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ABSTRACT
Bullying has become an international problem and usually occurs in the school environment. Bullying
behavior in children can be significantly reduced thanks to the cooperation of the community, counselors,
teachers and students. Teacher commitment is a decisive factor in reducing bullying cases. Most teachers
have not responded to bullying incidents effectively and tend to ignore them. One of the reasons for the
lack of handling done by the teacher is the teacher's low knowledge of bullying behavior. The purpose of
this study was to determine knowledge about teacher bullying in Jakarta in terms of teaching levels. This
study used a comparative design involving 64 teachers of kindergarten, elementary, junior high and high
school in Jakarta and its surroundings. The measuring instrument used is based on references from
Olweus (1993) and the Teacher Inventory of Skills and Knowledge (TISK) compiled by Horne,
Bartolomucci, & Newman (2004). Data analysis using ANOVA and the results obtained were no
differences in knowledge about bullying in terms of teaching level (F = 0.512, p> 0.05). Then based on
the distribution of data, it can be seen that many teachers who teach at the elementary level have high
knowledge of bullying. More female teachers have high knowledge of bullying than male teachers. The
higher the age, the more knowledgeable about bullying is low.
Keywords: Knowledge, Bullying, Teacher

ABSTRAK
Perundungan sudah menjadi masalah internasional dan biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku
perundungan pada anak-anak dapat berkurang secara signifikan berkat kerjasama masyarakat, konselor,
guru dan siswa. Komitmen guru menjadi faktor yang menentukan dalam penurunan kasus perundungan.
Kebanyakan guru belum merespon peristiwa perundungan secara efektif dan cenderung mengabaikan.
Salah satu penyebab minimnya penanganan yang dilakukan guru adalah pengetahuan guru yang rendah
mengenai perilaku perundungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan mengenai
perundungan pada guru di Jakarta ditinjau dari jenjang mengajar. Penelitian ini menggunakan rancangan
komparatif dengan melibatkan 64 guru TK, SD, SMP, dan SMA yang berada di Jakarta dan sekitarnya.
Alat ukur yang digunakan ber berdasarkan acuan dari Olweus (1993) dan Teacher Inventory of Skills and
Knowledge (TISK) yang disusun oleh Horne, Bartolomucci, & Newman (2004). Analisis data dengan
menggunakan Anova dan diperoleh hasil tidak ada perbedaan pengetahuan mengenai perundungan
ditinjau berdasarkan jenjang mengajar (F=0,512, p > 0,05). Kemudian berdasarkan sebaran data dapat
diketahui bahwa guru yang mengajar pada jenjang pendidikan SD banyak yang memiliki pengetahuan
mengenai perundungan yang tinggi. Guru perempuan lebih banyak yang memiliki pengetahuan mengenai
perundungan yang tinggi dibandingkan guru laki-laki. Semakin tinggi usia, semakin banyak yang
memiliki pengetahuan mengenai perundungan yang rendah.
Kata Kunci: Pengetahuan, Perundungan, Guru
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PENDAHULUAN
Perundungan sudah menjadi sebuah budaya dalam lingkungan sekolah. Terkadang
guru tidak menyadari bahwa perilaku perundungan sedang terjadi di depan mata.
Namun, masih ada guru yang menanggapinya dengan tidak serius karena menganggap
bahwa ini adalah hal yang sudah biasa dilakukan. Selain itu, banyak pihak terkait dalam
sekolah baik itu siswa ataupun guru menganggap ini hanyalah sebuah tradisi dari
sekolah itu sendiri. Sehingga tidak ada pihak yang hendak menyelesaikan tradisi
sekolah yang negatif. Selain itu, umumnya masyarakat Indonesia baru memperhatikan
masalah perundungan jika ada korban terluka parah dan ada orangtua yang berani
melaporkan ke pihak yang berwajib atau sudah terjadi korban fatal karena ada yang
meninggal (Sarwano & Meinarno, 2009).
Salah satu penyebab terjadinya perundungan menurut National Youth Violence
Prevention Resource Center (2002) adalah iklim sekolah yang tidak kondusif. Guru
memiliki peranan yang sangat besar dalam dinamika kelas. Sebagai pihak yang dinilai
memiliki otoritas atas jalannya suatu kegiatan belajar, guru dituntut untuk dapat
menciptakan iklim kelas yang sejuk dan memungkinkan interaksi yang sehat antar
komponen kelas yang ditandai dengan penghargaan dan kesadaran akan perbedaan tiaptiap siswa di kelas. Kurangnya pengawasan orang dewasa atau guru pada saat jam
istirahat, ketidakpedulian guru dan siswa terhadap perilaku perundungan, serta
penerapan peraturan anti perundungan yang tidak konsisten merupakan kondisi-kondisi
yang menumbuhsuburkan terjadinya perundungan di sekolah. Latar belakang sekolah
juga turut mempengaruhi terjadinya perundungan. Secara konseptual, perundungan
cenderung terjadi di sekolah yang kurang memiliki pengawasan, longgar dalam
menerapkan aturan serta pihak-pihak pemegang otoritas tidak memiliki sikap dan
pandangan yang tegas terhadap perundungan (Elliot, 2008). Disamping itu, jumlah
siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas juga dapat memicu timbulnya perundungan
di kalangan siswa (Elliot, 2008).
Penelitian lain oleh Newman dan Horne (2004) membuktikan bahwa perilaku
perundungan pada anak-anak dapat berkurang secara signifikan berkat kerjasama
masyarakat, konselor, guru dan siswa. Komitmen guru menjadi faktor yang menentukan
dalam penurunan kasus perundungan (Craven dkk, 2008), memiliki jangkauan paling
luas untuk melakukan intervensi (Swearer & Espelage, 2011), yang secara intens
berinteraksi dengan siswa baik pelaku, korban maupun penonton. Guru juga dapat
melakukan kontak dengan orang tua dan yang paling penting memiliki peran utama
dalam menciptakan sekolah aman. Selain itu guru diidentifikasi sebagai agen kunci
perubahan dalam penanganan perilaku perundungan (Hirschstein et al., 2007) meskipun
pada kenyataannya guru hanya sedikit berperan dalam penanganan perundungan dan
terbatas di lingkungan sekolah (Horne et al., 2004), serta pada pemanggilan pelaku
(Nugroho, 2009). Biasanya guru dapat menangani perundungan dalam setting kelas
dengan menerapkan strategi pengaturan perilaku (Crothers & Kolbert, 2008).
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Menurut Bauman and Del Rio (2005) kebanyakan guru belum merespon peristiwa
perundungan secara efektif dan cenderung mengabaikan. Ini karena guru merasa bahwa
dirinya tidak memiliki keterampilan untuk menangani perundungan (Newman & Horne,
2004). Alasan yang membuat guru gagal dalam menangani perilaku perundungan
karena guru tidak memahami pengertian perundungan secara keseluruhan, tidak
memiliki kepercayaan diri untuk merespon perilaku perundungan, memiliki rasa takut
akan membuat sesuatu yang lebih buruk bagi korban (Brooks, 2004). Selain itu guru
tidak mendapatkan laporan dari siswa yang mengetahui peristiwa perundungan serta
merasa takut untuk bertanggungjawab dalam kasus yang melibatkan kekerasan (Astor,
Meyer, & Behre, 1999; Ting, Sanders, & Smith, 2002).
Salah satu penyebab minimnya penanganan yang dilakukan guru adalah
pengetahuan guru yang rendah mengenai perilaku perundungan (SEJIWA, 2006; Elliot,
2008). Pengetahuan guru terhadap perundungan berdampak pada frekuensi guru dalam
menangani perundungan. Semakin guru memahami dan memiliki keterampilan maka
penanganannya menjadi lebih intensif (Newman, Horne, & Bartolomucei, 2000), namun
pada kenyataannya pengetahuan guru masih belum memadai (Nugroho, 2009).
Berdasarkan hasil pre tes dan post tes pelatihan respect education (Hajaroh dkk, 2009)
yang dilaksanakan bagi guru-guru Sekolah Dasar Muhammadiyah se DIY untuk
memberikan wawasan kepada guru Sekolah Dasar tentang fenomena kekerasan
(perundungan) dan dampak negatifnya bagi anak, membentuk sikap dan perilaku
respect pada diri dan orang lain sebagai upaya strategis pencegahan kekerasan
(perundungan) di Sekolah Dasar. Ini menunjukkan terjadinya peningkatan secara
kognitif dari skor rata-rata 7,2 pada pre test menjadi 8,2 pada post tes.
Anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan
menengah (Undang-Undang RI, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Berkhout, dkk
(2010) kepada 52 guru yang diwawancarai dalam kelompok kecil, menyatakan bahwa
berdasarkan pengalaman mereka bekerja dengan anak-anak yang berbeda, para guru
sadar bahwa mereka memberikan kontribusi penting bagi perkembangan sosial dan
emosional yang sehat. Kegagalan atau hambatan anak dalam mencapai kemampuan
tugas perkembangan psikososial ini akan mengakibatkan anak merasa rendah diri
hingga dimasa dewasa anak akan susah bersosialisasi (Keliat, 2011). Kesejahteraan
psikososial merupakan area yang penting dalam perawatan dan pendidikan anak usia
dini karena ketika masalah psikososial muncul, mereka sering dapat bertahan melewati
masa kanak-kanak.
Anak usia sekolah merupakan masa yang penuh dengan berbagai aktivitas, selain
itu anak usia sekolah adalah generasi penerus bangsa, kualitas bangsa di masa depan
ditentukan oleh kualitas anak-anak saat ini. Oleh karena itu pengetahuan orangtua
tentang tumbuh kembang anak harus baik, karena kurangnya pengetahuan dan sikap
orang tua seringkali memaksa anaknya bertindak tidak tepat, kecenderungan memaksa
anak melakukan peranan yang bernilai lebih rendah (Balson, 1993). Peran guru di
sekolah sebagai pengganti orang tua saat anak di sekolah haruslah mengerti tentang
