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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru TK AL 

MUHAJIRIN, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Gambaran umum perilaku disiplin pada anak TK AL MUHAJIRIN lebih 

menggambarkan ketidak disiplinan,  contohnya keluar kelas ketika belajar, 

datang ke sekolah sering terlambat, tidak membereskan perlengkapan belajar 

ketika selesai belajar.  

2. Prinsip-prinsip pengembangan disiplin TK al Muhajirin dilakukan melalui konsep 

bimbingan dan konseling dengan melakukan permainan role playing atau 

bermain peran yang bertujuan untuk menerapkan teknik disiplin pada anak. 

3. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru untuk mengembangkan perilaku 

disiplin anak di TK AL MUHAJIRIN yaitu pada saat titik lelah guru kurang 

dapat mengontrol emosi (marah) disaat menghadapi perilaku ketidakdisiplinan 

anak. Guru pun kurang mengetahui akibat dari tindakannya tersebut yang dapat 

menimbulkan dampak tidak baik pada anak.  

4. Upaya – upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan 

mereka dalam mengembangkan perilaku disiplin anak  di TK AL MUHAJIRIN 

yaitu melakukan breifing dan evaluasi pada setiap harinya setalah pulang sekolah. 

Namun hal ini tidak cukup dan kurang maksimal karena tidak ada nilai tambah 

untuk meningkatkan pengetahuan mereka. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dan kempulan dari studi tentang pembelajaran 

yang dapat mengembangkan disiplin anak TK AL MUHAJIRIN ini, dirumuskan 

beberapa rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait. 

1. Bagi Sekolah 

Mengadakan pelatihan, work shop, seminar bagi para guru TK untuk dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mendidik terutama dalam 

mendisiplinkan anak.  

2. Bagi Guru TK AL MUHAJIRIN 

a. Agar menerapkan teknik disiplin Induction yaitu Penerapan teknik disiplin 

pada induction ini mengutamakan terbinanya komunikasi yang baik antara guru 

dan anak. Guru memberikan penjelasan mengenai konsekuensi tingkah laku yang 

dilakukan oleh anak untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu 

diharapkan. Cara ini lebih menekankan aspek edukatif daripada hukuman, dengan 

demikian anak diharapkan dapat memperhatikan keberadaan orang lain dalam 

segala tindakan yang dilakukannya. Dalam penerapan teknik disiplin ini guru 

menjelaskan secara verbal dari tindakan yang dilakukannya, kemudian 

memberikan kejelasan mengapa tindakan tersebut dibenarkan atau disalahkan. 

Guru menjelaskan bahwa tingkah lakunya tersebut dapat mengakibatkan orang 

lain merasa dirugikan, tidak senang dan sakit hati. Untuk mengarahkan dan 

mengubah tingkah laku anak, guru yang menerapkan teknik disiplin ini 

mengutamakan penjelasan-penjelasan sehingga anak tersebut dapat memahami 

keberadaan orang lain maupun segala konsekuensi tingkah lakunya baik terhadap 
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dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Guru juga dapat menjelaskan kepada anak 

mengenai perasaan empati terhadap penderitaan orang lain, merangsang anak 

untuk dapat merasakan penderitaan orang lain dan menanamkan nilai tanggung 

jawab terhadap segala perbuatannya. Dalam penerapan teknik disiplin ini guru 

juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengemukakan pendapat serta 

adanya ganjaran atau penghargaan untuk perilaku yang dibenarkan. Teknik 

disiplin seperti ini memiliki ciri yaitu, anak diberi kesempatan untuk mandiri dan 

mengembangkan kontrol internal, anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 

menetapkan peraturan serta mengatur kehidupan anak.Guru menempatkan anak 

sesuai posisi dan kemampuannya. Sikap terbuka antara guru dan anaknya, 

membuat aturan-aturan yang disetujui bersama, guru menerima anak apa adanya. 

Penerimaan guru tersebut dapat dilihat dari perhatian guru terhadap keinginan dan 

pendapat anak, anak diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, 

perasaan, dan keinginanya. 

b. Guru hendaknya menjadi model bagi siswa. 

Guru hendaknya berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral, 

sehingga dia menjadi figur central bagi siswa dalam menterjemahkan nilai-nilai 

tersebut dalam perilakunya. Guru sebagai model, berarti dia telah menterjemahkan 

nilai-nilai tersebut pada dirinya, seperti berlaku jujur, rajin belajar, berdisiplin diri 

dalam melaksanakan tugas. 

c. Guru hendaknya memahami dan menghargai pribadi siswa 

1) Guru memahami bahwa setiap siswa itu memiliki kelebihan dan 

kekurangannya 

2) Guru mau menghargai pendapat siswa 
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3) Guru hendaknya tidak mendominasi siswa 

4) Guru hendaknya tidak mencemooh siswa, jika nilai pelajarannya kurang, 

atau pekerjaan rumahnya kurang memadai 

5) Guru memberikan pujian kepada siswa yang berperilaku atau berprestasi 

baik.  

d. Guru memberikan bimbingan kepada siswa 

1) Mengembangkan iklim kelas yang bebas dari ketegangan dan yang 

bersuasana membantu perkembangan siswa 

2) Memberikan informasi tentang cara-cara belajar yang efektif 

3) Mengadakan dialog dengan siswa tentang tujuan dan manfaat peraturan 

belajar yang ditetapkan sekolah (guru) 

4) Membantu siswa untuk mengembangkan kebiasaan belajar dengan baik, 

5) Membantu mengembangkan sikap posistif siswa terhadap belajar 

6) Membantu siswa yang mengalami masalah, terutama masalah belajar  

7) Memberikan informasi tentang nilai-nilai yang berperilaku, dan 

mendorongnya agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya perlunya mempertimbangkan faktor lain 

selain dari teknik disiplin guru yang dapat mengembangkan disiplin anak, seperti 

faktor orang tua dan teman-teman sebaya, serta mencoba menggunakan 

instrument yang berbeda dengan mempertimbangkan perbandingan atau 

komparasi. 

 


