiplinan yang ada dimasyarakat yaitu masih banyaknya sampah 

yang berserakan, cara menyebrang jalan yang kurang disiplin karena tidak 

mengikuti peraturan, sedangkan persoalan disiplin yang dihadapi oleh orang 

tua adalah pada saat anak-anak mereka telat mandi, telat makan,  telat belajar, 

telat bangun tidur dan sebagainya, begitu juga kedisiplinan yang dihadapi 

oleh sekolah, anak didik mereka telat ketika datang kesekolah, tidak memakai 

seragam, tidak membuang sampah pada tempatnya.    
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Mengingat kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting untuk 

diterapkan sejak anak menginjak usia dini  melalui pola asuh yang baik dan 

benar dalam menanamkan kedisiplinan terhadap anak. Lebih-lebih yang 

sudah memasuki usia sekolah, maka orang tua harus benar-benar 

menanamkan kedisiplinan itu sedini mungkin, dan orang tua sebagai contoh 

utama agar kedisiplinan itu bisa berjalan dengan baik. 

TK ABA Mutiara Iman yang terdapat di Pujon Kabupaten Malang 

merupakan lembaga pendidikan yang membekali anak didiknya dengan dasar 

keimanan, akhlak, pengetahuan dan ketrampilan sehingga menghasilkan 

generasi muslim yang  unggul.  

Selain orang tua yang bertanggung jawab untuk menanamkan 

kedisiplinan anak, seorang Guru juga mempunyai peran yang sangat besar 

bagaimana  anak didiknya mempunyai sifat  disiplin yang baik. 

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam lagi dan mengemasnya dalam sebuah penelitian yang berjudul  

“Peran Orang Tua Dalam Membina Kedisiplinan Anak Usia Dini di TK 

ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan mengangkat 

berbagai    permasalahan, sebagai berikut: 

1. Bagaiman peran orang tua dalam menanamkan sikap disiplin pada anak di   

TK ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten Malang? 
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2. Bagaimana pola asuh orang tua dalam menanamkan sikap disiplin 

terhadap anak mereka di TK ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten  

Malang? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka tujuan   

penelitian adalah :  

1. Mendeskripsikan peran orang tua dalam menanamkan sikap disiplin 

terhadap Anak Usia Dini  di TK ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten 

Malang. 

2. Mendeskripsikan pola asuh orang tua dalam menanamkan sikap disiplin 

terhadap anak mereka di TK ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten  

Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun harapan dari penulis semoga penelitian ini berguna : 

1. Bagi Guru TK ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten Malang khususnya 

guru kelas TK A, hasil Penelitian ini sebagai bahan peningkatan kualitas 

pendidikan melalui penanaman kedisiplinan pada anak usia dini. 

2. Bagi siswa-siswi TK ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten Malang, hasil 

penelitian ini sebagai dasar untuk menanamkan kedisiplinan terhadap 

anak didik. 
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3. Bagi Orang Tua TK ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten Malang, hasil 

penelitian ini sebagai bahan masukan bagi orang tua untuk meningkatkan  

kedisiplinan yang baik pada anak usia dini  

4. Bagi Peneliti, penelitian ini untuk menambah keilmuan dan wawasan 

yang sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran. 

 

E. Batasan Istilah  

Batasan istilah merupakan pengidentifikasian istilah-istilah kunci dan 

kemudian didefinisikan secara optimal. Istilah-istilah kunci pada umumnya 

diperoleh dari kata-kata yang menjadi fokus permasalahan. 

1. Peran orang tua 

Peran berarti laku, bertindak. Dalam  kamus besar bahasa Indonesia 

peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan di masyarakat.
9
 Orang tua merupakan utama dan 

pertama bagia anak-anak mereka. Karena dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan. Dengan demikian  bentuk  pertama dari 

pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.
10

 

Pengertian di atas dapat peneliti simpulkan, Bahwa peran orang tua 

adalah tingkah laku yang dilakukan oleh orang yang pandai dalam 

mendidik anak-anaknya. Jadi  yang dimaksud dengan “peran orang tua” 

dalam konteks penelitian ini adalah tingkah laku yang memiliki tanggung 

jawab untuk membina anak-anaknya. Dalam hal ini yaitu tingkah laku 
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orang tua dalam menanamkan kedisiplinan bagi anak-anaknya yang 

berada di TK ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten Malang. 

2. Menanamkan 

Menanamkan dalam kamus besar bahasa indonesia berasal dari kata 

tanam yang berarti meletakkan, atau menaruh bibit, benih, stek dan 

sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh.
11

 Menanmkan juga bisa 

dikatakan sebagai kegiatan untuk menanam biji-bijian.
12

 

Menanamkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meletakkan 

nilai-nilai kedisiplinan dalam diri anak usia dini pada kelompok A di TK 

ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten Malang. 

3. Kedisiplinan  

Disiplin dalam kamus besar bahasa indonesia adalah taat dan patuh 

terhadap peraturan yang dibuat bersama atau oleh diri sendiri; ketaatan / 

kepatuhan pada peraturan yang berlaku.
13

 Disiplin juga bisa diartikan  

suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan 

kelompok.
14

 

 Dua pengertian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa disiplin 

adalah suatu tatanan kehidupan yang dibuat oleh bersama atau pribadi 

untuk menanamkan aturan kehidupan  yang telah dibuat. 
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Disiplin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, penanaman 

disiplin pada anak usia dini, khususnya anak-anak yang berada pada 

kelompok A di TK ABA Mutiara Iman Pujon Kabupaten Malang. 

4. Anak Usia Dini 

Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 

tahu. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun.
15

 Usia dini 

dikatakan juga sebagai usia saat anak belum memasuki suatu lembaga 

pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD) dan biasanya merekatetap 

tinggal dirumah.
16

 

Jadi anakusia dini adalah anak yang baru dilahirkan dan belum 

memasuki lembaga pendidikan formal. 

 Anak usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak 

usia 4-5 tahun (kelompok A) yang bersekolah di TK ABA Mutiara Iman 

Pujon Malang. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Dalam skripsi ini pembahasan diklasifikasikan mejadi lima bab. Adapun 

sisitematika penulisan pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I       Pendahuluan : Bab ini merupakan gambaran secara umum  dengan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sisitematika penulisan. 
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BAB II    Kajian Pustaka : Bab ini membahas tentang studi pustaka yang 

berkaitan diantaranya, disisplin dan ruang lingkupnya, pola asuh 

orang tua dalam menanamkan disiplin. 

BAB III Metode penelitian : Bab ini membahas tentang metode penelitian  

yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan 

penelitian , lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik 

analisa data. 

  BAB IV     Hasil penelitian : Bab ini menyajikan latar belakang obyek 

penelitian,   penyajian dan analisis data. 

BAB V   Kesimpulan dan saran : Bab ini membahas tentang bagian akhir 

dari penelitian yang berisi tentang beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian serta berisikan tentang saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


