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ABSTRAK  
Kedisiplinan anak kelompok B TK Islam Al-Falih Kecamatan Mojoroto Kota 

Kediri belum berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan cenderung hanya 
menasehati dalam mendisiplinkan anak, dan juga latar belakang orangtua yang berbeda-
beda dalam memberikan pembiasaan kedisiplinan pada anak. Hal tersebut menyebabkan 
rendahnya sikap kedisiplinan anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah 
pemanfaatan media reward sticker picture dapat meningkatkan kedisiplinan pada anak 
kelompok B TK Islam Al-Falih Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun pelajaran 
2017/2018?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas dengan 
subjek penelitian anak kelompok B TK Islam Al-Falih Kecamatan Mojoroto Kota 
Kediri tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 19 anak. Penelitian dilaksanakan 
dalam tiga siklus dengan empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 
tahap pengamatan dan tahap refleksi dengan menggunakan instrumen pengumpulan 
data berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), lembar penilaian unjuk kerja sikap 
kedisiplinan anak, dan lembar observasi aktivitas guru. Ketuntasan sikap kedisiplinan 
anak pada pra tindakan adalah 31,58%. (2) Hasil pada siklus I sebesar 47,37% dan pada 
siklus II sebesar 72,2%. (3) Hasil pada siklus III persentase ketuntasan mengalami 
peningkatan yaitu 89,5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan 
pemanfaatan media reward sticker picture dapat meningkatkan kedisiplinan pada anak 
kelompok B TK Islam Al-Falih Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun pelajaran 
2017/2018. 

 
      KATA KUNCI: Media, Reward Sticker Picture, Kedisiplinan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. PENDAHULUAN  

Pendidikan karakter merupakan salah 

satu hal penting yang perlu diberikan 

kepada anak usia dini. Pendidikan karakter 

bagi anak usia dini bertujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan 

hasil pendidikan di sekolah yang mengarah 

pada pencapaian pembentukan karakter 

dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu dan seimbang sesuai standart 

kompetensi lulusan (Iswantiningtyas : 

2016: 404). Lebih lanjut Menurut Fadlillah 

dan Khorida (2013: 39) dalam konteks 

lebih luas, pendidikan karakter di 

Indonesia telah dikembangkan menjadi 

beberapa nilai, Nilai karakter tesebut 

meliputi religius, jujur, toleransi disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosia, dan 

tanggung jawab.  

Kurikulum 2013 pendidikan anak 

usia dini  yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter, terletak pada 

perkembangan nilai sosial emosional. 

Spesifikasi Perkembangan nilai sosial 

emosional yang menyebutkan bahwa 

tingkat percapaian perkembangan sosial 

emosional anak adalah mengenal tata 

krama dan sopan santun sesuai dengan 

nilai sosial budaya setempat dan 

memahami peraturan dan disiplin serta 

menunjukan rasa empati. Di harapkan anak 

sudah mampu memahami makna sebuah 

kedisiplinan yaitu dengan taat dan patuh 

terhadap aturan, namun pada 

kenyataannnya rentang 5-6 tahun anak-

anak belum disiplin dan belum memahami 

arti disiplin.   

Menurut Fadlillah dan Khorida 

(2013: 192) disiplin adalah tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

Kedisiplinan dapat dilakukan dan diajarkan 

kepada anak disekolah maupun dirumah 

dengan cara membuat peraturan atau tata 

tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anak. 

Sedangkan Menurut Wiyani (2013: 8) 

perilaku disiplin pada anak usia dini adalah 

suatu pengendalian diri  terhadap perilaku 

anak usia 0-6 tahun dalam  berperilaku 

sesuai dengan ketentuan  yang berlaku bisa 

berupa tatanan nilai, norma, dan tata tertib 

dirumah dan di sekolah. Penanaman 

perilaku disiplin pada anak di dalam kelas 

berupa menyimpan  sepatu pada rak 

sepatu, menyimpan tas pada loker masing-

masing, membereskan  tempat mainannya, 

masuk kelas tepat waktu, membuang 

sampah pada tempatnya, berbaris dengan 

rapi sebelum masuk ke kelas. Lebih lanjut 

menurut Sujiono (dalam Rahayu, 2016: 4) 

mengemukakan bahwa Perkembangan 

disiplin dalam masa kanak-kanak 

fenomena yang tampak adalah anak dapat 

merapikan  kembali mainan yang habis 

dipakai, mencuci tangan sebelum dan 
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sesudah makan, anak mulai patuh terhadap 

aturan. 

