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KATA PENGANTAR 

Sebagai usaha untuk meningkatkan mutu serta kemampuan profesional 

lu!usan I'eiididikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PC3 I ' A ~ I ~ )  Fakultas ilinu 

i3elldidikan Ullive;-;itas Negeii Pada!:g, sa!ah bdrunya dapat dilaliukan dengar1 

pembuatan bahan ajar. 

Mata kuliah "Metodologi Pengembangan Agama, Moral, Disiplin Rt 

Afektif' merupakan salah satu dari mata kuliah MKK. Bahan ajar ini ditulis d 

silabus dan dapat dipergunakan oleh lnahasiswa dan para dosen dalam 

penyelenggaraan perkuliahan Bahan ajar ini diharapkan akan memberikan 

wawasan serta arahan kegiatan perkuliahan, sehingga perkuliahan dapat dilakukan 

lebih terprogam. Bagi mahasiswa, terutama mereka yang mengikuti mata kuliah ini 

dapat membantu dalam mengikuti perkuliahan, baik untuk membuat tugas-tugas 

terstruktur maupun dalam proses belajarnya secara mandiri. Namun demikian buku 

ajar ini tidaklah dimaksudkan sebagai satu-satunya sumber bahan belajar dalam 

pembelajaran mata kuliah ini. Kepada para mahasiswa dan para dosen diharapkan 

dapat mengembangkamya, dan menambah rujukan lain yang akurat. 

Buku ajar ini ditulis oleh DR. Hj. Rakimahwati, M.Pd, adapun tujuan 

penulisannya berpedoman kepada tujuan kelembagaan dan tujuan kurikuler serta 

sil-abus mata kuliah ini. 

Sebagaimana upaya peningkatan kualitas pendidikan yang tidak akan 

pernah selesai, demikian bahan ajar ini, nantinya akan memerlukan revisi 

berdasarkan masukan dari lapangan. Oleh karena itu setiap pengguna buku ini, 

baik dosen dan mahasiswa maupun pihak lain yang terkait diharapkan dapat 

memberikan balikan yang akan dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan d m  

penyempurnaan buku ini. 

Kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan buku ini 

saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga buku ini dapat 

bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD). 

Padang, Oktober 2012 

Penulis 

DR. Hj. Rakimahwati, M.Pd 



TINJAUAN MATA KULIAH 

Mata Kuliah Metodologi Pengembangan Moral, Aga~na, Disiplin dan 

Afektlf Inzrupakaii prosram Ineta h ~ l i a h  keahlian dengan bobot 4 SKS. Setiap 

mahasiswa PG PAUD program S 1 wajib mengambil mata kuliah ini. 

Mata kuliah ini membicarakan tentang pengertian agama, moral, disiplin, 

emosi dan perasaan sosial (afektif) dan pentingnya ha1 ini dikembangkan dengan 

cara yang tepat sejak usia dini. Kemudian dibahas juga tahap-tahap perkembangan 

moral, agama, disiplin dan perasaan sosial (afektif) anak usia dini agar pada 

waktunya anak dapat mengenal konsep diri dan menyesuaikan dirinya dalam 

kelompok bermain, baik di ruang pendidikan TK maupun di lingkungan 

masyarakatnya. Buku ajar ini terdiri dari dua tahap, pada tulisan ini dibahas pokok 

bahasan minggu pertama, sampai pertengahan semester dengan delapan pokok 

bahasan. 

Adapun mata kuliah ini akan bermanfaat sekali bagi mahasiswa P G  

PAUD, karena mereka nantinya akan mengajar pada pendidikan pra sekolah 

terutama sekali pada PAUD dan mahasiswa juga akan mendapat bekal 

pengetahuan untuk dirinya sendiri tentang hal-ha1 yang berkenaan dengan cara 

menghadapi anak usia dini serta menyadari akan pentingnya penanaman sikap 

moral, agama, disiplin dan emosi pada anak usia dini. 

Semoga mahasiswa akan memahami bagaimana cara mendidik yang betul 

pada anak usia dini, baik mereka sebagai orang tua maupun sebagai guru anak pra 

sekolah. 

Secara lebih rinci apa yang dibahas dalam buku ajar ini meliputi hal-ha1 

sebagai berikut: 

BAB I. Pengertian moral, agama dan  pentingnya ha1 ini dikembangkab, bab 

ini membahas tentang pengertian moral, pengertian agama serta tujuan 

penanaman nilai moral pada anak usia dini dan pentingnya ha1 ini dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sehingga nantinya pendidik khususnya calon guru TK 

mengetahui betapa pentingnya pendidikan moral, agarna, pada anak usia dini. 



BAB II. Pengertian disiplin dan emosi serta pentingnya hat ini 

dikembangkan, bab ini membahas tentang pengertian disiplin, proses penanaman 

disiplin pada anak. Dalam bab ini juqa dibahas pengeflian emosi sehingga disiplin 

dan emosi perlu dalam itehiduixn sckolah dan masyarakat 

BAB IH. Cara-cara pengembangan moral dan agama, dalam bab ini dibahas 

bagaimana cara pengembangan ~noral dan agarna pada anak usia dini, sehingga 

dapat suatu sambaran tentang bagaimana cara tentang penanaman pembiasaan 

sikap moral dan agama pada anak usia dini. 

BAB IV. Cara-cara pengembangan disiplin dan emosi, pada bab ini dibahas 

tentang cara-cara pengembangan disiplin dan emosi, bagaimana cara menanamkan 

dan membiasakan disiplin serta bagaimana pengembangan emosi anak usia dini. 

BAB V. Tahap-tahap perkembangan moral dan agama, dalam bab ini akan 

dibahas tentang baik buruk, salah benar anak usia dini. Dibahas juga tentang 

pengenalan dan pemantapan agama dari lingkungan keluarga, dibahas juga 

pengembangan moral menurut para ahli. 

BAB VI. Tahap-tahap perkembangan disiplin dan emosi, pada bab ini akan 

dibahas tentang perkembangan disiplin diri dan kelompok, penghargaan akan 

waktu dan aturan-aturan serta perkembangan emosi dan cara mengendalikannya. 

BAB VII. Pengembangan konsep diri anak usia dini, dalam bab ini dibahas 

tentang konsep diri dalam lingkungan keluarga. Bentuk penanaman konsep diri 

terbagi dua yaitu secara internal dan eksternal dan juga dibahas bagaimana 

pengam hnya terhadap kepribadian anak. 

BAB VIU. Pengembangan perasaan sosial, dalam bab ini akan dibahas tentang 

prilaku sosial dan prilaku tidak sosial, bagaimana perasaan sosial anak usia dini 

serta bagaimana keluarga dalam membentuk perasaan sosiql anak. 



TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM 

Tujuan ~na ta  kuliah ini agar mahasiswa Inampu ~nenjelaskan: 

1 .  Pcn3er-tian :nor&:, agarna. diqipllii. cmosi d a ; ~  perzsaan sosial tcrdapat 

pada anak usia dini. 

2. Mengembangkan tata tertib hidup yang baik, harmonis, beragama, berdisiplin, 

dan mengendalikan emosi di kalangan anak usia dini. 

3 .  Menjelaskan tahap-tahap perkembangan di bidang moral, agama, disiplin, dan 

emosi anak usia dini. 

4. Menerapkan berbagai konsep yang berkaitan dengan konsep diri, 

menyesuaikan diri dan sikap berpikir positif pada anak usia dini. 

5. Menjelaskan jenis lingkungan yang berpengaruh terhadap sikap moral, agama, 

disiplin dan perasaan sosial anak usia dini. 

Sedangkan yang akan dibahas pada buku ajar ini adalah sebanyak delapan 

pokok bahasan yaitu dari tahap 1 sampai pertengahan semester. Pokok bahasan 

tersebut adalah: 

1. Pengertian moral, agama dan pentingnya ha1 ini dikembangkan. 

2. Pengertian disiplin dan emosi serta pentingnya ha1 ini dikembangkan 

3 .  Cara-cara pengenbangan moral dan agama 

4. Cara-cara pengembangan disiplin dan emosi 

5 .  Tahap-tahap perkembangan moral dan agama 

6. Tahap-tahap perkembangan disiplin dan emosi 

7. Pengembangan konsep diri anak usia dini 

8. Pengembangan perasaan sosial 

9. Mid semester 

Untuk menyelesaikan semua materi di atas, disarankan anda mempelajari 

semua materi pada setiap sub pokok bahasan sampai pada materi yang terakhir. 

Belajar dengan mempergunakan buku ajar ini dituntut kemandirian dan kejujuran 

anda terhadap diri sendiri. Jadi anda tidak usah tergesa-gesa dalam menyelesaikan 

pokok bahasan dari setiap bab buku ini. 



Apabila anda belum paham tentang bahasan tersebut silakan anda 

membaca kembali bagian-bagian yang belum anda kuasai sesuzi dengan yang 

diharapkan. Dalam mempelajar-i buku a! ar ini disarankan: 

1 Mclnbaca sctiap urzian dexgan teliti 

2. Membuat tugas yang diberikan 

3 .  Mendiskusikan hasil tugas dengan teman 

4. Melaksanakan tugas kelompok 

5. Mengerj akan test sumatif 

Selain membaca buku ajar ini diharapkan juga anda membaca buku-buku 

yang ada pada pustaka, karena dengan menlbaca sumber-sumber yang lain, akan 

membantu dalam mengatasi kesulitan yang ditemukan dalam buku ajar ini. 

Akhir kata, aturlah waktu belajar sehingga buku ajar ini dapat dikuasai 

dengan baik. Selamat belajar. 
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BAB I 

PENGERTIAN R/IORAI,, AGAkfA DAN PENTJNGNYA 

HAT, TN'I DFiL?fiBANCKAN 

PENDAHULUAN 

Salah satu aspek penting yang hams dikembangkan dalam diri seorang 

anak adalah aspek moral. Berhasil atau tidaknya penanaman nilai moral pada 

masa kanak-kanak akan sangat menentukan baik buruknya perilaku moral 

seseorang pada masa selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman yang baik 

tentang konsep "nilai moral" anda dapat mempelajari materi berikut ini. 

Sedangkan tujuan penanaman nilai agama pada anak pada dasarnya adalah 

menanamkan benih nilai-nilai agama dan meletakkannya pada diri anak sejak dini, 

sehingga anak disamping memiliki dasar-dasar keimanan yang kemudian juga 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan segenap potensinya sesuai dengan 

nilai-nilai agama Islam. 

Tujuan yang akan dicapai dalam pokok bahasan ini agar anak dapat 

menjelaskan tentang: 

1. Pengertian moral 

2. Pengertian agama 

3.  Pentingnya moral dalam kehidupan masyarakat 

4. Pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat 

Bila kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari bab I ini, tugas yang 

akan dikerjakan akan terasa mudah. 

A. Pengertian Moral 

Untuk dapat memahami secara baik pengertian "nilai moral" terlebih 

dahulu perlu dipahami pengertian moral. Dari segi etimologi perkataan "moral" 

berasal dari bahasa latin "mores" berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, 

akhlak. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan "moral" sebagai berikut: 1) 

ajaran tentang baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap kewajiban, 



akhlak, budi pekerti. 2) kondisi mental yang membuat orang tetap bugar, 3) ajaran 

tentang kesusilaan. 

Piaget dalam Depdiknas (tahun 20130) mecyatakac [icfinisi rrroral sebagai 

berikut "what is good and in obedience spirit of rules that must be followed, 

objectives responsibility related to the established rules" (moral yaitu dorongan 

kuat yang baik serta patuh terhadap peraturan-peraturan yang hams diikuti dengan 

tanggung jawab yang objektif dan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang 

sudah pasti). 

Menurut Frane Magnis Suseno "moral" selalu menunjukkan pada manusia 

sebagai manusia. Norma moral adalah norma untuk mengukur betul salahnya 

tindakan manusia sebagai manusia. Norma moral tidak dimaksudkan untuk 

mengukur betul salahnya tindakan manusia yang berkaitan dengan kecakapan atau 

keterampilan suatu pekerjaan tertentu (Franz Magnis. S: Etika Dasar, 1987). 

Bermoral artinya: mempunyai pertimbangan baik-buruk, berakhlak mulia serta 

mempunyai adat sopan santun. 

Dari uraian yang dikemukakan para ahli di atas tentang moral dapat ditarik 

kesimpulan umum bahwa konsep moral itu berkaitan dengan baik buruknya sikap 

dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan orang lain. Bagaimana 

pandangan anda tentang moral? diskusikanlah dengan kelompok anda. 

1. Pengertian Moral 

Sudah sewajarnya guru PAUD memperkenalkan nilai moral pada anak, 

untuk itu perlu memahami pengertian nilai moral dengan baik. Pengertian uraian 

materi berikut ini akan membahas pengertian nilai moral tersebut. Moral pada 

dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan dengan seksama pendapat para pakar 

berikut ini Max Sheler dalam metode pengembangan moral, agama (2000) 

membagi nilai kedalam beberapa bagian: nilai hidup atau (vital) nilai-nilai esteris, 

nilai moral dan nilai intelektual. Dari pendapat Max Seller dapat dilihat dengan 

jelas kaitan antaranilai dengan moral. Secara umum, moral merupakan bagian dari 

nilai rohani. Secara skematis pendapat Max Sheler dapat gambarkan sebagai 

berikut : 



Nilai Hidup 

Nilai - Nilai Perasaan Tnderawi 
I 

Nilai Rohani Nilai Estetik 

Nilai Moral 

Nilai lntelektual 

Skema I : Pembagian nilai menurut Max Sheler 

Pembagian nilai moral menurut Prof Drs. Notonegoro, SH Depdiknas 

(2000), sebagai berikut: 

Nilai Material 

. . 

Nilai Nilai Vital 

Nilai Rohani Nilai Kebenaran 

- Nilai Keindahan 

- Nilai Kebaikanhforal 

- Nilai Religius 

Skema I1 

Dari skema I dan I1 tentang pembagian nilai terlihat adanya perbedaan 

pada penggunaan istilah yang dipakai untuk nilai-nilai tertentu. Persamaannya 

tampak pada pembagian nilai kerohanian. Baik Noto Negoro maupun Max Sheller 

sama-sama memasukkan nilai moral kedalam nilai rohani atau kerohanian. 

Karena "moral" pada dasarnya merupakan bagian dari nilai, maka antara 

konsep nilai dengan konsep moral sebetulnya tidak dapat dipisahkan baik dalam 



penulisan maupun pencapaian nilai. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan 

baik buruknya sikap dan periIaku manusia dalam berhubungan dengan orang lain. 

3erLagz; macam norma adalah sumber nilai moral, norma yang 

digolongkan sumber nilai mor-a1 diantaranya adalah: 

1. Norma agama 

2. Norma kesusilaan 

3 .  Norma kesopanan 

4. Norma hukuman dan lain-lainnya. 

2. Tujuan Pendidikan Nilai Moral Secara Umum 

Apabila dilihat dari dimensi yang luas pada nilai moral merupakan usaha 

untuk membantu seseorang agar mampu secara sendiri mengadakan penilaian atas 

perbuatan diri atau orang lain apakah merupakan perbuatan baik atau buruk 

artinya pada dasarnya moral adalah usaha untuk menolong seseorang agar 

menjadi warga negara masyarakat yang baik yang diterima oleh masyarakat yang 

baik adalah warga masyarakat yang terdidik secara moral (Morally Educated 

Person) yang secara populer disebut berbudi pekerti atau berakhlak luhur. 

Untuk membentuk manusia dewasa yang berperilaku moral baik, harus 

dilakukan melalui upaya pendidikan nilai moral yang berkesinambungan. 

Pendidikan nilai moral ini harus dilakukan sejak masa kanak-kanak sampai betul- 

betul memperoleh kedewasaan secara moral sebagai langkah awal tentunya hams 

ada upaya penanaman nilai moral kepada anak sejak dini dengan perkataan lain 

perlu adanya upaya sosialisasi nilai moral. 

3. Tujuan Penanaman Nilai Moral kepada Anak 

Sebelum mempelajari materi ini, ingatlah materi yang baru saja dipelajari 

terutama yang menyangkut: perlunya pendidikan moral yang berkesinambungan, 

upaya penanaman nilai moral sejak masa kanak-kanak. Kalau memang demikian 

seharusnya, lalu apa tujuan penanaman nilai moral pada an& untuk memperooeh 

jawaban dari pertanyaan tersebut pelajarilah materi berikut ini secara cermat. 



Manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial, sebagai 

lnakhluk sosial rnanusia tidak bisa lepas dal-i lingkungan kehidupan yang psnuh 
. .., , . d e ~ ~ g a n  nilai dar; 11orn;z. X ' ~ I ; : I  (1;;: !!~r!?:! tersebut diperlukai.~ oleh mailusia uiitu!: 

mampu membedakan niana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar 

mana yang salah dan sebagainya pemahaman yang baik terhadap nilai dan norma 

akan menyebabkan manusia hidup harmonis di li~lgkungannya. 

Sikap dan prilaku seseorang yang mengikuti aturan nilai dan norma yang 

terdapat di lingkungannya biasanya disebut perilaku moral. Sebaliknya seseor-ang 

yang tidak menghiraukan aturan nilai dan aturan norrna. Yang terdapat di 

lingkungannya dipandang memiliki perilaku buruk (tak bermoral). Sebagai contoh 

perhatikan gambar berikut ini: 

Gambar sikap anak yang tidak sopan (Depdiknas 2000: 10) 

Apakah perilaku seorang anak remaja yang dengan seenaknya duduk di 

atas menurut ukuran budaya masyarakat Indonesia dianggap sopan. Secara umum 

masyarakat Indonesia tentunya menganggap tidak sopan. Anak tersebut tidak 

menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dan nonna yang baik. 

Menurut William Damon dalam Shapiro (1997) agar menjadi manusia 

bermoral hams mendapatkan keterampilan emosional dan sosial sebagai berikut: 



yans buruk dan nlengembangkan kebiasaan dalam lial perbuatan yang 
kor~sisten dengan sesuatu yang dianggap baik. 

2 Mereka hams mengemDangFr2n kepzzkiian pei-hatia~? dan rasa tanzguns j a ~ ; a b  
atas kesejahteraan dan !:A-hak orang lain, yang diungkapkan rne!?!ui sikap 
peduli, dermawan, ramah dan pemaaf. 

3. Mereka harm merasakan reaksi emosi negatif seperti malu, bersalah, marah, 
takut dan rendah bila nlelanggar aturan moral. 

B. Pentingnya Penanaman Morai dalam Kehidupan Masyarakat 

Pada uraian sebelumnya telah dibahas tujuan penanaman nilai moral 

kepada anak. Agar memiliki motivasi yang tinggi dalam upaya penanaman nilai 

moral kepada anak, Guru PAUD hams memahami betul pentingnya (urgensi) 

menanam nilai moral kepada anak. Dimana letak pentingnya penanaman nilai 

moral kepada anak? Ikutilah materi selanjutnya. 

Pada bagian awal materi ini sudah ditunjukkan betapa sulitnya mengubah 

perilaku moral buruk dari seseorang yang sudah berusia remaja atau dewasa. 

Masih ingatkah, apa penyebabnya? penyebab utamanya adalah karena remaja tadi 

tidak pemah atau kurang mendapatkan pendidikan moral yang berkesinambungan 

sejak masa kanak-kanaknya. 

Usia kanak-kanak adalah usia yang sangat penting untuk dilakukan 

penanaman nilai moral. Pada usia pra sekolah (di bawah enam tahun) aspek emosi 

dan kognitifnya dalam masa perkembangan. Kedua aspek tersebut, baru terbentuk 

secara matang ketika anak mencapai usia tertentu. 

Aspek kognitif diperlukan untuk memahami nilai-nilai dan norma-norma, 

aspek emosi diperlukan untuk kepekaan terhadap lingkungan sekitar yang 

memungkinkan seseorang mampu bersimpati dan bertenggang rasa. 

Terbentuknya perilaku moral yang baik pada seseorang diperoleh melalui 

proses yang cukup panjang, pembentukan perilaku moral tersebut secara sengaja 

hams dikenalkan dan ditanamkan sejak usia kanak-kanak. Penanaman nilai moral 

pada anak-anak dilakukan melalui dua macam proses yaitu proses eksternal dan 

proses internal. 



Berhasil tidaknya proses pembentukan perilaku moral pada seseorang 

salah satu faktor yang sangat menentukannya yaitu tergantung kepada efektif 

t~daknya upaya penanaman nilai moral kepad2 orar;z terseblzt ketika rnasa kanak- 

kanak disinilah letak pentingnya penanaman nilai moral kepada anak. 

Sebagai guru PAUD sudah seharusnya anda meningkatkan kemampuan 

profesionalisme dalam ha1 penanaman nilai moral kepada anak. Untuk itu perlu 

anda mengetahui beda antara moral dan akhlak. Untuk mengetahui arti dari moral 

dapat anda pelajari ilustrasi berikut ini: Pak Amat adalah dosen yang buruk tetapi 

seorang manusia yang baik. Ia seorang dosen buruk karena misalnya ia selalu 

hanya membacakan teks bukunya saja sehingga para mahasiswa mengantuk tetapi 

ia sekaligus seorang manusia yang baik. Maksudnya bahwa Pak Arnat selalu 

membantu para mahasiswa; bahwa ia jujur dan dapat dipercaya; bahwa ia tidak 

akan mengatakan yang tidak benar dan selalu bersikap asil. Penilaian pertama 

tentang pak Amat sebagai dosen bukanlah penilaian moral, sedangkan penilaian 

yang kedua bersifat moral. Penilaian pertarna hanya menyangkut satu segi atau 

sektor tertentu seperti kita bicara mobil yang bagus dan makanan yang enak dsb. 

Penilaian bahwa Pak Arnat itu orang yang baik memandang dari segi hatinya, 

wataknya, sikapnya, inti kepribadiannya. 

Jadi "Moral" selalu mengacu pada baik buruknya manusia jadi bukan 

mengenai baik buruknya begitu saja, biasanya sebagai dosen dsb melainkan 

sebagai manusia. Sedangkan akhlak merupakan sistem moral dalam Islam. Dalam 

Islam akhlak tidak bisa dipisahkan dari ibadah aaupun  keimanan sebab 

akhlakpun hams merupakan manifestasi atau perwujudan dari iman kepada Allah 

SWT. Jika keimanan seseorang baik dan kuat maka sudah tentu akhlaknyapun 

akan baik pula. Sebaliknya j ika keimanan lemah, maka akhlaknyapun 

kemungkinan msak. 

Karena akhlak merupakan penvujudan dari keimanan (iman), maka 

akhlakpun bisa dikategorikan perbuatan ibadah. Oleh karena itu akhlak yang 

demikian akan mendapatkan pahala, sebaliknya akhlak yang rusak justru termasuk 

perbuatan tercela dan dosa. Jadi akhlak adalah aturan-aturan Allah SWT dan 

Rasulnya Muhammad SAW tentang hubungan baik manusia dengan manusia, 



manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan binatang dan alam sekitarnya 

yang rneliputi hubungan vertikal dan horizontal. 

C.  Pengertian Agama 

Agama berasal dari bahasa sanskerta "gam" artinya pergi. Dan mendapat 

akhiran a dan awalan a menjadi jalan. Dengan berbagai pengertian dari beberapa 

negara dapat disimpulkan bahwa agama adalah cara-cara berjalan atau cara untuk 

sampai kepada keridhoan Tuhan. Dengan demikian agama dirumuskan sebagai 

satu jalan yang hams diikuti agar orang sampai ke satu tujuan yang suci dan 

mulia. Jadi pengertian agama adalah: 

1 .  Jalan yang hams diikuti supaya orang sampai ke tujuan 

2. Cara berjalan agar sampai kesatu tujuan yang diridhoi 

3 .  Sesuatu yang tidak kacau (suatu tuntutan yang tidak membuat kacau 

manusia/suatu yang menerbitkan manusia). 

Dalam masyarakat Indonesia seIain dari kata agama dikenal juga kata din 

(addin) dari bahasa Arab dan relegi dari bahasa Eropa. Din dalam bahasa Semit 

berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa arab kataini mengandung arti 

menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Agama memang 

membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang hams dipatuhi 

orang. Agama selanjutnya memang menguasai diri seseorang dan membuat dia 

tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran agama. 

Sedangkan relegi herasal dari bahasa latin. Menurut satu pendapat asalnya 

adalah relegere yang mengandung arti mengumpulkan, membaca. Agama 

merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Ini terkumpul dalam 

kitab suci yang hams dibaca. Tetapi menumt pendapat lain kata itu berasal dari 

religare yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat 

mengikat bagi manusia. Dalam agama selanjutnya terdapat pula ikatan antara roh 

manusia dengan Tuhan. 

Pengertian agama juga dapat diihat dari pembaharuan tentang kerajaan 

Usmani. Dalam pembaharuan di kerajaan Usmani terdapat tiga golongan 

pembaharuan. Pertama golongan barat yang ingin mengambil peradaban barat 



sebagai dasar pembaharuan. Bagi golongan kedua, golongan Islam, dasar itu 

sehsrusrlya adalah Islam Golongan ketiga, golongan nasionalis Turki  Pada 

b niulznya !-:r:t~~-IZ . . ?gamalal? vang dipakai u n t u k  rnen~perbedakan ~ I > I P ~ : ~  raL-;..at 

yang beraneka ragam kebangsaannya itu. Rakyat dikelompokkan menurut 

agamanya masing-masing dan istilah yang dipakai untuk mengelompokkan itu 

ialah "Millet" Millet berasal dari kata arab "Millah yang mengandung arti 

keyakinan dan agama. 

Menurut arti istilah terrninologi agama mengandung 3 unsur pokok 

(Endang Saihddin) 

1. Suatu sistem credo (tata keimanan atau tata keyakinan atas sesuatu yang 

mutlak di luar diri manusia) 

2. Suatu sistem ritus (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya 

mutlak itu. 

3.  Suatu sistem norma (tata kaedah) yang mengatur hubungan manusia dengan 

alam lainnya sesuai dengan tata kehidupan dan tata peribadatan. 

Sistem Credo (tata keimanan atau 
keyakinan) 

i 
AGAMA Sistem Ritus (tata peribadatan) 

Sistem Norma (tata kaedah) 

Depdikbud ( I  996) 

D. Pentingnya Penanaman Agama dalam Kehidupan Masyarakat 

Tujuan artinya arah. Tujuan penanaman nilai agama artinya arah yang 

hendak dicapai dalam proses menanamkan nilai-nilai agama. Penanaman nilai- 

nilai agama Islam kepada anak harus dilakukan sejak dini. Mengapa demikian? 

Pekerjaan penanaman merupakan kegiatan yang paling awal sebelum anak-anak 

itu tumbuh, berkembang dan dewasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

contoh berikut ini: 



Katakanlah seorang memiliki sebidang tanah kosong kira-kira apa yang 

akan ditanarn pada lahan kosong itu? Jika orang itu rnenyukai sayur-sayuran, 

n~aka yang akan ditanzm tect:i sayxir-ssyran, dan yang akan turnbuh adalah jenis 

sayur-sapran. la  pun altar1 menuai hasilnpa sesuai dengan pemeliharaan dan 

perawatannya. De~nikian juga yang ditanam buah-buahan, maka yang akan 

tumbuh dan dituai adalah jenis buah-buahan. 

Mengapa orang tersebut menanam sayur-sayuran atau buah-buahan? 

Sebab ia menyukainya. Mengapa penanaman itu dilakukan? Sebab ia memiliki 

niat dan tujuan. Tanpa niat dan tujuan, tidak mungkin ia melakukan penanaman. 

Karena penanaman itu memiliki tujuan, maka setelah itu penanamanpun akan 

menindak lanjutinya dengan pemupukan, pemeliharaan atau perawatan. Mengapa 

ha1 itu dilakukan? Jawabannya adalah agar tanaman itu tumbuh subur dan 

mendatangkan hasil yang bagus, banyak dan menguntungkan sesuai dengan 

harapan dan tujuan anda. 

Dari uraian dan contoh di atas dapat diketahui bahwa tujuan penanaman 

yang dilakukan adalah agar menghasilkan sesuatu (sayur-sayuran atau buah- 

buahan) yang bagus, banyak dan menguntungkan. Bayangkan jika lahan yang 

kosong itu dibiarkan begitu saja, maka yang tumbuh adalah rumput-rumput liar 

yang tajam dan berduri. Demikian juga dengan seoranz anak. 

Jika dari awalnya dibiarkan begitu saja tanpa tujuan, tanpa sentuh.an 

pendidikan, tanpa polesan, tanpa ditanamkan nilai-nilai agama, maka yang akan 

muncul adalah seorang anak yang mati rasa, hampa nilai-nilai dan kurang 

beradab. Kalau begitu, apa yang menjadi tujuan penanaman nilai agama pada 

anak? Sebelum merumuskan tujuan penanaman nilai agama Islam, hendaknya 

guru mempertimbangkan beberapa ha1 yang berkaitan dengan kondisi anak 

diantaranya. 

1 .  Usia anak 

2. Kondisi fisik anak 

3.  Kondisi psikis anak 

Orang tua didalam keluarga berkewajiban untuk memelihara seluruh 

anggota keluarganya sesuai dengan tuntutan Islam. Orang tua tidak berkewajiban 



memenuhi kebutuhan lahir anak-anaknya secara material, melahirkan juga 

dituntut untuk memenuhi kebutuhan rohaniah mereka melalui pendidikan. Dalarn 

(Q S Al Kahfi, 15:46) Allah berfirrnzn: harts dan ~liak-anat  adalah perhiasan 

kehidupan dunia tetapi amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya 

disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. 

Gambar: Salah Satu Pendidikan Anak (Depdiknas, 2000: 19) 

Untuk memenuhi kebutuhan rohianiah anak-anak, orang tua dapat 

menanamkan nilai-nilai agama Islam sejak awal. Hal ini sangat penting mengingat 

anak dilahirkan dalam kondisi suci dan bersih. Rasulullah bersabda: artinya setiap 

anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci bersih), maka orang tualah yang akan 

menjadikannya yahudi, nasrani, maupun majusi. Dalam Alquran Allah SWT 

berfirman artinya: dan Allah telah mengeluarkan kamu dari kandungan ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan Allah membekali kepadamu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur (Q.S An Nahl: 

78) 



Gambar keluarga dalam menanamkan sikap menghormati 
(Depdiknas, 2000:30) 

Orang tua wajib membentuk keluarga Islami, keluarga yang berkualitas, 

damai dan sejahtera, keluarga yang sakinah dan mawwadah warahmah. Salah 

satu cara untuk menempuh dan membentuk keluarga demikian adalah dengan 

menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak sejak dini. 

Tujuannya adalah agar anak memiliki dasar-dasar kepribadian yang 

Islami (dasar-dasar kepribadian muslim). Oleh karenanya penanaman nilai-nilai 

agama pada anak sejak dini sangat penting, dan jangan diabaikan. Penanaman 

nilai agama sangat penting untuk anak supaya mereka memiliki kemampuan 

antisipatif dalam mencegah dan menangkal berbagai pengaruh luar berupa 

perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Berbagai perilaku 

menyimpang itu di antaranya adalah: gaya hidup konsumtif, gaya hidup mewah, 

materialis serta gaya berpakaian pamer aurat dan lain-lain. 