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pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya. Selain itu seorang guru juga dituntut
untuk menyadari bahwa pendidikan di Negara kita bukan saja untuk membuat anak
pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru
dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal
betul pribadi peserta didik, termasuk tahap perkembangan peserta didik. Berdasarkan
uraian di atas, diduga bahwa pengetahuan guru di kota besar lebih baik dibandingkan
dengan pengetahuan guru di kota kecil maupun di pedesaan.
Di Indonesia, yang termasuk dalam kota besar menurut Kemendagri (2018) yaitu
urutan nomor pertama berada di kota Jakarta. Hal ini dapat diduga bahwa pengetahuan
guru di Jakarta memiliki tingkat yang baik. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin
mengetahui pengetahuan mengenai perundungan pada guru di Jakarta ditinjau dari
jenjang mengajar.
LANDASAN TEORI
Perundungan adalah kekerasan fisik, verbal, atau relational (Bjorkqvist,
Lagerrspets, & Kaukianen, 1994) yang sistematis (Rigby, 2003) dilakukan berulangulang kepada seseorang yang tidak dapat membela dirinya (Olweus, 1993). Perilaku ini
biasanya diarahkan secara langsung kepada target dan dilakukan sepanjang waktu, ini
melibatkan adanya perberdaan kekuatan antara target dan pelaku (Olweus, 1993).
Perilaku agresif adalah berbagai perilaku yang membahayakan dan menyebabkan orang
lain sakit maupun terluka (Anderson & Bushman, 2001; Keenan & Evans, 2009; Taylor,
Peplau & O’sears, 2009) yang diniatkan untuk menyakiti orang lain (Baron & Byrne,
2002; Mennuti & Freeman, 2005; Taylor, Peplau & Sears, 2009). Perilaku ini dilakukan
dengan bentuk sikap memusuhi, merugikan atau perilaku merusak yang diarahkan
kepada orang lain (Mennuti & Freeman, 2005) dan merupakan reaksi kemarahan yang
dapat berupa reaksi fisik atau kata-kata dan dapat ringan atau kuat (Hurlock, 2009).
Anak tidak ragu-ragu melukai orang lain dengan cara apapun misalnya seperti
memukul, menggigit, meludah, menyepak, meninju dan mendorong.
Hal serupa yang diungkapkan dalam catatan peneliti dari Kanada Pepler & Craig
(1999) mengidentifikasi empat kondisi kritis yang membedakan perundungan dengan
bentuk lain dari perilaku agresif yaitu (1) Power: Anak pembulli mendapatkan kekuatan
di luar ukuran dan kekuatan fisik, demham status diantara kelompok peer dan dengan
mendapatkan dukungan tenaga-tenaga baru dari kelompok peer. (2) memiliki maksud
menganggu: Anak pembulli secara umum melakukan demikian dengan maksud
mengganggu fisik atau emosi anak lai. (3) Penderitaan pada anak yang dibulli:
Mengantisipasi ketakutan pada pikiran korban yang dapat memiliki efek jangka panjang
dan dapat menganggu perkembangan anak. (4) Frekuensi: Perundungan bukanlah
tindakan yang tidak disengaja, selebihnya perundungan biasanya dikarakteristikkan
dengan frekuensi dan pengulangan penyerangan. Bagaimanapun, dalam beberapa situasi
perundungan dapat mengakibatkan trauma dan kondisi yang menakutkan bagi korban,
sehingga perlu adanya usaha mengurangi peristiwa perundungan.
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Perilaku perundungan dibagi menjadi dua kategori, perundungan yang dilakukan
secara langsung dan tidak langsung (Smith, et.al, 2005). Perundungan yang dilakukan
secara langsung termasuk pada perilaku verbal dan non verbal. Perilaku verbal pada
perundungan seperti mengejek, berteriak, mendorong dan lain-lain. Perundungan yang
dilakukan secara tidak langsung lebih sulit untuk diobservasi dan dideteksi oleh pihak
sekolah, seperti menyebarkan gossip, mengucilkan seseorang dari kelompok mereka,
dan lain-lain.
Pengetahuan berasal dari kata “tahu”, dalam Depdiknas (2008) kata tahu memiliki
beberapa pengertian, antara lain yaitu mengerti sesudah melihat (menyaksikan,
mengalami, dan sebagainya), mengenal, dan mengerti. Kata “pengetahuan” itu sendiri
dalam Depdiknas (2008) juga memiliki arti, yaitu segala sesuatu yang diketahui,
kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal tertentu.
Seseorang dikatakan tahu terhadap sesuatu hal, apabila orang tersebut telah mengetahui
dan mengerti tentang sesuatu hal tersebut.
Menurut Kamus Psikologi (Reber & Reber, 2010), pengetahuan (knowledge)
memiliki makna kolektif, yaitu kumpulan informasi yang dimiliki sesorang atau
kelompok atau budaya tertentu. Pengertian lain menyebutkan bahwa pengetahuan
adalah komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses apa pun, sejak
lahir dari bawaan atau dicapai melalui pengalaman. Istilah ini digunakan di dua
pengertian dengan implikasi yang jelas kalau pengetahuan memang dalam atau
mendalam, dan bahwa pengetahuan lebih dari sekedar ringkasan disposisi untuk
merespon atau sekumpulan respons yang dikondisikan.
Menurut Endraswara (2011), pengetahuan (knowledge) adalah sesuatu yang
diketahui langsung dari pengalaman, berdasarkan pancaindra, dan diolah oleh akal budi
secara spontan. Pengetahuan masih pada tataran indrawi dan spontanitas, belum di tata
melalui metode yang jelas. Pada intinya, pengetahuan bersifat spontan, subjektif, dan
intuitif.
Pengetahuan berkaitan erat dengan kebenaran, yaitu kesesuaian antara pengetahuan
yang dimiliki manusia dengan realitas yang ada pada objek. Rachman (2004)
mendefinisikan pengetahuan yaitu hasil dari aktivitas mengetahui, yakni tersingkapnya
suatu kenyataan ke dalam jiwa sehingga tidak ada keraguan terhadapnya. Mendapat
pengetahuan yang benar pada dasarnya terhadap dua cara pokok yang dapat dilakukan
oleh manusia. Pertama adalah mendasarkan diri pada rasio dan kedua mendasarkan diri
pada pengalaman. Notoatmodjo (2003) berpendapat bahwa pengetahuan merupakan
hasil “tahu” dan ini terjadi setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu
objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk
terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Pengetahuan seseorang dikumpulkan
dan diterapkan mulai dari tahap-tahap, yaitu; (1) kesadaran (awareness); (2)
ketertarikan (interest); (3) pertimbangan (evaluation); (4) percobaan (trial), di mana
subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
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stimulus; dan (5) adopsi (adoption), di mana subjek telah berperilaku baru sesuai
dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.
Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif
mempunyai 6 tingkatan, yaitu: (1). Tahu (Know): Tahu diartikan sebagai mengingat
suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat
ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik terhadap suatu
bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Oleh sebab itu, tahu merupakan
tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Pengukuran bahwa orang tahu tentang apa
yang dipelajari, antara lain: menyebutkan, menguraikan, menyatakan. (2). Memahami
(Comprehension): Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara
benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi objek yang
diketahui secara benar. Orang yang telah paham terhadap suatu objek atau materi harus
dapat menjelaskan, menyebutkan. (3). Aplikasi (Aplication): Aplikasi diartikan sebagai
kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi
sebenarnya (riil). Aplikasi di sini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukumhukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.
(4). Analisis (Analysis): Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau
suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi
tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dilihat dari
penggunaan kata-kata kerja; dapat menggunakan (membuat bagian), membedakan,
memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. (5). Sintesis (Synthesis): Sintesis
menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk melakukan atau menghubungkan bagianbagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis itu suatu
kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. (6).
Evaluasi (Evaluation): Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan
justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian itu berdasarkan
suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.
Menurut Bauman dan Del Rio (2005) kebanyakan guru belum merespon peristiwa
perundungan secara efektif dan cenderung mengabaikan. Ini karena guru merasa bahwa
dirinya tidak memiliki keterampilan untuk menangani perundungan (Newman & Horne,
2004). Alasan yang membuat guru gagal dalam menangani perilaku perundungan
karena guru tidak memahami pengertian perundungan secara keseluruhan, tidak
memiliki kepercayaan diri untuk merespon perilaku perundungan, memiliki rasa takut
akan membuat sesuatu yang lebih buruk bagi korban (Brooks, 2004). Selain itu guru
tidak mendapatkan laporan dari siswa yang mengetahui peristiwa perundungan serta
merasa takut untuk bertanggungjawab dalam kasus yang melibatkan kekerasan (Astor,
Meyer & Behre, 1999).
Salah satu penyebab minimnya penanganan yang dilakukan guru adalah
pengetahuan guru yang rendah mengenai perilaku perundungan (SEJIWA, 2006; Elliot,
2008). Kurangnya pengetahuan, keterampilan dan pengertian terhadap suatu hal
membuat individu kurang siap untuk merespon suatu peristiwa. Kesiapan adalah

189

:: MOTORIC ::
(Media of Teaching Oriented and Children)
Volume 4 Number 2, Desember 2020