Penanaman disiplin pada anak usia 

dini sangatlah penting agar ketika anak 

besar karakter-karakter yang diperolehnya 

tersebut akan menjadi kebiasaan bagi 

dirinya. Penanaman disiplin yang tepat 

dilakukan adalah sejak usia dini karena 

jika perilaku disiplin tersebut dibentuk 

kepada anak sejak dini nantinya akan 

menjadi modal yang berharga bagi anak 

saat mereka dewasa (Wiyani, 2013: 109). 

Karena pada usia dini adalah usia dimana 

anak menghormati otoritas guru dalam 

mendisiplinkan dirinya. Guru yang mampu 

menanamkan disiplin pada anak saat usia 

ini akan lebih mudah mendisiplinkan anak 

pada saat remaja nanti.  

Menurut Wantah (2005: 141), 

pentingnya penanaman kedisiplinan pada 

usia prasekolah adalah sebuah keyakinan 

bahwa anak-anak memerlukan kedisiplinan 

dari dahulu sudah ada. Pada masa lampau, 

disiplin diperlukan untuk menjamin bahwa 

anak akan menganut standar yang telah 

ditetapkan masyarakat dan harus dipatuhi 

anak agar tidak ditolak masyarakat. 

Sekarang telah diterima bahwa, anak 

membutuhkan disiplin bila ingin bahagia, 

dan menjadi orang yang baik dalam 

penyesuaiannya. Melalui kedisiplinan, 

anak belajar berperilaku dengan cara yang 

diterima masyarakat dan sebagai hasilnya 

anak diterima oleh anggota kelompok 

sosial mereka. Hurlock (dalam Meila, 

2015: 2) memaparkan bahwa kedisiplinan 

penting untuk diajarkan kepada anak 

karena diharapkan anak mampu untuk 

bersosialisasi dengan orang lain dan dapat 

diterima di lingkungannya serta dapat 

memiliki moralitas yang tinggi. 

Berdasarkan wawancara dan 

observasi yang dilakukan di TK Islam Al-

Falih Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 

pada tanggal 25 September  2017 selama 

satu minggu dengan menggunakan 

Anecdot Record dan Cheklish 

perkembangan saat kegiatan sekolah 

berlangsung, masih terdapat beberapa 

sikap yang menunjukkan perilaku kurang 

disiplin pada anak kelompok B. Hal ini 

dapat dilihat pada saat anak yang tidak 

tertib dalam mengikuti kegiatan seperti 

tidak merapikan dan meletakkan mainan 

pada tempatnya setelah selesai  digunakan. 

Dari 19 anak hanya 2 anak yang mendapat 

bintang 4 (), 4 anak mendapat 

bintang 3 (), 9 anak mendapat 

bintang 2 (), dan 4 anak mendapat 

bintang 1 (). 

Masih rendahnya dan beragamnya 

tingkat kedisiplinan pada anak kelompok B 

TK Islam Al-Falih Kecamatan Mojoroto 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu kurangnya pembiasaan disekolah 

yang dilakukan guru dan cenderung hanya 
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sering menasehati dalam mendisiplinkan 