Penanaman nilai keagamaan merupakan upaya penanaman nilai 

keagamaan agar anak-anak memiliki dasar keimanan, menjadi pribadi yang 

tangguh lebih jelasnya lagi pengamanan nilai keagamaan sangat penting untuk: 

1. Mengembangkan pribadi keagamaan 

2. Memperbaiki kepribadian anak 



3 .  Menanamkan dasar-dasar keagamaan 

4. Memberikan bekallpegangan dalam menghadapi ber-bagai goncangan yang 

1:;-iak cii hadapi anak 

5. Memudahkan untuk pembinaan pribadi lanjutan. 

1. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik buruknya sikap dan 

perbuatan manusia. Seseorang dikatakan berprilalcv moral baik apabila 

sikaplprilakunya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan 

mas yarakat . 

2. Untuk membentuk sikaplperilaku moral yang baik pada seseorang, terlebih 

dahulu hams dilakukan penanaman nilai moral pada masa kanak-kanak. 

Penanaman nilai moral tersebut hams dilakukan secara baik dan benar dengan 

memperhatikan faktor perkembangan moral anak. 

3. Agama berasal dari kata sanskerta, yaitu "gam" artinya pergi. Setelah 

mendapat awalan a dan akhiran a menjadi jalan. Jadi artinya cara-cara 

berjalan. Agama mengandung 3 unsur pokck, yaitu: 

- Sistem credo (tata keimanan) 

- Sistem ritus (tata peribadatan) 

- Sistem norma (tata kaedah) 

4. Tujuan umum penanaman nilai agama kepada anak adalah meletakkan dasar 

keimanan kepada Allah SWT sedangkan tujuan khusus adalah memberikan 

kesempatan kepada anak agar memiliki kemampuan rohaniah untuk 

perkembangan pribadinya. 

5. Penanaman nilai keagamaan sangat penting agar anak-anak memiliki dasar- 

dasar keimanan sebagai bekal dalam menghadapi berbagai goncangan yang 

akan dihadapi anak kelak. Dan mempermudah pembentukan pribadi lanjutan. 



Setelah anda mempelajari keyiatan pembelajal-an I dan IT yaitu tentang 

{;lor-a1 dan agama, cob::1 1. .. 9l;ciq ., I -  ,,er-jakan latihan I~er-il<t~t in i  

1. Simaklah sekali lagi beberapa definisi tentang "moral" kemudian 

simpulkan sendiri pengertian moral 

2. Mengapa penanaman nilai moral kepada anak usia dini dipandang penting 

3 .  Menurut PKB TK 1994, ada empat cara yang dapat di lahkan untuk 

menanamkan nilai moral kepada anak. Jelaskan keempat cara tersebut. 

4. Jelaskan pengertian agama dari beberapa pandangan. 

5 .  Kemukakan ketiga unsur pokok agama beserta penjelasannya secara 

singkat 

6. Apakah tujuan penanaman nilai agama kepada anak-anak. 

7. Mengapa penanaman nilai agama kepada anak-anak sangat penting. 
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RAB KC 

PENGERTIAN DISWLIN DAN EMOST SERTA PENTINGNYA 

PENDAHULUAN 

I Dalam kehidupan sehari-hari seringkali istilah mendisiplin digembar- 

gemborkan sebagai salah satu cara ampuh untuk mengendalikan perilaku anak. 

Dan kekeliruan yang sering terjadi adalah men~aitkan disiplin itu dengan 

hukuman. Orang tua pada umumnya lebih cepat memberikan reaksi yang biasanya 

negatif terhadap tingkah laku anak yans dianggap nakal, bandel, mengganggu dll. 

Sedangkan terhadap perbuatan baik atau manis yang diperlihatkan anak, mereka 

jarang memuji hal-ha1 yang positif 

Disiplin merupakan salah satu faktor penentu bagi seseorang untuk 

berhasil memenuhi tugas dan kewajiban dengan baik. 

Diharapkan setelah kajian ini selesai mahasiswa dapat memahami 

pengertian disiplin, . pengertian emosi serta pentingnya ha1 ini dalam kehidupan 

sekolah dan masyarakat. 

Untuk mencapai harapan tersebut, pokok materi yang perlu dikaji adalah: 

1. Pengertian disiplin 

2. Pengertian emosi 

3 .  Pentingnya disiplin dalam kehidupan sekolah dan masyarakat 

4. Pentingnya emosi dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. 

A. Pengertian Disiplin 

Disiplin berasal dari kata "diciple" artinya seseorang yang belajar dari atau 

dengan patuh dan sukarela mengikuti seseorang pemimpin, yang dimaksud 

pemimpin disini adalah orang tua atau guru yang mempunyai kewajiban mengajar 

anak tentang perilaku moral yang disetujui dan berlaku di kelompok masyarakat. 

Kata "diciple" berasal dari pengikut nabi Isa AS yang sangat taat dan patuh 

kepada nabi Isa dalam menjalankan perintah-perintah nabi. Kata diciple itulah 

menjadi diciplin atau patuh/taat (tepat waktu). Disini P. Daeng Sari dalam 



Depdiknas menyatakan. Disiplin dapat juga diartikan sebagai: taat, patuh, tidak 

melanggar, tidak membantah, menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Set.?~ai contoil sederhana tentang disiplin arltara lail l .  

1. Disiplin berlalu lintas, berarti mentaatilmematuhi semua peraturan (UU) lalu 

lintas atau dengan kata lain tidak melanggar aturan berlalu lintas yang berlaku. 

2. Disiplin kerja, berarti selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dengan penuh 

rasa tanggung jawab. 

3.  Disiplin belajar, berarti melakukan tugas-tugas belajar dengan penuh rasa 

tanggung jawab antara lain dengan menggunakan bahan belajar dengan tepat, 

tidak membuang-buang waktu belajar dengan percuma, datang ke sekolah 

tepat waktu, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, patuh kepada aturan 

sekolah dll. 

4. Disiplin dalam bermain, berarti mentaatymematuhi semua aturan permainan 

yang berlaku atau tidak melanggar aturan permainan yang telah ditentukan. 

- - -  .- - - -  _ _ _  . -  . 

Disiplin berlalu lintas (Depdiknas, 2000:64) 

Disiplin merupakan salah satu faktor penentu bagi seseorang untuk 

berhasil memenuhi tugas dan kewajiban dengan baik, seseorang yang memiliki 

kepandaian, keterampilan, kepandaian, keterampilan, kemampuan bergaul tetapi 

I MlLlH PERPUSTAKAAN I 



I tidak memiliki disiplin dapat mengakibatkan tugas dan kewajibannya tidak selesai 
t 

I tepat waktu Sikap dis~plin tidak secara otornatis dibawa sejak lahir Disiplin 

(ci!:q, rncrslj ciibelli~k o!c~; li~?c$.un?ann)a rnclalui pola asuh oran? rua ~ u n l  dzn 
I 

I orang-orang dewasa di sekitar diri individu. 

Melalui penanaman disiplin sejak dini diharapkan anak dapat berperilaku 

dengan cara-cara yang sesuai dengan standar kelompok sosial dan kelompok 

budaya dimana anak itu berada Karena itu peranan orang tua sejak anak lahir 

sampai berusia dini dan guru sejak anak berusia sekolah TK, sangat dominan 

dalam penanaman serta pembinaan si kap disiplin. 

Seringkali kita lihat, disiplin dalam arti sempit diartikan dengan 

"hukuman". Artinya disiplin itu digunakan hanya bila anak melanggar peraturan 

atau perintah dari orang tua, guru, atau orang dewasa yang berkewajiban membina 

dan mengatur kehidupan anak tersebut di lingkungan masyarakat dimana ia 

berada. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

Disiplin adalah sikap moral kerelaan untuk mematuhilmentaati semua norma- 

norrna dan aturan yang berlaku sebagai suatu standar perilaku dan standar budaya 

dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dimana kita berada dengan penuh rasa 

tanggung jawab, dan merupakan kewajiban orang tua, guru serta orang-orang 

dewasa untuk membina menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai disiplin 

(sikap moral disiplin) ke daiam diri anak sejak dini. 

Sebenarnya seorang anak sejak lahir tidak saja membutuhkan kasih 

sayang, makan, minum, perhatian serta pengalaman untuk meningkatkan 

pengetahuannya, namun juga "penghargaan" atas apa yang dilakukan secara 

benar, serta "larangan", bahkan hukuman atas perbuatan yang tidak benar. 

Batasan inilah yang diperlukan anak agar ia setahap demi setahap mengenal dan 

mengerti serta yakin akan apa saja yang diharapkan darinya. 

Menyadari adanya perbedaan yang besar antara disiplin dan hukuman 

adalah penting. Karena kerap kali kita menyamakan keduanya. Apabila kita 

menertibkan anak-anak, maka kita berusaha agar mereka mengerjakan apa yang 

kita inginkan. Jika kita menghukum anak-anak, kita menghukum mereka supaya 

menembus suatu kesalahan terhadap keluarga kita, suatu disiplin yang baik akan 



dapat kita tanamkan kepada anak-anak ialah menolong mereka untuk mengerti 

cir~ta kita satu sama lain, cinta yang telzh ~nenciptakan mereka Kita ingin agar 

nicreka hidup sesuzi der,zs~l cin: i:u, buk3n karena tertekan atau kar-cna terpaksa. 

n~elainkan karena dengan rela saling memperhatikan 

Disiplin sangat penting artinya bagi perkembangan anak. Bahkan para ahli 

mengatakan bahwa dengan disiplin anak akan hidup lebih bahagia Sebab dalam 

lingkungan yang mengajarkan disiplin berbagai kebutuhan anak dengan 

sendirinya dapat terpenuhi. Dengan mengenal aturan-aturan anak akan merasa 

lebih aman karena mereka tahu dengan pasti perbuatan mana yang boleh dan 

mana yang tidak boleh dilakukan. Apabila aturan-aturan telah tertanam, anak akan 

berusaha menghindari perbuatan-perbuatan terlarang dan cenderung melakukan 

hal-ha1 yang dianjurkan. Karena ia telah mempunyai patokan yang jelas, ia tidak 

lagi hidup dalam bimbingan. 

Anak yang tidak mengenal disiplin akan tumbuh menjadi anak yang tidak 

bahagia dan mereka tidak dicintai. Ini disebabkan mereka merasa bahwa tak 

seorangpun memperhatikan mereka dan seolah-olah tidak ada batasan bagi 

mereka. Berabgai aturan dasar dalam pendidikan tidaklah dibuat semuanya demi 

kenikmatan orang tua, namun juga dibentuk agar bermanfaat bagi anak. Hak-hak 

seorang anak adalah hak untuk dilindungi, tidak saja terhadap orang lain tetapi 

juga terhadap dirinya sendiri, terhadap dorongan-dorongan pribadinya yang belum 

terkendalikan. Mereka berhak untuk tergantung pada orang tua, sampai mereka 

siap mengadakan pilihan berdasarkan penilaian diri sendiri. Karena itu mereka 

berhak diberi aturan-aturan sampai mereka mengerti apa artinya "Tanggung 

jawab" penuh dan memikul sendiri akibat suatu perbuatan atau kesalahan". 

Adalah benar bahwa disiplin juga berpegang teguh pada aturan-aturan 

secara konsekuen melalui cara-cara yang mudah dimengerti anak. Tetapi 

konsekuen tidak berarti bersitegang leher, karena sering kompromi lebih efektif 

untuk anak-anak, mereka akan mengerti bahwa yang penting bukanlah aturannya 

namun "alasan" yang mendasari aturan itulah yang penting. Misalnya saja "main 

bola di kamar dilarang, tapi kalau di kebun boleh". Jelaslah bagi sianak bahwa 



t barang pecah-belah yang ada di kamar. 
r Menurut V Lestari dalam 4!ex ,CsSti!- ~ecriz meuyeluruh. tuiuan dari 

i disiplin adalah untuk membina anak agar belajar menguasai dirinya. Selanlutnya 

penguasaan diri itu punya macam-macam, misalnya untuk mencapai suatu 

keinginan pribadi, atau men.jaga nama baik dengan tidak melakukan i~al-ha1 yang 

bertentangan dengan tuntutan lingkungan 

Jelas, disiplin bukan untuk mengekang kebebasan, tetapi justru untuk 

C memberi kebebasan dalam lingkungan yang aman. Misalnya kita lnengatakan 

pada an&, "bermainlah di halaman, tapi jangan sampai ke luar pagar". Dalam ha1 

I ini, si anak mendapat kebebasan bermain, tapi di tempat yang aman dari lalu lintas 

I ramai. Di luar pagar ada kemungkinan ia cedera, karena di sana memang bukan 

t tempat untuk bermain. 

Umumnya, banyak anak-anak yang tampak baik-baik ketika masih 

dibawah disiplin, tetapi apabila mereka lepas dari peraturan-peraturan yang keras 

itu mereka tidak sanggup mengendalikan diri mereka sendiri. Disiplin dengan 

tongkat besi dalam mendidik anak tanpa pengertian dari pihak anak akan 

menghasilkan suatu jumlah anak-anak yang kuasa otak dan batinnya lemah. Maka 

apabila mereka berdiri dalam dunia untuk bertindak bagi dirinya sendiri, mereka 

tidak sanggup karena mereka sudah dilatih menurut saja tanpa menggunakan 

pertimbangan sendiri. 

Salah satu dari akibat-akibat yang menyedihkan dari seorang anak yang 

terlampau sedikit mengenal disiplin, ialah bahwa sebagian dari hukuman yang 

harus dipikulnya justru datang dari orang-orang yang pada waktu yang lampau 

tidak berusaha menanamkan disiplin kepadanya. Prof Arthur T. Jersild, Pd D 

dalam Alexsopbur berpendapat, bahwa disiplin itu sendiri tidak dapat dikatakan 

bersifat baik atau jelek, soal ini tergantung pada tepat atau tidaknya suatu disiplin. 

Disiplin yang dapat membantu anak melindungi dirinya dari kesukaran-kesukaran 

atau bahaya-bahaya yang tanpa disiplin mungkin saja akan menimpa dirinya 

merupakan suatu ha1 yang sangat dibutuhkan. Salah satu hasil dari pendisiplinan 

ini ialah membantu anak mengontrol segala perbuatannya. Pada waktu kelak jika 



ia makiil bertambah dewasa, ia hams makin sansgup mengontrol dirinya sendiri. 

Tetapi disiplin akan tidak sehat sifatnya apabila dilakukan secara keras dan 

berlebih-leb~han atau terlarnpau r~iengekang a n a k  dan bukan ~ [ ~ f i i l :  - i ; : c~ l~~ l r17~  - 

anak, atau apabila disiplin tadi dilaksanakan dengan cara yang kasar, melukai hati 

anak dengan cara yang salah atau juga apabila disiplin hanya ditujukan kepada 

anak-anak tertentu dalam keluarga saja, sedangkan anak-anak yang lain lagi 

dibebaskan dari disiplinnya itu Salah melaksanakan atau menerapkan disiplin 

akan menimbulkan ha1 yang sebaliknya, misalnya bersikap bandel, nakal, tidak 

mau makan, mogok sekolah, membangkang dll. Sebahagian besar disebabkan 

karena salah disiplin. Ia bersikap demiluan karena dirinya merasa tersinggung. 

Selanjutnya, haruslah dihindarkan disiplin karet, yang hanya kadang- 

kadang saja diberlakukan, sedangkan dilain waktu boleh dan dapat dilanggar 

tanpa adanya resiko yang akan diterima oleh sipelanggarnya. Justru pada saat 

anak-anak melakukan pelanggaran, dia memerlukan bantuan orang tua. Ia 

memerlukan lindungan dan bantuan orang dewasa untuk menguasai dorongan- 

dorongan hatinya, tanpa anak, merasa kehilangan muka. 

B. Pengertian Emosi 

Emosi adalah suatu keadaan di dalam diri seseorang, yang tidak kentara 

dan sulit diubah. Emosi juga dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan seseorang 

terhadap suatu objek, baik orang, benda dan situasi atau yang lainnya. 

Menurut Oxford English Dictionary; emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan 

pikiran perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. 

Emosi dapat juga disebut sebagai ekspresi jiwa seseorang terhadap suatu objek 

(terrnasuk dirinya sendiri) akibat stimulus yang ia terima. 

Korteks, atau bagian berfikir otak, memungkinkan kita mempunyai 

perasaan tentang perasaan kita, mengungkapkan perasaan kita tentang orang lain 

dan mengamati serta mempelajari bagaimana orang lain bereaksi terhadap 

perasaan-perasaan itu. Mengajari anak memahami dan mengkombinasikan 

emosinya akan mempengaruhi banyak aspek dalam perkembangan dan 

keberhasilan hidup mereka. Sebaliknya, gaga1 mengajari anak memahami dan 



mengkombinasikan emosinya dapat membuat mereka risau terhadap konflik- 

konllik terhadap orang lain, padahal ini tidak perlu sampai terjadi. 
T ' ~leinallipuan m a k  mengungkapkan eniosinya dalam kata-kata n7erupal:zn 

bagiali terpenting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Bila anak 

anda yang baru dua tahun marah karena anda mengobrol dengan seseorang teman 

di pasar swalayan padahai ia ingin segera pulang dan ingin makan, mungkin ia 

mengamuk karena tampaknya itu cara paling tepat untuk membuat kebutuhannya 

dipenu hi. 

I Tetapi, ketika ia sudah lima tahun, ia akan mampu menyadari bahwa ia 

lapar dan bosan lalu mengungkapkan perasaannya itu dengan kata-kata. Anak usia 

sepuluh tahun hams sudah mampu mengenali belasan kondisi emosi atau lebih. 

Bila ia ditanya tentang tanggapannya terhadap rencana piknik atau ketika diajak 

menghadiri pemakaman neneknya, ia bisa membuka-buka bank memorinya yang 

berisi pengalaman-pengalaman ketika menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut. 

Kata-kata yang menggambarkan emosinya, bahagia, senang, sedih, khawatir, 

cemas, juga berkaitan dengan perasaan-perasaan itu sendiri. Waktu ia menyatakan 

bahwa ia cemas karena harus menghadiri pemakaman dan melihat neneknya 

dalam peti mati, ada suatu hubungan secepat kilat dari pusat-pusat psikologis si 

anak yang dapat dikaitkan dengan rasa cemas, denyut nadi semakin cepat, tekanan 

darah agak naik, tubuh menjadi tegang. 

Pada waktu anak remaja anak menginjak usia 16 tahun dan bagian berpikir 

otal-ya telah benar-benar sempurna, ia hams mampu mengungkapkan emosi 

yang hanya samar-samar dan merupakan perpaduan beberapa emosi sadar. Ia 

dapat menggambarkan perasaan itu dalam bentuk kiasan dan perumpamaan. 

Misalnya mengatakan bahwa "bahagia seperti diangkat kelangit ke t u j u h  atau 

"merasa seperti terperangkap di sudut gudang yang gelap tanpa seorangpun tahu 

bahwa ia di sana". Ia juga dapat menghubungkan bagian tubuhnya dengan emosi- 

emosi yang berbeda, menggunakan ungkapan-ungkapan seperti "dadaku serasa 

sesak" atau "kepalaku serasa mau pecah .  Penggambaran fisiologis untuk kondisi 

emosi telah menjadi bagian dalam perbendaharaan kata sehari-hari, dan biasanya 

efektif untuk menyampaikan tingkat emosi yang kita alami. Bila kita mendengar 



penggambaran fisiologis untuk suatu perasaan, juga merasakan petunjuk non 

verbal yang berhubungan dengan perasaan itu ciaIan1 air nluka atau sikap tubuh 

(wajahnya mezerah., e 1  menegang dsb). kita sering secara samar 

mencerminkan reaksi fisiologis kita sendiri. 

C. Pentingnya Disiplirl dalam Kehiduparl Sekolah darl Masyarakat 

Penanaman nilai disiplin kepada anak sejak dini akan menghasilkan 

tumbuhnya perilaku moral yang baik dan positif. Dengan demikian anak dapat 

berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Pada 

masa kanak-kanak penanaman disiplin sangat diperlukan karena beberapa ha1 

yang berkaitan dengan kebutuhan dalam kehidupannya yaitu: 

1. Memberi Rasa Aman kepada Anak 

Melalui penanaman disiplin berarti anak diberi tahu dan diajarkan mana 

yang baik dan mana yang tidakbaik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh 

dilakukannya. Dengan begitu anak akan tahu batasan-batasan yang berlaku di 

lingkungan keluarga dan masyarakatnya. 

Contoh: Ani yang baru berusia 3 tahun disuruh oleh ibunya menunggu adeknya 

dibuayan dan mengayun buayan itu pelan-pelan, karena ibunya sedang mencuci 

piring di dapur. Tidak lama kemudian adeknya menangis karena buayannya 

berhenti berayun sebab ditinggalkan oleh Ani karena ia bermain sendiri. Perilaku 

Ani ini mendapat teguran dari ibunya bahwa Ani tidak boleh meninggalkan 

adeknya sendirian. Setiap kali berbuat yang sama reaksi ibunyapun sama menegur 

Ani karena perbuatannya tidak baik. Karena proses ini berlanjut, maka lama-lama 

Ani tahu bahwa meninggalkan adiknya sendirian di buayan itu tidak boleh 

dilakukannya. Karena itu Ani akan menjaga adiknya dengan baik dan Ani tahu 

ibunya tidak akan marah lagi karena ia melakukan perbuatan yang beanr dan ia 

merasa aman tidak dimarahi lagi oleh ibunya. 
.- 



k Perilaku yang Tidak Baik 
Karena ada normz-norma tertentc . -yaiig - i;zrlaku di l ingkungan keluarsa 

(masyarakat) yang hams ditaati oleh anggota keluarganya, m a ~ a  anak akan 

berusaha menyesuaikan diri dengan nilai dan norma-norma tersebut. Sehingga ia 

tidak akan berbuat atau berperilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang 

berlaku. Karena tahu bahwa apabila perilakunya tidak sesuai dengan nonna- 

t norma tersebut dapat menimbulkan rasa malu, bersalah dan tidak bahagia. 

Contoh: Pak Amat mempunyai tiga orang anak, masing-masing berusia 5 tahun, 4 

J tahun dan 2 tahun. Sejak kecil anak-anaknya sudah diajarkan bahwa sebelum tidur 

hams cuci kaki dahulu, dan sebelum makan hams cuci tangan dahulu. Peraturan 

ini berlaku di lingkungan keluarganya bila anak melanggar peraturan ini akan 

mendapat reaksi dari kakak atau adek bahkan dari orang tuanya berupa teguran 

atau cemoohan/ejekan bahkan kemarahan yang membuat anak tersebut merasa 

bersalah dan malu atas perilakunya. 

Sebaliknya bila ia melanggar norma-norma yang berlaku di keluarganya 

tersebut, ia akan terhindar dari rasa malu, bersalah, dan akan membuat ia 

berbahagia. Pada gilirannya perilaku menghindari rasa malu dan bersalah ini akan 

melekat pada diri anak, dalam pergaulannya sehari-hari di masyarakat dimana ia 

. berada. 

I 3. Membiasakan Anak untuk Berperilaku yang Mendatangkan Pujian 
I 

Pujian yang diperoleh anak akan membuatnya bangga, sebab pujian itu 
I 

akan dihayatinya sebagai lambang kasih-sayang, penerimaan atas dirinya karena 

perilaku yang benar dan baik. Hal ini memberikan kesadaran pada anak akan 

keberhasilannya memenuhi harapan lingkungan keluarga dan masyarakatnya. 

Sebaiknya apabila ia tidak mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku di lingkungannya, maka ia akan mendapat kritikan dan tidak diterima oleh 
~. . - lingkungannya. 

Contoh: Pada saat ibu guru TK masuk kelas dia melihat kertas berserakan. Ibu 

guru menyuruh anak-anak memungut kertas itu untuk dibuang pada temapt 



sampak yang telah disediakan. Setelah itu guru memberi pujian pada anak-anak 

bahwa mereka sudah i-nembuat ha1 yang bai k dan t e ~ u j  i .  Seiailjutnya ibu guru 

n?enjelaskan bahwa menciritai kebersihan itu han!s dirniiiki ~ lc t l  x m u a  anak, 

sebab kebersihan adalah pangkal kesehatan. Penjelasan d.ai  gurunya itu akan 

melekat dalam diri anak dan mereka akan berusaha berbuat hal-ha1 yang 

mendatangkan pujian dari anggota lingkungannya. 

Anak-anak sedang membuang sampah pada tempatnya. (Depdiknas 2000:74) 

4. MenumbuhkanIMeningkatkan Motivasi Anak Sesuai dengan Harapan 

Lirlgkungannya 

Hal ini te rjadi apabila penanaman disiplin itu sesuai dengan perkembangan 

yang sedang dialami oleh anak. 

Contoh: Ketika anak mulai dapat menyuapkan makanan ke dalam mulutnya dan 

mulai mengembangkan koordinasi motoriknya, orang tua secara bertahap 

menanamkan aturan dan disiplin dalam ha1 makan. Bila sedang makan anak 

diarahkan untuk duduk dan makan sendiri sambil didampingi dan diawasi dan 

sekali-kali dibantu oleh ibunya. Dengan menciptakan suasana makan yang 

menyenangkan dan memuji keberhasilan anak menyuapkan makanan ke dalam 

mulutnya, maka anak termotivasi dan bangga karena ia dapat berbuat yang 



menyebabkan ibunya senang akan kepandaiannya. Tetapi sebaliknya bila anak 

belum mampu melakukannya dan dipaksa rnelakqkannya, maka hasil yang dicapai 

. I . I  -;L~~I-I.I lidak sesuai denzan harapan ib~~njra A n a k  a tir?.k i:?e:;.ytik~i 

kegiatadsuasana makan dan menjadi rewel bila makan, karena se benarnya belum 

saatnya ia disuruh untuk melakukan itu. 

5. Memantau Anak Mengembangkan Hati Nurani 

Sebenarnya dalam diri anak sudah tertanam nilai mana yang baik, mana 

yang jelek, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang pantas, mana 

yang tidak pantas. Karena itu apabila ada tekanan dan dorongan dari 

lingkungannya yang mendorong perilaku yang salawtidak baiWtidak pantas, maka 

hati nuraninya akan mengingatkan dan mencegahnya untuk tidak melakukan. 

Contoh: Pada suatu hari Budi anak PAUD menemukan kotak pensil berisi isinya 

di halaman sekolah. Pada saat itu Budi ingin sekali memilikinya karena ia belum 

punya. Tetapi hati nuraninya mengingatkan bahwa mengambil milik orang lain itu 

perbuatan tidak baik, perbuatan yang salah dan tidak pantas. Oleh sebab itu Budi 

tidak jadi mengambilnya dan menyerahkannya kepada ibu guru dan menceritakan 

bahwa ia menemukan kotak pensil itu di halaman sekolah. Perilaku Budi ini 

mendapat pujian dari gurunya dan Budi bangga menuruti kata hati nuraninya. 

Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat diketahui betapa pentingnya 

penanaman disiplin kepada anak sejak masa kanak-kanak dengan pola yang tepat 

dan konsisten dari orang tua, guru dan orang-orang dewasa di lingkungannya. 

D. Pentingnya Emosi dalam Kehidupan Sekolah dan Masyarakat 

Emosi sangat penting dalam memunculkan/mendorong kesadaran diri, 

mendorong perkembangan motorik, kognitif dan tingkah laku sosial anak. Para 

ahli menemukan bahwa anak-anak perkembangan emosinya sehat sewaktu usia 

dini cenderung beremosi sehat setelah dewasa seperti: kontrol diri yang h a t ,  

memiliki gairah hidup, memiliki motivasi diri, mandiri dan sebagainya. 

Sebaliknya anak yang selama usia dini beremosi buruk seperti suka marah, cemas, 

takut, cenderung beremosi buruk setelah dewasa, kurang memiliki kontrol diri dan 



mudah h s t a s i .  Dengan pernyataan-pernyataan emosional, anak bisa 

mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginannya dan membekali seseorang 

densan care untuk menguscai dun ia  sekitar nler-eka 

Keberhasilan perkembangan moral berarti dimilikinya emosi dan perilaku 

yang mencerminkan kepedulian akan orang lain, saling berbagi, bantu-membantu, 

saling membutuhkan, saling mengasihi, tenggang rasa, dan kesediaan mematuhi 

aturan-aturan masyarakat. Keinginan untuk peduli dan menyayangi orang lain, 

bahkan sampai mengorbankan diri sendiri, tidak diragukan merupakan bagian dari 

pengkodean gen. 

Para psikolog perkembangan menegaskan bahwa sesungguhnya ada dua 

komponen empati: reaksi emosi kepada orang lain yang normalnya berkembang 

dalam enam tahun pertama kehidupan anak. Dan reaksi kognitif yang menentukan 

sampai sejauh mana anak-anak ketika sudah lebih besar mampu memandang 

sesuatu dari sudut pandang atau perspektif orang lain. 

Sebagian anak tampaknya terlahir dengan empati yang lebih besar dari 

pada anak-anak lain. Psikolog M. Radke - Yarrow dan A Zahn - Waxler dalam 

Shapiro melaporkan bahwa dalam sebuah study terhadap anak-anak balita, 

sebagian bereaksi terhadap kesedihan anak lain melalui ungkapan rasa empati dai 

usaha langsung untuk membantu sebagian hanya menyaksikan dengan pandangan 

yang lebih menakjubkan rasa tertarik ketimbang peduli. Sementara itu, ada 

kelompok ketiga yang menunjukkan reaksi negatif yang menunjukkan kepada 

anak-anak yang merasa kesulitan atau sedih ada yang sengaja menyingkir dari 

yang sedang menangis dan ada yang bahkan marah-marah atau memukul-mukul 

anak itu. 

Dengan bertambah matangnya wawasan dan kemampuan kognitif mereka, 

anak-anak secara bertahap belajar mengenali tanda-tanda kesedihan orang lain dan 

mampu menyesuaikan kepeduliannya dengan perilaku yang tepat. 

RANGKUMAN 

1. Disiplin asal katanya "diciple" kata diciple berasal dari pengikut nabi Isa AS 

yang sangat taatlpatuh kepada nabi Isa dalam menjalankan perintah-perintah 



I I I 

i 
# nabi, kata diciple itulah berobah menjadi dicipln atau patuh/taat (tepat waktu) I 

I 

berarti belajar dari atau de~igan patuh mengikuti seorang pernimpin dapat 

berarti 
I 

- Taat, patuh ! 
- Tidak melanggar I I 

- Tidak membantah 

- Tepat waktu 

2. Tumbuhnya sikap disiplin terlepas dari faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhinpa 

3 .  Emosi adalah ungkapan perasaan seseorang terhadap suatu objek, baik orang, 

benda, dan situasi atau yang lainnya. 

4. Disiplin sangat diperlukan untuk kehidupan sekolah dan masyarakat antara 

lain untuk: 

- Memberi rasa aman 

- Membantu anak menghindari perasaan bersalah dan rasa malu dari 

perilaku yang tidak baik 

- Membiasakan anak untuk berperilaku yang mendatangkan pujian 

- Membantu anak mengembangkan hati nurani 

5 .  Emosi sangat diperlukan untuk membekali seseorang untuk menguasai dunia 

sosial sekitar mereka. 