ISSN : 25805851
(ONLINE)

sebagai faktor internal individu sebelum dan selama menghadapi sesuatu permasalahan.
Dimana sikap tersebut memuat sikap, mental, keterampilan yang harus dimiliki dan
dipersiapkan sebelum dan selama melakukan kegiatan tertentu berupa perencanaan,
guna menghadapi permasalahan yang muncul. Kesiapan guru ini berdampak pada
frekuensi guru dalam menangani perundungan. Semakin guru memahami dan memiliki
keterampilan maka penanganannya menjadi lebih intensif (Newman, & Horne, 2004),
namun pada kenyataannya pengetahuan guru masih belum memadai (Nugroho, 2009).
METODE PENELITIAN
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Guru TK, SD, SMP, SMA di
Jakarta. Berdasarkan data Kemendikbud (2018) terdapat 38.399 guru SD, 18.932 guru
SMP, 11.290 guru SMA, sebanyak 10.448 guru TK (data.jakarta.go.id 2014). Penentuan
sampel yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuota sampel. Sampling kuota
adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu
sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2011)
Rancangan penelitian yang adalah komparatif. Penelitian komparatif merupakan
penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan
persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti
berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya
digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel
tertentu (Sugiyono, 2011).
Instrumen ukur dalam penelitian ini menggunakan skala, yang disebarkan kepada
sampel penelitian. Di dalam kuesioner tersebut terdapat variabel pengetahuan. Skala
pengetahuan mengenai perundungan: Skala ini disusun berdasarkan acuan dari Olweus
(1993) dan Teacher Inventory of Skills and Knowledge (TISK) yang disusun oleh
Horne, Bartolomucci, & Newman (2004). Ini secara khusus dikembangkan untuk
mengukur pengetahuan mengenai perundungan. Pernyataan skala ini disesuaikan
dengan modul Bully Buster: A Teacher’s Manual for Helping Bullies, Victims, and
Bystanders (Newman et al., 2000).
Analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif yaitu anova digunakan untuk
membandingkan nilai rata-rata antara 2 atau lebih kelompok data. Dalam uji ini
diperlukan asumsi distribusi normal dan homogenitas varians antara kelompok sampel
dan akan menggunakan program statistic computer.
Hasil digunakan untuk memeriksa apakah sebaran datanya normal atau tidak. Uji
normalitas data juga dianalisis dengan menggunakan alat bantu statistik. Jika nilai sig.
(p) > 0,05, maka data tersebar normal.
HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan hasil sebaran data, diperoleh hasil dari 87 data yang masuk, hanya
64 yang memenuhi kriteria. Selanjutnya dapat diidentifikasi berdasarkan data subjek
mengenai jenjang mengajar, pendidikan terakhir, domisili, usia, jenis kelamin.
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Berdasarkan data penelitian, dapat diketahui bahwa subjek dalam penelitian ini
ada 64 guru yang terdiri dari 19 guru laki-laki dan 45 guru perempuan. Usia subjek
berada pada rentang usia 20-30 tahun sebanyak 18 guru, usia 30-40 tahun sebanyak 21
guru, usia 40-50 tahun sebanyak 15 guru dan usia >50 tahun sebanyak 10 guru.
Kemudian pendidikan terakhir dari subjek yaitu SMA sebanyak 2 guru, pendidikan D4
sebanyak 1 guru, pendidikan S1 sebanyak 43 guru, pendidikan S2 sebanyak 18 guru.
Adapun domisili subjek yaitu di Jakarta Timur sebanyak 10 guru, Jakarta Barat
sebanyak 13 guru, Jakarta Selatan sebanyak 2 guru, Jakarta Utara sebanyak 2 guru,
Jakarta Pusat sebanyak 1 guru, Tangerang sebanyak 19 guru, Bogor sebanyak 4 guru,
Bekasi sebanyak 11 guru, dan Depok sebanyak 2 guru. Subjek yang mengajar pada
pendidikan TK sebanyak 8 guru, SD sebanyak 26 guru, SMP sebanyak 12 guru, dan
SMA sebanyak 18 guru.
1. Perbedaan pengetahuan perundungan berdasarkan jenjang mengajar
Tabel 1
Perbedaan pengetahuan perundungan berdasarkan jenjang mengajar
Jenjang
N
Mean
Std.
Std.
95% Confidence
Mengajar
Deviation Error
Interval for Mean
Lower Upper
Bound Bound
TK
8
31,50 3,162
1,118 28,86 34,14
SD
26
31,04 6,551
1,285 28,39 33,68
SMP
12
29,08 6,612
1,909 24,88 33,28
SMA
18
29,44 5,873
1,384 26,52 32,37
Total
64
30,28 5,999
0,750 28,78 31,78

Min Max

27
15
17
20
15

36
38
37
40
40

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui rata-rata skor pengetahuan
perundungan guru pada tiap jenjang sekolah adalah sebagai berikut: rata-rata skor
pengetahuan perundungan pada guru TK sebesar 31,50, rata-rata skor pengetahuan
perundungan pada guru SD sebesar 31,04, rata-rata skor pengetahuan perundungan pada
guru SMP sebesar 29,08, rata-rata skor pengetahuan perundungan pada guru SMA
sebesar 29,44. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata tertinggi untuk
pengetahuan perundungan adalah guru pada jenjang sekolah TK (Mean = 31,50).
2. Homogenitas
Tabel 2
Homogenitas
Levene Statistic
1,398

df1
3

df2
60

Sig.
0,252
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Untuk melakukan uji anova diperlukan homogenitas data. Maka berdasarkan
data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa data antara keempat kelompok guru
berdasarkan jenjang sekolah adalah homogen (sig. p = 0,252, p > 0,05).
3. Uji Anova
Tabel 3
Uji Anova
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
56,615
2210,323
2266,938