anak, latar belakang orang tua yang 

berbeda-beda ada yang sebagai buruh, 

TNI, guru, dan lain-lain. Oleh karena itu 

akan tercipta pendidikan kedisiplinan anak 

yang berbeda-beda, jika anak tidak 

mengikuti dan mentaati peraturan yang ada 

para orang tua dan guru lebih banyak 

menggunakan hukuman kepada anak atau 

sebaliknya terlalu mengumbar reward 

dengan mengiming-iminginya hadiah yang 

berlebihan. Hukuman dan hadiah dapat 

digunakan dalam upaya mendisilpinkan 

peserta didik namun harus diberikan pada 

situasi yang tepat dengan tujuan mendidik 

mereka dan kurangnya strategi dan 

pemanfaatan media Reward dalam upaya 

membinaan dan mengembangakan disiplin 

anak. Mengingat banyaknya faktor 

penyebab masih rendahnya tingkat 

kedisiplinan pada anak kelompok B TK 

Islam Al-Falih Kecamatan Mojoroto Kota 

Kediri. Serta mengingat dampak yang 

timbul apabila kedisiplinan anak tidak 

ditumbuhkan dan ditingkatkan, maka 

sangatlah perlu dilakukan tindakan dan 

penggunaan alat kontrol pendidikan salah 

satunya adalah pemanfaatan media Reward 

(penghargaan) yang tepat, diharapkan 

dapat memberi motivasi anak untuk 

berperilaku disiplin. 

Reward  (penghargaan)  merupakan 

cara untuk menunjukkan pada anak bahwa 

ia telah melakukan hal yang baik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hurlock (1978: 

90) yang menyatakan bahwa penghargaan 

diberikan jika anak melakukan sesuatu 

yang baik. Wantah (2005: 84) 

mengungkapkan bahwa penghargaan dapat 

mendorong anak lebih termotivasi untuk 

melakukan hal yang benar dan 

menghindari hukuman. Oleh karena itu, 

Reward perlu diberikan kepada anak dalam 

upaya pembentukan perilaku disiplin anak. 

Menurut Savere (dalam Khodijah, 

2015: 5) menjelaskan bahwa sticker 

memberikan umpan balik positif yang 

segera terhadap prestasi anak sehingga 

sticker menciptakan rasa keberhasilan dan 

motivasi internal yang dapat 

mengembangkan rasa percaya diri pada 

anak. Sticker meningkatkan jumlah 

interaksi positif terhadap guru dan anak. 

Alat ini memberi catatan sehingga guru 

dapat mengevaluasi kemajuan yang 

menunjukkan perilaku apa yang 

meningkan dan apa yang perlu 

ditingkatkan. Pemanfaatan media Reward 

Sticker merupakan suatu upaya yang dapat 

dilaksanakan demi tercapainya sebuah 

kedisipinan. Reward dapat diberikan 

kepada siswa yang mematuhi seluruh 

peraturan dengan baik dan konsisten.  

Pemanfaatan media Reward sticker 

picture merupakan salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk memberikan efek 
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atau pengaruh terhadap sikap disipin anak 

serta memberikan semangat dan motivasi 

pada anak dalam menjalankan aturan 

kegiatan disiplin yang guru berikan. Dari 

berbagai permasalahan diatas peneliti 

tertarik melakukan penelitian tindakan 

kelas yang berjudul Pemanfaatan Media 

Reward Sticker Picture Untuk 

Meningkatkan Kedisiplinan pada Anak 

Kelompok B TK Islam Al-Falih 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

 

II. METODE 

A. Subyek dan Setting Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah anak 

kelompok B TK Islam Al-Falih Kecamatan 

Mojoroto Kota Kediri Tahun Pelajaran 

2017/2018 dengan jumlah 19 anak dengan 

rentang usia 5-6 tahun.  Terdiri dari 10 

anak laki-laki dan 9 anak perempuan. 

Pemilihan kelompok B TK Islam Al-Falih 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018 sebagai tempat untuk 

penelitian dengan memperhatikan alasan 

karena sebagian besar tingkat kedisiplinan 

anak masih rendah. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kedisiplinan anak dengan 

memanfaatkan media reward sticker 

picture. 