LATIHAN 

Setelah anda mempelajari kegiatan pembelajaran pada bab I1 ini, coba 

anda kerjakan latihan berikut ini: 

1. Buatlah beberapa pengertian tentang disiplin 

2. Jelaskan beberapa pengertian emosi 

3.  Coba anda diskusikan dengan kelompok kenapa disiplin penting dalam 

kehidupan sekolah dan masyarakat 

4. Dan coba diskusikan juga kenapa emosi juga penting dalam kehidupan 

sekolah dan masyarakat 
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pembentukan perilaku. Secara utuh program pembentukan perilaku itu meliputi I 

moral Pancasila, agama, disiplin, perasaan ernosi dan kernampuan bermasyarakat 

Program kzgi;~;an belajar daiam rangka pernbentrlkan perilaku dilakukar! mela!l)i 

pembiasaan yang d i ~ w ~ u d k a n  daiam kegiatan sehari-hari (Kepmendikbud RI No. 
I 

002/U/1995). I 

I. Ruang Lingkup Penanaman Nilai Moral kepada Anak Usia Dini 

Anak usia dini pada umumnya sudah menunjukkan perkembangan kognitif 

yang cukup berarti, seiring dengan munculnya perkembangan bahasa pada anak 

usia dini, diharapkan ia mampu memahami norma-norma yang diperkenalkan oleh 

orang tua atau gurunya. Norma-norma tersebut dapat diperkenalkan melalui 

kegiatan-kegiatan verbal yang sederhana. 

Guru PAUD sudah dapat untuk mengenalkan, mengajarkan dan 

membentuk sikaplperilaku moral kepada anak didik. 

Sikap moral yang dapat anda tanarnkan kepada anak didik anda nantinya 

diantaranya adalah: 

a. Sikap dan cara menghadapi orang lain 

b. Cara berpakaian dan penampilan 

c. Cara dan kebiasaan makan 

d. Cara berperilaku sesuai dengan aturan yang dituntut dalam suatu 

lingkungan atau situasi tertentu, dsb. 

Dalam ha1 penanaman nilai moral kepada anak, komunikasi dan interaksi 

antara orang tua atau p r u  dengan anak sangat penting diperhatikan. Hal ini 

dikarenakan upaya penanaman nilai moral tidak dapat dipisahkan dari proses 

sosialisasi yang dilakukan orang tua atau guru kepada anak, oleh karena itu, 

hubungan yang hangat antara guru PAUD dengan anak didiknya harus betul-betul 

tercipta dengan baik. 

Upaya penanaman sikap/perilaku moral kepada anak usia dini menurut 

metodik khusus program pembentukan perilaku di PAUD dapat dilakukan 

melalui: 



a.  Kegiatan rutin 

Yaitu kegiatan v;?nq - dilakukan setiap hari. 

1 .  Kegiatail s p o n t a n  

Yaitu kegiatan yang dapat dilaksanakan secara spontan pada saat itu juga. 

Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru mengetahui ada sikaplperilaku 

anak yang tidak baik atau sebaliknya guru melihat ada anak yang 

menunjukkan sikaplperilaku positif. 

c.  Kegiatan dengan teladan 

Yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya dapat dilakwkan dengan 

memberikan teladan atau contoh kepada anak, dalam ha1 ini guru berperan 

langsung sebagai teladan atau model/contoh bagi anak. 

d. Kegiatan yang direncanakan 

Yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu diawali dengan 

adanya perencanaan atau program dari guru. Kegiatan ini harus jelas terlihat 

dalam Satuan Kegiatan Harian (SKH). SKH ini biasanya sudah dikaitkan 

dengan tema-tema tertentu yang tercantum dalam GBPKB TK. 

2. Cara Menanamkan Sikap/Perilaku Moral kepada Anak Usia Dini 

Bagaimana cara menanamkan sikaplperilaku moral kepada anak di 

PAUD? pada bagian uraian materi ini anda dapat mempelajari beberapa model 

penanaman sikap perilaku moral kepada anak usia dini. 

Prinsip belajar di PAUD adalah "bermain sambil belajar" atau sebaliknya 

"belajar sambil bermain". Semakin rendah usia anak, semakin besar kadar 

bermainnya. Pada anak usia dini kadar bermainnya masih hams cukup dominan 

sedangkan pada jenjang pendidikan sekolah dasar kadar bermainnya sudah cukup 

berkurang. 

Menurut ahli pendidikan anak, cara belajar anak yang paling efektif adalah 

dengan bermain. Pada prinsipnya bermain mengandung rasa senang dan lebih 



mementingkan proses dari pada hasil. Bermain sebagai bentuk kegiatan belajar di 

PAUD yaitu bermail1 yang kreatif dar? rnenvenangkan. 

Tlal-i uraian Yai?? baru sala anda pslaiari. apa !.an2 clapat anda simpulkaa ?, 

betapa pentingnya untuk diperhatikan prinsip belajar sambil bermain, oleh karena 

itu guru hams betul-betul memegang prinsip tersebut dan mempraktekkannya. 

Cara menanamkan sikaplperilaku moral kepada anak usia dini tentunya 

tidak dapat dilepaskan dari prinsip belajar sambil bermain tersebut. Artinya dalam 

ha1 penanaman sikaplperilaku moral, guru hams melakukannya dengan cara yang 

halus dan terintegrasi ke dalam pola-pola permainan tertentu sehingga terasa 

menyenangkan bagi anak. Begitu juga ketika menjumpai anak yang berperilaku 

menyimpang, tentunya harus memberikan teguran bukan ? 

Selanjutnya simaklah baik-baik beberapa model penanaman sikap perilaku 

yang dapat anda terapkan dan kembangkan di PAUD. 

a. Penanaman Sikap dan Cara Berhubungan dengan Orang Lain. 

Sejak kapan munculnya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain 

pada diri anak ? berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan untuk berhubungan 

dengan orang lain mulai muncul seiring dengan berkembangnya fisik-motorik dan 

bahasa pada anak. Anak usia dua tahun sudah mulai menunjukkan ruang gerak 

yang lebih luas karena keterampilan berjalannya sudah cukup baik. Dengan 

kemampuan bahasanya yang mulai berkembang, anak usia dua tahun sudah mulai 

memahami pembicaraan orang lain. Dalam ha1 ini kemampuan berkomunikasi 

sudah mulai nampak. 

Anak yang semula hanya bergantung kepada orang tuanya, setelah usia 

dua tahun, mulai membutuhkan untuk berhubungan dengan lingkungan yang lebih 

luas. Anak mulai membutuhkan hubungan dengan orang-orang di luar rumah yang 

pernah ditemuinya baik dengan yang sebaya atau yang lebih tua. 

Agar anak didik mempunyai kemampuan bermasyarakat yang baik, 

penanaman sikap dan cara berhubungan dengan orang lain menjadi urgen untuk 

dilakukan sejak dini, diharapkan setelah anak-anak itu dewasa, akan menjadi 



I anggota masyarakat yang baik, yang menyadari akan fitrahnya sebagai makhluk 

sosial. 

i3entuk-bentuk sikap p e r i l a h  ~no~i i l  aI;n sz ja  . - tcrkart dmgaii sikap daii 

cara berhubungan dengan orang lain ?, bagaimana cara menanamkannya kepada 

anak ? untuk mendapatkan gambaran menzenai anak ini dapat dikembangkan 

melalui model-model perilahu seperti di bawah ini : 

- Memberi salam dengan tangan kanan 

- Mencium tangan orang yang lebih tua kala bersalaman 

- Mengucapkan selamat pagi, siang, malam atau assalamu'alaikum bagi 

yang beragama Islam 

- Bersikap sopan kalau bicara, serta memandang lawan bicara dengan cars 

yang sopan. 

Model-model perilaku moral tersebut dapat diperkenalkan dan ditanamkan 

melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan contoh teladan atau kegiatan 

yang terprogram. 

Keluarga Pak Amat sedang Bersalaman pada Hari Raya Idul Fitri 
-- 

(Depdiknas 2000:3 5 )  



b. Penanaman nilai moral cara berpakaian data peraampilan 

Perilaku moral seseor-ang diantaranya diantai-sny~ tergambar- dari ca1-anya 

tx-i~akaiati dan pcnarnpilan. Scseor-a112 r terhia~z be:-;:skaia!? cia11 

berpenampilan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku Ci masyarakat 

tertentu, akan menimbul kan kesan berperiiaku buruk. Begitu pentingnva masala h 

cara berpakaian dan berpenampilan bagi 'itra seseorang, sehingga perlu untuk 

ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Dalam ha1 ini kepada anak-anak perlu 

diperkenal kan mengenai cara berpakaian yanz di anggap bai k dan yang dianggap 

tidak baik. 

c. Penanaman nilai moral dengan cara kebiasaan makan 

Persoalan makan bukan semata-mata merupakan kebutuhan biologis, 

tetapi di dalamnya terkandung dimensi moral. Orang bijak mengatakan: 

"makanlah secara baik dan benar". Makan secara benar mengandung maksud 

hams memperhatikan nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut sesuai 

dengan kebutuhan kesehatan jasmaniah. Sedangkan makan secara baik 

mengandung makna dalam ha1 tata cara makan mesti diperhatikan tuntutan 

normatif lingkungan sosial setempat. Sebagai contoh makan yang baik secara 

umum dapat dilihat pada garnbar berikut ini. 

Keluarga Pak Ali sedang makan bersama (Depdiknas 2000:37) 

Tata cara makan secara baik hat-us sudah diperkenalkan sejak dini kepada 

anak. Dengan demikian diharapkan akan terbentuk kebiasaan makan secara baik 



sampai dewasa. Sebaik-baiknya makan adalah yang sesuai dengan agama dan 

budaya. Tata cara ~nakan dapat mulai ditanamkan kepada anak seiring dengan 

perkembangzr. r11o:ol ik halu3 pada anak Orang tua adalah orang dewasa per-tama 

yang dituntut mulai memperkenalkan cara makan yang baik kepada anak. 

Ketika anak mulai memasuki pendidikan pra sekolah (PAUD), guru 

PAUD dituntut untuk lebih intensif menanamkan kebiasaan makan yang baik. 

Dengan pembiasaan makan yang baik secara rutin, spontan, lama kelamaan akan 

tumbuh kesadaran pada diri anak tentang perlunya makan secara baik di 

lingkungan manapun ia berada. Misalnya, melihat seorang anak bernama "Ani" 

dalam acara makan bersama, mengambil sepotong tahu dengan tangan kiri. Guru 

bisa langsung menegurnya dengan cara halus, Ani suka tahu ya ... Tahu itu 

makanan yang baik bisa membuat Ani dan yang lainnya sehat. Lain kali kalau 

mau mengambil makanan pakai tangan yang manis yang sayang, sambil 

memegang tangan Ani. 

Dengan teguran seperti tadi, anak tidak akan merasa dimarahi lantas sakit 

hati. Teguran semacam itu tidak akan menjadikan anak takut kepada gurunya 

sehingga hubungan hangat antara guru dan anak didiknya tetap terpelihara. 

Walaupun teguran itu bersifat halus, karena dilakukan secara spontan, anak yang 

ditegur akan mengerti bahwa perilakunya "mengambil sepotong tahu dengan 

tangan kiri" itu salah. 

d. Penanaman Nilai Moral Cara Berperilaku Sesuai dengan Aturan yang 

Dituntut, Dalam Suatu Lingkungan atau Situasi Tertentu. 

Agar masalah dekadensi moral tidak te jadi  pada generasi muda di masa 

yang akan datang, penanaman nilai moral hams dilakukan sejak dini. Kepada 

anak-anak usia dini sudah saatnya diperkenalkan sikap perilaku moral yang sesuai 

dengan tuntutan lingkungan dan situasi tertentu. Penanaman sikap dan perilaku 

moral semacam ini sangat berguna untuk memperlancar hubungan sosial 

seseorang dengan lingkungan masyarakatnya. Sikap perilaku yang bernilai moral 

bukanlah sikap yang mendasar pada egonya sendiri. Sikap perilaku dikatakan 



bernilai moral apabila sikap perilaku seseorang itu mampu beradaptasi dengan I 

runtutan lingkungan dan situasi tertentu. 

B. Cara ~Menanarnkan Jiwa Agama pada Anak Usia Dini 

Berikut ini adalah beberapa cara penanaman nilai-nilai keagamaan kepada 

anak-anak. 

1. Mengenalkan Tuhan 

Tuhan bagi anak-anak adalah sesuatu yang asing dan abstrak, sementara 

anak-anak menggambarkan Tuhan dalam wujud konkrit. Ada beberapa cara yang 

bisa digunakan untuk mengenalkan Tuhan kepada anak, diantaranya: 

a. Melalui kegiatan bermain: seperti bernyanyi, membaca puisi yang didalamnya 

memuat isi pesan adanya Tuhan sebagai pencipta dengan sifat-sifatnya yang 

terpuj i .  

b. Melalui kegiatan karyawisata untuk mengenalkan kehiqupan dam.  

c.  Melalui cerita yaitu menceritakan tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan 

kepada orang-orang yang shaleh ketika menghadapi kesulitan, atau cerita 

lainnya yang memuat isi pesan Tuhan. 

d. Melalui tauladan, pembiasaan serta ajaran untuk bersyukur dan berterima 

kasih kepada Allah SWT setiap menerima kegembiraan, bersabar dan berdo'a 

kepada-Nya ketika menerima kegagalan atau cobaan. 

2. Mengenalkan Ibadah kepada Allah SWT 

Mengenalkan ibadah kepada Allah SWT dimulai dengan mengenalkan 

kebersihan dan pentingnya kebersihan, baik dari kotoran ataupun jenis-jenis yang 

lain serta cara-cara membersihkannya. Setelah itu perlu latihan dan pembiasaan 

agar anak seialu menjaga dan memelihara kebersihan, baik anggota badan, 

pakaian, maupun lingkungan, mengenalkan ibadah kepada anak-anak dapat 

dilakukan dengan cara: 
- 

a. Melatih kemampuan berpikir anak dengan hafalan-hafalan surat pendek. 

b. Menjelaskan dan tanya jawab tentang tempat, waktu dan kesernpatan untuk 

berdo'a serta sholat. 
- 



c. Membiasakan berdo'a setiap kegiatan berlangsung di TK, dengan bimbingan 

guru. 

d Mengajarkan cara bemwdhu' dengan x e ~ o d e  bemnnstrasi- sccara benllang- 

ulang. 

e. Mengajarkan gerakan sholat berikut bacaannya dengan metode demonstrasi 

dll. 

Cara-cara menanamkan kebiasaan beribadah ini dilakukan secara 

individual, kelompok, maupun klasikal. Dalam kegiatan ini guru bisa meramu dan 

memperkaya kegiatan agar lebih menarik minat dan perhatian anak-anak. 

3. Menanamkan Akhlak yang Baik 

Salah satu kelengkapan dari unsur-unsur agama adalah sistim norma. 

Islam tidak mengenal sistim norma, yang ada yaitu perbuatan baik (ihsan) dan 

akhlak yang baik. Pada tulisan ini akan dikemukakan beberapa cara menanamkan 

perbuatan yang baik dan akhlak yang baik kepada anak-anak di TK. 

Program pengembangan nilai keagarnaan yang berhubungan dengan 

penanaman akhlak berhasil dengan baik jika guru memiliki: kepribadian atau akhlak 

yang baik, menguasai materi, mencintai anak-anak dan disenangi oleh mereka, dll. 

Adapun cara-cara menanarnkan akhlak yang baik kepada anak-anak diantaranya: 

a. Membiasakan anak-anak untuk berdo'a sebelum dan sesudah melaksanakan 

berbagai kegiatan. 

b. Membiasakan anak untuk mengucapkan salam 

c. Membiasakan menjawab salam dari orang lain 

d. Membiasakan untuk hidup selalu tolong menolong 

e. Membiasakan anak untuk menjaga kebersihan 

f Membiasakan anak untuk berbicara pelan, lembut, baik, sopan dan jujur 

g . Membiasakan anak untuk menghormati dan menghargai serta mentaat i 

perintah guru dan orang tua. 

h. Dl1 



Penanaman akhlak secara umum dapat dilakukan melalui keteladanan guru 

atau orang tua. Demikian pula latihan-latihan serta pembiasaan-pen~biasaa~i yang 

dibina oleh <gru lebih berhasil daripada penielasan riengan k~::,-kai.2 

RANGKUMAN 

Untuk membentuk sikapIperilaLw n~oral yang baik pada seseorang, terlebih 

dhaulu hams dilakukan penanaman nilai moral pada anak usia dini, penanaman 

nilai moral tersebut harus dilakukan secara baik dan benar dengan rnemperhatikan 

faktor-faktor perkembangan moral anak. 

Penanaman nilai keagamaan sangat penting agar anak-anak memiliki 

dasar-dasar keimanan sebagai bekaupegangan dalam menghadapi berbagai 

guncangan yang akan dihadapi anak kelak, dan juga untuk memudahkan dalam 

pembinaan pribadi selanjutnya. 

LATIHAN 

Setelah anda mempelajari Bab 111 ini mohon diskusikan dalam kelompok 

tentang: 

1. Mengapa penanaman nilai moral pada anak usia dini dipandang penting 

2. Menurut PKB TK 94, ada empat cara yang dapat dilakukan untuk 

menanamkan nilai moral kepada an& jelaskan keempat cara tersebut. 
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BAB XV 

CAWA PENGEMBANGAN IblSTPLfN DAN EMOSI 

PZNDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali istilah mendisiplin digembar- 

yemborkan sebagai salah satu cara ampuh untuk mengendalikan perilaltu anak. 

Dan kekeliruan yang sering terjadi adalah mengaitkan disiplin itu dengan 

hukuman. Orang tua biasanya lebih cepat memberikan reaksi yang biasanya 

negatif terhadap tingkah laku anak yang dianggap nakal, bandel dan sebagainya. 

Sedangkan terhadap perbuatan baik atau manis yang diperlihatkan anak, mereka 

jarang memuji hal-ha1 positif ini. 

Sebenarnya, seorang anak sejak lahir tidak saja membutuhkan kasih 

sayang, makan, pengetahuan, namun juga "penghargaan" atas apa yang dilakukan 

secara benar serta "larangan" bahkan hukuman atas perbuatan yang tidak benar. 

Batasan inilah yang diperlukan anak agar ia setahap demi setahap mengenal dan 

mengerti serta yakin akan apa saja yang diharapkan dari dirinya. Bab ini akan 

membahas tentang menanamkan disiplin dan pembiasaan serta pengembangan 

emosi dan intensitasnya pada anak usia dini. 

Tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari topik ini 

adalah anda dapat 

I .  Menanamkan cara menanamkan disiplin dan pembiasaan pada anak usia dini 

2. Bagaimana pengembangan emosi pada anak usia dini. 

A. Menanamkan Disiplin dan Pembiasaan pada Anak Usia Dini 

Perilaku disiplin harus dimulai dari masing-masirig individu, sebab dari 

disiplin individu akan tumbuh disiplin kelompok, dari disiplin kelompok akan 

tumbuh pula disiplin masyarakat dan dari disiplin masyarakat akan menumbuhkan 

disiplin nasional. Untuk mencapai ha1 tersebut hams diperhatikan faktor-faktorl 

unsur-unsur disiplin antara lain: tentang pengertian peraturan. Peraturan adalah 

pernyataan yang memuat pengertian tentang apa yang diharapkan dari seseorang 

atau dari diri anak. 



Dalam penerapan kepada anak peraturan mempunyai dua hngsi  penting 

untuk membarltu anak rns~ljadi manusia yang bermoral, yaitu. dengar1 peraturan 

mcmbantu anak zr::;~k m~~ighindpri perllaku yang tidak baik dan tidak diinyinkan 

Sebab apabila anak melznggar peratur-an maka dia akan dimarahi oleh orang tua, 

guru dan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Oleh sebab itu agar tidak 

d i h u h m  (dimarahi) dia akan menghindari per i lah yang tidak sesuai dengan 

aturan yang berlaku 

Peraturan mempunyai nilai pendidikan karena peraturan menlperkenalkan 

kepada an& tentang perilaku yang disetujui di lingkungan sosialnya. Agar kedua 

fkngsi pokok itu dapat diterapkan, maka peraturan itu harus dapat dimengerti, 

diingat dan diterima oleh anak. Sebab peraturan yang tidak dimengerti oleh anak 

tidak akan dapat menjadi pedoman perilaku yang diinginkan dari anak. 

Ada tiga cara penanaman disiplin pada anak. 

1. Pendekatan otoriter 

Di masa lalu orang tua dianggap segala tahu apa yang terbaik bagi 

anaknya, orang tualah yang menentukan masa depan anaknya, oleh sebab itu tidak 

heran perilaku anak dibentuk oleh orang tuanya secara otoriter dalam artian anak 

tidak boleh menolak apalagi menentang kehendak orang tua. Anak akan mendapat 

hukuman bila tidak mengikuti standar yang telah ditentukan orang tua dan guru. 

Sebaliknya jarang sekali anak dapat penghargaan bila berhasi 1 menunjukkan 

perilaku yang baik dan sesuai dengan standar lingkungannya. 

Dalam menerapkan keinginan orang tua dan guru terhadap anak, faktor 

usia anak kurang dipertimbangkan. Walaupun anak sudah beranjak besar 

pengendalian ketat dan hukum fisiWbadan masih digunakan. Hal ini akan 

melumpuhkan inisiatif dan kesempatan anak dalam mengambil keputusan- 

keputusan tentang sesuatu yang dia anggap baik dan berguna bagi dirinya. 

Anak yang dididik dengan cara penanaman disiplin otoriter akan 

cenderung mengembangkan kepribadian yang kurang positif Dia cenderung 

untuk berbuat licik, tidak jujur dan tertutup, pada gilirannya akan melawad 

menentang orang tua, Wru yang dia anggap tidak sesuai dengan kehendaknya. 

Akibat lain dari cara otoriter ini, anak akan menjadi rendah diri, tidak berani 



mengemukakan pendapat, malu bergaul dengan orang lain, merasa serba salah, 

bersikap submisif (tunduk pada orang alin) serta cenderung tnenarik diri dari 

lingkungan sosial sekitarr?:;a. 

Penanaman disiplin secara otoriter dari orang tua atau ,p-u (Depdiknas 2000:88) 

2. Pendekatan permisif 

Displin permisif berarti sedikit disiplin atau tidak ada penanaman disiplin. 

Dengan cara pendekatan permisif, anak-anak tidak diberi batas-bataslrambu- 

rambu yang mengatur tingkah l&u. Mereka tidak diberitahu oleh orang tua, ,w, 

mana yang boleh dilakukan mana tidak boleh dilakukan. 

Pendekatan permisif ini kebalikan dari pendekatan otoriter. Kalau 

pendekatan otoriter orang tua dan gurulah yang mengendalikan segala perilaku 

anak, sedangkan pendekatan cara permisif anak-anak dibiarkan untuk berbuat dan 

berperilaku sekehendak hatinya, orang tua atau guru tidak mengarahkan anak 

kepada perilaku yang sesuai dengan standar perilaku yang berlaku di 

lingkungannya dan tidak menggunakan sanksi/hukuman terhadap perilaku yang 

tidak baiklsalah. Akibatnya anak-anak menjadi bingung dan tidak tahu mana yang 

baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh 

dilakukan. Selain bingung mereka merasa cemas, tidak aman dan menjadi agresif. 

Walaupun mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang salah, akibatnya mereka 



tidak dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan standar sosial di 

l i ngkungannya. 

&bat lebih lanjut, anak-anak ini mcnjadi ;r?;ll3;a, penuntut, menjadi 

"monster kecil" dan banyak lagi julukan yang diberikan kepada mereka. Anak- 

anak sulit menyesuaikan diri, perilakunya tidak sesuai dengan usianya dan dia 

mengalami hambatan dalam pengembangan kepribadiannya. Per i lah  sulit 

diterima oleh lingkungannya, karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku di 

masyarakat. 

Anak-anak yang tumbuh dan besar permisif, cenderung menjadi anak yang 

ragu-ragu, cemas, kurang percaya diri, dan sulit mengendalikan diri. Demikian 

pula ia tidak tahan menghadapi kekerasan dan tantangan dalam hidupnya, selalu 

minta dukungan dan bantuan mental dari orang lain, mudah menyerah dan mudah 

putus asa. 

3. Pendekatan demokratis 

Penanaman disiplin dengan cara pendekatan demokratis adalah suatu cara 

penanaman disiplin yang dianggap paling baik yang dapat menghasilkan sikap, 

perilaku dan kepribadian yang matang. Cara ini dapat dikatakan penggabungan 

dari penanaman disiplin cara demokratis, berarti anak diikutsertakan dalam 

diskusi, mendengarkan penjelasan, bertanya, mengemukakan pendapat teritang 

mengapa perilaku tertentu itu boleh dilakukan dan yang lain tidak boleh 

dilakukan. Dengan demikian anak-anak benar-benar mengerti dan memahami 

standar yang berlaku di lingkungannya. 

Terhadap anak yang besar, tidak saja penjelasan-penjeiasan tentang aturan 

yang hams dipatuhi, tetapi mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan 

pendapat dan bila diperlukan diajak bersama-sama merumuskan aturan main di 

rumah maupun di sekolah untuk sama-sama diputuskan menjadi pedoman 

bersama. Dengan cara penanaman disiplin demokratis ini, anak merasa dihargai, 

diakui keberadaannya dan ha1 ini akan menumbuhkan kepercayaan pada dirinya 

dan dia tidak akan ragu-ragu mengambil keputusan dan menentukan sikap. 



B. Bengembangan Emosi pada Anak Usia Dini 

Salah satu upaya yang paling sederhana dan paling berguna untuk 

mengembangitan kernatangan emosi adalah meningka!kan p~rb-~ndnl i l iaa!~ en~osi 

anak Buatlah sebuah "kamus perasaan" basi an& denga!] rnelninta nler-eka 

menyebu tkan semua perasaan yang dapat mereka pi kirkan, kemudian memulihkan 

semua itu dalam sebuah buhv kosong, merlurut abjad, tiap halaman untuk satu 

persaan. 

Ada beberapa strateg pengembangan emosi anak: 

1. Mengembangkan kemampuan mengenali emosi diri, dengan memperkaya 

bahasa emosi anak. 

2. Mengembangkan kemamptian mengelola dan mengekspresikan emosi secara 

tepat. 

3.  Mengembangkan kemampuan memotivasi diri 

4. Mengembangkan kemampuan mengenali emosi orang lain. 

Emosi merupakan peranan penting &lam diri seseorang. Emosi dapat 

berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan orang lai n, lingkungan dan 

orang tua. Bila orang tua kurang menyadari pentingnya dari kapasitas serta 

hubungan, sikap penuh kasih sayang maka bisa mengalami berbagai masalah dan 

gangguan emosional yang terus dikemudian hari. 

RANGKUMAN 

Proses penanaman disiplin pada anak dapat melalui keluarga dan 

lingkungan sekolah. Penanaman disiplin ke dalam diti anak sangat pentiilg, sebab 

dapat memberikan rasa aman kepada anak, membantu anak menghindari rasa 

bersarah, membiasakan anak berperilaku baik, dan menumbuhkan motivasi pada 

diri nak. 

Perkembangan disiplin anak tidak dapat disuarakan, sebab ha1 ini sangat 

tergantung tingkat usia, keadaan keluarga, keadaan kepribadian. Beberapa 

pendekatan cara menanamkan disiplin kepada anak adalah pendekatan otorkii, 

permisif dan demokrasi. 



Dalam pengembangan emosi, bila kebutuhan ernosional anak terperluhi 

sscara seirnbang dalam zwai kehiciupan. niaka di keinudian hal-i akan be1 ketnbang 

rnerlj2di :nci;;.idu deagan harapan aksn her-kerxbang dan mevv-uiudka9 potensi- 

potensi secara optimal 

Latiharm 

Jawablah pertanyaan di bawah ini kemudian anda dishsikan dengan 

teman-ternan anda dan buat rangkuman 

1 Beri kan beberapa contoh sederhana tentang disiplin 

2. Jelaskan pendapat anda nlengapa pujian dan h u h m a n  itu perlu diberikan 

kepada anak. 

3. Pada saat mana pujiarl itu diberilcan daa pada saat mana pula hukuman 

diberikan. 

4. Buatlah dafiar perkembangan emosi anak. 
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BAB V 

TAHAP-TANAP PERKEMHANGAN MORAL DAN AGPtMA 

PENDARULTJAN 

Perkembangan moral berlangsung melalui suatu proses yang cuLcp 

panjang Perkembangan tnoral pada anak tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan sosial dan kepribadiannya. Untuk mencapai tahap tertentu dalam 

perkembangan moral sangat dipengaruhi dan perkembangan pada aspek kognitif 

dan emosi pada diri seseorang. - 
Begitu juga dengan perkembangan rasa keagamaan pada anak-anak, pada 

mulanya seorang bayi atau anak belum mengenal agama. Agama merupakan suatu 

yang asing bagi mereka malahan anak-anak belum mempermasalahkan ha1 agama. 

Pemikiran anak-anak masih sangat sederhana, demikian juga dengan perasaannya 

mereka lebih tertarik pada hal-ha1 yarlg dapat merangsang panca inderanya. 

Setelah penyajian materi ini diharapkan anda dapat menjelaskan tentang 

perkembangan baik buruk, salah benar anak usia dini serta pengaruh agama dalam 

lingkungan keluarga. 

A. Perkeriibarigan Baik Buruk, Satah Benar Usia Dini 

Upaya penanaman nilai moral secara baik dan benar kepada anak bukanlah 

masalah sederhana. Artinya upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh sembarang 

orang tanpa pengetahuan dan keterampilan khusus. Orang dewasa yang diberi 

tugas melakukan penanaman nilai moral, salah satunya hams memahami 

pengetahuan tentang perkembangan moral anak. Agar dapat melakukan 

penanaman nilai moral secara baik dan benar, pelajarilah dengan penuh 

kecermatan uraian materi tentang perkembangan moral berikut ini. 

1. Arti Perkembangan Moral 

Perkembangan moral yang terjadi pada seseorang dapat dilihat melalui 

perilaku moralnya. Secara umum dikatakan telah terjadi perkembangan moral 

pada seseorang, apabila perilakunya menunjukkan kesesuaian dengan nilai moral 



dan norma yang berlaku di masyarakat. Nilai moral dan norma yang dirnaksud 

disini adalah yaitu nilai moral dan norrna yang berkaitan dengan tata cara, 

kebiasaar? dan adat yang berlaku &!am mas1 arakp~ 

Pada tahap awal nilai moral itu ditanamkan melalui poia asuh yang 

diterapkan oleh orang tua atau guru (setelah anak memasuki jenjang pendidikan 

pra sekolah) Anak juga bisa mencontoh perilaku moral orang tuanya atau orang 

dewasa lain yang ada di sekitarnya. 