df
3
60
63

Mean Square
18,872
36,839

F
Sig.
0,512 0,675

Pada tabel ANOVA, didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang
signifikan pengetahuan tentang perundungan pada guru di empat kelompok jenjang
pendidikan (F=0,512, p > 0,05) dan hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hal ini
diduga karena semua guru pada setiap jenjang mengajar ada yang memiliki pengetahuan
mengenai perundungan yang tinggi dan yang rendah secara merata, sehingga ada guru
yang sudah mengetahui perundungan berdasarkan dari pengalamannya dan ada juga
yang mengetahui namun tidak dipahami atau mungkin sama sekali tidak tahu. Hal ini
dapat dikatakan bahwa pengetahuan guru bukan ditentukan berdasarkan dimana ia
mengajar, namun berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Menurut Endraswara (2011),
pengetahuan (knowledge) adalah sesuatu yang diketahui langsung dari pengalaman,
berdasarkan pancaindra, dan diolah oleh akal budi secara spontan. Pengetahuan masih
pada tataran indrawi dan spontanitas, belum di tata melalui metode yang jelas. Pada
intinya, pengetahuan bersifat spontan, subjektif, dan intuitif.
4. Kategorisasi pengetahuan perundungan berdasarkan jenjang pendidikan
Tabel 4
Kategorisasi pengetahuan perundungan berdasarkan jenjang pendidikan
Jenjang Pendidikan Pengetahuan Perundungan Jumlah
Tinggi
3
TK
Rendah
5
Tinggi
18
SD
Rendah
8
Tinggi
5
SMP
Rendah
7
Tinggi
7
SMA
Rendah
11
Total
64
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Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa pengetahuan mengenai perundungan
pada guru TK banyak yang remdah, pada guru SD banyak yang tinggi, guru SMP
banyak yang rendah, dan guru SMA banyak yang rendah. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa guru yang mengajar pada jenjang pendidikan SD banyak yang memiliki
pengetahuan mengenai perundungan yang tinggi. Hal ini diduga siswa SD lebih banyak
dan terlihat melakukan perundungan, sehingga guru lebih mudah dalam
mengidentifikasi dan mengetahui tindak perundungan di sekolah. Adanya tindak
perundungan di sekolah tersebut, membuat guru memiliki keinginan untuk mempelajari
lebih dalam mengenai perundungan. Hal ini sesuai dengan Osadi (2016) yang
menyatakan bahwa bullying lebih sering terjadi dilingkungan sekolah dasar daripada
dilingkungan sekolah menengah pertama atau lingkungan sekolah menengah atas,
karena anak-anak dalam lingkungan sekolah dasar masih ingin berkuasa dan mencari
jati diri masing-masing, baru mengenal aturan dan masih mempelajari pengalamanpengalaman baru yang mereka dapat. Jika anak dilingkungan Taman Kanak-kanak
masih sering dipantau dan dijemput oleh orangtua maka anak yang dilingkungan
sekolah dasar tidak sebegitu detailnya orangtua menjemput bahkan memperhatikan,
padahal anak ini juga masih membutuhkan kedekatan dengan orangtua, jika orangtua
sepenuhnya melepas anak tersebut maka anak itu akan menjadi korban bullying bahkan
juga bisa menjadi pelaku bullying terhadap teman-temannya di kelas.
5. Kategorisasi pengetahuan perundungan berdasarkan jenis kelamin
Tabel 5
Kategorisasi pengetahuan perundungan berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin Pengetahuan
Jumlah
perundungan
Perempuan
Tinggi
26
Rendah
19
Lali-laki
Tinggi
7
Rendah
12
Total
64
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa pengetahuan perundungan
berdasarkan jenis kelamin pada perempuan lebih banyak yang tinggi dan pada laki-laki
lebih banyak rendah. Hal ini diduga karena guru perempuan lebih peka dengan setiap
tindakan siswa dan lebih mampu untuk melakukan pendekatan dengan siswa, sehingga
guru perempuan lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi
mengenai perundungan. Lips dkk (dalam Wahyuni dkk, 2019) menyebutkan bahwa
tingginya jumlah guru berjenis kelamin perempuan disebabkan karena perempuan lebih
superior untuk berhubungan dengan orang lain dan mempunyai kemampuan untuk
mengendalikan situasi-situasi anatar pribadi dibandingkan laki-laki. Selain itu,
perempuan juga memiliki kemampuan lebih baik dalam hal persahabatan dan lebih
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sensitif untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan perasaan orang lain serta
perempuan lebih efektif dalam hal mendidik atau mengasuh dibandingkan laki-laki.
Kemampuan-kemampuan pada diri perempuan ini sangat diperlukan dalam proses
pendidikan dikarenakan hubungan antar pribadi (antara guru dengan siswa) sangat
diperlukan untuk suksesnya pendidikan itu sendiri.
6. Kategorisasi pengetahuan perundungan berdasarkan domisili
Tabel 6
Kategorisasi pengetahuan perundungan berdasarkan domisili
Domisili
Pengetahuan
Jumlah
perundungan
Jakarta Timur
Tinggi
5
Rendah
5
Jakarta Barat
Tinggi
7
Rendah
6
Jakarta Selatan
Tinggi
2
Rendah
0
Jakarta Utara
Tinggi
1
Rendah
1
Jakarta Pusat
Tinggi
0
Rendah
1
Tangerang
Tinggi
10
Rendah
9
Bogor
Tinggi
1
Rendah
3
Bekasi
Tinggi
7
Rendah
4
Depok
Tinggi
0
Rendah
2
Total
Tinggi
33
Rendah
31
Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa pengetahuan guru mengenai
perundungan berdasarkan domisili di Jakarta Timur dan Jakarta Utara sama-sama tinggi
dan rendah, di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang, dan Bekasi lebih banyak guru
yang memiliki pengetahuan mengenai perundungan yang tinggi, di Jakarta Pusat,
Bogor, dan Depok lebih banyak guru yang memiliki pengetahuan mengenai
perundungan yang rendah. Kemudian apabila melihat secara keseluruhan domisili, ratarata guru memiliki pengetahuan mengenai perundungan yang tinggi. Hal ini diduga
bahwa perundungan sudah banyak terjadi bahkan perundungan sudah menjadi kasus
internasional, sehingga guru yang berdomisili dimanapun akan berusaha mencari
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informasi mengenai peristiwa-peristiwa perundungan yang terjadi dan ini dapat
meningkatkan pengetahuannya mengenai perundungan. Hal ini sesuai dengan penelitian
Indahyani dan Nur’aeni (2015) yang menyatakan bahwa guru mempunyai pengetahuan
yang berbeda-beda mengenai bullying, tergantung dari bagaimana pengalamanpengalaman yang tidak disadari dan disengaja membentuk proses menjadi tahu dan
mengubah menjadi pengetahuan.
7. Kategorisasi pengetahuan perundungan berdasarkan usia
Tabel 7
Kategorisasi pengetahuan perundungan berdasarkan usia
Usia (tahun) Pengetahuan perundungan
Jumlah
20-30
Tinggi
11
Rendah
7
30-40
Tinggi
11
Rendah
10
40-50
Tinggi
7
Rendah
8
>50
Tinggi
4
Rendah
6
Total
64
Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa guru yang berusia 20-30 tahun dan
30-40 tahun lebih banyak yang memiliki pengetahuan mengenai perundungan yang
tinggi, sedangkan guru yang berusia 40-50 tahun dan >50 tahun lebih banyak yang
memiliki pengetahuan mengenai perundungan yang rendah. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa semakin tinggi usia, semakin banyak yang memiliki pengetahuan mengenai
perundungan yang rendah. Hal ini diduga pada dasarnya semua guru mengetahui adanya
kekerasan, hanya saja terkadang guru belum mengetahui apakah tindakan tersebut
merupakan tindakan perundungan, sehingga bagi guru-guru yang sudah berusia 40-50
dan >50 tahun, pola berpikir mengenai kekerasan belum update. Selain itu kemampuan
dan kemauan untuk menerima informasi baru juga mengalami penurunan. Hal ini sesuai
dengan Verner dan Davison (dalam Wardani dkk, 2014) yang menyatakan bahwa ada
enam factor fisik yang dapat menghambat proses belajar pada orang dewasa diantaranya
gangguan penglihatan dan pendengaran sehingga membuat penurunan pda suatu waktu
dalam kekuatan berpikir dan bekerja.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan
pengetahuan guru mengenai perundungan ditinjau dari jenjang mengajar F=0,512, p >
0,05). Kemudian berdasarkan sebaran data dapat diketahui bahwa guru yang mengajar
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pada jenjang pendidikan SD banyak yang memiliki pengetahuan mengenai perundungan
yang tinggi. Guru perempuan lebih banyak yang memiliki pengetahuan mengenai
perundungan yang tinggi dibandingkan guru laki-laki. Semakin tinggi usia, semakin
banyak yang memiliki pengetahuan mengenai perundungan yang rendah.
Kelemahan dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipan yang terlibat dalam
penelitian ini, sehingga rencana yang ditargetkan masing-masing jenjang pendidikan
dapat terwakili secara merata, kenyataannya hanya sedikit data yang masuk dan tidak
mencapai target. Disarankan untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan responden
dan menambahkan variable penelitian, sehingga akan lebih kaya yang akan dibahas.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan dari penerapan media pembelajaran rancang bangun “APE
Magic Straws” TK RA Qurrata A’yun. Apakah media pembelajaran tersebut berhasil mencapai tujuan yang
sudah di rumuskan yaitu untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Metode yang di
gunakan deskriftif qualitative. Observasi di lakukan 4x pertemuan, setiap pertemuan 30 menit dan dalam
penerapannya dapat di sesuaikan dengan tema yang ada,subjek penelitian berjumlah 20 siswa. APE Magic
Straws ini dapat membantu mengenalkan bentuk geometri, warna, berhitung dan rancang bangun membentuk
apa saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APE Magic Straws dapat menstimulasi semua aspek
perkembangan anak usia dini serta membuat anak-anak bersemangat dalam belajar, menyenangkan dan tidak
membosankan. Namun bagi fisik motoriknya yang lemah dalam penerapannya membutuhkan waktu yang lama.
Kata Kunci: media pembelajaran, bentuk geometri, magic straws, APE rancang bangun

ABSTRACT
This study aims to determine the success of the implementation of teaching aid design "APE Magic Straws" TK
RA Qurrata A'yun. Whether the learning media succeed in achieving the formulated goals, namely to develop
aspects of early childhood development. It used qualitative descriptive. It was conducted for 4x meetings, each
meeting 30 minutes and in its application it can be adjusted to the existing theme. The research subject was 20
students. APE Magic Straws can help introduce geometric shapes, colors, calculations and designs to form
anything. The results showed that the APE Magic Straws can stimulate all aspects of early childhood
development and make children excited about learning, fun and not boring. However, for children whose
physical motor skills are weak, they need a longer time to apply.
Keywords: teaching aids, geometric shapes, magic straws, APE design
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PENDAHULUAN
Media pembelajaran yang di gunakan di TK RA Qurrata A’yun untuk rancang bangun
adalah magic straws. APE Magic Straws ini berupa sedotan yang dapat di rancang menjadi
bentuk apa saja, berbagai macam warna dan mudah untuk di gunakan dalam membentuk apa
saja. Karena warnanya yang berwarna-warni dan mudah untuk di bentuk membuat anak-anak
sangat antusias apalagi mengerjakannya dapat secara berkelompok.
Dari media ini di harapkan dapat mengembangkan semua aspek perkembangan anak
usia dini serta dapat memotivasi pembelajaran anak karena dengan APE Magic Straws
membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, menarik, menantang dan anak-anak makin
bersemangat. Aspek yang dapat di kembangkan antara lain kognitif, fisik motorik, sosial
emosional, bahasa, seni, nilai agama dan moral
Dari aspek kognitif yaitu ketika anak-anak terlibat secara aktif maka mendorong rasa
ingin tahu anak yang menimbulkan berbagai argumen dan pertanyaan sehingga meningkatkan
kemampuan berpikir anak. Selain itu anak dapat memecahkan sebuah masalah yang sedang di
hadapinya. APE Magic Sraws ini anak-anak dapat mengklasifikasikan, mengenal konsep dan
menarik kesimpulan seperti mengenal konsep berbagai macam bentuk geometri, konsep
warna, dan lain-lain.
Dari aspek bahasa adalah dapat menstimulasi bahasa reseptif dan ekspresif anak,
ketika anak mengamati, menyimak pada waktu guru menjelaskan materi kemudian anak-anak
menerapkan APE Magic Straws mereka terdorong untuk mengkomunikasikan apa yang
mereka kerjakan dan hasil karya yang telah mereka buat. Ketika rasa ingin tahu dan minatnya
muncul maka menimbulkan berbagai pertanyaan yang di ungkapkan. Selain itu dapat
menambah kosa kata karena terjadi interaksi antar teman.
Aspek fisik motorik, pada saat anak bermain Magic Straws tanpa mereka sadari fisik
motorik halusnya terlatih. Dengan memegang dan membentuk sesuatu melatih saraf-saraf
halusnya, anak-anak dapat terlatih bagaimana mengkoordinasikan antara jari-jari dan mata
kemudian bergerak ke sana kemari ketika ingin merancang bentuk yang lebih besar.
Aspek berikutnya yaitu sosial emosional, APE Magic Straws dapat di terapkan dengan
cara berkelompok sehingga terjadi interaksi dengan teman-temannya dengan begitu anak-anak
dapat mengekspresikan emosi yang mereka rasakan dan dapat mengolah emosinya. Serta
dapat terjalin kerja sama, kedisiplinan serta tanggung jawab. Dari aspek seni anak-anak ketika
menghasilkan sesuatu karya mereka dapat menghargai karya yang mereka buat, pada saat
bermain anak-anak bisa melakukan berbagai macam warna dan memadukan warna warna
yang mereka suka serta membentuk sesuai imajinasinya. Dari hasil itu timbul suatu penilaian
keindahan dan estetis dari diri anak.
Aspek yang terakhir yaitu aspek nilai agama dan moral, dari permainan yang mereka
kerjakan dapat menstimulasi dalam membiasakan untuk berkata dan bersikap sopan, dapat
mematuhi aturan atau perintah para pendidik, dapat belajar tentang saling menghormati,
toleransi dan akhlak mulia lainnya.
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LANDASAN TEORI
Hakikat pembelajaran yang efetif adalah pembelajaran yang aktif (Fakhrurrazi, 2018).
Pembelajaran aktif merupakan bagian dari kontruktivisme, yang mana anak-anak
mengkontruksi pengetahuannya melalui aktivitas fisik dan mental, mereka terlibat secara aktif
dalam aktivitas dalam proses memahami, memecahkan masalah dan mencari penyelesaian
masalah tersebut (Hamzah, 2009).
Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial (Santrock, 2007).
Interaksi sosial di lingkungan sekitar entah itu dengan orang tua, teman sebaya dan para
pendidik sangat mendukung dalam perkembangan anak usia dini. Sejak lahir anak-anak
mencari orang dewasa untuk interaksi sosial, dalam perkembangannya terjadi melalui
interaksi sosial tersebut (Mulyaningsih, 2014).
Dari teori-teori di atas, para pendidik berupaya menyediakan media pembelajaran
yang dapat mendukung dan mengembangkan secara optimal perkembangan anak usia dini.
Oleh karena itu dengan APE Magic Straws di harapkan tujuan yang telah di rumuskan dapat
tercapai. APE Magic Straws ini merupakan media yang cocok untuk mengkontruksi
pengetahuan anak dan menstimulasi perkembangan anak.
Bila di lihat artinya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang di fungsikan
sebagai perantara untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam proses pembelajaran
(KBBI, 2016). Media pembelajaran di katakan berhasil apabila dalam penggunaannya bisa
mencapai tujuan yang telah di rumuskan(Hafid, 2011). Media pembelajaran mempunyai
peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu perlu di
perhatikan dalam penggunaan media pembelajaran tersebut sebab jangan sampai media
pembelajaran malah menghambat untuk tercapainya suatu tujuan yang akan di capai. Dalam
penggunaan media pembelajaran hendaknya sejalan dengan isi dan tujuan yang telah di
rumuskan (Falahudin, 2017).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di TK RA QURRATA A’YUN Surabaya. Sekolah ini
terletak di Jl. Kejawan putih tambak Gg.24 /19 Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan selama
4x yaitu pada hari kamis 11 April 2019, kamis 11 April 2019, dan kamis 18 April 2019 dan
25 April. Subjeknya adalah siswa TK B yang berjumlah 20 siswa. Jenis penelitian ini
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menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini dibuat sealami mungkin dan
tidak ada paksaan kemampuan anak harus meningkat secara signifikan (Arif, 2020). Materi
yang digunakan adalah mengenal bentuk-bentuk geometri, rancang bangun. Sumber data yang
digunakan adalah kegiatan murid ketika menggunakan APE Magic Straws untuk mengenal
bentuk geometri dan rancang bangun membentuk sesuatu yang di sesuaikan tema. Sedangkan
data yang diambil adalah hasil belajar siswa dengan menggunakan APE tersebut.