Penelitian Tindakan Kelas di 

Laksanakan di TK Islam Al-Falih 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. TK 

Islam Al-Falih merupakan sekolah swasta 

yang memiliki 3 rombongan belajar 

dengan 5 orang guru. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester 2 tahun 

pelajaran 2017/2018 selama 2 sampai 3 

minggu. penentuan waktu penelitian 

mengacu pada akademik sekolah. Karena 

PTK membutuhkan proses pembelajaran 

yang edukatif. Penelitian ini dilaksanakan 

di TK Islam Al-Falih Keacamatan 

Mojoroto Kota Kediri karena peneliti 

setiap hari melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di tempat tersebut. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan 

desain penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang biasa disebut dalam bahasa inggris 

Classroom Action Research (CAR). Car & 

Kemmis, (dalam Wardhani & Wihardit 

2014:1.4) mendefinisikan sebagai berikut : 

1) Penelitian tindakan kelas adalah 

satu bentuk inkuiri atau 

penyelidikan yang dilakukan 

melalui refleksi diri. 

2) Penelitian tindakan dilakukan 

oleh peserta yang terlibat dalam 

situasi yang diteliti, seperti guru, 

anak, atau kepala sekolah 

3) Penelitian tindakan dilakukan 

dalam situasi sosial, termasuk 

situasi pendidikan. 
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4) Tujuan penelitiaan tindakan 

adalah memperbaiki: dasar 

pemikiran dan kepantasan dari 

praktik-praktik, pemahaman 

terhadap praktik tersebut, serta 

situasi atau lembaga tempat 

praktik tersebut dilaksanakan. 

Sejalan dengan pengertian di atas 

menurut Arikunto (2014 : 2) berpendapat 

bahwa Penelitian Tindakan Kelas dalam 

bahasa inggris dikenal dengan istilah 

Classroom Action Recearch (CAR). 

Membentuk pengertian yaitu : 

1. Penelitian yaitu kegiatan 

mencermati objek, menggunakan 

aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi 

yang bermanfaat untuk 

meningkatkan  mutu suatu hal 

yang menarik minat dan penting 

bagi peneliti.  

2. Tindakan yaitu suatu gerak 

kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam 

penelitian ini berbentuk rangkaian 

siklus kegiatan untuk siswa. 

3. Kelas adalah sekelompok anak 

yang dalam waktu yang sama 

menerima pelajaran yang sama 

dari seorang guru. Batasan yang 

ditulis untuk pengertian kelas 

tersebut adalah pengertian lama 

untuk melumpuhkan pengertian 

yang salah dan difahami secara 

luas oleh umum dengan “ruangan 

tempat guru mengajar” karena 

kelas bukan wujud ruangan tetapi 

sekelompok peserta didik yang 

sedang belajar. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

penelitian yang dilakukan oleh guru 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan, yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran serta 

hasil belajar peserta didik. 

Rencana penelitian ini menggunakan 

model penelitian tindakan dari Kemmis 

dan Mc Targart yang di lakukan sebanyak 

3 siklus. Adapun model yang dikemukakan 

oleh Kemmis dan Mc Targart 

menggambarkan adanya empat langkah 

(dan pengulangannya) yaitu terdiri dari : 1) 

Perencanaan (planning), 2) Pelaksanaan 

tindakan (action),  3) Pengamatan 

(observing),dan 4) Refleksi (reflecting).  

 

III. Hasil dan Kesimpulan 

A. Pembahasan 

    Siklus I 

Hasil analisa perhitungan tingkat 

kedisiplinan anak pada siklus I masih 

pada katagori kurang meningkat yaitu 

dengan persentase ketuntasan belajar  

sebesar 47,37%. Dalam pemanfaatan 

media reward sticker picture, masih 
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banyak anak yang belum memahaminya 

sehingga guru perlu melakukan 

pemecahan masalah dengan teman 

sejawat dengan cara memberikan 

penjelasan yang lebih mudah dipahami 

anak secara langsung bagaimana cara 

menujukkan sikap disiplin dan 

memberikan contoh serta memberikan 

dorongan motivasi dengan cara 

memberi semangat kepada anak. Cara 

guru dalam menyampaikan media juga 

kurang menarik sehingga pada siklus II 

guru perlu melakukan perbaikkan. 