Pola asuh dan contoh perilaku dari orang tua atau orang dewasa lain 

dengannya sangat berpengamh dalam perkembangan moral yang terjacfi pada 

seoranz anak. Itulah sebabnya perkembangan moral tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan sosial dan kepribadian seseorang. Secara umum interaksi antara 

orang tua atau orang dewasa dengan anak dianggap sebagai faktor penting pada 

perkembangan moral anak. Beberapa perbedaan pandangan memang te qadi antara 

tokoh perkembangan moral yang satu dengan yang lainnya. Hal ini karena 

perbedaan dasar filosofi dalam menyorotinya. Untuk mengetahui lebih jauh 

tentang perkembangan baik buruk, salah benar anak usia dini silahkan anda 

mempelajari teori perkembangan moral berikut ini. 

a. Yerkembangan Moral menurut Teori Psikoanalisa Sigmund Freud 

Freud menyoroti perkembangan moral dengan menyandarkan 

perkembangan pada perkembangan kepribadian yang terjadi pada anak. Freud 

secara khusus menekankan pada bagaimana anak merasakan dan membedakan 

tentang benar dan salah. 

Untuk memperjelas teorinya, Freud membagi struktur kepribadian 

manusia ke dalam tiga bagian masing-masing bagian disebut "id", "ego", "super 

ego". "Id" adalah dorongan yang berada di bawah sadar manusia, "id" ini ada 

pada anak yang berusia satu sampai dua tahun pertama kehidupannya. Struktur 

kepribadian yang disebut "id" ini yang terlihat adalah: tampil dalam bentuk 
- 

perilaku yang tidak tetkendali, pada tahap ini anak belilrn mengenal nilai dan 

norma yang berlaku dalam masyarakat. 



S tmktur kepribad ian pada tahap berihutnya yaitu mhap "ego". Sirukzur ini 

ada pada diri anak setelah usia dua tahun Indikator perilakunya adalah anak 

mtllal belajar mengendalikan dorungan-dorongan dari dalam dilinye mak  m i a ~  

mampu menemukan cara-cara rnenyelesa~kan masalah yang lebi h masuk aka1 dan 

dapat diterima oleh orang-orang di lingkungan serta menyeleksi perilaku yang 

boleh dan tidak boleh ditampilkan 

Kemampuan di atas muncul seiring dengan perkembangan kognitif anak 

yang mulai tampak dan mampu memahami pembicaraan orang sekitarnya. 

Dengan demikian, orang tua atau orang dewasa lain sudah dapat memperkenalkan 

norma dan nilai dengan cara yang sederhana. Semakin berkembang egonya sedikit 

demi sedikit anak sudah mulai menentukan sikap dan perilaku yang bisa diterima 

oleh lingkungannya. 

Dengan bertambahnya gengetahuan anak tentang aturan, nilai dan norma 

yang berlaku di masyarakat, menyebabkan terbentuknya struktur baru pada 

kepribadian anak yaitu berkembangnya "super ego". Menurut Sigmund Freud 

"super ego" mulai tampak matang pada anak usia enam sampai tujuh tahun. 

b. Perkembangan Moral menurut pandangan Behavioristik (berorientasi 

perilaku) 

Para tokoh behavioristik menekankan pada peran orang tua sebagai pelatih 

perilaku moral bagi anak-anaknya. Menurut pandangan ini, semua perilaku 

tetrnasuk perilakii moral adalah proauk dati pembei-ian Reinforcement, liukuman 

dan model dari orang tua. 

Agar anak memperoleh gambaran yang jelas tentang reinforcement, 

hukum dan model dari orang tua, perhatikan dengan seksama contoh berikut ini. 

Contoh Pemberian Reinforcement 

Seorang anak berusia tiga tahun pada awalnya memiliki kebiasaan 

ngompol. Suatu waktu ia memberitahu pada ibunya bahwa ia ingin pipis. 

Selanjutnya ibu akan membawa anak tersebut ke kamar mandi sambil membantu 

anak untuk membuang air kecil. 



Agar anak mau mengulang perilakunya (memberi tahu dulu kalau mau 

pipis), kepada si anak perlu diberikan reinforcement (penguat) Reinforcement 

tersel~ut d a p i  di\kTlludkan dalarn bentuk pujian atau hadiah lain yans d z p t  

membuat anak senang. 

Corltoh Pemberian Hukuman 

Apabila seorang ibu menjunlpai anaknya usia tiga tahun menunjukkan 

per i lah  bandel kepada anak sebayanya, ibu dapat secara langsung dapat 

memberikan hukuman kepada anaknya. Ibu dapat memberikan teguran dengan 

ekspresi marah, rnisalnya dengan mengacungkan telunjuk. Dengan mulai 

berkembangnya kemampuan bahasa pada anak usia tiga tahun, ibu dapat 

nlenjelaskan secara verbal kepada anaknya mengapa ia dimarahi. Dengan 

perasaan takut dimarahi lagi, anak secara berangsur-angsur akan menghentikan 

kebiasaan nakalnya. 

Model Perilaku yang Dicontohkan 

Dalam pandangan behavioristik, segala sikap dan perilaku orang tua akan 

dengan mudah ditiru oleh anak. Oleh karena itu untuk menanamkan perilaku yang 

baik kepada an&, orang tua atau guru hams mencontohkannya. 

Apabila or  atau guru menginginkan anak menjadi orang yang jujur, jangan 

sekali-kali berbohong pad anak. Berbicaralah secara sopan di hadapan anak, agar 

anak memiliki gerilaku yang sopan pula. Begitu juga apabila orang tua atau guru 

menginginkan anak memiliki kebiasaan yang tertib dan rapih, orang tua atau guru 

hams secara konsisten mencontohkannya. 

Apabila orang tua atau guru menginginkan anak menjadi orang yang jujur, 

jangan sekali-kali b e r b ~ h ~ n g  kegada anak. Basaimana dengan geran guru P A W ?  

Guru dapat diibaratkan sebagai orang tua kedua bagi anak di sekolah. Dalam 

posisi sebagai orang tua kedua, tentunya guru P A W  dapat lebih meningkatkan 

penanaman nilai moral kepada anak yang sudah mulai menunjukkan perilaku 

moral posistif Sebaliknya adalah tugas guru untuk memperbaiki perilaku moral 

anak yang kurang mendapatkan penanaman nilai moral yang baik dari orang 

tuanya. 



Tentilnya akan rerasa s u l i ~  nlenat~a~nkan niIai moral kepada anak, apabila 

ternyata di :uma!~nya anak tersebut memperolel? penelitiar.1 nilai moral yans 

bu~xik. Oleh kal-ena itu iceuja s2li;a ariizra yul.ii dan o~-ar?g tua anak harus dijalin 

sezara irlterlsif Hal i r l i  penting dilakukan agar- ada keselarasarl antara penanatnarl 

nilai moral dilakukan orang tua dengan yang dilakukan di sekolah. 

B. Perrgenalan dan Pemantapan Agarna dalam Lingltungar. Keluarga 

Orang tua wajib membentuk keluarga Islami, keluarga yang berkualitas, 

damai, atau keh~arga yang sakinah Salah satu cara untuk menempuh Ban 

membentuk keluarga demikian adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama 

Islam kepada anak-anak sejak dini, tujuannya adalah agar anak memiliki dasar 

pribadi yang islami. Allah SWT memberi peringatan kepada setiap mu'min. 

FirmanNya: 

Artinya: Hai oran=-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkanNya. (q.s. At Tahrim: 6 )  

Penanaman nilai agama sangat penting unruk anak supaya mereka 

memililii kenlampuan antisipatif dalam mencegah dan menangkal berbagai 

pengaruh luar berupa perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ajaran 

agarna. 

Pada inulanya seorang bayi atau anak-anak belum mengenal agama. 

Agama merupakan sesuatu yang asing bagi mereka. Pemikiran anak-anak masih 

sangat sederhana, demikian juga dengan perasaannya. Mereka lebih tertarik pada 

hal-ha1 yang dapat merangsang panca ilzdranya. 



Gzmbar: anak senang tertarik dengan bermain (konkrit) (Depdiknas 2000:25) 

Bagaimana rasa keagamaan tumbuh pada diri anak-anak? Jika seorang 

anak sudah mampu berfantasi, berarti ia sudah akan mulai bisa menapak untuk 

memasuhi hidup beragama. Kemampuan dan kesenangan anak dalam berfantasi 

bisa melahirkan ide-ide baru diluar cara berfikir konkritnya. Dengan peran-peran 

hasil fantasi yang dimainkannya mereka meniru (mengimitasi) dan memindahkan 

(mentransfer) segala atau sebagian bentuk ucapan, sikap, tindakan atau perbuatan 

orang-orang dewrsa kedalam dirinya. Pada saat itu mereka sudah bisa memiliki 

dan membedakan peranannya masing-masing dalam permainan. Pada saat itu pula 

mereka mampu memerankan dirinya (mirip) seperti orang-orang dewasa. Mereka 

mampu membedakan mana (perbuatan) yang baik dan yang buruk, yang boleh 

(dilakukan) dan yang tidak boleh. 

Gambar: anak sedang berprestasi (Depdiknas 2000:27) 



Peran ayah atau ibu yang dimainkan anak-anak tidak muncul dengan 

sendirinya Melainkan hasil pengalaman (dan pengamatan) anak dalam kehidupan 

sehiii-i-hari di rumahnya Sedangkan pemilihan dar. pecgsr,~bilzr~ perm yang 

dimainkannya ~ t u  nlerupakan penvujudan dan rasa kagurn, salut, senang, bangga, 

dan cinta terhadap orang tuanya dalam memperlakukan (khususnya) dirinya 

dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang 

Dari anggapan tersebut kita dapat melihat benih-benih keyakinan (sistem 

credo) pada dir-i anak-anak. Dari sini pula kita dapat melihat tunlbuhrlya rasa 

keagamaan. Rasa keagamaan itu diawali dengan kepercayaan anak terhadap orang 

tuanya yang pada saat itu dianggap sebagai tempat ketergantungan dan pusat 

kehidupan. 

Jika orang tua mengerti agama, saat menjalankan perintah agama, mampu 

memberi contoh yang baik (uswah hasanah) d m  mengarahkan anak-anaknya 

untuk hidup beragama dan memiliki akhlak yang mulia, tentu akan melahirkan 

anak-anak yang memiliki dasar-dasar keimanan yang kuat terhadap Allah SWT 

dan Rasulnya. Sebaliknya bila orang tua acuh talc acuh terhadap kebutuhan rohani 

anak-anaknya, atau orang tua yang tidak taat menjalankan perintah agama, &a 

si anak akan sulit untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang beragama. 

Oleh karena itu hubungan antara orang tua dengan anak-anak di dalam 

, - keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan agama anak-anaknya. Jika seseorang menginginkan anak-anak 

yang shaleh (taat beragama) maka mulailah dari diri sendiri. 

Pertumbuhan agama tidak muncul dengan sendirinya, melainkan karena 

adanya rangsangan (stimulus) yang sangat kuat dan berulang-ulang yang muncul 
\ 

dari luar diri an&-anak. Pertama, pendengaran an&-an& terangsang dengan 

suara-suaralbahasa yang memuat nilai agama yang diucapkan berulang-ulang, 

kedua, penglihatan (mata) anak-anak terangsang dengan sikap dan perilaku 

keagarnaan yang berulang-ulang; dan ketiga, terjadi proses peniruan (imitasi) 

terhadap sesuatu yang sering didengar dan dilihatnya tadi. 

Dengan demikian pertumbuhan agama pada anak-anak telah muncul sejak 

pendengaran dan penglihatan mereka mulai bef ingsi .  Meskipun demikian, 



pertumbuhan agama pada anak-anak tidak akzn segera muncul atau tumbuh jika 

stimulus (rangsangan) yang memuat pesan nilai-nilai keagamaan tidak atau 

kurang me:?arik perhatian anak-anak. 

RANGKUMAN 

Untuk membentuk sikap/perilaku moral yang baik pada seseorang, terlebih 

dahulu hams dilakukan penanaman nilai moral pada masa kanak-kanaknya. 
' 

Penanaman nilai moral tersebut hams dilakukan secara baik dan benar dengan 

memperhatikan faktor perkembangan moral. 

Pertumbuhan dan perkembangan rasa keagamaan pada masa anak sangat 

ditentukan oleh pengalamannya di dalam keluarga serta hubungannya dengan 

orang tuanya. Pengenalan anak terhadap Tuhan dan agama dimulai saat anak 

memiliki kemampuan mendengarkan atau melihat yaqg dilanjutkan dengan 

peniruan terhadap perilaku keagamaan orang tuanya. 

Latihan 

Untuk lebih memahami uraian-uraian di atas, silahkan anda mendiskusikan 

tugas-tugas berikut ini. 

1. Mengapa penanaman moral kepada anak-anak dianggap penting 

2. Mengapa penanaman nilai agama kepada anak sejak dini sangat penting. 
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BAB VI 

TAHAP-TAIWP PERKEMBANGAN DISrPLJN DAN EMOSI 

PENDAHULUAN 

Setiap manusia memerlukan disiplin dalam kehidupannya agar dapat 

mencapai apa yang dicita-citakannya, demikian pula anak-anak memerlukan 

disiplin dalam proses perkembangan jiwanya, tetapi disiplin yang dibutuhkan oleh 

anak satu dengan yang lainnya sangat bervariasi sesuai dengan sitliasi dan 

perkembangannya. 

Semua anak terutama anak-anak usia pra sekolah menimbulkan masalah 

disiplin betapapun sempurnanya anak-anak itu atau para orang tua mereka, anak- 

anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dan anak-anak yang tidak begitu 

mampu untuk menyesuaikan diri dari berbagai suku, warna kulit, kepercayaan dan 

status sosial mempunyai kebutuhan dan keinginan, sama seperti para orang tua 

mempunyai keinginan dan harapan untuk mereka. 

Anda sebagai calon e r u  anak pra sekolah atau calon ibu, sangat penting 

mengetahui tentang perkembangan disiplin dan emosi anak usia dini. Untuk lebih 

jelasnya anda dapat mempelajari pada Bab VI tentang: 

1. Perkembangan disiplin diri dan kelompok 

2. Penghargaan akan waktu dan aturan-aturan 

3.  Perkembangan emosi dan cara mengendalikannya 

A. Perkembangan Disiplin Diri dan Kelompok 

Perkembangan disiplin yang dialami oleh anak dipengaruhi oleh beberapa 

faktor: 

1. Perbedaan Usia Anak 

Anak yang usianya lebih muda memerlukan penanaman disiplin yang 

lebih ketat. Dalam arti, banyak ha1 yang hams dikenalkan kepada anak di 

lingkungannya dibandingkan dengan anak yang lebih besar. Kemampuan untuk 

memahami mengapa sesuatu itu dilarang atau dibolehkan oleh orang tua masih 

sangat kurang dan terbatas. Keterbatasan komunikasi verbal, baik untuk 



meinahanli peinbicaraan orang tua lain inaupun menyatakau pendapatnya secat-a i 

verbal, menyebabkari orang tua atau gun1 harus menggunakan casa vang berbecia 

dari cam yang nlereka gl.!r!skan iintuk rne!lgt~adapi anak yang lebilt b ~ s a i -  

Anak yang berusia bayi (0-2 th) menierlukan peranan orang tua lebih besar 

untuk mengatur kegiatan anak, orang tua!ah yang menentukan kapan harus mandi, 

tidur, makan, ganti pakaian, dan bermain, keterbatasan kemarnpuan fisik 

motoriknya, keterbatasan bicara menyebabkan anak rnasih sangat memerlukan 

bantuan orang lain terutama ibunya untuk mengurus dan mengatur dirinya. Anak 

akan mengikuti semua aturan yang diterapkan ibunya. Qleh sebab itu pujian dan 

"hukuman" hams diberikan lan,osung setelah menghuhmnya dan sebaliknya bila 

perilaku anak itu benar sesuai dengan perilaku standar yang berlaku di 

lingkungannya orang tua harus memberikan pujian kepadanya. 

Hal ini dimaksudkan agar anak belajar memahami perilaku-perilaku apa 

yang diinginkan oleh lingkungannya dan perilaku-perilaku apa saja yang tidak 

diingini oleh lingkungannya, sehingga ia mendapat pujian atau hukuman. Dengall 

begitu anak mengenal perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima sehingga dia 

mendapat hukuman, dan perilaku-perilaku yang sesuai yang menyebabkan dia 

mendapat pujian. Jadi pada anak usia bayi (0-2 th) otoriter orang tua sangat 
I 

dominan dalam membentuk perilaku anak, sebaliknya pada saat usia anak 4-5 th 

(usia masuk TK), maka cara otoriter yang diberikan oleh orang tua dalam 

membentuk disiplin anak hams berbeda, sebab telah terjadi berbagai perubahan 

pada kehidupan anak. Seperti peningkatan keterapilan berkomunikasi secara 

verbal dengan perbendaharaan kata bertambah serta kemampuan menggunakan 

penjelasan-penjelasan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan contoh- 

contoh yang konkrit akan menolongnya untuk mengetahui mengapa sesuatu itu 

tidak boleh dilakukan dan mengapa sesuatu itu boleh dilakukan. Dengan 

perkembangan bahasanya yang cukup pesat anak memasuki "dunia bertanya". 

Pada usia bertanya ini, anak tidak akan pusat dengan jawaban yang 

diberikan oleh ibunya, anak selalu akan bertanya sehingga sesuatu itu menjadi 

lebih jelas dan dimengerti olehnya. Contoh: Anak dilarang oleh ibunya bermain 

dengan korek api, anak akan bertanya "mengapa tidak boleh" dan ibu menjawab 



karena berbahaya bisa terbakar dan anak akan terus bertanya mengapa berbahaya 

dan rnengapa bisa terbakar dan seterusnya Pertanyaan "rnengapa" ini sering 

dil~ntarkan o!eh anak kepada ;bun512 atau kcpad? gun.lrya Oleh cebab it0 

menghadapi anak usia bertanya sebaiknya orang tualibu dan guru banyak 

memberikan contoh konkrit dengan penjelasan lengkap yang dapat dimengerti 

oleh anak 

Pada usia 3 - 6 tahun terjadi perobahan cukup pesat pada diri anak yang 

kadang-kadang mengejutkan orang tuanya, sebagai akibat dari perkembangan 

fisik, keterampilan motorik, dan kemampuan bicaranya yang cukup pesat 

menyebabkan tejadi pula perobahan emosi dan sosialnya Anak mulai 

menghadapi bahwa ia telah mampu mengurus dirinya- sendiri dalam hal-ha1 

tertentu, seperti: makan, mandi, menggosok gigi, menggunakan handuk dan 

sebagainya. Yang sebelumnya dilakukan oleh orang tuanya. Pada usia ini akan 

timbul sikap-sikap menentang dari anak karena ia menganggap sudah dapat 

mengiitus ditinya sendiri. Anak senditi yang akan menentiikan kapan ia mandi, 

makan, dan bermain. Ia tidak mau dan menolak diatur-atur oleh orang lain. 

Keadaan demikian menunjukkan berkembangnya "sikap negativistik" pada diri 

anak. 

Pada masa usia tersebut di atas, anak-anak juga ingin bergabung dalam 

kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak-anak lain, kadang-kadang memiliki 

taktik yang keliru. Penelitian menyatakan bahwa anak-anak yang populer 

cenderung mendekati teman yang masih asing secara bertahap, mula-mula dari 

kejauhan, seakan-akan sedang mengumpulkan informasi sebelum sungguh- 

sungguh berbuat sesuatu. Oleh karena itu, anak-anak populer cenderung memulai 

kontak verbal dengan pertanyaan atau komentar mengenai sesuatu yang mereka 

lihat. Sebagai contoh, mereka mungkin mengatakan, "tampaknya permainan itu 

mengasyikan" atau "bagaimana cara kamu mempelajarinya ?', tetapi anak-anak 

dengan keterampilan sosial rendah cenderung memakai kontak dengan perilaku 

yang mengganggu, menjengkelkan atau mau menang sendiri. Mereka mungkin 

mengatakan, "aku juga tahu cara memainkannya!" atau "aku lebih pintar 

memainkannya dari pada kamu", coba pinjam. 



Menghadapi ha1 ini tentu saja orang tua atau guru hams berhati-hati dalam 

nlenanamkan nilai disiplin kepada anak, kata-kata hams b e ~ i n i  hams be~ i tu ,  tidak 

bole12 'cegini, tidak boleh begitu, tidak tepat lagi digunaksr! 

Menghadapi perobahan pada anak ini, orang tua atau guru hams hati-hati 

tetapi konsisten memberikan penghargaadpujian terhadap perilaku anak yang baik 

dan pemberian sanksilhukurnan terhadap perilaku yang tidak baik, sedangkan pujian 

perlu diberikan kepada anak yang berperilaku sesuai dengan norma-norma yans 

berlaku di lingkungan keluarga, sehingga anak akan berusaha berbuat dan berperilaku 

yang akan mendapat pujian/penghargaan dari orang tua, guru dan dari orang dewasa 

lainnya. Sebaliknya kepada anak yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku di lingkungannya (keluarga, masyarakat) hams diberi "hukuman" 

sehingga anak akan menghindari perbuatanlperilah yang dianggap tidak baik. 

Anak yang berada pada masa "negativistik" akan lebih bermanfaat kiranya 

apabila orang tua, guru memberikan tekanan pada hal-ha1 yang positif ke dalam 

diri anak agar berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Contoh: pada saat mau 

makan, ibu menyatakan "anak ibu yang pintar dan manis tentu sudah cuci 

tangan". Pada waktu be1 berbunyi, anak-anak sedang berbaris tidak teratur untuk 

masuk kelas. Akan lebih efektifhila guru mengatakan: "anak-anak ibu semua 

pintar-pintar dan manis-manis, tentu bisa berbaris dengan teratur, tertib, tenang 

dan tidak sibuk waktu masuk ke dalam kelas". 

Gambar: anak masuk kelas tidak teratur (Depdiknas 2000:79) I 



Garnbar. Anakzanak masuk kelas dengan tertibheratur (Depdiknas 2000:50) 

Dari kedua contoh tersebut di atas, berarti orang tua dan guru sudah 

menanamkan secara tidak langsung nilai-nilai disiplin ke dalam diri anak. 

2. Adanya Perbedaan dan Sikap Anak Menyebabkan Perbedaan 

Kebutuhan dan Jenis Disiplin yang Mereka Butuhkan 

Penanaman disiplin pada diri anak tidak dapat disamaratakan, sebab 

disiplin yang cocok untuk anak yang satu belum cocok pula bagi anak yang lain, 

walaupun usia mereka sama, bagi anak-anak yang peka (sensitif) akan cepat 

menyadari kesalahannya hanya dengan melihat pandangan mata orang tuanya atau 

gurunya. Anak tahu bahwa perbuatan itu tidak baik dilzkuikan. Bada anak-anak 

kelompok ini dengan penjelasan lemah lembut mampu mengendalikan dan 

mencegahnya untuk tidak berbuat dan berprilaku yang salah dan tidak baik. 

Sebaliknya terhadap anak-anak yang kurang peka, untuk mencegah mereka 

berbuat yang salah hams ditegur dan bila perlu dijewer telinganya baru mereka 

menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan tidak dapat diterima oleh lingkungan 

sosialnya. 



Gambar seorang anak sedang mendapat hukum 

(Alex Sobur, 1985:3 1) 

3. Perbedaan Jumlah Anggota Keluarga Menyebabkan Perbedaan Akan 

Kebutuhan Disiplin 

Jumlah anggota keluarga dapat menentukan porsi disiplin yang diperlukan 

anak dari keluarga besar (anggota keluarganya banyaWlebih membutuhkan 

disiplin dari pada anak yang berasal dari keluarga kecil). Dalam keluarga besar 

perhatian orang tua tidak terfokbls pada satu atau dua orang anak, tetapi terbagi ke 

banyak anak. Hal yang demikian menyebabkan perhatian dan pengawasan yang 

diberikan orang menyebabkan perhatian dan pengawasan yang diberikan orang 

tua terhadap anak relatif kurang, dibandingkan dengan keluarga kecil. Selain itu 

semakin banyak anak (semakin banyak anggota keluarga) semakin beragam pula 

sifat dan perilakunya. Dalam keadaan seperti ini diperlukan penanaman disiplin 

secara tegas dan konsisten. Setiap anak hams tahu dan mematuhi peraturan yang 

berlaku di rumah tersebut, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak 

hams mendapat sangsi/hukuman tanpa kecuali dan diterapkan secara konsisten 

dan berkesinambungan. 

B. Penghargaan Akan Waktu dan Aturan-aturan 

Biasanya dalam kegiatan-kegiatan, makan mandi, tidur, atau membuat 

pekerjaan rum.ah, disiplin lebih diperlukan. Sedang dalam. waktu berm.ain alam di 



- r I 

luar kegiatan tersebut di atas penerapan disiplin tidak begitu diperlukan sepanjang I 

I tidak mengganggu orang lain. 

Jsdi pada .iraktu tertentu (ms::ar:, r n x r l i ,  t i d ~ i -  dan n~en je la sks~ l  ;~el-te~-jrr:!?l 

rumah), baik orang tua, guru, tidak dapat menerima perlakcan seenaknya dari I 
anak-anak tersebut "Seenaknya" disini dalarn artian kegiatan tersebut dilakukan ! 
tidak beraturan, kadang-kadang mau melakukan, kadang-kadang tidak, kaiau 

dilakukan asal-asalan saja. Contoh: rnakan disembarang ternpal dan bekas 

makanan berserakan di mana-mana, tidur larut malam atau di sembarang tempat, 

di kursi, di lantai sehingga setiap malam orang tuanya hams memindahkannya ke 

kamar tidur. 

Jadi pada s a a  terterttu yaitu waktu bermain, orang tua dapat menerima 

cara an& rnemainkan mainannya dengan cara yang ia inginkan, tetapi pada saat 

makan, tidur, mandi dan menyelesaikan pekerjaan rumah, aturan disiplin yang 

berlaku di lingkungan sosial anaklah yang hams dilaksanakan. 

Selanjutnya, haruslah dihindarkan disiplin karet, yang hanya kadang- 

kadang saja diberlakukan, sedang dilain waktu boleh dan dapat dilanggar tanpa 

adanya resiko yang akan diterima oleh pelanggarnya. Malam ini boleh b ~ l o s  dan 

tidak belajar, tetapi walaupun yang dimaksudkan itu bukanlah malam minggu atau 

maiam-malarn libur lainnya. Disiplin yang hanya berlaku secara musiman, juga 

tidak akan berguna sama sekali bagi peningkatan mutu pendidikan anak. Oleh 

karena itu sebagai orang tua yang bijaksana haruslah memiliki kemampuan untuk 

menciptakan suatu peraturan dan sekaligus memberlakukannya secara konsekuen 

dalam rumah tangga. Karena hanya dengan pelaksanaan yang konsekuenlah I 

peraturan itu dapat secara kontiniu dipatuhi oleh anggota keluarga. 

C. Perkembangan Emosi dan Cara Mengendalikannya 

Seorang an& pada awalnya hanya mampu menampilkan rasa senang 

dengan cara tertawa, bila ia merasa nyaman dan menampilkan rasa tidak senang 

dengan cara menangis bila merasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman dapat 

disebabkan oleh tasa lapat, sakt ,  popohya basah, kedinginan dan lain-lain. 

Dengan bertambahnya usia, melalui pengalamannya berhubungan dengan orang 



laic, dalam ha1 irli dengan orang tua atau orang-orang yang ada dalam rumahnya 

anak belajar menampilkan reaksi emosi yang lain, sehingga perbendaharaan 

emosinva bel-tarnbah , 

Pada akhirnya masa bayi (kira-kira usia 2 th) menurut seorang tokoh 

psikologi perkembangan, diharapkan jumlah dan macam reaksi emosi yang dapat 

ditampilkannya telah sama seperti orang dewasa. Ia telah mampu menampilkan 

rasa marah, takut, cemas, iri, cemburu, sirnpati (dapat merasakan perasaan orang 

lain) dan lain-lain seperti halnya perasaan-perasaan yang ditunjukkan orang 

dewasa terhadap orang lain. Perbedaan reaksi emosi orang dewasa dan anak-anak 

adalah dalam hal tingkat mampu mengendalikan reaksi emosinya, sehingga tidak 

tampil secara b a t  atau meledak-ledak, emosinya dengan spontan dan 

intensitasnya yang sangat kuat, bila gembira secara ekspresif ia menunjukkan 

kegembiraannya, mungkin sambil berteriak-teriak dan Ioncat-loncat, bila sedihpun 

ia menangis dengan keras. 

Pada orang dewasa, reaksi emosinya tidak terlalu kuat, bahkan kadang 

orang lain tidak segera mudah membaca perasaan yang sedang dialaminya saat 

itu, situasi, tempat dan kondisi di sekitarnya ikut dipertimbangkan oleh orang 

dewasa. Bila ingin menangis di tempat umum ia dapat menahan, sehingga tidak 

diketahui oleh orang banyak, tetapi pada anak seringkali reaksi emosinya 

ditampilkannya dengan tidak pandang tempat, situasi clan kondisi dimana ia 

berada. 

Selain itu anak-anak masih tampak labil, artinya perubahan dari satu 

bentuk emosi ke bentuk emosi lain dapat terjadi secara cepat. Dalam keadaan 

gembira bila tiba-tiba ada sesuatu ha1 yang membuatnya marah, seketika itu juga 

ia dapat menjadi marah yang berlebihan, begitu pula sebaliknya bila ia sedang 

marah dibujuk dengan sesuatu yang membuatnya senang ketika ia dapat 

melupakan rasa marahnya tersebut. Tetapi pada orang dpwasa emosinya sudah 

lebih ajeg (stabil), perubahan dari bentuk emosi ke bentuk emosi lain tidak 

berlangsung secara cepat, bila sedang marah walaupun ada hal-ha1 yang 

membuatnya senang tidak seketika ia dapat melupakan marahnya. 



Dengan dernikian, rnasalah pengendalian ernosi inilah yang masih terjadi 

perbedaan utama antara reaksi emosi anak-anak dan orang deurasa Hal ini secara 

Scicahap f lapat . j ipe l~ ja r i  anak rnela!ui disiplin, aturan serta n o m a - n o m a  yan9 

dipelajarinya dari lingkungan, melalui pola asuh yang diperolehnya dari oral12 tua 

dan kemudian juga dari guru ketika-ia telah mulai masuk sekolah 

1. Biarkan Senyurn Menjadi Pelindung Anak 

Serotonin hanyalah sebuah senyawa kimia, disebut neurotransmiter, yang 

membentuk reaksi-reaksi emosi kita dengan cara menyampaikan pesan-pesan 

emosi dari otak ke berbagai bagian tubuh. Serotonirn telah mendapatkan perhatian 

khusus dalam sepuluh tahun terakhir karena peranannya dalam membantu 

menangani stres dalam pengobatan depresi dan gangguan-gangguan kejiwaan lain. 

Tetapi, psikiater Michael Norden mengajukan argumentasi dalam bukunya 

Beyond Prozac, bahwa otak kita dapat dilatih untuk rpen~produksi serotonin 

secara alami, dengan cara yang sederhana seperti pola makan yang sehat, 

rnenirlgkatkan olahr'aga, dan tidiit yang baik. 