HASIL DAN DISKUSI
Penelitian ini dilaksanakan selama 4x pertemuan. Siswa belajar mengenal bentuk
geometri di setiap pertemuannya. Setiap pertemuan mereka belajar menghapal bentuk-bentuk
geometri, dalam setiap pertemuan di sesuaikan tema yang ada. Anak-anak sangat antusias dan
bersemangat karena APE Magic Straws ini sangat menarik di lihat dari warnanya yang
berwarna warni, bentuknya berupa sedotan dan penggunaanya mudah untuk di bentuk apapun.
Untuk kegiatan dan hasil penelitian akan dijelaskan seperti di bawah ini.
Pada kegiatan awal, anak-anak biasanya berkumpul. Mereka membuat lingkaran.
Kemudian, Para pendidik memberikan materi pembelajaran (sesuai dengan tema) dan
mengenalkan bentuk-bentuk geometri dengan metode tanya jawab (diskusi) atau dengan
mendemonstrasikan kegiatan pembelajaran. contoh: tema lingkunganku, sub tema rumahku.
Para pendidik mengenalkan bentuk” geometri dan warna dari APE magic straws (sedotan
ajaib) dan mengenalkan susunan geometri dari bentuk rumah.

Gambar 1. Permainan APE Magic Straws

Selanjutnya kegiatan inti Para pendidik memberikan tugas membuat rumah kepada
anak-anak secara berkelompok dengan media APE magic straws, para pendidik memberikan
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bimbingan dalam pelaksanaan tersebut sehingga anak-anak bisa bekerjasama untuk
menghasilkan suatu hasil karya.

Gambar 2. Permainan APE Magic Straws ( membangun bentuk rumah)

Kegiatan Akhir Para pendidik melakukan tanya jawab kepada anak-anak tentang
kegiatan yang sudah dilaksanakan dari hasil karya yang sudah dibuat Para pendidik
menanyakan perasaan anak-anak terhadap kegiatan tersebut.

Gambar 3. Hasil karya dari APE Magic Straws ( bentuk rumah )
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Berdasarkan uraian di atas, kita bisa mengetahui bahwa penerapan APE Magic Straws
ini sangat cocok untuk mengembangkan imajinasi anak. Mereka berusaha untuk membuat
rumah dari sedotan (Magic Straw) yang disedikan oleh gurunya. Tentunya, sebelum mereka
bisa membangun sebuah rumah dari sedotan, mereka pastinya harus bisa membayangkan
bentuk rumah itu seperti apa, rumah itu terdiri dari apa saja, dan bagaimana bentuk bagaianbagian rumah tersebut.
Kemudian, anak-anak juga belajar bekerjasama. Dalam membangun rumah tersebut,
mereka harus bekerja sama karena mereka ada beberapa kelompok. Apabila mereka tidak
bekerja sama maka mereka tidak akan bisa menyelesaikan tugas tersebut. Misal, semua anak
membuat bangunan segitiga semua, bangunan atap rumah bagian depan, maka mereka tidak
bisa membuat sebuah rumah.
Selanjutnya, anak-anak juga lebih mudah memahami materi yang disampaiakan oleh
guru. Mereka lebih mudah mengingat bentuk2 serta yang paling penting adalah mereka sangat
tertarik atau antusias dalam proses belajar mengajar. Secara tidak langsung, mereka
menangkap materi yang dijelaskan oleh guru dengan senang hati. Hal ini akan membuat
mereka sangat tertarik untuk belajar lagi ke depannya.
Namun, penggunaan APE Magic Straws ini juga mempunyai kekurangan dalam
pelaksanaannya. Apabila ada anak yang mempunyai kemampuan motorik halus yang kurang
maka pendidik atau guru harus memberikan bimbingan cara menggunaan media APE Magic
Straws tersebut. Kemudian, harga APE Magic Straws ini lebih mahal daripada sedotan pada
umumnya.

KESIMPULAN
Penerapan media pembelajaran dengan APE Magic Straws ini sangat bermanfaat
diantaranya membantu anak-anak dalam proses belajar karena pembelajaran yang menarik
dan menantang oleh anak sehingga memotivasi semangat anak. APE ini juga dapat
meningkatkan perkembangan di semua aspek perkembangan anak yaitu aspek kognitif, sosial
emosional, fisik motorik, nilai agama dan moral, seni, serta bahasa. Di sisi lain, guru juga
harus melatih

perkembangan motorik halus anak. Apabila anak menggunakan APE ini

terlihat lambat karena motorik halusnya lemah maka para pendidik memberikan bimbingan
supaya mereka dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar.
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ABSTRACT
Character building of children is carried out from early childhood. Family becomes the first environment
in the process of children's character education. Parental compassion is one of the main factors in
educating and shaping children's character. There are three types of parenting style, namely permissive
parenting, authoritarian parenting, and democratic parenting. Children who are educated using permissive
parenting will become stubborn, cling to their opinions and appear to be indifferent to others.
Authoritarian parenting shapes children into children who have character who tend not to be able to solve
their own problems, always need help and are not independent. Meanwhile, democratic parenting forms
children to be independent, and able to control themselves, have high self-confidence, be able to socialize
well in their environment, are able to overcome the problems they have, are interested in new things, are
cooperative with older people, become children who obey and obey parental orders, and have high
achievement motivation. However, what happens in society is that parents do not only use one parenting
style in educating their children
Keywords: Character education, parenting, early childhood