Siklus II 

Berdasarkan hasil analisa 

perhitungan tingkat kedisiplinan anak 

pada siklus II masih pada kategori 

cukup meningkat yaitu dengan 

persentase ketuntasan belajar Sikap 

Kedisiplinan Anak sebesar 72,2%. 

Terlihat dalam mengikuti kegiatan 

menggunakan media reward sticker 

picture anak masih belum mau atau 

belum dapat menunjukkan sikap 

kedisiplinan karena kurangnya 

pemahaman anak tentang sikap disiplin, 

selain itu ada faktor lain yang harus 

diperhatikan dalam memberikan 

pembiasaan pada anak yaitu faktor 

pemberian pembiasaan. Selain 

disekolah pembiasaan sikap disiplin 

juga harus dibiasakan dirumah. 

Sehingga peneliti dan kolaborator 

berencana untuk membuat buku prestasi 

sikap kedisiplinan anak yaitu buku yang 

berisi reward sticker yang telah 

diperoleh anak yang dapat dibawa anak 

pulang kerumah dengan harapan 

orangtua melihat perkembangan sikap 

kedisiplinan anak dan dapat 

menerapkan pembiasaan perilaku 

terutama dalam hal kedisiplinan anak 

dirumah. Media papan reward masih 

kurang menarik sehingga harus 

diperbaiki lagi dengan memberikan 

kata-kata yang dapat dibaca oleh anak 

dan mengganti stiker gambar yang lebih 

berwarna dan menarik sehingga 

antusian anak-anak agar dapat lebih 

meningkat. Maka kegiatan 

pembelajaran ini masih belum tuntas 

dan harus diadakan perbaikan pada 

siklus III. 

Siklus III 

Hasil analisa perhitungan tingkat 

kedisiplinan anak pada siklus III berada 

pada kategori meningkat. Dengan 

persentase ketuntasan belajar anak 

sebesar 89,5%, lebih dari kriteria 

ketuntasan minimal yang telah 

ditetapkan yaitu sebesar 75%. Pada 

siklus III ini Media reward sticker 

picture dan buku prestasi anak yang 

menarik membuat anak semakin 

antusias, termotivasi dan senang dalam 

pembelajaran sehingga anak 



Artikel Skripsi 
Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Mike Nur Anggraini | 14.1.01.11.0084 
FKIP – Prodi PG-PAUD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 8|| 

 
 

bersemangat untuk menunjukkan sikap 

disiplin. 

 Dengan demikian guru sudah 

mampu menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan dengan mengajak anak 

untuk melakukan permainan yang 

menyenangkan dan menarik sehingga 

anak tampak senang dan antusias. 

Tabel 1.1 
Hasil Penilaian Ketuntasan Sikap 

Kedisiplinan anak  
menggunakan media reward sticker 

picture Pra Tindakan Sampai Dengan 
Pelaksanaan Siklus III 

 
 
 
 
 
 
 

 

Adapun kenaikan persentase 

tingkat kedisiplinan anak mulai pra 

tindakan sampai setelah dilakukan 

tindakan siklus III dapat dilihat pada 

gambar 1.1 berikut ini : 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gambar 1.1 Kenaikan Persentase 
Tingkat Ketuntasan Belajar  

Sikap Kedisiplinan Anak Dari Pra 
Tindakan Sampai Setelah Pelaksanaan 

Tindakan Siklus III 

Seperti yang terdapat pada gambar 

1.1 di atas bahwa persentase tingkat 

ketuntasan belajar sikap kedisiplinan 

anak mengalami peningkatan dari pra 

tindakan sampai pada siklus III. 

 

B. Pengambilan Simpulan 

Dari data diatas pemanfaatan media 

reward sticker picture dapat meningkatkan 

kedisiplinan anak kelompok B TK Islam 

Al-Falih Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Di buktikan 

dengan anak dapat memahami apa itu 

disiplin dan menunjukkan secara langsung 

sikap disiplin. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis tindakan 

pemanfaatan media reward sticker picture 

dapat meningkatkan kedisiplinan pada 

anak kelompok B TK Islam Al-Falih 

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018 dapat diterima.  
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