Bentingnya serotonin untuk kehidupan emosional anak tidak dapat 

diperkirakan secara bedebillan. Zat ini bisa membantu anak-anak n~engatasi 

segala macam stres dengan menghalangi berlebihnya masukan ke otak, 

meningkatnya kadar serotonin dihubungkan Cengan berkurangnya sikap agresif 

dan impulsif. Walaupun demikian, untuk memproduksi serotonin mungkin perlu 

tersenyurn. Para ahli menunjukkan bahwa ketika anda tersenyum, otot-otot wajah 

berkontraksi, mengurangi aliran darah menjadi dingin, menurunkan temperatur 

batang otak, dan memicu produksi serotonin. Apabila kita membuat anak 

"tersenyum" dan keadaan tampaknya menjadi lebih baik, ha1 ini dapat dilakukan 

oleh orang tualguru dengan lelucon yang spontan. 

2. Cara Mengajar Anak Mengendalikan Emosi 

Tanpa keraguan, masalah emosi yang paling lazim dihadapi oleh anak- 

anak masa kini adalah yang berhubungan dengan pengendalian amarah. Anak- 

anak yang dinyatakan sebagai pemarah, agresif, atau pembangkang menurut 

taksiran mencapai 40 hingga 50 persen dari semua pasien yang dikonsultasikan 



I ulang emosi. Kita harm melatih anak rnerlgenali tanda-tanda fisik awal reaksi 

enosin!;~ i ~ l - t u k  bcicljar melagendclikan diri BiIa anak rnarah \lTajahnya mer~jadi 

merah padam tubuhnya menegang, dan ia masuk ke dalam situasi sangar waspada, 

seperti tampak dari sebagian tubuhnya, ~nimik wajahnya, dan gerak-geriknya 

Pelatihan yang berhasil dalam pengendalian amarah dapat membuat anak 

menyadari perubahan-pembahan daiam tubuh mereka dan dapat beraksi untuk 

menenangkan diri, dengan menarik nafas dalam-dalam atau dengan mengalihkan 

perhatian (misalnya dengan melakukan hitungan mundur). Anda dapat ~neiakukan 

pelatihan ini dalam situasi-situasi permainan peran, seperti permainan Stay Calm, 

dimana anak-anak dihadapkan kepada situasi-situasi yang bisa membuat mereka 

marah, tetapi sebetulnya yang mereka praktekan adalah teknik-teknik menenangkan 

diri. Anda juga dapat mengajarkan pengendalian din melalui bagian otak emosional 

dengan menyediakan berbagai pengalaman yang merangsang reaksi emosi positif 

RANGKUMAN 

1 .  Perkembangan disiplin anak tidak dapat digambarkan sebab ha1 ini sangat 

tergantung kepada tingkat usia anak, keadaan keluarga, keadaan kepribadian 

dan sebagainya. 

2. Menetapkan $an menguatkan peraturan adalah teknik pemecahan masalah 

yang efektif karena telah terbukti bahwa anak-anak akan berprilaku dengan 

cara yang lebih efektif dapat diterima jika dunia mereka dapat diramalkan dan 

mereka akan mampu mengantisipasi akibat dari perilaku mereka. 

3.  Pengendalian emosi, khususnya pengendalian amarah dan agresivitas 

merupakan masalah emosi yang paling lazim dihadapi anak-anak masa kini. 

Latihan 

Setelah selesai mempelajari materi ini kerjakanlah tugas berikut ini: 

1. Kenapa disiplin penanaman disiplin betvafi-iasi menurut perkernbarlgan anak. 

2. Kenapa pada anak usia dini perlu penanaman aturan-aturan 

3. Buatlah suatu model cara pengendalian emosi anak usia dini. 
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BhB VQ 

PENGEMBANGAN KOWSEP DHU ANAK USlA DIN1 

PENDAHULUAN 

Pengembangan konsep diri erat kaitannya dengan pembentukan 

kepribadian seorang. Orang yang memiliki konsep diri positif akan mampu 

menampakan kepribadian yang matang. Sebaliknya, konsep diri yang negatif 

dapat menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan dirinya. Untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang konsep diri ini, silahkan anda pelajari 

uraian ~nateri berikut ini: 

1. Pengertian konsep diri 

2. Pembentukan konsep diti 

3. Perlunya pembentukan konsep diri anak 

4. Cara menlbentuk konsep diri anak 

Setelah berakhirnya penyajian materi ini diharapkan anda dapat menjelaskan 

tentang: 

1. Konsep diri dalam lingkungan keluarga 

2. Konsep diri dalam lingkungan sebaya 

3.  Konsep diri dalam lingkungan masyarakat 

A. Pengertian Konsep Diri 

Konsep diri terdiri atas dua kata, yaitu "konsep" dan "diri". Kamus Bahasa 

Indonesia kontemporer rnengartikan konsep sebagai berikut: Surat, rancangan, 

buram, gambaran mental suatu obyek, proses atau apapun yang berada di luar 

bahasa, yang dahulu digunakan oleh akal budi untuk memahami masalah-masalah 

lainnya. Pemikiran yang umum. 

Sedangkan "diri" mengandung arti: Badan, kata yang digunakan sebagai 

pelengkap beberapa kata kerja untuk menyatakan penderitaannya atau tujuannya 

adalah badan sendiri (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 199 1). 



Mi "konsep" dan "diri" yang dipandang relevan dengan pengertian 

konsep diri dalam pembahasan yaitu arti nomor dua Secara sederhana konsep ini  

5~if l- i  g~lllbarail ~nental seseormg tentang dirinya. 

Beberapa pakar psikologi perkembangan rnendeiii~~slkan konsep d l r ~  

sebagai berikut: 

1 .  Konsep diri didefinisikan sebagai perilaku di maria seseorang seczra 

individual nlen~unculkan dirinya (William Blake) 

2. Konsep diri sebenamya ialah konsep seseorang tentang apa dan siapa dirinya 

itu. Konsep ini merupakan bayangan cermin yang sebagian besar ditentukan 

oIeh peran dari hubungan dengan orang lain bagaimana reaksi orang. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (W7. J. S. Poercvadarminta), 

konsep diri mengandung arti "orang-orang" yang terasing dari yang lain, badan. 

Kepustakaan barat menggunakan istilah "self concept ". Istilah tersebut 

mengandung pengertian penilaian seseorang tentang dirinya, sebagaimana yang 

dilihat, dirasakan dan dialaminya. 

Dari kedua pengertian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa 

k ~ n s e p  diri itu merupakan gambaran yang dimiliki seseorang menyangkut 

berbagai ha1 tentang dirinya. Gambaran tentang dirinya tersebut menjadi aspek 

fisik dan psikologis yang rnenyangkut aspek sosial, emosi, aspirasi, dan 

prestasinya. 

Konsep diri pada dasarnya merupakan gambaran yang dimiliki seseorang 

menyangkut berbagai ha1 tentang dirinya. Dengan demikian, konsep diri identik 

dengan citra diri. 

Secara fisik, citra diri sangat dipengaruhi oleh penampilan fisiknya dan 

daya tariknya. Di samping itu citra diri juga dipengmhi kesesuaian atau 

ketidaksesuaian dengan jenis kelaminnya dan pentingnya berbagai bagian tubuh. 

yang dipikirkan anak. Semua itu dapat meningkatkan atau sebaliknya menurunkan 

harga dirinya di mata orang lain. 

Citra diri yang bersifat psikologis sangat berkaitan dengan berbagai sifat 

yang dimiliki anak. Sifat berani, jujur dan mandiri serta kemarnpuan-kemampuan 

yang dimiliki anak, akan meningkatkan harga dirinya di mata orang lain. 



Penilaian orang-orang yang berpengaruh dimata an& (sigrnficn~zt other), 

seperti orang tua, guru atau teman sebaya, tentang dir-inya, turut membentuk 
.. . konsep 2::; m e & .  Apabila ia yakin bahwa orang-orang yang dianggapnya penti115 

menyukainya, maka ia akarz rnenziiiki konsep diri yany positii', Sebaiknya, apabila 

orang-orang tersebut dianggap tidak menyukainya, maka konsep diri yang 

terbentuk cenderung negatif 

R. Pernbentuhn Kcrnsep Diri 

Pembentukan konsep diri anak ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal, Faktor internal yaitu faktor yang melekat pada 

dirinya seperti keadaan fisik, kematangan biologis, intelegensi dan emosi, 

sedangkan yang tergolong faktor eksternal yaitu pengaruh keluarga, sekolah dan 

tempat bermain. 

1. Faktor Internal 

a Keadaan Jisik 

Yang dirnaksud keadaan fisik disini meliputi bentuk tubuh, kondisi fisik 

dan daya tarik (penampilan fisik). Keadaan fisik seorang anak, secara langsung 

alau tidak langsung dapat mmepengaruhi konsep dirinya. Secrang anak yang 

sering dipuji atau rnendapat penghargaan yang berhubungan dengan penam pilan 

fisiknya, cenderung akan rnenilai dirinya secara positif sebalihya, apabila ia 

sering diejek karena penampilan, fisiknya yang tidak menyenangkan (terlalu 

ceking atau gembrot), maka akan berdampak negatif terhadap aktualisasi konsep 

dirinya. 

Agar anak menilai positif terhadap dirinya, gun) dan orang tua harus 

membantu anak untuk memperbaiki penampilan fisiknya. Hal ini dapat dilakukan 

melalui gengaturan p ~ l a  makan dan olah raga yang teratur. P ~ l a  hidug sehat harus 

betul-betul ditanamkan kepada anak. 

Bagaimana apabila kekurangan penampilan fisi k anak tersebut bersifat 

permanen? Misalnya cacat badan atau kidal. Tentu ha1 ini akan menjadi bahan 

olok-olokan sebagian temannya bukan? Terhadap anak semacam ini hams 



dilakukan sublimasi dengan cara mengalihkan perhatian anak kepada hal-ha1 

vang bersifat positif terhadap dirinya Apabila ia memiliki potensi lebih pada 

bidang tertentu, pl>tznsln?;z itu musti dikembangkan Kalaa ia berhasil 

aikembangkan, maka citra dirinya akan terdongkraic, sehingga mendapat apres~asi 

positif dari kawan-kawannya. 

Bagaimana kalau keadaan fisik itu dibiarkan tanpa penanganan? Biasanya 

anak akan melakukan kompensasi untuk menutupi kekurangannya. Ia &an 

mengembangkan perilaku tertentu untuk menarik perhatian kawan-kawannya, 

misalnya bergurau dengan cara yang tidak lazim. Keadaan semacam ini akan 

berpengaru h terhadap hubungan sosialnya. Kawan-kawannya akan semakin 

menjauhi dan ia akan semalzin tetisolit d ~ i  lingkuilgail petgaulan. M h i r  dari 

semua ini adalah terbentuknya konsep diri yang negatif pada diri anak tersebut. 

I Uraian di atas ~neinberikan gambaran bal~wa konsep diri yang negatif 

apabila di atasi dengan perilaku yang negatif maka akan memunculkan konsep diri 

yang semakin negatif Konsep diri yang negatif hendaknya diperbaiki melalui 

pengembangan dan penonjolan potensi positif anak yang mampu memperbaiki 

citra dirinya. 

b. Daya Tnrik Penampilnn Fisik 

Penampilan fisik seseorang akan mempengaruhi daya tariknya dimata 

orang lain. Penarnpilan fisik seseorang diantaranya terlihat dari gaya berpakaian. 

I Penampilan semacam ini akan dinilai positif oleh lingkungan sosialnya. Penilaian 

positif tersebut pada gilirannya akan berpengamh pada pembentukan konsep diri 

ke arah yang positif - 

Sepertinya sudah lazim dalam kehidupan, lingkungan sosial akan 

memberikan perhatian istimewa kepada seseorang atau anak yang berpenampilan 

menarik. Kadang-kadang perlakuan itu terasa berlebihan, sehingga menimbulkan 

I perasaan tidak adil bagi yang lain. 

Ironisnya, banyak orang tua atau bahkan guru yang bersikap lunak 

terhadap perilaku yang ditunjukkan seorang anak berpenampilan menarik. 

1 Sebenarnya ini merupakan tragedi di dunia pendidikan. Anak yang diperlakukan 



demikian akan menganggap senlua orang menyukaiilya Apa dalnpak yang 

mungkin terjadi? Kemungkinan akan muncul rasa percaya diri yang berlebih 

Rasa percaya diri !rang bcrIzbih .;zbetuhya berpengaruh bumk terhadap 

pembentukan konsep diri. Anak akan inenganggap d ~ r ~ n y a  ser-ba leb~h dari yang 

lain, sehingga menjadi sombong Bukankah perilahu nlelecehkan orang lain 

adalah indikator dari sebuah kesombongan? 

Menyikapi anak yang terlampau percaya diri karena memiliki penampilan 

fisik yang menarik, orang tua atau guru hams bersikap bijaksana. Bersikaplah 

wajar terhadap anak semacam ini. Tegurlah dan berilah pengertian yang sama 

dengan yang lain apabila menunjukkan perilaku yang negatif. Dengan cara 

demikian diharapkan akan muncul kesadaran bahwa kelebihannya itu bukan 

segala-galanya, tetapi patut disyukuri. 

Seseorang yang kurang memiliki daya tarik penampilan fisik memang 

beresiko kurang populer dalam lingkungan sosialnya. Tetapi ha1 ini sebetulnya 

tidak perlu terjadi manakala pada dirinya terdapat sifat-sifat yang terpuji. 

Kehangatan, keramahan dan kepandaian seseorang dalam bergaul sebenarnya 

lebih utama dari sekedar penampilan fisik. Lingkungan sosial pada akhirnya akan 

lebih menerima seseorang yang memiliki sifat terpuji. Oleh karena itu penanaman 

sifat-sifat terpuji merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses pembentukan 

konsep diri yang positif 

c. Kmutungnn Biologis 

Faktor internal ketiga yang mempengaruhi pembentukan konsep diri yaitu 

kematmgan biologis. Secata normal petkembafigan biologis berkotelasi positif 

dengan tingkatan usia seseorang. Pada usia tertentu, pada orang yang normal akzn 

dicapai kematangan biologis terterrtu pula. Tingkat kematangan biologis tersebut 

antara lain terlihat dari ukuran dan proporsi tubuh, kematangan pada sel-sel 

syaraf, jaringan otot dan organ yang menjadi dasar keterampilan motorik. 

Kemampuan lain yang sesuai dengan tuntutan usia juga menjadi indikator 

kematangan biologis. 



Pzda kasus-kasus tertentu kadang-kadang dijumpai seorang anak yang 

tinykat kematangan biologisnya larnbat Sebaliknya, dijumpai pula anak yang 

tingkat kematangan bielogisnya terlalu cepat Ked '~a-du? l~ j~a  mwclpakan ha1 yang 

ridak norn~al dalam perkembangan b~olog~s .  Bagaimana pengaruhnya I~I-hadap 

pembentuka~ konsep djri:' 

Anak yang memiliki tingkat kematangan biologis lebih lambat atau lebih 

cepat dari yang lain berarti secara fisik berbeda dari anak sebayanya. Bila 

perbedaan tersebut dinilai sebagai kekurangan, maka akan terbentuk konsep diri 

yang negatif. Tetapi apabila perbedaan tersebut dianggap sebagai kelebihan, maka 

akan terbentuk konsep diri yang negatif. Contoh: Anak dalam usia tiga tahun 

dalam keadaan normal seharusnya sudah mampu berjalan. Gangguan pada sel=sel 

syaraf dan jaringall otot dapat menyebabkan anak usia tiga tahun belum dapat 

berjalan dengan baik sebagaimana sehausnya. Anak yang mengalami kelainan 

semacam ini masih hams dibantu dalam melakukan berbagai kegiatan yang 

rnenuntut ketetarnpilan fisik dm motorik. 

Ketika anak rnenginjak usia pra-sekolah dan memasuki PAUD, 

kemampuannya dibawah rata-rata teman sebayanya. Keadaan semacam ini 

menyebabkan ia cenderung tidak diikutsertakan oleh teman-teman dalam 

kelompok bermainnya. Teman-temannya menganggap ia bodoh. 

Melihat keadaan anak di atas, guru sudah seharusnya menangani anak 

tersebut secara khusus. Bila guru terlambat menyadari ha1 ini, penyesuaian diri 

anak menjadi buruk. Hal ini berpengaruh negatif terhadap pembentukan konsep 

dirinya. 

Anak perempuan yang memili ki tingkat kematangan biologis relatif cepat, 

secara kasat mata penarnpilan fisiknya tampak jauh di atas usianya. Ciri-ciri 

pubertas mulai tampak pada dirinya. Ia tarnpak seperti orang dewasa. 

Apabila keadaan yang menimpa diri anak tersebut membuat ia tampak 

canggung dan rendah diri, akibatnya konsep diri yang terbentuk negatif Tetapi 

apabila keadaan tersebut membuat ia tampil menarik, sehingga banyak rnenerima 

pujian, konsep diri yang terbentuk menjadi positif. 



d Nama 

Nama seorang anak pada awalnya tidak berarti apa-apa, tetapi kemudian 

anak mtllai menyadari bahwa n a m a  terrebutlah yap2 membz2akanc~,~,i der:_ran 

orang lain 

Pada saat itu ia rnulai rnenyadari bahwa ia berbeda dengan orang lain. 

Namun yang digunakan untuk memanggil dirinya mengandung penilaian pertama 

orang lain terhadapnya. Bila narna tersebut memberikan kesan indah estetik dalam 

pikiran orang lain, ia akan memperlakukan dengan baik dan ha1 ini akan 

berpengaruh pada pernbentukan konsep diri anak secara positif. Hal sebaliknya 

terjadi bila nama mendatangkan kesan yang tidak positif - 

Reaksi orang lain terhadap nama- tersebut mempunyai bobot emosional, 

karena sekaligus memantulkan bagaimana perasaan-orang lain terhadap nama 

tersebut dengan demikian an&, mempunyai alasan untuk menyukai atau tidak 

menyukai namanya. Tiap tahun berikutnya nama tidak sekedar untuk memanggil - 

dirinya tetapi mempunyai pengaruh yang sernakin besar pada pembentukan 

konsep diri, terutama nama julukan atau nama kesayangan yang sering digunakan 

seperti juga pada nama kecil. - Di- kalangan teman-teman bermain atau teman 

sebaya nama julukan dapat diasosiasikan sebagai ejekan, sehingga pengaruhnya 

pada konsep diri malah lebih besar dari pada nama kecil. Ri kalangan teman- 

teman bermain atau teman sebaya nama julukan dapat diasosiasikan sebagai 

ejekan, sehingga pengaruhnya pada kensep diri malah lebih besar dari pada nama 

kecil. Nama kesayangan bila pemakaiannya terbatas pada lingkungan rumah lebih 

menghasilkan pengaruh yang menguntungkan daripada merugikan. Nama 

kesayangan yang dipakai oleh orang tua dihayati oleh anak sebagai ungkapan 

b a h w a i a  dicintai dan d'iterima oleh anggota keluarga. Sebaliknya bila nama 

tersebut digunakan di lingkungan teman-temannya, bagi anak pengaruhnya akan 

merugikan karena teman-temannya sering menggunakannya sebagai ejekan. 

e. Lambang Status 

Prestise seseorang sangat dipengaruhi oleh lambang status yang 

dimilikinya. Larnbang status yang paling tampak adalah lambang status yang 



bersifat material. Seseorang yang memililci status sosial ekonomi tinggi pada . .  
I 

umurnnva merasa lebih memiliki prestise dibanding yang status ekonominya I 

biasa-biasa 
. . 1,amban.g status merniiiki manfaat untuk menar-ik perhatian orarig 1a1:i. 

Dengan demikian lambang status sangat berperan dalam penerimaan sosial 1 

kelompoknya. 

Anak-anak sejak dini sudah menyadari akan arti lambang status bagi 

dirinya, itulah sebabnya minat mereka terhadap lambang status seiring dengan 

bertambahnya usia, akan semakin meningkat. 

Anak kecil, menilai lambang status dirinya secara kuantitatif Semakin 

banyak mainan yang dimilikinya, semakin tinggi pula lambang statusnya. Pada 

anak yang lebih besar lambang status lebih banyak ditentukan secara kualitas. 

Mainan sedikit tetapi berharga mahal lebih bernilai bagi dirinya daripada mainan 

banyak tetapi murah. 

Status orang tua yang tinggi di mata masyarakat memiliki nilai 

kebanggaan tersendiri di mata remaja. Begitu juga mobil yang dimiliki orang 

tuanya atau rumah besar dikawasan elit sangat berpengaruh terhadap prestise 

remaja. 

Pada orang-orang yang tingkat kedewasaannya sudah sangat matang, 

prestise lebih banyak ditentukan oleh prestasi positif yang berhasil diraihnya. 

Apabila kehadiran dirinya di tengah masyarakat banyak memberikan manfaat, 

dengan sendirinya prestise orang tersebut akan meningkat. 

Kernfigkinan terbbentiihya konsep diti yang negatif pada an& talc marnpu 

cukup besar. Dalarn ha1 ini guru hendaknya mampu mengubah image negatif anak 

tentang dirinya. Kenalilah bakat anak dan kembangkan. Gambaran akan 

kemiskinan orang tuanya akan hilang secara berangsung-aqgsur, kebanggaan akan - 

muncul pada diri anak karena prestasinya. 

Tingkat kemarnpuan berfikir (inteligei~si) seseorang sangat dibutuhkan 

untuk memahami, mencerna dan mengolah tugas-tugas yang harus diselesaikan. 



I .  
i i  

Inteligensi tersebut pada setiap anak berbeda-beda bergantung usia anak tersebut. 
I 

Sebelurn anak sekolah, biasanya perbedaan ini tidak terlalu disadari, baik oleh 

orang tuanya rnan?:;n a!rk aria? itu sendiri Perbedaan tersebut hiasanya ban1 

dikenali seielah anak dihadapkan pada tugas-tugas yang menuntut kecepaidil cic l l l  

kemampuan berfikir di sekolah Faktor inteligensi ini memiliki pengaruh juga 

pada pembentukan konsep diri anak 

Banyak orang beranggapan pada umumnya bahwa makin tinggi inteligensi 

seorang anak makin baik pula pembentukan konsep dirinya. Kenyataannya 

anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena yang lebih berpengaruh pada 

pembentukan dan perkembangan konsep dirinya bukan semata-mata tinggi 

rendahnya inteligensi anak. Akan tetapi, lebih pada bagaimana orang lain 

memandang dan memperlakukannya dengan inteligensi yang dimiiikinya tersebut. 

Seorang anak yang meiniliki tingkat inteligensi yang tinggi nlemyunyai 

peluang yang lebih besar untuk berhasil dan mencapai prestasi akademik yang 

tiilggi pula, dan memiingltinkan untuk mendapatkail penghagaan dari orang- 

orang disekitarnya. Hal inilah yang membentuk konsep dirinya menjadi positif. 

Sebaliknya anak inteligensinya yang rendah mengalami ha1 yang berbeda. Ia 

mengalami kesulitan untuk bersaing mencapai prestasi akademik yang tinggi 

antara teman-temannya yang memiliki tingkat inteligensi yang lebih tinggi, 

sehingga kalaupun tidak pas-pasan, nilai yang diperolehnya berada dibawah rata- 

rata kelasnya dan ha1 ini dapat membentuk konsep diri yang negatif. Sedangkan 

anak dengan inteligensi rata-rata untuk dapat mencapai nilai yang baik di sekolah, 

sangat ditentukan oleh usahanya, 

Pada anak Taman Kanak-kanak perbedaan tingkat inteligensi ini belum 

terlalu disadari. Tetapi pada saat guru Tarnan Kanak-kanak mengajarkan berbagai 

kegiatan yang menuntut kesepatan berfikir dan proses belajar (seperti menghfal 

lagla baru, syair atau konsep-konsep angka, humf dan lain-lain) biasanya anak 

dengan inteligensi yang lebih tinggi cepat pula menguasainya. Sebaliknya anak 

yang tidak begitu cerdas butuh waktu yang lebih lama untuk dapat rnencapai hasil 

seperti yang diharapkan gurunya. 



Proses pembentukan konsep diri yang negatif pada anak dengan inteIigensi 

tinggi dapat tejadi dengan cara yang lain Anak dengan inteligensi yang tinggi, 

didukung oleh usahanya yzng jugs inemadai, is memang berhasil mencapai hasil 

belajar yang tinggi sesuai dengan harapan orang tun darl gurunya Ia kemud c: 

mendapat barryak pujian atau selalu dibangga-banggakan di depan teinan-teman 

sekelasnya. Hal ini dapat menimbulkan rasa iri hati para ternan-temannya, apalagi 

kalau kernudian ia menjadi sombong dan cenderung meremehkan kemampuan 

orang lain. Perasaan menjadi "superior" ini tidak menguntungkan, karena ia 

kurang memperoleh penerinlaan sosial dan teman-ten~annya. Padahal bagi anak, 

perasaan diterima oleh kelompok teman sebayanya mempunyai nilai dan arti yang 

sangat penting. Karena hwrang diterima oleh temawteman sebaya ia menjadi 

kurang bahagia dan cenderung mengembangkan konsep diri yang negatif. 

Pada anak yang inteligensinya rendah dapat pula tejadi ha1 yang berbeda 

dengan anggapan orang-orang pada umumnya. Karena orang tua atau guru 

menyadari keterbatasannya tersebut, maka ia memang tidak dituntut untuk 

mencapai hasil belajar yang tinggi. Sikap pesimis orang tua atau guru dan orang 

tua tetap menerima dirinya dan mengabulkan permintaannya akan sesuatu yang 

diinginkannya, ia tetap merasa memperoleh penerimaan sosial dari orang-orang 

yang punya arti penting dalam hidupnya. Anak tersebut cenderung 

mengembangkan konsep diri yang positif 

g. Emosi 

Seorang anak pada awalllya hanya mampu menampilkan rasa senang 

dengan cara tertawa bila ia merasa nyaman dan menampilkan rasa tidak senang 

dengan cara menangis bila merasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman dapat 

disebabkan oleh rasa lapar, sakit, popoknya basah, kedinginan, kepanasan, dan 

lain-lain. Dengan bertambah usia, melalui pengalamannya berhubungan dengan 

orang lain, dalam ha1 iai der~garl orang tua atxi  orang-orang yang ada dalam 

rumahnya anak belajar menampilkan reaksi emosi yang lain, sehingga 

perbendaharaan emosinya bertambah. Pada akhir lnasa bayi (kira-kira dua tahun 

di atas usia bayi) menurut seorang tokoh psikologi perkembangan, diharapkan 



jumfah dan macam reaksi enlosi yang dapat dita~npilkannya telah sanla seperti 

orang dewasa. Ia telah rnalnpu inenampilkan I-asa rnarzh, takut, cemas. irk, 

cernbur-n. ernpati (dapat diikuti rnerasakari pernzrrdn er;l;.,g Izir!) daii lain-lair3 

seperti halnya perasaan-perasaan yang ditunjukkan orang dewasa terhadap orang 

lain. Perbedaan reaksi emosi orang dewasa dan anak-anak adalah dala~n ha1 

tinskat spontanitas, intensitas dan keajegan Orang dewasa telah mampu 

mengendalikan reaksi emosinya, sehingga tidak tampil secara h a t  atau meledak- 

ledak, sedan~kan anak-anak biasanya menampilkan reaksi emosinya dengan 

spontan dan intensitas yang sangat kuat. Bila gembira secara sangat ekspresif ia 

inenunjukkan kegembiraannya, mungkin sambil berteriak-teriak dan loncat- 

loncat, bila sedihpun ia menangis dengan keras. Pada orang dewasa, reaksi 

emosinya tidak terlalu kuat, bahkan kadang lain tidak segera mudah membaca 

perasaan yang sedang dialaminya saat itu, situasi, tempat dan kondisi sekitarnya 

ikut dipertimbangkan oleh orang dewasa, bila ingin menangis di tempat umum ia 

akan menahan, sehingga tidak diketahui oleh orang banyak, tetapi pada anak 

seringkali reaksi emosinya ditampilkannya dengan tidak pandang tempat, situasi 

dan kondisi dimana ia berada. Selain itu anak-anak masih tampak labil, artinya 

perubahan dari satu bentuk emosi ke bentuk emosi lain dapat terjadi secara cepat 

da lan~ keadaan gernbira bila tiba-tiba ada sesuatu ha1 yang membuatnya marah, 

seketika itu juga ia dapat menjadi marah yang berlebiban, begitu pula sebaliknya 

bila ia sedang marah dibujuk dengall sesuatu yang membuatnya senang seketika ia 

dapat melupakan marahnya tersebut. Tetapi pada orang dewasa emosinya sudah 

lebih ajeg (stabil), perubahan dari satu bentuk emosi ke bentuk emosi lain tidak 

berlangsung secara cepat, bila sedang marah walaupun ada hal-ha1 yang 

membuatnya tidak senang ketika ia dapat melupakan amarahnya, munglun 

marahnya menjadi reda tetapi tidak seketika ia dapat menunjukkan 

kegembiraannya secara h a t .  Bengan demikian, mawlah pengendalian emosi 

inilah yang masih menjadi perbedaan utama antar reaksi emosi anak-anak dan 

orang dewasa. Hal ini secara bertahap dapat digelajari anak melalui disiplin, 

aturan serta norma-norma yang dipelajarinya dari lingkungan, melalui pola asuh 



yang diperolehnya dari orang tua dan kemudian juga dari guru ketika ia telah 

mulai masuk sekolah. 

C .  Konsep Diri dakm Lingktz~lgarl Sebaya 

Secara psikis anak akan merasa bagian dari suatu kelompok apabila ia 

diterirna secara baik dalam kelompok tersebut. Perasaan disenangi akan muncul 

- pada diri anak manakala ia betui-betul diterima dalam suatu kelompok sosial. 

Untuk dapat memasuki dan diterima dalam suatu kelompok, seorang anak 

-- dituntut dapat menyesuaikan diri dengan kehendak kelompok yang hendak 

- dimasukinya. Dalam ha1 irli kemampuan beradaptasi menunjang perasaan penting. 

Linghngan keluarga (ayah, ibu dan - saudara-saudara anak) perlu 

mernbetikan pethatian- yang khusus terhadap masalah idi. I h t  settakan anak -- 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan di rumah. Tentunya ha1 ini barus dilakukan 

secara selektic artinya anak hanya ikut serta dalam kegiatan yang layak diikuti - 

oleh dirinya. Jangan biarkan anak merasa kesepian atau terisolir di rumahnya 

sendiri. Perasaan kesepian atau terisolir sangat tidak menunjang bagi 

pembentukan konsep dirinya. 

Di sekolah, guru secara cermat melatih kemampuan sosial anak. Di 

samping tugas individual, tugas-tugas kelompok penting secara kontinu untuk 

dilakukan, kemampuan anak dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan 

sesamanya dapat diawasi ketika tugas kelompok diberikan. Tunjukkan kepada 

anak akan arti penting kerjasama. 