ABSTRAK
Pembentukan karakter anak dilakukan sejak anak usia dini. Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam
proses pendidikan karakter anak. Pola asih orang tua menjadi salah satu factor utama dalam mendidik dan
membentuk karakter anak. Pola asuh orang tua terdiri dari tiga jenis, yaitu pola asuh permisif, pola asuh
otoriter, dan pola asuh demokratis. Anak yang dididik dengan menggunakan pola asuh permisif, akan
menjadi anak menjadi sifat keras kepala, berpegang teguh pada pendapatnya dan terkesan tidak peduli
orang lain. Pola asuh otoriter membentuk anak menjadi anak yang mempunyai karakter cenderung tidak
bisa memecahkan masalahnya sendiri, selalu butuh bantuan dan tidak mandiri. Sedangkan pola asuh
demokratis membentuk anak menjadi mandiri, dan bisa mengontrol dirinya sendiri, mempunyai percaya
diri yang tinggi, bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungannya, mampu mengatasi permasalahan yang
dia miliki, tertarik dengan hal yang baru, kooperatif dengan orang yang lebih tua usianya, menjadi anak
yang patuh dan menuruti perintah orang tua, dan mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi. Namun
yang terjadi di masyarakat adalah orang tua tidak hanya menggunakan satu pola asuh dalam mendidik
anak-anaknya.
Kata Kunci: Pendidikan karakter, pola asuh, anak usia dini
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PENDAHULUAN
Di zaman sekaran ini, manusia dituntut tidak hanya cerdas dalam intelektual
namun juga mempunyai karakter yang berbeda dengan manusia lainnya. Karakter
adalah sebuah kepribadian yang hanya dimiliki oleh seseorang individu dan berbeda
dengan individu lainnya (Furqon, 2010). Terbentuknya karakter membutuhkan waktu
yang tidak sebentar dan terus menerus. Pembentukan karakter dilakukan melalui
pendidikan karakter yang diberikan pada anak sejak usia dini. Pendidikan karakter
pertama kali bagi anak adalah melalui lingkungan terdekatnya, yaitu lingkungan
keluarga. Di dalam lingkungan terdekatnya yaitu keluarga, anak akan belajar perilaku
apa saja yang menjadi dasar, yang penting bagi kehidupannya nanti. Salah satu cara
belajar anak dalam pendidikan karakter di lingkungan keluarganya adalah dengan cara
mengamati dan meniru perilaku anggota keluarga yang ada di lingkungan sekitarnya,
terutama orang tuanya.
Proses pendidikan karakter anak dilakukan secara langsung ataupun tidak
langsung dipelajari dan ditiru oleh anak. Hal tersebut terjadi karena anak melihat
kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa
kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Sikap dan kebiasaan orang tua yang dilakukan
sehari-hari akan dilihat dan ditiru oleh anak. Contoh yang baik dari orang tua, akan
berdampak baik pula untuk anaknya, contoh yang kurang baik dari orang tuanya, akan
berdampak kurang baik pula untuk anaknya. Hurlpck (1978) pun berpendapat bahwa
apa yang dilakukan oleh orang tua pada anaknya akan berpengaruh pada perilaku
anaknya. Perilaku orang tua menjadi penentu bagaimana hubungan sebuah keluarga
terbentuk, karena bentuk dari hubungan keluarga yang sudah terbentuk akan bertahan.
Pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak di usia 0-6 tahun, keterlibatan
orang tua dalam mengasuh anak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Salah
satu hal yang menjadi pengaruh dalam keberhasilan pembentukan karakter anak adalah
pola asuh orang tua. Pola asuh yang dilakukan orang tua merupakan cara yang orang tua
untuk dapat berinteraksi dengan anak-anaknya. Pola asuh yang dilakukan orang tua
menjadi penentu pada perkembangan dan pertumbuhan anaknya, terutama ketika anak
berusia 0-6 tahun. Usia 0-6 tahun adalah usia emas karena perkembangan anak
mengalami tumbuh dan kembang yang sangat sangat cepat (Nursalam dkk, 2008).
Terdapat tiga macam pola asuh orang tua yaitu otoriter, permisif, dan otoritatif. Setiap
pola asuh ini mempunyai dampak bagi perkembangan dan karakter yang dimiliki oleh
anak.
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LANDASAN TEORI
A. POLA ASUH
Menurut Petranto (Suarsini, 2013), pola asuh orang tua adalah pola perilaku
yang diberikan pada anak yang terus dilakukan oleh orang tua. Pola asuh yang
deterapkan oleh setiap keluarga tidak sama, hal ini tergantung dari pendapat tiap
orang tua. Pola asuh orang tua merupakan pola interaksi yang dilakukan oleh orang
tua pada anak di kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana orang tua
memberlakukan aturan di dalam rumah yang harus diataati oleh anggota keluarga,
mengajarkan nilai atau norma dalam kehidupan, menunjukkan kasih sayang orang
tua melalui sikap dan perilakunya yang baik sehingga anak bisa mencontoh dan
menjadikannya model untuk berperilaku sehari-hari.
Menurut Hurlock (1999), pola asuh orang tua terdiri dari tiga jenis pola asuh
yaitu pola asuh permisif, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratis.
1. Pola Asuh Permisif
Pada pola asuh ini, orang tua membebaskan anak untuk melakukan apa
saja yang ingin dilakukan anak tanpa melarang atau mempertanyakannya. Pola
asuh permisif tidak focus pada aturan yang diberikan pada orang tua ke anak.
Oleh karena itu orang tua tidak mengendalikan dan mengontrol serta menuntut
apapun ke anak. Orang tua cenderung memberikan kebebasan penuh kepada
anak untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa ada kontrol dari orang tua, dan
diizinkan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa pertimbangan orang tua.
Menurut Gunarsa (2002), orang tua yang menerapkan pola asuh permisif
ini memberikan kekuasaan penih kepada anak dengan tidak menuntut kewajiban
dan tanggung jawab, tidak mengontrol apa yang dilakukan anak, dan hanya
memberikan fasilitas. Dalam pola asuh ini, orang tua kurang mempunyai
komunikasi yang baik dengan anak. Permasalahan yang muncul pada pola asuh
ini adalah, perkembangan kepribadian yang dimiliki anak menjadi kurang
terarah, dan mudah mengalami kesulitan jika harus menghadapi laranganlarangan yang ada di lingkungannya.
Menurut Dariyo (Annisa, 2005), dengan pola asuh ini, anak menjadi
kurang memiliki kedisiplinan dengan aturan yang berlaku di lingkungan
sekitarnya. Tapi apabila anak bisa menggunakan kebebasannya tersebut dengan
baik dan memiliki tanggung jawab atas apa yang ia lakukan, maka anak tersebut
akan dapat menjadi seorang yang mandiri, kreatif, dan mampu mewujudkan apa
yang menjadi tujuan dalam hidupnya.

2. Pola Asuh Otoriter
Pada pola asuh otoriter, pola perilaku orang tua adalah mengatur,
melarang, dan memerintah anak. Orang tua cenderung bertindak keras dan

209

:: MOTORIC ::
(Media of Teaching Oriented and Children)
Volume 4 Number 2, Desember 2020

ISSN : 25805851
(ONLINE)

diskriminatif. Sehingga jika anak tidak mematuhi perintah dan keinginan orang
tua, anak akan mendapatkan tekanan sehingga kontrol yang diberikan orang tua
juga sangat ketat. Orang tua tidak perlu meminta pendapat anak terhadap aturan
yang diberikan, dan menganggap yang dilakukannya sudah benar. Orang tua
kurang memberikan kasih sayang, dan attachment secara emosional kepada
anaknya sehingga terbentuk jarak antara orang tua dan anak. Orang tua seolaholah figur paling benar sehingga bisa seenaknya menentukan jalan mana yang
harus ditrmpuh tanpa memperdulikan bakat dan minat anak. Anak cenderung
tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri, selalu butuh bantuan dan tidak
mandiri. Pada perkembangan anak, pola asuh ini berpengaruh pada percaya diri
anak, anak memberontak pada aturan dan tidak bisa dikendalikan, anak menjadi
tidak menyukai sosok seorang yang berkuasa, dan kreativitas anak menjadi
terbatasi.
3. Pola Asuh Demokratis
Pola asuh ini orang tua mengakui dan menghargai apa yang dilakukan
anak. Anak juga diberikan kesempatan untuk bisa melakukan semuanya sendiri,
dan memilih apa yang terbaik untuk dirinya.
Pada pola asuh demokratis ini, orang tua menghargai kebebasan anak
dalam berperilaku dan berpendapat, dengan tetap memberikan bimbingan dan
pengertian pada anak mengenai hak dan tanggung jawabnya. Dengan demikian,
anak akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pilihannya dan berperilaku
sesuai dengan norma yang ada. Dariyo (dalam Anisa, 2005) mengatakan bahwa
selain membuat anak berperilaku positif, pola asuh demokratis juga mempunyai
dampak negative untuk anak, misalnya anak akan terus merasa harus terlibat
dalam semua keputusan orang tuanya,