. Kadang-kadang dijumpai anak yang tidak dapat bekerjasama dengan 

teman-temannya. Contoh, A p s  (seorang murid PAUB kelompok 13) Iari ke luar 

kelas untuk bermain ayunan, padahal saat itu seharusnya ia melakukan tugas 

kelompok bersama teman kelompoknya. Tindakan Agus memang cukup 

menjengkelkan baik bagi guru maupun bagi teman-temannya. Menghadapi situasi 

semacam ini guru tidak perlu memarahi Agus apalagi membentak-bentaknya. 

Guru harus berusaha memahami perasaan Agus, mungkin pada saat itu ia memang 

ingin sekali bermain ayunan. Guru dapat berkata kepada Agus: Mengapa Agus 

tiba-tiba meninggalkan teman-teman? Agus ingin main ayunan yah.. . . Ibu tidak 



melarang Agus main ayunan, tetapi hanya kalau istirahat yah sayang.. . sekarang 

Agus bantu teman-ternan untuk menyelesaikan tugas Ibu akan memberikan 

h d i a h  ke?sda ke!c,mpok yang paling bagus hasilnya dan paling cepat selesainya 

Dengan cara demikian, apa manfaat yang diperoleh? Manfaatnya adaiail 

Agus tidak merasa dinlarahi atas perbuatan yang salah, Agus terhindar dari 

kemungkinan tidak disukai teman-temannya akibat tindakannya yang tidak 

koperatif, dan Agus menyadari bahwa perbuatannya kelim dan tidak akan 

diulanginya lagi pada saat yang lain. 

Guru yang berhasil menangani anak seperti Agus, berarti telah melakukan 

tugas mulia. Guru telah berhasil menyelamatkan seorang anak yang sebetulnya 

terancam untuk diisolir teman-temannya. Terkucilkan dari lingkungan pergaulan 

jelas berpengaruh negatif terhadap pembentukan konsep diri anak. 

D. Konsep Diri dalam Lingkungan Kelrrarga 

Keluarga adalah lingkungan awal dari kehidupan anak yang berpengaruh 

besar dalam pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan, khususnya dalam 

pembentukan konsep diri. Keluarga ada dua macam, yqitu keluarga inti yang 

terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, dan keluarga besar yang terdiri dari selain 

ayah, ibu dan anak-anak, melibatkan kakek, nenek, paman, bibi, maupun 

keponakan-keponakan yang ada dalam satu rumah. Makin banyak orang berada 

dalam satu rumah dimana an& tinggal pada masa awal hidupnya makin banyak 

pula pengaruh yang membentuk kepribadian anak. Si kap dan perlakuan keluarga 

inilah yang mempengaruhi pembentukan kepribadian anak secara umum dan 

konsep diti secata khu~iis. Sikap dan perlakuan keliiwga dapat betsifat positif 

maupun negatif, dan lcedudukan akan diterima oleh anak. Untuk dapat membentuk 

dan mengembangkan konsep diri yang positif pada anak diperlukan porsi 

perlakuan positif yang lebih banyak daripada perlakuan negatif, terutama pada 

awal hidupnya. 

Sikap keluarga hams memperlakukan anak dengan baik, untuk 

memberikan nilai positif kepada diri an& dengan cara: 



1. h4enerima anak apa adanya; koreksi dengan cara yang baik, sehingga ia 

belajar menyukai dirinya dan dengan demikian an& akan merasa dan menilai 

dirinya secara positif 

2 Ber~kan  puj~an, sehingga la belajar mengharga~ ciir~nya rnaupun orang i a ~ n  

yang pada akhirnya akan memudahkannya dengan berhubungan dengan orang 

lain. 

3 .  Memberikan pengakuan pada anak, sehingga ia belajar untuk menentukan dan 

berusaha mencapai tujuan hidupnya sebagai pribadi yang matang dan bahagia. 

4 .  Perlakukan anak secara bij aksana, sehingga ia belaj ar menghargai keadilan. 

5 .  Ciptakan kehidupan yang jujur, sehingga ia belajar menghargai kebenaran 

6. Ciptakan suasana rumah yang aman, sehingga ia belajar percaya akan dirinya 

dan orang lain. 

7. Ciptakan suasana hidup yang petluh toleransi, sehingga ia belajar tnenjadi 

orang yang sabar. 

Sebaliknya beberapa sikap clan petlakuan otarlg ti18 yang negatif, yang 

merugikan anak dan cenderung m-enyebabkan anak mengembangkan konsep diri 

yang negatif adalah: 

1. Terbiasa mengecam anak, sehingga ia belajar mengutuk dirinya dan orang 

lain, dan mengembangkan sikap "'izegative tl~ifzklizd' (sikap yang cenderung 

menilai dan memandang sesuatu atau orang lain dari sisi buruknya). 

2. Jangan ciptakan suasana hidup permusuhan, sehingga ia belajar memusuhi dan 

sulit menjalin kerjasama dengan orang din.  

3.  Jangan membuat anak hidup dalam ketakutan, sehingga ia belajar menjadi 

penakut dan kurang berani menghadapi tantangan dan cenderung menghindari 

kesulitan. 

4. Terbiasa mengasihi anak, sehingga ia belajar mengasihi dirinya yang 

menyebabkan ia berkembang menjadi orang yang banyak mengeluhu dan 

merasa dirinya tidak berdaya. 

5. Jangan rnenciptakan suasana ketidak adilan, sehingga ia belajar dan 

mengembangkan rasa iri dan cemburu dan sulit berpikir secara objektif 



6. Jangan mengejek anak, sehingga ia berkembang rnenjadi anak yang pernalu, 

yang akan menghambat kemampuan dan keterampilannya dalanl 

bersosialisasi. 

Jadi, kehidupan keluarga yang harmonis dapat ~nerldukung perkernbangan 

kepribadian dan konsep diri ailak ke arah yang positif Kehidupan keluarga yang 

ditandai oleh hubungan nalar anggota keluarga yang saling menyayangi, 

menghargai, rnembantu menciptakan suasana keiuslrga yang hangat dan akrab. Hal 

tersebut merupakan syarat yang cukup mendasar untuk dapat menghasilkan anak- 

anak dengan kepribadian yang matang. 

E. Konsep Diri dalam Lingkungan Masyarabt 

Anak akan merasa mampu menghadapi tuntutan dan tantangan dari 

lingkungan sekitarnya apabila ia berhasil melakukan tugas-tugas yang sesuai 

dengan usianya. Perasaan mampu itu akan bertambah manakala mendapat pujian 

karena keberhasilannya tersebut. Kondisi psikis yang demlkian tercipta karena 

secara umum anak mampu memenuhi harapan lingkungannya, sehingga 

keberadaannya diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Kebanggaan yang rnuncul 

pada diri anak secara significant berpengaruh terhadap terbentuknya konsep diri 

yang positif 

Para guru PAUD hendaknya berhati-hati pada saat memberikan tugas 

kepada anak. Rencanakanlah secara matang tugas apa yang sebaiknya diberikan 

kepada anak. Pertama, tugas tentunya hams berorientasi dengan tema dalam 

Satuan Kegiatan Harian (SKH) yang telah anda susun. Kedua, tugas hams 

proporsional, artinya sesuai dengan tuntutan usia anak. 

Apabila guru memberikan tugas yang terlampau mudah, mungkin anak 

akan menganggap enteng tugas tersebut dan memunglunkan munculnya sikap 

sornbong. Sebaliknya, apabila tugas tenemu tetiampau sulit, arlak &81i mstasi ,  

marah dan kehilangan minat pada tugas. Kepercayaan dirinya akan hilang, dan 

tidak mei~utup kemungkinan anak akan membenci sekolah. Kalau ini sampai 

te jadi, berarti prahara bagi dunia pendidikan. 



Dalarn kenyataan, tidak seinua anak terampil 111elaLwkan tugas-tugas yang 

sesuai dengan tuntutan usianva Sebagai contoh Inian (berusia 4 tahun) 

men~arnbi i  pensil dari laci meja tulis dengar? suarz 'scr der3;i nyaring, begrtrrpun 

ketika menutupnya. Bagaimarlz seharusnya reaks~ garu'' Jangan sekail-sehal~ 

rnenyalahkan atau lnemarahi Iman dengan cara yang kasar. h4emang seharusrlya 

anak seusia Iman sudah dapat n~embuka dan menutup laci dengan baik Mungkin 

Iman kurany terlatih dalam ha1 ini. Tunjukan reaksi dan emosi yang wajar kepada 

Iman agar kepercayaaii diri nya tidak tergar~ggu. 

Kejadian yang djalami Iman merupakan kesempatan emas bagi gun1 untuk 

mengajar anak menghargai ketenangan dan kerapihan. Mungkin ada anak-anak 

lain yang memiliki masalah seperti Iman. Guru hams terlebih dahulu 

rnengidentifikasi melalui pengamatan dan eksperimen pemberian tugas. Hasilnya, 

gum akan inelniliki nama-nama anak yang nle~niliki masalah sej enis dengan 

Iman. 

BANGKUhWN 

1.  Konsep diri mengandung arti penilaian seseorang tentang dirinya, sebagai 

mana yang dilihat, dirasakan dan dialaminya. 

2. Secara umum ada sembilan faktor yang menentukan terbentuknya konsep diri 

anak yaitu: 

a. Keadaan fisik 

b. Daya tarik penampilan fisik 

c.  Kematangan biologis 

d. Nama 

e. Lambang status 

f. Intelegensi 

g. Emosi 

h, Pengamh keluarga 

i. Pengaruh sekolah. 

3.  Secara utuh, konsep diri memiliki dua aspek yaitu: aspek fisik dan aspek 

psikologis. Kedua aspek ini semula terpisah kemudian menyatu dalam 



- perkembangannya. Cara mcmbentuk konsep diri anak musti bcrangkat dari 

kedua aspek tersebut 

4. Orang iua atau guru memegang pet anan penting dala t-n penlbe;l:ukar~ !.I-ji;sep 

diri anak ]Hal ini disebabkan karena orang tua atau guru adalah figur-figur 

yang diangqp penting bagi diri anak (szgn~ficanf orders). 

- 

Lati han 

Setelah anda mempelajari materi tentang pengembangan konsep diri 

cobalah kerjakan latihan beriht-  ini-: - 

1 .  Apa yang dimaksud dengan konsep diri ? 

2. Mengapa hubungan seorang anak dengan orang lain penting dalam proses 

terbentuknya konsep diri anak ? 

3.  Jelaskan alasan, mengapa pembentukan konsep diri periu dilakukan sejak 

masa kanak-kanak ? 

4. Bagaimana cara terbentuknya konsep diri dalam lingkungan keluarga, teman 

sebaya, serta lingkungan masyarakat ? 
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BAB VIII 

PENGEMRANGAN PERASAAN SOSTAL 

PENDAHULUAN 

Selama masa kanak-kanak, anak mengembangkan sautu pemikiran tentang 

siapa mereka dan dimana tempat yang cocok untuk mereka di dalam masyarakat. 

Mereka membentuk pola interaksi sosial yang abadi dengan orang lain, dan 

memadukan kaidah moral dan sosial dari kultur mereka dalam suatu bentuk yang 

memungkinkan mereka mengatur perilaku mereka sendiri. 

Anak merniliki perasaan identitas sebagai pria atau wanita dan sebagai 

anggota kelompok sosial atau etnik. Awal dari empati dan kontrol diri yang 

tampak jelas pada tahun-tahun ketika anak mulai berjalan rnenjadi ciri utarna 

kepribadian dan perilaku anak semasa kanak-kanak. 

Tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari topik ini 

adalah agar an'da dapat menjelaskan : 

1. Perasaan sosial anak usia dini 

2. Keluarga membangun perasaan sosiai 

3. Pembentukan perasaan sosial dalam kelarnpok 

A. Perasaan Sosial Anak Usia Dini 

Selama masa kanak-kanak, anak membentuk suatu . pengertian yang 

berbeda mengenai diri mereka, siapa mereka, apa identitas kelompok yang 

penting bagi mereka. Identitas menurut penggolongan jenis kelarnin adalah salah 

satu cara pertama d m  paling penting dimana anak mendefinisikan mereka. Selarna 

tahun kedua dan keenam, anak belajar memberi label kepada diri sendiri dan 

orang lain sebagai pria atau wanita, Mereka juga belajar stereotipe sosial untuk 

banyak kegiatan berrnain dan bekerja dan untuk karakteristik kepribadian seperti 

agresi dan kelembutan. 

Ketika seorang bayi baru berusia enam minggu, ia akan menatap wajah 

orang tuanya cukup lama, baru kemudian ia tersenyurn lebar. Jika anda membalas 

senyumannya, senyuman akan semakin lebar. Ketika usianya tiga bulan, bayi itu 



dapat menggunakan posisi kepala dan tatapannya sebagai cara untuk 

berkomunikasi dengan kita la berkomunikasi dengan ekspresi-ekspresi yans 

menyatakan rasa senang, te4nang dan takut Jika tidak tertni~k, ;z aksn 

memalingkan wajahnya ke arah lain. Jika ingin agar kita berhenti berbuat sesuatu, 

ia akan rnenurunkan kepalanpa. Apabila reaksi yang diperolehnya berlebihan, 

kepalanya akan menunduk dan tubuhnya menjadi lemas. 

Tetapi, bayi berbeda-beda dalam ha1 reaksi sosialnya dan beragam pula 

dalam ha1 kemampuan menanggapi, menyesuaikan diri, dan keuletan mereka. 

Dengan sendirinya, pada gilirannya luta juga dipengaul~i ole11 perilaku bayi kita, 

dengan memberikan waktu dan perhatian lebih banyak kepada mereka yang lebih 

miidah betsosialisasi. Ini khususnya tejadi di panti penitipan an& di mana bayi- 

bayi yang "lebih mudah" lebih sering diajak bermain, Bayi-bayi dengan 

temperamen sosial yang kurang tentu saja dapat nlerasa bahagia dan berhasil 

seperti bayi-bayi lainnya, tetapi ini menuntut kesabaran dan kesadaran lebih 

banyak dari orang tua. Sebagaimana yang akan kita lihat, ini berlaku bagi anak- 

anak pada semua usia. 

Rasa tertarik kepada anak lain juga dimulai pada usia sangat muda. Ketika 

masih sering ditidurkan di kereta bayi, bayi akan mencoba mengangkat kepalanya 

untuk mlihat  bayi lain yang lewat. Sering kali orang dewasa tidak menyadari 

betapa dini munculnya kesadaran sosial dan kepekaan terhadap situasi-situasi 

sosial anak-anak dalam perkembangan mereka. 

B. Keluarga Membangun Perasaan Sosial 

Orang tua merupakan agen sosialisasi yang paling penting bagi anak-anak, 

tetapi pengaruh mereka tidak te jadi dalam kekosongan sosial. Sebagai bagian dari 

masyarakat yang lebih besar, keluarga dipengaruhi oleh norma-norma nilai-nilai 

dan harapan dari kultur tertentu. Lebih jauh lagi, sosialisasi anak-anak dalam 

keluarga merupakan proses dua arah. Sifat anak berinteraksi dengan karakteristik 

dan perawat asuhan oleh orang tua. 

Perilaku orang tua terhadap anak-anak dapat diklasifikasikan dalam dua 

dimensi be= yaitu penerim-aan, peoolakan serta kerestriktifan-kepermisifan. 



Walaupun dimensi itu luas ini meramalkan beberapa aspek perilaku anak-anak, 

gambaran yang lebih lengkap diperoleh bila pola perilaku orang tua diteliti. 

Lingkungan tempat tinggal ceseoracg an&? men:iliki pengaruh besar terhadap 

pengalamannya, pandangannya, terhadap penamp~lan orang la~n,  kepercayaan dan 

nilai-nilai serta kebebasan yang diberikan orang tuanya. 

Semua orang tua memiliki ideal yang implisit maupun eksplisit atas anak- 

anak mereka, pengetahuan, nilai moral dan standar perilaku yang bagaimana yang 

harus mereka miliki bila dewasa. Orang tua mencoba berbagai strategi untuk 

mendorong anak mencapai tujuan tersebut. Merekit mengukuhkan dan 

menghukum anak, anak menggunakan diri sendiri sebagai panutan, mereka 

menjelaskan kepercayaan dan harapan mereka, dan mereka mencoba memiliki 

lingkungan tempat tinggal, teman sebaya dan sekolah yang menunjang nilai dan 

pencapaian tujuan mereka. 

Anak yang "ideal" berada dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya, 

beberapa tujuan sosialisasi di masyarakat adalah pencapaian kemandirian, 

pengendalian agresi dan keterampilan dalam hubungan sosial dengan teman- 

teman sebaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku anak lebih 

bergantung kepada seluruh pola perilaku orang tua ketimbang pada satu dimensi 

saja seperti kehangatan atau kontrol. Orang tua yang autorutatif maupun yang 

autoritarian bemsaha mengendalikan perilaku anak, tetapi dengan cara yang 

berbeda. Orang tua yang autoritarian hampir melulu mepgendalikan penegasan 

kekuasaan, menuntut kepatuhan tanpa memberi kesempatan bertanya, orang tua 

yang autoritatif rnenggiiaakan disiplin iaduhif. Mereka meaerima sudut pandang 

anak: dao rnembolehkan. mereka untuk ambil bagian dalarn pengarnbilan 

keputusan, memper-tanyakan kaedah, dan mempengaruhi jalannya interaksi dalam 

keluarga. Orang tua autoritatif bisa berhasil dalam menghasilkan anak yang 

kompeten secara sosial. Ini sebagian karena mereka mempunyai kepercayaan 

yang lebih besar dalam cara perawatasuhan anak dibanding orang tua yang 

autoritarian atau permisif Anak-anak dari orang tua ini juga lebih penurut, senang 

bergaul serta mandiri sejak awal. 



gura-poura menjadi lebih kompleks dan mencakup lebih banyak peranan peran, 

khususnya peran anggota keluarga. 

L:r?gkungan ternan sebapa seseorang anak meluas .lac intefisitas 

persahabatan cenderung men~ngkat seiama masa sekolah. Dibandingkan dengan 

anak yang lebih kecil, anak sekolah lebih banyak berinteraksi dan berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial. Perilaku tnereka makin banyak berkaitan dengan tugas, dan 

interaktif sosial rnereka umumnya lebih terorganisasi dengan baik. Kerjasama 

meningkat selama masa sekolah, sementara agresi dan pertengkaran kian mereda. 

Komunikasi di kalangan ternan sebaya lebih efektif karena pemahaman yang lebih 

besar akan motivasi dan maksud orang lain serta peningkatan pemakaian umpan 

balik dari orang lain. 

Penerimaan dan Penolakan oleh Teman Sebaya 

Apakah yang menentukan seorang anak diterima atau ditolak oleh anak- 

anak lain, dan bagaimana penerimaan dan penolakan oleh teman sebaya 

mempengaruhi seorang anak? Hasil penelitian para ahli menyatakan: Anak yang 

populer dianggap lebih ramah, lebih pandai bergaul, lebih cakap dalam memulai 

dan mempertahankan interaksi sosial, lebih antusias dan bersedia menolong, lebih 

baik hati, dan lebih kooperatif dibanding dengan anak yang tidak populer. Anak 

yang ditolak tidak selalu berarti kurang bergaul atau kurang ramah dibanding yang 

lain, tetapi mereka lebih sering menjadi memprakarsa atau target ~ 1 ~ k - o l ~ k ,  

perkelahian dan perdebatan. Merekapun bertindak dengan cara yang tidak dewasa, 

anti sosial, mengacau, tidak layak atau menyimpang. 

Kelekatan khusus dengan teman-teman merupakan hubungan teman 

sebaya yang paling berrnakna bagi seorang anak. Teman merupakan sumber 

dukungan dan rasa aman mereka bertindak sebagai orang kepercayaan, "ahli 

terapi", model perilaku, dan evaluator tindakan anak yang menggunakan standar 

yang berbeda dengan orang dewasa. 

Persabatan ada usia dini biasanya rapuh, mudah terbentuk dan mudah pula 

berakhir. Persahabatan pada masa pra sekolah urnumnya didasarkan atas lokasi 

geografis (tinggal di lingkungan yang sama), memiliki minat dan kegiatan favorit 



yang sarna, pemilikan mainan yang rnenarik. Dalam rnernbicarakan tentang 

teman, anak-anak sekolah menekankan pada kegiatan dan kepemilikan bersama, 

kesediaan membantu, ke jasama dan ketiadaan perkelahian. Merrjelang tnasa pra 

remaja, keakraban dan kesetiaan merupakan dua diantara kriteria teryenting dalanl 

memilih teman khususnya di kalangan wanita. 

UNGKUMAN 

1. Di dalam keluarga akan tumbuh sikap tolong menolong, tenggang rasa, 

sehingga tumbuhlah kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera. Setiap 

anggota keluarga memiliki sikap sosial yang mulia dengan cara yang demikian 

keluarga akan menjadi wahana pembentukan manusia sebagai makhluk sosial. 

2. Teman sebaya bersosialisasi satu sama lain melalui proses pengukuhan, 

hukuman, pernodelan dan identifikasi. Mereka sering pengukuhan perilaku 

agresif dalam kelompok prasekolah, dan teman sebaya cenderung 

memaksakan pola dan preferensi aktivitas bermain berdasarkan jenis kelamin. 

Teman sebaya juga dapat mengukuhkan perilaku proposial dan bertindak 

sebagai model untuk berbagai perilaku sosial. 

Tugas 

Setelah Anda menyelesaikan materi perkualiahan ini kerjakan tugas 

sebagai berikut: 

1 . Cobalah. observasi ti.ngka.h 1.a.k anak da1.a.m kkelornpok bermai.n. tentang 

perasaan sosial kemudian diskusikan dalam kelompok. 

2. Bagaimana teman sebaya serta orang tua dalam membangun perasaan 

sosi.al.? 

Hendry Musein, Paul. 1994. Perkembangan dan Kepribadim~ Anak. Jakarta: 

Arsan. 

Shapiro, Laurence. 1997. Mengajarkan Emosional Intelegence Paah Anak. 

Jakarta: Gramedia Pustaka. 





~ p n d i s i  Awal 
bebelum l'indakan 

SATUAN KEGIATAN HANAN 
Kelompok : B 1 
Semester : I 
Tema : LingkungankuISekolah 
Harinanggal : Selasal6 September 201 1 
Waktu : 08.00-1 1.00 

Lampiran I 

I cakap I 

I 

I 
; I 

Indi kator 
I I 
l i  

1 I 

I ! 
1 I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Kegiatan 

Berbaris, ikrar, salam 
1. Kegistan awal 30 menit 

Bemyanyi 
Berdo'a dan membaca ayat- 
ayat pendek 
Cerita pagi 
Bercakap-cakap sekolah 

I 
__C____. 

I 

) Annk scnang menolong (SF) 11.1) 
I *  Sclalu Ixrterima Kasih jika memperoleh Sesuatu 
) (SP. 4.:) 
I 

)* Mcngnink teman be~main dan belajar (SP 11.3) 
I 
I 
1 Anak mail memohon dan memberi maaf ( I  1.2) 
I 
I 

Berdo'a, bernyanyi. salam * Gerincingan 
Pulang 

I 
I 
I 
I 

I tvlengetahui, 
I 
I Kcpala TK Uarmuwanita 

AlatJSumber Belajar 

Gerincingan 

Gerincingan 
~ u k u  do's, 
guru dan anak 
Guru dan anak 
Gambar 

11. Kegiatan Inti 
Area Seni 

* Mewarnai gambar sekolah 
Mendongeng cerita" putrid 
Nedrasari" 

111. lstirahat 
Mencuci tangan 
Berdo'a, makan bersama 

* Bermail1 

Padang, 6 September 20 1 1 
Guru Keias 

IV. Penutup 
Evaluasi kegiatan 

Penilaian 

Gambar, 
Krayon. 

l Buku dongeng 

Air, serbet 

Menu anak 

Alat 
Obsevasi 

Obsevasi 
Obsevxi 

Obsrvasi 
B ercakap- 

Hasil karya 

Hasil karya 

Observasi 

Observasi i 
I 

Anak 

Anak dan guru Tanya jawab 
Observasi I I 



SATUAN KEGIATAN HARIAN 
Kelompok : B1 
Semester : I 
Tema : Binatang 
HarilTanggal : KamisI8 September 201 1 

Berbaris, ikrar, salam 
1. Kegiatan awal 3 0  menit 

Bernyanyi 
Berdo'a dan membaca ayat- 
ayat pendek 
Cerita pagi 
Bercakap-cakap tenteng 
binatang buas dan binatang 
ternak 

- - 

Waktu : 08.00-1 1.00 
Indi kalor Kegiatan AlaVSumber Belajar 

Gerincingan 

Gerincingan 
~~k~ dola, 
guru dan anak 
Guru dan anak 
Gambar 

111. Istirahat 
Mencuci tangan 
Berdo'a, makan bersama 

Anak ,jennIlg menolong (SP 1 1 .1)  
Anak mau rnernohon.dan memberi maaf (1 1.2) 
Selalu bertcrima Kasih jiku memperoleh Sesuatu 
(Sl'. 4.3) 
Mcng;!jak tenian bermain dan belajar (SP 1 1.3) 

I Bermain 

I 

Penilaian 

Alat 
Obsevasi 

Obscvas i 
Obsevasi 

Obsrvasi 
Bercakap- 

cakap 

11. Kegiatan Inti 
Mendengarkan dan 
menceritakan kernbali cerita 
dongeng " Sapi dan Singa 
yang saling menolong" 

Anak 

Air, serhet 

Menu anak 

--,-- Pulang 

Boneka tangan Sapid an 
singa 

Observasi 

Observasi 

- 

Padang, 8 September 201 1 
Guru Kelas 

Observasi, 
tanya jawab 

Unjuk kcrja 

(PENELITI) 

IV. Penutup 
Evaluasi kegiatan 

Berdo'a, bemyanyi, salarn 

Anak dan guru 

Gerincingan 

T m y a  jawab 
Observasi 



SIKLUS 1 
Pertelnuall 11 

Mengetahui, 
I<cpala TK Dharma~vanita 

SATUAN KEGIATAN HARIAN 
Kelompok : B 1 
Semester : I 
Tema : Binatang 
Harirranggal : Senid  12 September 201 1 

Padang, 12 September 201 1 
Guru Kelas 

Indikator 

Anak senang menolong (SP 11.1) 
Anak lnau rnemohon dan member maaf (1 1.2) 
Selalu berlerima Kasih jika memperoleh Sesuatu 
(SP. 4.3) 
bleng;~jak ternan bern~ain dan belajar (SP 11.3 

( EKNAWATI) (PENELITI) 

Waktu : 08.00-1 1.00 
Kegiatan 

Berbaris, ikrar, salam 
1. Kegiatan awal 30 menit 

Bemyanyi 
Berdo'a dan membaca ayat- 
ayat pendek 
Cerita pagi 
Bercakap-cakap binatang 
yang bisa berenang 

11. Kegiatan Inti 
Mendengarkan dan 

mengulang kemba!i 
cerita dongeng "Bebek 
yang baik hati" 

111. Istirahat 
Mencucui tangan 

Berdo'a, rnakan bersama 
* Berrnain 
IV. Penutup 

Evaiuasi kegiatan 

Berdo'a, bemyany!, salam 
Pulang 

AlaVSurnber Belajar 

Gerincingan 

Gerincingan 
r ~~k~ do'a, 

guru dan anak 
Guru dan anak 
Gambar 

Gambar 

Air, serbet 

Menu anak 

Ailak dan guru 

Gerincingan 

Penilaian 

Alat 
0 bsevnsi 

Obsevasi 
Obsevasi 

Obsrvasi 
Bercakap- 

cakap 

Observasi, 
tanya jawab 

Unjuk kerja 

Observasi 

Observasi 

Tanya jawab 
Observasi 

Anak 



SATUAN KEGIATAN EWRIAN 
Kclompok : B1 
Semester : I 
Tema : Binatang 
Harinanggal :Selasa/ 20 September 201 1 
Wsktu : 08.00-1 1 .OO 

Mengetahui, 
Icepala TK Dharmawanita 

lndikator 

Anak scnang menolong (SP 1 1  . I )  
Anok ~ n a u  memohon dan member maaf (1 1.2) 
Selalu bertcri~nsl Kasih jika memperoleh Sesuatu 
(SP. 4.3) 
Mengajak teman bem~ain  dan belajar (SP 11.3) 

(ERNA WATI) 

padank, 20 September 201 1 
Guru Kelas 

(PENELITI) 

-- .. 

Kegiatan 

Berbaris, ikrar, salam 
1. Kegiatan awal 30 rnenit 

Bemyanyi 
Berdo'a dan membaca ayat- 
ayat pendek 
Cerita pagi 
Bercakap-cakap yang 
berbadan besar 

11. Kegiatan Inti 

Mendengarkan dan 
mcnceritakan kembali 
cerita dongeng " Bledug 
penyelamat hutan" 

111. Istirahat 
Mencuci tangan 

, Berdo'a, makan bersama 
Bermain 

IV. Penutup 
Evaluasi kegiatan 
Berdo'a, bemyanyi, salarn 
Pulang 

AlaVSumber Belajar 

Cierincingan 

Gerincingan 
4 B U ~ U  &'a, 

guru dan anak 
Guru dan anak 
Gambar gajah 

Ghmbar 

Air, serbet 

Menu anak 

Anak dan guru 

4 Gerincingan 

Alat 
Obsevasi 

Obsevasi 
Obsevasi 

Obsrvasi 
Bercaka~- 

cakap 

Observasi, 
tanya 
jawab 

Unjuk kerja 

Observasi 

Observasi 

Tanya 
jawab 
Observasi 

Penilaian 

A nak 



SATLJAN KEGIATAN HARIAN 
Kelompok : B1 
Semester : I 
Tema : Binatang 
Harifranggal : Sealasd 27 September 201 1 
Waktu : 08.00-1 1 .OO 

I blengctahui, 
I Kepala 'TK Dharmawanita 

I Indikator 
1 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Padang, 27 September 201 1 
Guru Kelas 

(ERNA WATI) (PENELITI) 

Kegiatan 

Berbaris, ikrar, salam 
1. Kegiatan awal 30 menit 

Bernyanyi 
Berdo'a dan membaca ayat- 
ayat pendek 
Cerita pagi 
Bercakap-cakap tentang 
binatang yang hidup di laut 

AlatfSumber Belajar 

Gerincingan 

Gerincingan 
~ ~ k u  &'a, 
guru dan anak 
Guru dan anak 

J Gambar 

-- 

Alat 
Observasi 

Observasi 
Obsevasi 

O ~ s e r ~ a s i  
Bercakap- 

cakap 

I 
I • 

rlrlak senang menolo~lg (SP 11.1)  

I Anak mau mernohon dan memberi maaf (1 1.2) 

I Selalu berterirna kasih jika memperoleh Sesuatu 
(SP. 4.3) 

I Mengijak ternan bermain dan belajar (SP 11.3) 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I I 
I 

I 

I 

I 

Penilaian 
Anak 

Mendengarkan dan 
rnenceritakan kembali cerita 
d0nger.g Rumah baru buat 
omang" 

111. Istirahat 
Mencuci tangan 

Berdo'a, makan bersama 
Berrnain 

IV. Penutup 
Evaluasi kegiatm 

Berdo'a, bemyanyi, salam 
Pulang 

Buku 
dongeng 

Air, serbet 

hlenu anak 

Anak dan guru 

Gerincingan 

Observasi, 
tanya 
jawab 

Unjuk kerja 

Observasi 

Obsemasi 

Tanya 
jawab 
observasi 
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konscp tli1.i dan mcnycsuailcan clirinya claln~ii I<.elompok Bel-~u:li~~. l.lsit: Dini, 
n-taugu~i l i n g k ~ ~ n g a ~ i  r~iasysu.akc?L~~)~n. 

13. 7'~jjiaars Mata 1Cr~Pi:th 
.l'i!jt~anliy:t adalali agar rn:zliasis~.i~a Inarnpu: 
! . I\/Ic~~jclaskan pen~ertinii agama: ~noral ,  disiplin. ernosi, dan pel.:isaa[l sosinl 

yang Lcrdapat pacla atlaic L I S ~ A  dini. 
2. Menge~nbanglta~~ tala lcrtib hidi~p yang Icbil.1 baik. bcl-aganla, bcl~!.ni;ral, 

berclisiplin, clan mengendalika~~ e~liosi cli Iialangan anak i~s ia  dini. 
+, 

I. Menjelasltan lahap-tahap perkcmbal~gari cli bidalip. moral. aganla. clisipli~l, dan 
eu~~osi  :-~nalc usin c l i ~ ~ i .  

4.. Menerapltan berbagai Itonsep yang be~.kai tan dengall Icons@j:, cl iri. ~ . > e n y e s ~ ~ a i a ~ i  
cliri. dan sikap bcrlikir l~osili1'pacl~z arlak usir: cliil i .  
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I [A. i3erigcrtiarl agarnil, raurtt! clan pestisgnyn !is! G I m k  I 

I t!il:cn~b:~regltara.: 1 1 

l a. I'enger-tiar) agar,,:] clan Prjngerl:j~rn rnor.;~ 1 1 
b. Penti~ignya agarna dan pentil.lg~iya rno~~ i l  dalarn 

I 
Itehitlupan n~aspamkat  

I 
. I 

-> j 
I B.laez~gertia~~ disiyiin tlal~ einosi serta pentia~grayw 1;al 3 , 4 , 9 , ? 1 , 1 7  

i 
ini riiBterr1hangkan: 
a. Pcngcrtian clisil~lin clan j>enge~-lian cn~osi 

I 
j 

1 

/ b. Pcntingnya disiplin dnti pall inpnya cmosi dnlarn / i 

i l ichitlupan sckolah clan rnasyarakal -- - - . . - - . - - I . . . . - - . . . . . - - - . . . . . . - - - . . . - - - - . . - .- ! 
I I I 1 C. Canwarn pengcin bangall itp:anla dnrb ~ n o ~ - i t l  j ' I 3  Zq 6? 16 1 

i a. (7a1.a nle~iana~ukan moral pacla anal< i~s i a  dini ! i 
I I b. (::am mcnanamltnn j i ~ j a  agama pacla anal< usia clini 

I D. Cat-H n~enqenlhanpks~,  disipli~t dnn emosi I ... / 3 ,4 ,9 ,  11, 17 

1 a. M a ~ a ~ i a m k a n  tlisiplii~ dnn pcml~i;lsaa~~ pada anali 
usia dini I 

i 
Pcrigembangan e~nosi dan intcnsi1asn)la pada anal< I i 

I 
iisia clini 

L. .. - . . ... .. . .- . .. .. -- --- I 
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~ ~ . I ~ I L I I . ~ : I  j i 
I 

F. 'r;il:.;af:-Cal~c;p ~ ~ c ~ ~ ~ ; c ~ ~ ? ~ ; t x a g ~ ~ ~ i  disiprsira < B Z I ~ I  clarosi ,$,9, ' j 4 1  a 4'9 I 

I I.)ei.ite~ii b:!~i>:an cl isipl iii diri clail I<eIi~~i~lsc)lt i - I 
! 
1 I > .  I ' ( ~ i l ~ ~ I i ~ ~ - > ; : ~ : i i ~  al<t~ri ~ . \~ l l< t  [ I  (la11 ~ ~ ~ I I Y I I ~  -:I 111 MII  ! 

. I-'ec.kern!.?:ingm ttrnosi c i c ~ r t  cur2 ri1e!iger?<la2il<:11ii1j*~1 ! 1 

[ c. Koi~scp diri dn l a~n  lingkunpn~, niaryal.al<s~ 

1 b. Ilpaye memiipuk clnosi posili 1. - - -. - . . . - -. . - . -. . . - . - - -- - - . - . . -. .- - . - -. . - - - - -- - . . - . - -. 
V- VT 1 F!. Penge~i~lwuga,t Itonsep t1ii.i Arlsli Usin Dini 

i. Penge~nbaaaga~n kemampuaaa aneaolang (Biri sernc1is.i 
a .  Peluang clan tnnlangan A U D  
1 .  I<csuliscsan cliraih ic\.vat Icestl litan d a l ~  k c g a g ~ l a ~ ~  

J. Peagernbaingan per-asalarn sosial 
a. Pcrasann sosial anak usia ditii 
b. Kcl~~arga  ~i~.embati.gun perasaan social 

I 

1 c. Pembentukan l.>erasaail sosial clalaln liclornnol< 

a. l<.onscl.> c1i1.i dalanl lir,glc~.lngan sebaya 
I I<onscp disi cialam lil~gkungan Itcl~la~.ga 

i 3, 4, 13, 3'7 
I 
I 

_I - -  _ -- -- - . - 
I 1, 2, YO, 22, 13 

21. Penyesuaian diri dal:!m Iceluarga 
7 .  Penjlesuoian dir-i dalan-, Itelornpolc he~.r;>c-,irr 
c. I'el~yesu:iian ciiri di AUI> 

I,. Sikap positif pads AUBl 
a .  Awl11 Itelahiran al-ralc Span): lirrah 

ferla;adap sikalr a9na.k 
a. Situasi clan Icondisi ruaslg jlalig m e ~ ~ y e n a l ~ g k a n  
b. Iialaman d m  talnun bet-iliain ikui bicara 
c. liuang bei-main clan hiasan clincling y a i ~ g  

~ncngasi lcliai~ 
N. Metelacl~rs liangkiengan g~eadidi kan yfinlg konduwilt' 

bagi pe~agentabarnparn wgamia danl rnos-irl 
a. I<uteladanan bera\val da1.i orang tua 

I 

b. I<ctelaclanan clari anggoln hcli~ol.ga clan anggota 1 I 
i masyaraltat . . . - . . - .- - - - - . - -. . . --. - - - -- -- -- -. -- - - - - -  . - - . - . - - i -- - . - -- . -. - - - I 



I .  ICnjian empi~.ili tcntang l~crigcrnba~igan nilqi-riilni 
mori1.l clar~ a p a n ~ a  cli ?'I< 

(7. Per?tingnya kebu:illlan l~elnlisanaan inovasi al.~t~rlc 
pcngCii~barigan nilai-n ilai ;igr11138 di  T l i  

c. JIakil<at inovasi yang harus clila!<~:I<an I . I ~ I . L I ~  

p c n g e n ~ b a n g a ~ ~  nilai-nilai nio~.al dan againa pacla 
Anak TI< 

cl.. Rcncana pcrnbclqjari~n yang n.~eliccr.niinka~~ inovasi 
clnlarn ~,cngernbar~gasi nilai ~ ~ i o r a l  clan aganin J -. - .- . - 

Q. R'sinaip-prinsip iraovasi anntuk g,cagcmbangtirn nilnr- 5, 6, 1'9, 26 
nilai agilrPta A K I : ~ ~  TK. 
a.  Si~bsransi pellge~iibangan i~iovuiii.' 1 

nilai moral cl:ln iagama 
3. I'engertian peildekatali pengelnbanga~~ tiilai-iiilai 

moral dari agama bagi AUD 
11. Pcmbel+iar.a~i dengall media riyata (CFI'l.) 
c. I lesain pendeltatan pemhel:i.ia~-an dalarn 

meniirr~hrrhItan pengalaman belaia~. )'Rill< 
rneiiyenariglcan .- - 

Y. I v iGt: i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ - ~ i ~ ~ i t ~ ~ ~  ~ C ~ I ~ I C ! U I ~ ~ I I E  pe~t~j~e!ajaritt~ 

( ailai-nilai moa.:tI clan agamw hagi r41.JD 

I a. I(esesuaiaii dengan fingkat 1x1-kembnngnti dnn 
Itebiituliaii anal( i 

I h. Mengact.1 pad3 korikululn 

i c .  I3el-orientasi pada anak 
d. I..ariglcai~-Ianglcali ltegiatan standai- 1 

I o. Kegiatan yaiig rneiigacu paclc~ t u j w n  clarl h a s i l  . 
I2elqjar yang -- nyata 







9) Tvlembiasakan anak ~nenggunakan tangan kanan 
10) Membiasakan anak untuk tidak rnemotong pembicaraan orang lain 
1 1) Membiasakan anak untuk tidak keluili!mzsuk ~okaI/rumah tanpa 

izin. 
12) Dan lainnya. 

IV. Saran Bacaan Tambahan 
1 .  Metode Pengembangan Moral, Agama, Disiplin dan Afektif oleh 

Depdiknas 2000. 
2. Metode Khusus Pengembangan agama Islam untuk TK. 
3 .  Menjadi Anak Berbudi oleh Laurien Tia tahun 200 1. 

V. Tugas yang harus dike rjakan 
Membuat resume sesuai dengan materi yang disajikan. 



Pertemuan 1 MingLp Ke- : IV I 
I 

I . I2uic(sk Bahasan : 1 .  Menanankan disipliri dac pr.~llbi:caan pads ~ c z k  

2. Pengembangan emosi dan intensitasnya pada I 

anak usia dini 

I Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah menyelesaikan proses belajar mengajar, mahasiswa diharapkan 

dapat : 
I .  Cara menanamkan disiplin dan emosi pada anak usia dini 
2. Cara pengembangan emosi pada anak usia dini 

111. Bahan SajiadMateri 

Menanamkan disiplin dan pembiasaanya pada anak usia dini, ada tiga cara 
dalam menanamkan disiplin dan pembiasaan pada anak usia dini: 
a. Pendekatan otoriter 

Pendekatan otoriter dilakukan dengan cara menerapkan peraturan yang 
keras untuk membentuk prilaku anak seperti yang diinginkan orang tua 
dan guru. Prilaku anak dikendalikan dari luar dengan memberikan 
hukumann, sementara pujian tidak pernah diberikan sama sekali, 
akibatnya anak akan cenderung licik, tidak jujur, dan lainnya. 

b. Pendekatan permitif 
Pendekatan permitif ini yaitu prilaku orang tua yang memberikan 
kebebasan pada anak, membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Orang 
tua dan guru tidak mengarahkan anak kepada prilaku yang sesuai 
dengan standar prilaku yang berlaku di lingkungan - dan tidak 
menggunakan sangsilhukuman terhadap prilaku yang tidak baiklsalah. 
Akibatnya anak akan menjadi manja, tidak aman, serta cenderung ragu- 
ragu dcn lainnya. 

c. Pendekatan demokrasi 
Pendekatan ini dengan menggunakan penjelasan diskusi dan penalaran 
untuk membantu anak mengerti mengapa prilaku tertentu diharapkan 
dan yang lain tidak. Pendekatan ini menggunakan hukuman dan 
penghargaan sesuai dengan kebutuhamya. Dengan cara ini anak 
merasa dihargai, diakui keberadaannya dan akan menumbuhkan 
kepercayaan pada dirinya dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan. 

2. Cara pengembangan emosi pada anak usia dini 
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengembangan emosi anak 
antara lain: 
a. Mengembangkan kemampuan mengenali emosi diri, dengan 

memperkaya bahasa emosional dengan cara: 



I - Buat dafiar bahasa emosi dan perkenalkan kepada anak berbagai I 

jenis emosi 
T - - rlubungkari pengalaman anak dengan en~osi-emosi teilefi::! 

- Hargai dan ber-i kese;;:pata:: n:c::a~:~piikan cmosing:~ 
I 

b. Mengembangkan kemampuan mengelola dan mengekspresikan enlosi I 
secara tepat dengan cara: 
- Ajak anak berpikir realistis 

i 
- Modali untuk tingkah lalrv yang saba 
- Bantu anak mengekspresikan emosinya dengan jelas dan spontan 
- Berikan latihan pengelolaan emosi kepada anak. 

c. Mengembangkan kemampuan memotivasi diri dengan cara: 
- Berikan dorongan dan penghargaan atas usaha yang ~nereka 

lakukan 
- Sediakan kesempatan dan media yang ada untuk anak. 
- Dorong anak memecahkan masalah dalam suasana konkrit 
- Tumbuhkan perasaan sukses dalam diri anak. 

d. Mengembangkan kemampuan mengenali emosi orang lain dengan cara: 
- Sediakan model orang yang empati kepadanya 
- Pendidik menampilkan prilaku yang empati 
- Beri kesempatan kepada anak menampilkan sikap empati kepada 

orang lain 
- Libatkan anak dalam aktivitas sosial kemasyarakatan 
- Bacakan tentang tema kasih sayang 
- Kembangkan kegiatan bermain peran. 

IV. Saran Bacaan Tambahan 
1 .  Metode Pengembangan Moral, Agama, Disiplin dan Afektif oleh 

Depdiknas 2000. 
2.  Disiplin tanpa teriakan atau pukulan 
3.  Kecerdasan emosional oleh Daniel Goleman 1998. 

V. Tugas yang hams dikerjakan 
Membuat resume tentang materi yang disajikan. 



Pertemuan 1 Minggu Ke- : V 

T .  S i ~ k ~ k  Bzf:asati : ?'zhap Perkcml~angan Moral dan Agania 
1 .  Perkt~nbangan baik-buruk, salah-bentii- usia dini 
2. Pengenalan dan pemantapan agama da.ri 

lingkungan keluarga. 

IT. Tujuan Pembelajaran Ki~usus 
Setelah nlenyelesaikan proses belajar mengajar, diharapkan mahasiswa 

dapat menjelaskan : 
1. Perkembangan baik-buruk, salah-benar usia dini 
2. Pengenalan dan pemantapan agama dari lingkungan keluarga. 

HI. Bahan Sajia~dMateri 

1. Perkembangan baik-buruk, salah benar usia dini 
Pemahaman seseorang terhadap moralitas yang berlaku berkembang secara 
bertahap. 
Beberapa ahli rnembagi tentang perkembangan moral anak secara bertahap 
antara lain: 

a. Sigmund Freud 
Freud membagi menjadi tiga bagian yaitu id adalah dorongan 

dibawah sadar manusia indikatornya dapat dilihat: 
- Tampil dalam bentuk prilaku yang tidak terkendali 
- Tampil pada anak usia 1-2 tahun, pada tahap ini anak belurn 

mengenal nilai atau nonna yang berlaku dalam ss  
Tahap kedua yaitu ego, dimana ego ini dapat dilihat pada anak 

usia dua tahun lebih, anak sudah mulai. belajar mengendalikan 
dorongan dari dalam dirinya. 

Tahap yang ketiga Super Ego, struktur kepribadian ini mulai 
tampak pada anak usia enam tahun. Secara bertahap kekhasan anak 
tentang pengetahuan nilai, aturan dan norma yang berlaku semakin 
bertambah. 

b. Piaget 
Piaget mengatakan ada kaitan antara perkembangan moral dengan 

perkembangan kogtlitif anak. Seperti tahap operasional, dimana anak 
mampu memahami cara berpikir orang lain. Kemudian tahap 
rasionalisasi moral, prilaku moral anak terikat pada keputusan dan 
peraturan tanpa memahami alasan. Tahap berikutnya adalah tahap 
moral relatifisme dimana prilaku moral anak terlibat mulai memandang 
aturan sebagai suatu kesepakatan sosial. 



Pertemuan / Minggu Ke- : VII 

!. P o k ~ i i  Bz1:ysan : Pengembangan konsep diri anak TX 
1.  Ko!lsep diri daiam lingkungan sebaya 
2. Konsep diri dalam lingkungan keluarga 
3.  Kotlsep diri dalam lingkungan masyarakat 

11. Tujuan Penlbelajaran Khusus 
Setela h proses belajar mengajar di harapkan Mahasiswa dapat 

menjelaskan : 
1. Peilge~nbangan Konsep diri dalanl lingkungan sebaya 
4. Pengembangan Konsep diri dalam lingkungan keluarga 
5. Pengetnbangan Konsep diri dalam lingkungan rnasyarakat 

111. Baban Sajianmateri 

1. Konsep diri dalam lingkungan sebaya 
Semakin luas lingkungan sosial anak-anak semakin banyak pula 

pengaruh yang masuk dalam proses pertumbuhan konsep diri anak. Sikap 
dan cara teman-teman memperlakukan dirinya, mungkin selaras dan 
mungkin juga bertentangan dengan pengaruh yang masuk dari lingkungan 
keluwga. Untuk mencegah masuknya pengaruh yang negative, orang tua 
sebaiknya menempatkan anak pada lingkungan bermain yang kondusif 
terhadap pembentukan konsep diri yang positif. Hal ini penting dilakwkan, 
berhubung sikap awal teman-teman sebaya terhadap seseorang anak juga 
berperan penting terhadap citra diri anak yang perlu mendapat perhatian 

'dari orang tua atau guru. Sekali dasar konsep diri telah diletakkan maka 
akan sulit untuk dirubah. 

Konsep diri dalam lingkungan keluarga 
Keluarga adalah lingkungan awal dari kehidupan anak. Keluarga 

berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian anak secara 
keseluruhan, khususnya dalam pembentukan konsep diri. Makin 
banyak orang berada dalam satu rumah dimana anak tinggal pada awal 
kehidupan, makin banyak pula pengaruh yang membentuk kepribadian 
anak, sikap dan perlakuan keluarga inilah yang mempengaruhi 
pembentukan kepribadian anak secara umum dan konsep diri secara 
khusus. Sikap dan perlakuan keluarga dapat bersifat positif maupun 
negative. Untuk dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri 
yang positif pada anak diperlukan proses perlakuan yang positif yang 
lebih banyak dari pada perlakuan negative, terutama pada awal 
hidupnya. 

3. Konsep dit-i dalam lingkungan masyarakat 
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa lingkungan anak 

sangat berpengaruh dalam pembentukan konsep diri anak, seperti 
rnasyarakat disekitar anak. Konsep diri anak pada dasarnya terbentuk 



secara hiraskis, pengalaman awal yang diterima seseorang an& dasi 
lingkungan keluarganya disebui konsep diri "Primer" seiring dengan 
';;;tsrnbalmyz xsin dan semakin luasnya dunia sosial anak, anak aka: 
rnendapatkan berllubiu~~gan dengan orang-orang l u x  ke!uarga 
Pengaruh pengalaman dari luar irli ~nemberltuk konsep diz-i "Sekunder". 
Konsep diri Primer tampalc lebiih dominan dalam mewarnai proses 
terbentuknya proses perkembangan. Konsep diri anak sela~ljutnya, 
secarz ideal antara konsep diri primer dan sekunder har-us ada 
keselar-asan, sehingga pada saatnpa anak akan memiliki kematangan 
dalam konsep diri. 

IV. Saran Bacaan Tambahm 
1.  Metode Pengembangan Moral, Agama, Disiplin, Afektif, oleh Depdiknas 

2000. 
2. Psikologi Sosial oleh Gerungan 1986. 
3 .  Revolusi cara belajar oleh Dryden 2001 

V. Tugas yang hams dikeijakan 
Membuat resume tentang materi yang disajikan. 



Pertemuan / Minggu Ke- : VIII 

I. Polcok B a h a s ~ n  : 2ci:genlbang.n Perzr~an Sosial 
1.. Perasaan sosial arlak usia dini 
2. Keluarga membangun perasaan sosial 
3.  Pernbentukan perasaan sosial dalam kelonpok 

I .  Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah proses belajar rnengajar diharapkan Mahasiswa dapat 

menjelaskan : 
1. Perasaan sosial anak usia dini 
2. Keluarga membangun perasaan sosial 
3. Pelnbentukan perasaan sosial dalam kelonlpok 

111. Bahan Sajian/Materi 

1. Perasaan sosial anak usia dini 
Peningkatan perasaan sosial cenderung lebih menyolok pada masa 

kanak-kanak, anak yang sedang berkembang sosialnya menampakkan 
tingkah laku sosial sebagai beri kut: 
a. Merasa butuh memiliki teman sebaya. Anak lebih senang bermain 

dengan sebayanya daripada orangtuanya. 
b. Anak suka bermain dalam kelompok kecil, meskipun anak mau juga 

berinain dalam kelompok yang lebih besar. 
Menurut Elizabeth Hurlock (1978) prilaku dapat memiliki pola prilaku 
sosial dan pola prilaku tidak sosial. Pola prilaku sosial adalah: kerjasama, 
persaingan, kemurahan hati, simpati, sikap ramah dan lainnya. Adapun 
prilaku tidak sosial adalal~: prasangka negatifisme, agresi, prilaku sok 
kuasa, dan lainnya. 

2. Keluarga membangun perasaan sosial 
Perkembangan sosial anak dimulai dari lingkungan keluarga, 

perkembangan sosial pada masa usia dini dipengaruhi oleh kualitas 
hubungan anak dengan keluarganya dan oleh kualitas bermain bersama 
teman sebayanya. Adapun lingkungan keluarga anak berinteaksi dengan 
orang tua dan saudaranya, kualitas sosialisasi dalam lingkungan keluarga 
akan mempengaruhi sikap anak terhadap orang di luar lingkungan rumah. 

Tahun-tahun awal kehidupan yang mempengaruhi prilaku sosial dan 
sikap anak adalah cara pendidikan yang digunakan orang tua. Anak-anak 
yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang demokrasi, munglun 
melakukan penyesuaian sosial paling baik. Mereka aktif secara sosial dan 
mudah bergaul, sebaliknya mereka yang dimanjakan cenderung tidak aktif 
dan menyendiri. Anak yang dididik secara otoriter cenderung menjadi 
pendiam dan penurut. 



Selain gaya pengasuhan ormg tua dan keluarga yang berobah-obah, 
berantakan jug2 nren~pengaruhi sosial anak seperti perceraian orangtuanya, 
pet-ceraian meriyebabkar! rerjadin;.~ C ) ~ Z I I ~  ~ U B  ~ ~ r l $ : ~ ~ a l ,  kalaupun masill 
banyali kclua~sa yang :bunya bekerja di luar rumah, kcndisl semacam itu I 

juga mernbawa pengaruh bagi perkembangan sosial anak. 

3 Pembentukan perasaan sosial dalarn kelonlpok 
Manusia dapat maju jika ia belajar dengan bekeja sama atau 

berinteraksi dengan yang lainnya, manusia kalau berkelompok maka 
interaksi dalam kelompok akan mempengaruhi diri masing-rnasing 
kelompok. Kebanyakan interaksi sosial anak-anak sebaya terjadi dalam 
situasi bermain. Untuk dapat diterima dalanl kelon~pok anak butuh belajar 
sifat-sifat sosial tertentu, seperti dermawan, pemurah, penolong, simpati, 
murah memberi persetujuan dan lainnya. Oleh karena itu kegiatan yang 
mengembangkan dan mengutamakan kerjasama, sangat efektif untuk 
mengembangkan tingkah laku sosial. Teman sebaya saling mempengaruhi 
dan tidak hanya bertindak sebagai pendukung, tetapi juga sebagai contoh. 
Anak mendapatkan berbagai jenis pengetahuan dan berbagai macam 

I respon dengan memperhatikan tingkah laku teman sebayanya. 

IV. Saran Bacaan Tambahan 
1 .  Psikologi perkembangan oleh Depdiknas 2000. 
2. Menjadi orang tua efektif oleh Thomas Gordon 1984 
3. Psikologi Sosial oleh Gerungan 1986. 

V. Tugas yang hams dikerjakan 
Membuat resume sesuai dengan materi yang disajikan. 



Perteniuan 1 Minggu Ke- : IX 
I 
I 

I. Pokok Bahasan Pengelnbangan ada~:az! and: usia dini 
I . P e ~ i y e c n a i ? ~ ~  diri d a l a r ~ l  kelual-2:: 
2. Penyesuaian diri dalam kelompok bermain 
3 .  Penyesuaian diri di PAUD 

11. Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah proses belajar mengajar diharapkan Mahasiswa dapat 

metij elaskan : 
1. Penyesuaian diri dalam keluarga 
2. Penyesuaian diri dalam kelompok bermain 
3. Penyesuaiali diri di PAUD 

III. Bahan S a j i a a a t e r i  

1. Penyesuaian diri dalam keluarga 
Pada masa usia dini ada dorongan yang kuat untuk bergaul dengan 

orang lain dan ingin diterima oleh orang lain. Jika kebutuhan ini tidak 
dipenuhi anak-an& tidak akan bahagia, dan sebaliknya jika kebutuhan ini 
terpenuhi mereka akan puas dan bahagia. 

Ketika anak-anak memasuki sekolah, guru mulai memasukkan 
pengaruh terhadap sosialisasi mereka, meskipun pengaruh teman sebaya 
biasanya lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh guru dan orang tua. I 

Pengaruh yang kuat dari kelompok teman sebaya pada masa kanak-kanak, 
sebagian berasai dari keinginan an& untuk dapat diterima oleh kelompok 
dan sebagian lagi dari kenyataan bahwa anak menggunakan waktu lebih 
banyak dengan teman sebaya. 

2. Penyesuaian diri dalam kelompok bermain 
Pengalaman sosial awal diluar rumah melengkapi pengalaman di 

dalam rumah dan meiupakan penentu yang penting bagi sikap sosial dan 
pola prilaku anak. Dari umur 2 sampai 6 tahun anak belajar melakukan 
hubungan sosial dan bergaul dengan orang-orang di luar lingkungan rumah 
terutarna dengan anak-anak yang umumya sebaya. 

Mereka belajar menyesuaikan diri dan bekerjasama dalam kegiatan 
bermain. Pada masa usia dini awal hubungan yang dilakukan anak dengan 
anak yang lain menigkat dan ini sebagian menentukan bagaimana gerak 
maju perkembangan sosial mereka. Anak yang mengikuti pendidikan pra- 
sekolah melakukan penyesuaian sosial yang lebih baik dibandingkan 
dengan anak yang tidak mengikuti kegiatan pra-sekolah. 
Kehidupan yang turut mempengaruhi berbagai macam prilaku sosial, 
sebagian diantaranya merupakan hasil sikap dan pola prilaku yang 
dikembangkan pada masa pra-sekolah. Adapun ketentuan terhadap 
penerimaan dan penolakan dapat berupa penerimaan terhadap baju 
seragam, pembicaraan dan prilaku mereka. 



3 Penyesuaian diri di PAUD 
Selama masa pra-sekolah, biasanya yang n ~ e ~ i a d i  teman an& adalah 

orang dewasa gang ada dalam lingkungan keluargs, saudsrl kzxdung, 
ken~uGIaii ai:-:;-an& yany bei-asa! dari lingkungan sekitar ~u~l lahnya  atau 
dari lingkungan rurnahnya. Secara bertahap dengan bertambahnya 
keserrlpatarl urltuk berhubungan dengan te~nan sebaya, anak belajar tentang 
bagaimana bermain dengan mereka. ICemudian mereka memasuki apa yang 
disebut "tahap permainan berkawan" dalam perkembangan sosial. Suatu 
tallap dimana anak bermain bersanla anak-anak yang lain dalam aktivitas 
yang serupa dan identik Narnun, sebagian besar waktu kebersamaan anak 
dengan teman sebaya masih lebih banyak dimanfaatkan untuk sekedar 
berperan sebagai penonton. Akibatnya teman yang mereka miliki lebih 
sering merupakan kawan dari pada teman bermain. Anak nlemiliki lninat 
yang lebih besar untuk bermain bersama anak-anak yang sejenis karena dia 
juga akan belajar. 
Pada masa ini anak juga memperlihatkan gejala bahwa dia lebih menyukai 
teman bermain yang berasal dari jenis yang sama dengannya, mereka 
memiliki kesamaan minat bermain yang lebih banyak. 

TV. Saran Bacaan Tamballan 
1.. Psikologi Sosial oleh Gerungan 1986. 
2. Perkembangan dan kepribadian anak oleh Paul Hendry Musseum 1994. 

V. Tugas yang hams dikerjakan 
Membuat resume .tentans materi yang disajikan. 



pert emu at^ / Minggu Ke- : S 

I. Paiak S;?3sa~ : Sikap posit i f  pada anak usia dini 
1.  Awal kelahiran anak yanz fitrah 
2. Diwarnai celupan keluarga pertarna 
3. Lingkungan penentu arah sikap anak usia dini 

11. Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah proses belajar mengajar diharapkan Mahasiswa dapat 

tnenjelaskan : 
1 .  Bagaitnana maksud dari awal kelahiran anak yang fitrah 
2. Apa maksud dari diwarnai celupan keluarga pertama 
3.  Lingkungan penentu arah sikap anak usia dini 

111. Bahan SajiadMateri 

Awal kelahiran anak yang fitrah 
Setiap anak (bayi) yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah). 

Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, 
nasrani, dan majusi (al-hadist). Menurut Badudu Zam anak adalah ' 

keturunan pertama (sesudah ibu dan bapak). Anak-anak adalah manusia 
yang masih kecil belum dewasa. Dalam Alquran kehadiran anak disamping 
sebagai permata hati atau belahan jiwa dan hiasan dunia (Al-Kahfi: 46) 
juga merupakan fitrah atau batu ujian bagi kedua orangt uanya. 
Orang tua didalam keluarga berkewajiban untuk memelihara seluruh 
anggota keluarganya sesuai dengan tuntunan Islam. 
Orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan lahir anak- 
anaknya secara material, melainkan juga dituntut untuk metnenuhi 
kebutuhan rohaniah anak-anak. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai 
agama sejak awaI, ha1 ini sangat penting mengingat a,lak dilahirkan dalam 
kondisi suci dan bersih. Dalam Alquran Allah Swt bcrfirman: 

Artinya: Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
keadaan tidak mengetahui apapun. Dan Allah membekali 
kepadamu pendengaran, penglikatan, dan hati nurani agar kamu 
bersyukur (S. An-Nahl: 78) 

Oleh karena itu orang tua berkewajiban untuk mengembangkan 
kemampuan potensial anak yang berupa pendengaran, penglihatan, dan hati 
nurani, untuk mengetahui dan mengerti tugas dan kewajiban hidup yaitu 
dengan menanamkan nilai-nilai agama Islam. 

2. Diwarnai celupan keluarga pertama 
Keluarga merupakan lingkungan pertama anak dan orang tua yang 

paling penting selama tahun-tahun format if awal. Hubungan dengan 
anggota keluarza menjadi landasan sikap terhadap orang, benda dan 



kehidupan secara umum. Mereak juga meletakkan landasan bagi pola 
penyesuaian dan belajar berpikir tentang diri mereka scbagaimana 
dilakukan anggc;ts kefila~ga mereka. Akibatnya rnereka belajar 
!:?enyesuaikan pada keh idupz ;~  zt2r: dasar landasan pang diletakka~? k e t i l ; ~  
lingkungan untuk sebahagian besar terbatas pada rumah. 