B. PENDIDIKAN KARAKTER
Pendidikan adakah sebuah proses yang dibutuhkan seseorang atau
sekelompok masyarakat guna mendapatkan perkembangan yang sempurna dan
seimbang bagi individu tersebut maupun bagi masyarakat. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yang
artinya adalah memelihara dan melatih yang terkait dengan akhlak dan kecerdasan
pikiran. Pendidikan berarti sebuah proses dalam merubah sikap dan perilaku
seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menjadikan individu
tersebut menjadi lebih dewasa dengan melalui upaya pengajaran dan pelatihan
(Nurkholis, 2013). Menurut Albert Schweitzer (dalam Yusuf S, 2012: 47)
pendidikan yang baik dapat diberikan untuk anak dengan cara: (1) orang tua
memberikan contoh dan menjadi model untuk anaknya. Orang tua merupakan
model yang pertama bagi anak baik bersifat positif maupun negatif. Cara berpikir
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dan perilaku seorang anak dibentuk dan dari cara berpikir dan perilaku orang tua.
Melalui modelling, seorang anak akan belajar tentang sikap yang proaktif, respek
dan kasih sayang.
Sedangkan arti dari karakter adalah kepribadian khusus yang dimiliki oleh
seorang individu bertujuan untuk menjadi pendorong dan penggerak seorang
individu sehingga menjadi pembeda dengan individu lainnya (Furqon, 2010). Jadi,
pendidikan karakter ini artinya adalah proses seseorang untuk merubah sikap dan
perilaku seseorang sehingga mempunyai kepribadian khusus untuk menjadi
pembeda dengan individu lainnya. Tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk
mampu membentuk kepribadian anak bangsa sesuai dengan Undang-Undang No.
14 tahun 2005 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas), yaitu
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.
C. ANAK USIA DINI
Di Indonesia, yang dikatakan sebagai Anak Usia Dini (AUD) adalah anak
yang berusia 0-6 tahun. Pada usia itu, anak mulai mengalami masa tumbuh dan
kembang dengan semua potensi di dalam dirinya. Di usia ini, adalah masa dimana
anak membutuhkan penanganan sedini mungkin. Periode emas anak disebut
sebagai masa keemasan atau the golden ages. Hal tersebut dikarenakan pada masa
itu otak anak bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan
kognitif juga sangat penting dalam pembentukan kecerdasan anak. Periode ini
dimulai ketika anak masih di dalam kandungan hingga usia 6 (enam) tahun.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode ini menggambarkan
fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
dengan prosedur pemecahan masalah berdasarkan keadaan sebagaimana adanya. Dalam
metode ini dilakukan untuk memberikan gambaran keadaan baik seseorang, lembaga,
masyarakat, ataupun hal lainnya pada saat sekarang dan berdasarkan fakta yang ada di
lapangan yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan memberikan gambaran atas fakta, sifat, dan hubungan dari
fenomena yang sedang diteliti.
DISKUSI
Keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk mengembangkan pribadi
anak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dari penelitian
ini, penulis mengetahui hubungan antara pola asuh keluarga dan karakter anak. Hal ini
didukung oleh teori atau pendapat dari Hurlock dan Norman yang menyatakan hal
sebagai berikut. Model perilaku yang baik dari orang tua akan membawa dampak baik
bagi perkembangan anak, demikian juga sebaiknya. Pola asuh yang dimiliki setiap
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keluarga berbeda-beda. Cara mendidik yang dilakukan kepada anak biasanya diturunkan
dari pola asuh yang diterima dari orang tua sebelumnya.
Arti dari pola asuh itu sendiri adalah pola interaksi antara orang tua dan anak,
yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis, serta berdasarkan
norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, sehingga nantinya anak akan
dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitarnya (Latifah, 2011). Dengan kata
lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi orang tua dengan anak dalam rangka
pendidikan karakter anak. Sehingga pola asuh yang dilakukan orang tua dalam
mengembangkan karakter anak sangat penting.
Pola pengasuhan menjadi hal yang penting bagi orang tua untuk mengasuh
anaknya dengan menetapkan batas dan kontrol. Kualitas hubungan antara orangtua
terutama ibu dengan anak memegang peranan yang sangat penting, Disamping itu orang
tua juga memiliki sikap- sikap tertentu dalam memelihara, membimbing, dan
mengarahkan anaknya. Dengan adanya peran yang baik dalam memberikan pengasuhan
dapat berpengaruh yang baik pada perkembangan anaknya nanti (Malik, dkk, 2017).
Usaha yang dilakukan orang tua menjadi hal yang penting karena dengan perilaku orang
tua akan membentuk kepribadian anak sejak usia dini dan menjadi penentu perilaku
anak di masa yang akan dating. Pembentukan karakter di tahap awal sebaiknya
dilakukan dengan baik oleh orang tua, sehingga di tahapan selanjutnya orang tua hanya
melakukan penyemburnaan dan mengembangkannya. Seorang individu yang
berkarakter kuat, akan berkesempatan dalam mencapai tujuan yang dimilikinnya. Begitu
juga sebaliknya, seorang individu yang berkarakter mudah goyah, akan lebih lama
dalam mencapai tujuannya.
Dalam pola asuh orang tua, terdapat perbedaan karakter yang dihasilkan di
setiap pola asuh tersebut. Beberapa anak memiliki sifat keras kepala, berpegang teguh
pada pendapatnya dan terkesan tidak peduli orang lain. Hal ini disebabkan pola asuh
orang tua yang permisif. Tidak mengajarkan benar dan salah, menerima dan
memanjakan semua kelakuan anak. Anak tersebut menjadi tidak bertanggung jawab,
susah meminta maaf saat melakukan kesalahan juga tidak mau menerima pendapat
orang lain dan merasa apa yang dilakukannya ini paling benar.
Pada orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter, orang tua seolah-olah figur
paling benar sehingga bisa seenaknya menentukan jalan mana yang harus ditrmpuh
tanpa memperdulikan bakat dan minat anak. Anak cenderung tidak bisa memecahkan
masalahnya sendiri, selalu butuh bantuan dan tidak mandiri. Hal tersebut didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Fagan (dalam Badingah, 1993). Dalam penelitian
tersebut menunjukkan ada hubungan antar factor keluarga dengan apa yang terjadi pada
anak di masa remaja. Misalnya, anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah, tidak
memiliki waktu untuk bersama dengan orang tuanya, cenderung ketika remaja menjadi
remaja yang bermasalah.
Pada orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis, Menurut Muttaqin
(Fadillah dkk., 2010) bahwa akibat dari pola asuh demokratis pada anak adalah anak
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menjadi mandiri, dan bisa mengontrol dirinya sendiri, mempunyai percaya diri yang
tinggi, bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungannya, mampu mengatasi
permasalahan yang dia miliki, tertarik dengan hal yang baru, kooperatif dengan orang
yang lebih tua usianya, menjadi anak yang patuh dan menuruti perintah orang tua, dan
mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi.
Dari ketiga pola asuh yang ada di masyarakat, yang paling banyak digunakan
oleh orang tua dalam mendidik anaknya adalah pola asuh demokratis. Hal ini sesuai
dengan studi dari Fadillah dkk (2010) bahwa 51 % orang tua menggunakan pola asuh
demokratis dalam mendidik anak-anaknya. Namun, pada kenyataannya, para orang tua
tidak hanya menggunakan satu pola asuh dalam mendidik anak-anaknya. Pola asuh
otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif digunakan secara bersamaan
dalam mendidik, membimbing, dan mengarahkan anaknya. Dariyo (dalam Annisa,
2005) juga mengatakan bahwa pola asuh yang digunakan orang tua cenderung
mengarah pada pola asuh situasional, yang artinya orang tua tidak hanya menerapkan
satu macam pola asuh saja naming juga menerapkan pola asuh lainnya secara fleksibel
dan menyesuaikan situasi yang terjadi pada saat itu. Pendidikan karakter yang
diterapkan oleh orang tua pun menjadi lebih bervariasi. Sehingga, anak mempunyai
karakter yang lebih terarah sesuai dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya.
Karena itu sangat penting bagi orang tua dalam menentukan pola asuh apa yang akan
diterapkan pada anak-anaknya dalam upaya pembentukan karakternya. Baik buruknya
anak, orang tua lah yang menjadi penanggung jawab utama karena pendidikan pertama
kali didapat anak dirumah yaitu dari keluarganya.

KESIMPULAN
Pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tua ke anaknya sesuai dengan
pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga tersebut. Masing-masing pola asuh
mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Pola asuh permisif membentuk karakter
anak menjadi sifat keras kepala, berpegang teguh pada pendapatnya dan terkesan tidak
peduli orang lain. Pola asuh otoriter membuat anak cenderung tidak bisa memecahkan
masalahnya sendiri, selalu butuh bantuan dan tidak mandiri. Pola asuh demokratis
membentuk anak menjadi mandiri, dan bisa mengontrol dirinya sendiri, mempunyai
percaya diri yang tinggi, bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungannya, mampu
mengatasi permasalahan yang dia miliki, tertarik dengan hal yang baru, kooperatif
dengan orang yang lebih tua usianya, menjadi anak yang patuh dan menuruti perintah
orang tua, dan mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi. Namun yang terjadi di
masyarakat adalah orang tua tidak hanya menggunakan satu pola asuh dalam mendidik
anak-anaknya.
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ABSTRACT
The aims of this study was to determine the attitudes of teachers and educators in dealing with early
childhood who have special needs in the learning process in the classroom. This type of research is a
quantitative descriptive study. The data in this study were obtained through observation, interviews,
and surveys using an attitude scale that measures cognitive, affective, and behavior of teachers and
educators towards early childhood with special needs. The results showed that 17 subjects had good
knowledge about children with special needs, 17 subjects (100%) had bad emotions towards children
with special needs, and 17 subjects (100%) had bad behavior towards children with special needs.
Keywords: Teacher and educator attitudes, early childhood, children with special needs
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap guru dan tenaga pendidik dalam
menghadapi anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di kelas. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan survei menggunakan skala sikap yang mengukur kognitif, afektif, dan
perilaku guru serta tenaga pendidik terhadap anak usia dini dengan kebutuhan khusus. Hasil penelitian
diketahui bahwa 17 orang subjek memiliki pengetahuan yang baik mengenai anak berkebutuhan
khusus, 17 orang subjek (100%) memiliki emosi yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus, dan
17 orang subjek (100%) memiliki perilaku yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
Kata kunci : Sikap guru dan tenaga pendidik, anak usia dini, anak berkebutuhan khusus