Sehubungan keluarga pada perkembangan anak ditentukan oleh sifat 
hubungan antara anak dengan berbagai anggota keluarga. Hubungan irli 
sebaliknya dipengaruhi oleh pola kehidupan keluarga dan juga sikap dan  
prilaku berbagai anggota keluarga terhadap anak dalam kelompok keluarga 
tersebut. 

Sikap orang tua tidak hanya mempunyai pengaruh kuat pada 
hubungan didalam keluarga tetapi juga pada sikap dan prilahu anak. 
Kebanyakan orang yang berhasil setelah menjadi dewasa yang berasal dari 
keluarga dengan orang yang bersikap positif dan hubungan antara mereka 
dan orang tua sehat. Hubungan demikian akan menghasilkan anak yang 
bahagia, ramah tamah, dan dianggap menarik oleh orang lain relative bebas 
dari kecemasan dan sebagai anggota kelompok mereka pandai 
bekerjasama. 

3 .  Lingkungan penentu arah sikap anak usia dini 
Manusia dilahirkail dalam suatu lingkungan dengan pembawaan 

tertentu. Pembawaan yang potensial itu tidak spesifik melainkan bersifat 
umum dan dapat berkembang menjadi bermacam-macam kenyataan akibat 
interaksi dengan lingkungan. Pembawaan menentukan batas-batas 
kemungkinan yang dicapai oleh seseorang akan tetap, lingkungan 
menentukan menjadi seorang individu dalam kenyataan. Pembawaan dan 
lingkungan bukanlah yang bertentangan melainkan saling membutuhkan. 
Lingkungan yang buruk dapat merintangi pembawaan yang baik, tetapi 
lingkungan yang baik dapat menjadi pengganti suatu penlbawaan yang 
baik. Daerah yang penuh dengan kejahatan dan kesempatan latihan yang 
kurang, akan menimbulkan kebiasaan yang buruk dan akan membawa 
prestasi seseorang yang memiliki kemampuan. Begitu juga dengan 
lingkungan yang bai k tidak dapat menjadikan orang-orang yang lemah 
pikiran menjadi orang yang pandai atau orang yang tidak berbakat menjadi 
berbakat. Walaupun diakui dan tidak diragukan lagi bahwa lingkungan 
yang baik, latihan-latihan yang bailc, akan membantu memperbaiki tingkah 
laku seseorang dan mendapat tempat dalam masyarakat. 

Dari hasil penyelidikan para ahli psikologi diperoleh petunjuk 
sebagai berikut: 
- Faktor pembawaan lebih menentukan dalam ha1 intelegensi, fisik, 

reaksi, penginderaan, sedangkan faktor lingkungan lebih berpengaruh 
dalam ha1 pembentukan kebiasaan, kepribadian, dan nilai-nilai 
kejujuran, gembira, murung, dan ketergantungan kepada orang lain 
sangat dipengaruhi oleh fahor  training (belajar). 



IV. Saran Bacaan Tambahan 
1 Metodik khusus pen,gajaran agama Islam ole11 Dzakiah Darajat 1995 
2. Insan yang sucj konsep fitraf: dai;m Islazi oicii Yasin Muha~nrnad 1997 
3 Perken1han2av znak ole11 Elizabeth H~!rlock 1992. 

V. Tugas yang hams dikerjakan 
Membuat resume tentang materi yang disajikan. 



Pertemuan 1 Minggu Ke- : XI 1 

T .  Pokok Bahasan : Ruang pendidikan anak ucia di!?i d ~ n  pe!?gamhnya 
terhadap sikap anak I 

1. Situasi dan kondisi ruang yang menyenangkan 
2. Halaman dan taman bermain ikut bicara 

I 
3.  Ruang bermain dan hiasan dinding yang i 

mengasyikkan 

11. Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah proses belajar mengajar diharapkan Mahasiswa dapat 

menj elaskan : 
1. Situasi dan kondisi ruang yang menyenangkan 
2. Halaman dan taman bermain ikut bicara 
3. Ruang bermain dan hiasan dinding yang mengasyikkan 

111. Bahan SajianMateri 

Situasi dan kondisi ruang yang menyenangkan 
Di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, guru harus 

menciptakan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, sehingga ruangan 
kelas menyenangkan bagi anak. Yang terpenting di sini adalah sarana dan 
prasarana. Disetiap kelas hendaknya mempunyai jendela dan ventilasi 
sehingga indra dan cahaya yang masuk ke dalam ruangan belajar cukup. 
Sirkulasi udara dan cahaya yang kurang menyebabkan ruangan menjadi 
apek, gelap dan membuat anak tidak betah lama duduk dalam lokal. 
Kemudian meja dan kursi yang cukup, lantai datar, atap tidak bocor, serta 
ditata dengan rapi dan bersih. Keadaan demikian akan berpengaruh kepada 
kelancaran atau sebaliknya dalam proses belajar mengajar. 

Halaman dan taman bermain ikut bicara 
Halaman yang cukup luas, taman yang indah yang dilengkapi 

berbagai macam bunga dan berbagai macam alat permainan dapat 
mempengaruhi sikap anak. Alat permainan yang ada di halaman seperti 
ayunan, jungkitan, tangga majemuk, papan titian dan lainnya, akan 
memberi pengaruh kepada perkembangan anak. Begitu juga dengan 
lingkungan fisik yang berbeda akan mempengaruhi anak seperti alat-alat 
permainan yang penuh variasi. Disamping itu halaman tersebut perlu 
dirawat dan dipelihara, disayangi. Hal ini berguna bagi guru untuk 
memupuk kesadaran tentang kebesaran Tuhan Maha Pencipta. Kegiatan 
pertukangan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh 
kepercayaan diri sendiri, karena ia merasa mampu membuat sesuatu. 



3. Ruang bermain dan hiasan dinding yang mengasyikkan 
Keberadaan anak di PAUD merupakan jembatan antara lingkungan 

~clmah dan sekolalz. Untuk itu ruang tempat anak kerl~~aii:  harts d i ~ z : ~  
scsuoi be1;:uk rupa agar anak mel-asa ba1;wa arltara n~mai i  dan sekolah ridak: 
begitu jauh berbeda. Untuk itu guru harm rnenciptakan suasana ruang yang 
kondusif bagi terciptanya suasana menyenangkan dan membuat anak betah 
beraktifitas di sekolah. 

IV. Saran Bacaan Tambahan 
1 .  Pedoman guru bidang pengembangan perasaan kemasyarakatan dan 

keadaran lingkungan di TK. 

V. Tugas yang harus dikerjakan 
Membuat resume sesuai dengan materi yang disajikan. 



!. Fr Auk 9ah:lsa .~ : Keteladanan suatu lingkunyan yang ko~ldusif bn$ 
pengeinbangan moral dan agarna. 
1.  Keteladanan berpangkal dasi orang tua 
2. Keteladanan anggota masyarakat disekitar rumah I 

tarlgga 
3 .  Keteladanan dari anggota masyarakat disekitar/ 

luar kampus. 

11. Tujuan Panbelajaran Khusus 
Setelah proses belajar mengajar diharapkan Mahasiswa dapat 

menj elaskan : 
1.  Keteladanan berpangkal dari orang tua 
2. Keteladanan anggota masyarakat disekitar rumah tangga 
3 .  Keteladanan dari anggota masyarakat disekitarlluar kampus. 

111. Bahan Sajian/Materi 

Keteladanan berpangkal dari orang tua 
Terbentuknya prilaku moral yang baik pada seseorang diperoleh 

melalui proses yang cukup panjang. Pembentukan prilaku moral tersebut 
secara sengaja hams diperkenalkan dan ditanamkan melalui pola asuh yang 
diterapkan oleh orang tua. 
Pola asuh dan contoh prilaku dari orang tua atau orang dewasa lainnya , 

sangat berpengamh dalam perkembangan moral yang terjadi pada 
seseorang anak, itulah sebabnya perkembangan tidak dapat dipisahkan dari 
perkembangan sosial dan kepribadian seseorang. Secara umum interaksi 
antara orang tua atau orang dewasa lainnya dengan anak dianggap sebagai 
faktor penting pada perkembangan moral anak. 

Rasa empati dapat juga membentuk perkembangan moral anak, 
untuk itu orang tua perlu mengembangkan rasa empati yang meliputi 
kemampuan untuk menyayangi dan memahami perasaan orang lain. Selain 
itu orang tua juga perlu memberikan pemahaman pada anak tentang prilaku 
yang baik dan buruk serta mengembangkan kebiasaan dalam ha1 perbuatan 
yang konsisten dengan sesuatu yang dianggap baik. 
Orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan anak secara 
material saja melainkan juga dituntut memenuhi kebutuhan rohaniyahnya. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang tua dapat menanamkan nilai- 
nilai agama Islam sejak awal, seperti halnya dalam menanamkan nilai-nilai 
moral. Dengan memberikan kain baju dan pembiasaan anak-anak agar 
melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Islam. 



2. Keteladanan anggota masyarakat disekitar rumah tangga 
Interaksi sosial memegang peran penting dalarn perkembangan 

moral. Pertama dcngaii. zzmber-i an& xtu~dar prilaku yang disetujui 
kelcmpok sosialnya dail kedua dei:gan iiieinberi rnerckz sun~ber nlotivasi 
untuk mengikuti standar tersebut melalui persetujuan. dan ketidaksetujuan 
sosial. Tanpa interaksi dengan orang lain anak tidak akan mengetahui 
prilaku yang disetujui secara sosial, maupun memiliki sumber motivasi 
yang mendoorng untuk tidak berbuat sesuka hatinya. 

.Melalui interaksi sosial anak tjdak saja mempunyai kesempatan 
untuk belajar kode moral, tetapi mereka juga mendapatkan kesempatan 
untuk belajar bagaimana orang lain mengevaluasi prilaku mereka. Jika 
evaluasinya menguntungkan, ha1 ini akan memberi arah motivasi kuat 
untuk menyesuaikan dengan standar moral yang telah membawa evaluasi 
sosial yang menguntungkan itu. 

3 .  Keteladanan dari anggota masyarakat disekitar/luar kampus. 
Pada tahun-tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan rasa 

keagamaan dan moral anak Jebih ditentukan dan dipengaruhi oleh 
pengalaman anak dalam keluarganya, pembinaan kepribadian dan 
keagamaan anak oleh orang tua, keteladanan atau contoh prilaku orang tua 
merupakan unsur pokok bagi tumbuh dan berkembangnya rasa moral dan 
keagamaan anak. Selain itu keteladanan dari anggota masyarakat di sekitar 
atau luar sekolah juga mempengaruhi bagi perkembangan moral dan 
agama. 

Dengan meluasnya cakrawala sosial sampai keluar lingkungan 
rumah dan sekolah anak mulai belajar bahwa standar prilaku yang 
dipelajari mereka di rumah sama dengan standar teman sebayanya. Anak 
yang berinteraksi sosial dengan anak lain yang kode moralnya sesuai 
dengan kode di rumah, di sekolah dan masyarakat luar akan meletakkan 
dasar bagi prilaku moral yang akan mengarah kepenyesuaian pribadi dan 
sosial yang baik dengan anak seusianya. 

IV. Saran Bacaan Tambahan 
1. Metodologi pengembangan agama, moral, disiplin, dan afektif oleh 

Depdiknas 2000. 
2. Mengajarkan emosional inteligensi oleh Laurence Shapiro 1997. 

V. Tugas yang hams dikerjakan 
Membuat resume yang sesuai dengan materi yang disajikan. 



Pertemuan / Minggu Ke- : XJJI 

I. Pokok Bahasan : hicmupuk  ; x r k e ~ l l b a ~ ~ g m  disipiin dan zmosi 
1 .  Ketaatan kepada hukumlaturan yang berlaku 
2. Upaya memupuk emosi positif 

11. Tujuan Pembeiajaran Khusus 
Setelah proses belajar mengajar diharapkan Mahasiswa dapat 

menjelaskan : 
1. Ketaatan kepada hukum/aturan yang berlaku 
2. Upaya memupuk emosi positif . 

111. Bahan SajianIMateri 

Ketaatan kepada hukurnjaturan yang berlaku 
Untuk membina dan memupuk ketaatan anak kepada hukum/aturan 

yang belaku dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah 
dan masyarakat dapat dilakukan antara lain: 
a. Dengan pengenalan diri sendiri 

Dengan cara menegur setiap prilaku anak yang tidak disiplin atau 
tidak disenangi oleh orang lain, dengan ditegurnya akan menjadi 
nasehat, lambat laun akan tumbuh dalam diri anak bahwa prilakunya 
itu ternyata salah dan akan tumbuh pula dalam dirinya untuk mentaati 
dan mematuhi keinginan orang tua/guru/teguran orang lain dan tidak 
akan mengulangi perbuatan itu lagi. 

b. Memberikan penghargaanlpuj ian 
Dengan memberjkan penghargaan setjap prilaku anak yang baik, 

disiplin atau mematuhi aturan yang ada dalam lingkungan, kita telah 
menanarnkan nilai-nilai disiplin kedalam dirinya. 

c. Orang tua atau guru haruslah seiya sekata 
d. Orang tuafguru haruslah memperlihatkan sikap konsisten dan 

konsekwensi terhadap sesuatu norma, tingkah laku yang diperlihatkan 
hams sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan dari anak. Karena 
penampilan dari orang tuafguru menjadi objek untuk ditiru. 

2. Upaya memupuk emosi positif 
Untuk menempuh emosi positif ada beberapa ha1 yang hams 

dilakukan antara lain: 
a. Melatih anak mengenal "tanda" fisik awal reaksi emosinya untuk 

belajar rnengendalikan diri. 
b. Menyediakan berbagai pengalaman yang merangsang reaksi emosi 

positif. 
c. Menggunakan keterampilan kognitif baru. 



d. Anak belajar ~nengekspresikan kege~nbiraan mereka dalam pola yang 
diterima suara sosial da la~n  kelornpok tempat mereka mempersamakan 
diri. 

e hilcnanan~kzn si!iap empati p d a  diri anak 
. Menempuh penyesuaian sosial yang tinggi pada diri anak. 

TV. Saran Bacaan Tambahan 
1 .  Metodoiogi pengembangan agama, moral, disiplin, dan afektif oleh 

Depdiknas 2000. 
2. Kecerdasan enlosional oleh Daniel Goleman 1998. 

V. Tugas yang hams dikerjakan 
Membuat resume sesuai dengan materi yang disajikan. 



Pertemuan / Minggu Ke- : XIV 

l .  ?2kok P,ahas~!; : Pengembangan kemampuas~ menoions diri s~;;c!iri 
1 .  Peluanz cia11 tantangzn anak usia d i n i  
2. Kesuksesan diraih lewat kesulitan dan keyagalan 

11. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Setelah proses belajar mengajar diharapkan Mahasiswa dapat 
nlenjelaskan : 
1. Peluang dan tantangan anak usia dini 
2. Kesuksesarl diraih lewat kesulitan dan kegagalan 

111. Bahan SajiadMateri 

1 .  Peluang dan tantangan anak usia dini 
Anak akan mampu menggunakan peluang dan juga rnampu 

menghadapi tantangan apabila ia berhasil melakukan tugas-tugas yang 
sesuai dengan usianya. Dalam ha1 ini seorang pendidik ataupun orang tua 
haius memberikan kebebasan kepada anak, untuk melakukan hal-ha1 yang 
hams dikembangkan dalam dirinya sehingga dengan pengalaman yang ada 
anak akan mampu menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya. 

Untuk menghadapi suatu peluang dan menghadapi tantangan pada 
usia dini, maka orang tua hams mampu menunjang kebutuhan-kebutuhan 
anak yaitu dengan cara: 
a. Pemenuhan kebutuhan untuk diterima oleh orang lain yang dianggap 

berguna bagi dirinya. Orang tua dan guru adalah figur-figur penting 
bagi seseorang anak, seorang anak memilikj kebutuhan yang besar 
untuk diterima dalam lingkungan sosialnya. 

b. Pemenuhan kebutuhan akan rasa berharga dan dihargai, pada sebagian 
besar situasi yang dihadapi. Agar timbulnya rasa berharga dan dihargai 
pada diri anak, orang tua dan guru dituntut menerima anak apa adanya. 

c. Perasaan diikuti tertahan dalam kelompok. Anak akan merasa bagian 
dari suatu produk (kelompok) untuk dapat memasuki dan diterima 
dalam suatu kelompok, seorang anak dituntut dapat menyesuaikan diri 
dengan kehendak kelompok yang dimasuki. 

d. Tumbuhkan perasaan mampu pada diri anak. 
e. Tumbuhkan rasa berharga dan dihargai pada diri anak. 

2. Kesuksesan diraih lewat kesulitan dan kegagalan 
Sebagian besar kegagalan menghasilkan campuran antara elnosi 

yang tidak enak seperti kuatir, sedih dan marah. Namun anak hams belajar 
memiliki toleransi terhadap emosi guna mencapai keberhasilan. 
Sebagaimana ditulis oleh para ahli "agar anak bisa berhasil perlu baginya 
untuk mengalami kegagalan, merasa kecewa, dan berusaha lag; berulang- 



ulang" sarnpai berhasil. Kegagalan dan rasa kecewa diperlukan sebagni 
unsur pernbangunarl ypng ikut mel-nbentuk keberhasilan dan kebai~agiazn. 

111. Saran  Racaan Tarr;!jahan 
1 .  Perkembangan moral, perkenalan dengan Piaget oleh Kohlberg oleh Ronald 

Duska 1975. 
2. Mengajarkan emotional i~ltelligence pada anak oleh Laurence S hapiso 1999. 

\I. Tugas yang hams dikerjakan 
Membuat resume sesuai dengan materi yang disajikan 



Pertemuan / Minggu Ke- : XV 

I. Pokok Bahasan .-. : rc2ghsrgaan aan pujian pemicu kesuksesarl 
1 .  Kebc;-l:asi!aii sckecil apapuii perlu ciihargai 
2. Keingintahuan anak senantiasa mendapat 

layanan 

11. Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah proses belajar mengajar diharapkan Mahasiswa dapat 

menjelaskan : 
1. Keberhasilan sekecil apapun perlu dihargai 
2. Keingintahuan anak senantiasa rnendapat layanan 

111. Bahan SajiadMateri 

I.. Keberhasilan sekecil apapun perlu dihargai 
Memberi penghargaan dan pujian pada waktunya adalah salah satu 

cara yang baik. Mendorong perkembangan mental anak ialah dengan cara 
memberikan penghargaan dan pujian yang disertai dengan kasih sayang. 
Hal ini tidak saja membantu anak untuk berkembang dalam emosinya dan 
hubungan sosial, tetapi juga secara efektif akan membantu perkembangan 
intelektualnya. 

Orang tua perlu memperhatikan setiap .kesempatan untuk 
memberikan pujian dan penghargaan secara wajar. Perlu diingat bahwa 
pujian palsu yang dibuat-buat tidka akan menyenangkan anak, walaupun 
dia masih kecil. Mungkin anak itu agak nakal atau lambqn, namun akan ada 
kesempatan untuk memberikan pujian yang beralasan. Bahkan lebih baik 
menghargai keberhasilannya dari pada mencerca dia kalau salah. 

Berilah kesan kepada anak bahwa mernbuat kesalahan dan 
kegagalan bukanlah kejahatan, karena manusia bersifat khilaf. Untuk 
melihat kesalahan dan bagaimana menghindar dari kesalahan, sudah tentu 
cara terbaik bukan dengan jalan mencerca, melainkan dengan jalan 
mendorong perkembangan akalnya. Dalam usaha mendorong kegiatan 
anak, jangan mengatakan kamu anak bodoh dan jangan mencerca, menakut- 
nakuti, berikanlah kepadanya kebebasan sehingga dia bisa belajar dengan 
baik dan santai, jadi hubungan orang tua atau guru dengan anak terasa lebih 
akrab dan menyenangkan. 

2. Keingintahuan anak senantiasa mendapat layanan 
Rumah tangga yang hangat ialah rumah tangga yang demokrasi, bila 

terdapat suasana akrab dan demokratis dalam suatu keluarga atau sekolah 
berarti orang tua/guru memperhatikan kepentingan anak untuk mengajukan 
usul serta bertanya tentang kepentingan anak itu sendiri. Dalam ha1 ini anak 
tidak di perlaku kan seperti hewan peliharaan yang hanya duduk kepada 
segala perintah tuannya tanpa mengajukan pertanyaan. 



Rasa ingin tahu anak perlu dilayani orang tua dan guru secara wajar, 
karena otak anak usia 2 sld 6 tahun sedang berkembang dan rnendorong dia 
hams belajar hal-ha1 yasg bwd dnn suka Sertznva sampai kepada umur itu 
anak dapa t  r , ~ n ~ ~ - ~ , - - -  ,. : , r , c ~  segala scsuatu y a1:g dilzkukan orang tuanya, apapun 
yang dilakukan oieh ibu untuk memenuhi keinginan atau kemauan anak 
belajar, selalu dapat menarik minat anaknya dan sekaligus mengarahkan 
keingintahuan itu serta mendorong perkembangan kecerdasannya. Minat 
seorang anak yans masih kecil tidak dapat berlangsung lama. Jadi sambil 
mengurus rumah tangga, seorang ibu yang mengajak anak-anaknya ke pasar 
atau ke toko bisa menggunakan barang-barang yang beraneka baru untuk 
memenuhi keingintahuan seorang anak dan menolong dia untuk belajar. 

IV. Saran Bacaan Tambahan 
1 .  Revolusi cara belajar oleh Dryden 2000 
2. Menjadi orang tua efektif oleh Gorden Thomas 1984. 

V. Tugas yang hams dikerjakan 
Membuat resume tentang materi yang disajikan. 



Pertemuan / Minggu Ke- : XVI 

I.  Pokok Bahaqan : Pengembang~n pz r s aan  sosial enak llsia dini 
1. h4enjald.:; persakabatan lcbill utarna pada ansk 

iisla cilni 

2. Humor dan nikmatnya toleransi dan tensgang 
rasa. 

TI. Tujuan Pernbelajaran Khusus 
Setelah proses belajar mengajar diharapkan Mahasiswa dapat 

menjelaskan : 
1 .  Menjalin persahabatan lebih utama pada anak usia dini 
2. Humor dan nikmatnya toleransi dan tenggang rasa. 

TIT. Bahan SajianIMateri 

1. Menjalin persahabatan lebih utama pada anak usia dini 
Berteman adalah keterampilan yang sulit dipelajari pada masa kanak- 

kanak walaupun kurang teman semasa kanak-kanak tidak memastikan 
seseorang menjadi orang dewasa yang tanpa teman. Menurut para ahli an& 
melewati empat tahap yang saling tumpang tindih, waktu mereka 
mempelajari seni dan keterampilan berteman. Salah satu dari tahap itu 
adalah: 
a. Dalam tahap egosentris antara 3-7 tahun, seorang sahabat bagi anak 

kecil seusia ini biasanya adalah orang yang tinggal paling dekat 
dengannya. Secara kasar dapat dikatakan, bahwa pada tahap ini anak 
mencari teman yang ada manfaat bagi dirinya. Anak-anak dalam tahap 
pertama ini lebih ahli dalam memulai interaksi sosial ketimbang dalam 
ha1 menanggapi tawaran anak lain. 
Bagi anak-anak yang masih kecil atau bagi n~ereka yang pemalu dan 
cenderung tidak senang bergaul, penting bagi kita untuk merencanakan 
kegiatan-kegiatan yang mengharuskan mereka bersama-sama anak-anak 
yang seperti mereka atau yang mempunyai minat serupa. 

b. Tahap pemenuhan kebutuhan (4-9 tahun) 
Anak-anak tidak terlalu termotivasi oleh egosentris dan lebih berminat 
kepada proses suatu hubungan. Mereka menghargai teman sebagai 
individu, tidak lagi berdasarkan yang mereka miliki/tempat mereka 
tinggal. 

c. Tahap balas jasa (6- 12 tahun) 
Fase ini dicirikan dengan tuntutan atas balas jasa dan kesamaan hak. 
Mereka bisa menilai mutu persahabatannya berdasarkan 
perbandingannya. Jika seorang anak membagi jajanan lebih kepada 
seorang teman, ia berharap bahwa pada kesempatan berikutnya ia akan 
menerilna balasan dari teinan tersebut. 



d. Tahap akrab (9- 12 tahun) 
Banyak psikolog memanciang tahapatl ini sebagai fondasi untuk se.mua 
1:abungan akrab anak-anak yang tidak mampu mar:Len?~k persahabatzr. 
akrzb da lan l  masa pra remaja d a n  a\val re:;;aja n l x n ~ k i n  tidak perm!: 
rneraszkan keaiuraban scjati sebagzi I-crnaja atau balkan waktu mengikat 
dewasanya. 

2. Humor d m  nikmatnya toleransi dan tenggang rasa. 
Anak-anak sering menggunakan lelucon sebagai cara untuk 

mempertahankan status sosial, anak-anak akan membisikka~~ lelucon agar 
anak-anak yang lain tidak dapat mendengar mereka. Sebuah lelucon dapat 
diteruskan ke seluruh kelas, seperti rahasia penting kepada anak-anak 
tertentu dan tidak pernah diceritakan kepada anak-anak yang dianggap 
berstatus sosial lebih rendah. Sesungguhnya ketika anak-anak 
diperbolehkan mendengar lelucon, ini tanda penting bahwa mereka diteritnz 
dalam suatu pergaulan. 

Cara yang paling mudah dan paling efektif untuk mendorong humor 
pada anak adalah dengan mengajaknya bermain. Anak-anak senang dengan 
permainan-permainan yang konyol, cepretan air, perang bantal. Humor 
sering digunakan sebagai cara untuk mengekspresikan agresivitas, 
membantu anak membedakan antara humor yang memusuhi dengan yang 
tidak memusuhi dapat menjadi kesernpatan untuk mengajarkan toleransi 
dan norma-norma kepada orang lain. 

IV. Saran Bacaan Tambahan 
1. Psikologi sosial oleh Gemngan 1986. 
2. Mengajarkan emosional inteligensi oleh Laurence Shapiro 1999. 

V. Tugas yang hams dikerjakan 
Membuat resume tentang materi yang telah disaji kan. 



SATUAN ACARA PEMBELAJAlRgN 

(SAP) 

Nama Bahan Kajian : Metodologi Pengembangan Moral, Azarna, Disiplin dan 
Afektif ! 

Kode : AUD 001 S ks : 3 

Program Studi : SI PG PAUD Kode : AUD 001 

Pertelnuan ke- : 1-16 

Dosen : Dr. Rakimahwati, M.Pd 

Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KXNI : 

Menelaah anak didik dari sudut pandang filsafat 

Menelaah anak didik dari sudut pandang agama 

Menelaah anak didik dari sudut pandang hukum 

Menelaah anak didik dari sudut pandang teori 

Soft skills/karakter : - Penguasaan ilmu dan keterampilan 

- Kemampuan berkarya 

Materi : 

1.  Pengertian moral, agama, disiplin, sosial, kreativitas 

2. Pentingnya moral dan agama dalam kehidupan masyarakat 

3.  Pentingnya disiplin, emosi dalam kehidupan sekolah 

4. Cara-cara menanamkan moral, agama, disiplin dav emosi pada anak usia 

dini 

5. Menanamkan disiplin dan pembiasaan pada AUD. 

6. Konsep diri dalam lingkungan sebaya 

7. Penanaman sosial anak usia dini 

8. Ketaatan tentang hukum dan peraturan yang berlakq. 



Kegiatan Pem belajaran 

Rubrik Penilaian 

1 .  Dengan apersepsi mahasiswa diminta 

Tahap Kegiatan I K i ~ i ~ t . "  a .  D ~ s ~ i i  ' 

Kegiatan 1 I Mn!~:l.iiswa 

Penyaj ian 

Penutup 

2. Dengan ceramah mahasiswa dirninta berpartisipasi 

3.  Evaluasi dinilai hasil Iembar ujian. 

1 
YvIcdia I 

Daftar Pustaka 

1 .  Ali. A Mukhti. (1991). Metode Menlahanzi Aganza Islai.tl. 

2. Alfred, Carol Gerberzt. (1989). Positive Action, qindergarten Teacher's 

Langsung 

Peniiaian 

Penggrnatan 
apersepsi 

Ceramah dosen 

Evaluasi 

Manual. 

3.  Curwin Richard L and Allen N Mendler. (1 988). Discipline with Dignily. 

I 

I 
1 Mendengarkan 

Alexandria. 

interaktif 

Tanya jawab 

Lampiran-Iampiran : 

1 .  Lecture Notes: Power point/chaddll 

2. Lembar kerja/Hand Out/ModuVdll 

3. Selected Reading Material (daftar alamat web; buku; print out artikel; 

fotocopy, dll) 

Pengamatan 

Penilaian 

lernbar 

jawaban 

Laptop 

LCD 



Format Perangka Perkuliahan 
I 

SLLABTJS 
RANCANGAN PE%?l';FL~?3Aflu.Z1VT SATU SZMESTER 

Nama Mata Kuliah : Metode Pengembangan Moral, Agama, Disiplin dan I 
Program Studi : ST PG PAUD fjks : 3  

Fakultas : Ilmu Pendidikan Kode : AUD 022 

Dosen : Dr. Rakimahwati, M.Pd 

Learning Outcomes (Capaian Pembelajaran) Mata Kuliah terkait KKNI : 

Menelaah anak didik dari sudut pandang filsafat 

Menelaah anak didik dari sudut pandang agama 

Menelaah anak didik dari sudut pandang hukum 

Menelaah anak didik dari sudut pandang teori 

Soft skills/karakter : - Penguasaan ilmu dan keterampilan 

- Kemampuan berkarya 



Matriks Pembelajaran: 

Dafiar 
Pusthka 

7 

, Xlinggu 

1 
1 

2 

Learning 
Outcomes 
(Capaian 

Pembelaj aran) 
2 

Mengenal 
teori tentang 
kajian filosofi, 
agama sebagai 
dasar teori 
Dapat 
menguasai 
teori tentang 
pembelaj aran 
AUD 

Pengalaman 
Belajar 

3 
Interaktif 
lnteraktif 
Interaktif 
Pengamatan 
lapangan 
Pengamatan 
lapang an 
Pengamatan 
lapangan 
Pengamatan 
lapangan 
Diskusi 
Diskusi 

:Vktode T I - .  Matcd / >-, !:eria/ 
I Pokok / Strategi 1 Teiriih 

Penilaian 

6 
Pengamatan 
Observasi 
Observasi 
Nilai tugas 

Nilai tugas 

Nilai tugas 

Nilai tugas 

Aktivitas 
Aktivitas 

Bahasan 

4 
1 (satu) 
1 (satu) 
2 (dua) 
2 (dua) 

2 (dua) 

3 & 4 

5 & 6 

5 & 6 
7 

Pembelajaran 

5 
Ceramah 
Ceramah 
Ceramah 
Penugasan 

Penugasan 

Penugasan 

Penugasan 

Kelompok 
Kelompok 
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