PENDAHULUAN
Sebagai sebuah landasan filosofis dalam menyediakan akses yang setara bagi semua
peserta didik, pendidikan inklusif mengubah lingkungan sekolah yang terbatas menjadi
sebuah lingkungan yang lebih ramah dan dapat diakses oleh peserta didik yang beragam.
Namun, setelah beberapa tahun diimplementasikan, tampaknya pendidikan inklusif
menghadapi banyak tantangan, misalnya kebijakan yang tidak tepat (Forbes, 2007),
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kurangnya dukungan (Hwang & Evans, 2011), pelatihan yang kurang memadai (Rajovic &
Jovanovic, 2013), serta sikap guru dan tenaga pendidik (Unianu, 2012).
Efektivitas inklusi dipercayai tergantung pada peran guru dan tenaga pendidik. Baik
guru dan tenaga pendidik umum maupun guru dan tenaga pendidik pendidikan khusus
merupakan agen utama dalam menciptakan lingkungan yang paling tidak membatasi di kelas
mereka. De Boer, Pijl, & Minnaert (2010) menyatakan bahwa sikap dan harapan positif guru
dan tenaga pendidik penting bagi keberhasilan inklusi. Guru dan tenaga pendidik yang
memiliki sikap positif terhadap inklusi cenderung lebih siap untuk menyesuaikan pendekatan
mereka agar dapat menjawab kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda (Subban &
Sharma, 2006).
Beberapa peneliti telah menguji sikap guru dan tenaga pendidik terhadap pendidikan
inklusif dan menemukan pergeseran sikap ke arah yang lebih positif yang mendukung
terdapat peningkatan sikap yang mendukung keberhasilan inklusi.
LANDASAN TEORI
Sikap memiliki ciri khas adanya objek tertentu serta mengandung suatu penilaian.
Alex (2013) dan Eagly & Chaiken (2007) berpendapat bahwa sikap merupakan disposisi
ataupun predisposisi untuk bereaksi serta sikap sebagai kesiapan berfungsinya disposisi.
Definisi sikap dibagi ke dalam tiga kelompok pandangan. Kelompok pertama diwakili
Thurstone, Linkert, dan Charles Osgood, bahwa menurut mereka sikap terhadap objek adalah
perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak
pada objek sikap tersebut (Azwar, 2015). Thurstone menjelaskan lebih lanjut bahwa sikap
merupakan “kecenderungan derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek
psikologi”. Pendapat Thurstone, Linkert dan Osgood tersebut senada bahwa sikap memiliki
arah (Azwar, 2015).
Sikap didefinisikan sebagai suatu keteraturan dalam hal pemikiran (kognitif), perasaan
(afektif), dan kecenderungan berperilaku (psikomotorik) seseorang terhadap suatu objek
psikologis. Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap guru yang dibentuk dari
komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik ketika menghadapi objek psikologis berupa
anak berkebutuhan khusus. Sikap tersebut berupa pola yang kemunculannya teratur dan
dibenarkan oleh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sikap memiliki arah serta
kedalaman.
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Sedangkan anak berkebutuhan khusus menurut Asrorul (2019) adalah anak dengan
karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada
ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan
khusus

antara

lain:

tunanetra,

tunanetra,

tunarungu,

tunagrahita,

tunadaksa,

tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan
kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi.
Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat.
Karena karakteristik dan hambatan yang dimilki, anak berkebutuhan khusus memerlukan
bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi
mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan
braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa
tubuh).
Klasifikasi gangguan yang terjadi pada masa kanak-kanak menurut Suryaningrum,
Ingarianti, & Anwar (2016) yaitu:
1. Gangguan Autis.
Gangguan autis memiliki ciri utama yaitu: gangguan pada perkembangan kemampuan
interaksi sosial, komunikasi dan munculnya perilakuperilaku berulang yang tak bertujuan.
Gangguan autis bisa saja muncul mengikuti Retardasi Mental (Intellectual Disability) namun
bisa juga tidak. Selain itu gangguan autis tidak memiliki keterkaitan dengan taraf kecerdasan
meskipun ditemukan kemampuan verbal lebih rendah daripada kemampuan motorik.
2. Gangguan Asperger.
Penderita asperger memiliki ciri yang hampir sama dengan autis. Gejala yang dominan
adalah gangguan pada perkembangan interaksi sosial dan munculnya perilaku-perilaku
berulang tak bertujuan tanpa diikuti keterlambatan kemampuan komunikasi yang berarti, oleh
karenanya Asperger sering juga dikatakan sebagai autis ringan.
3. Gangguan Attention Deficit/Hiperactive Disorder (AD/HD).
Gangguan AD/HD memiliki ciri utama adalah kurangnya kemampuan atensi dan
kontrol perilaku yang ditandai oleh munculnya hiperaktivitas dan perilaku impulsif (sulit
ditahan). Kedua gejala (atensi dan hiperaktifitas) dapat muncul bersamaan dan dapat pula
muncul hanya pada satu area yang dominan tanpa diikuti area satunya. Gejala dapat dikenali
mulai usia 2 tahun saat anak umumnya sudah berjalan dan belajar aktifitas sosial. Namun
diagnosis secara pasti dapat ditegakkan saat anak berusia di atas 3 tahun.
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4. Gangguan Tingkah Laku.
Gangguan tingkah laku ditandai dengan perilaku menentang norma dan kekerasan
yang menetap dan bahkan cenderung melukai ataupun dapat dikategorikan kriminal. Gejala
gangguan dapat dikenali pada usia 5 tahun, namun didiagnosa secara pasti dapat ditegakkan
pada usia 7 tahun dimana daya nalar moral anak sudah cukup berkembang. Gangguan tingkah
laku ini sering rancu dengan ADHD maupun perilaku menentang (Oppositional Defiant
Behavior). Pada ADHD sering pula ditemukan persoalan temperamen yang kadang mengarah
pada kurangnya kontrol perilaku sehingga kadang sampai melukai. Namun demikian
kecenderungan gejala pelanggaran norma, mulai dari berbohong, manipulasi, merusak
ataupun mengarah kriminal lain cenderung dominan menetap ditemukan pada Gangguan
Tingkah Laku dan tidak pada ADHD.
5. Gangguan Menentang (Oppositional Defiant Behavior).
Sering gangguan menantang ini dikatakan sebagai bentuk ringan dan gejala awal dari
conduct disorder. Gejala menonjol adalah perilaku suka mendebat dan menetang norma
ataupun nasehat orang dewasa, namun tidak diikuti dengan agresifitas fisik yang sampai
merusak benda ataupun melukai orang lain. Sedangkan penyebab diyakini lebih berkaitan
dengan permasalahan psikologis : pola asuh, modeling (peniruan), ataupun pengaruh teman
sebaya.
6. Gangguan Kecemasan Berpisah (Separation Anxiety Disorder).
Gangguan ini ditandai dengan gejala dominan yang ketakutan berpisah dengan figur
lekat yang bentuk ketakutan dapat saja muncul dalam beberapa bentuk perilaku seperti
menolak sekolah atau keluhan fisik saat berpisah dengan figur lekat. Gangguan biasa
ditemukan pada anak awal usia sekolah. Penyebab diduga lebih berkaitan dengan pola asuh.
7. Gangguan Komunikasi.
Gangguan komunikasi merupakan gangguan perkembangan bicara dan bahasa yang
ditandai oleh kesulitan dalam menghasilkan bunyi/suara untuk berbicara, menggunakan
bahasa lisan dalam berkomunikasi, atau memahami apa yang disampaikan oleh orang lain.
Penyebabnya adalah karena adanya kelainan fungsi otak. Gangguan komunikasi terdiri dari :
gangguan bahasa ekspresif, gangguan berbahasa campuran reseptif-ekspresif, gangguan
fonologi dan gagap.
8. Gangguan Ketrampilan Motorik.
Gangguan ketrampilan motorik adalah Gangguan Perkembangan Koordinasi Motorik.
Merupakan hambatan dalam koordinasi motorik/aktivitas-aktivitas motorik yang penting dan
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lazimnya sudah dikuasai anak sesuai umurnya dan berdampak/mempengaruhi prestasi
akademik atau kehidupannya sehari-hari.
9. Gangguan Belajar.
Gangguan belajar merupakan defisiensi pada kemampuan belajar yang spesifik
(membaca, menulis, matematika) dalam konteks mereka memiliki intelegensi rata-rata dan
tidak ada hambatan dalam kesempatan belajar. Dengan kata lain, anak-anak yang mengalami
gangguan belajar bukan karena memiliki intelegensi rendah ataupun kurangnya kesempatan
belajar. Gangguan belajar terdiri dari tiga kategori yaitu Gangguan membaca (disleksia),
gangguan menulis (disgrafia) dan gangguan matematika (diskalkulia).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat non-eksperimental.
Di dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa skala
sikap guru dan tenaga pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus yang mengukur aspek
kognitif, afektif, dan perilaku. Analisis data bersifat deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data
awal dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada para guru dan tenaga pendidik anak
usia dini di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara.
HASIL DAN DISKUSI
Hasil penelitian mengenai sikap guru dan tenaga pendidik terhadap anak berkebutuhan
khusus di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara ditunjukan dalam tabel-tabel berikut:
Tabel 1. Gambaran Jenis Kelamin Responden
Jenis kelamin
Frekuensi
Laki-laki
1
Perempuan
16
Total
17

Persentase (%)
6%
94%
100%

Dalam penelitian ini jumlah subjek penelitian sebanyak 17 orang, dengan jumlah
subjek laki-laki sebanyak 1 orang (6%) dan perempuan sebanyak 16 orang (94%).
Tabel 2. Gambaran Usia Responden
Usia (dalam tahun)
Frekuensi
21-30
10
31-40
6
41-50
1
Total
17

Persentase (%)
59%
35%
6%
100%
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Dalam penelitian ini jumlah subjek yang berusia 21-30 tahun sebanyak 10 orang
(59%), jumlah subjek yang berusia 31-40 tahun sebanyak 6 orang (35%) dan yang berusia 4150 sebanyak 1 orang (6 %).
Tabel 3. Gambaran Status Kepegawaian Responden
Status
Frekuensi
Persentase (%)
Guru Tetap
10
59%
Guru Tidak Tetap
4
23%
Admin
3
18%
Total
17
100%
Berdasarkan status kepegawaian, subjek yang berstatus sebagai guru tetap sebanyak
10 orang (59%), subjek yang berstatus sebagai guru tidak tetap sebanyak 4 orang (23%), dan
subjek yang berstatus sebagai pegawai administrasi atau tenaga pendidik sebanyak 3 orang
(18%).
Tabel 4. Nilai mean Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Variabel
Minimum
Maximum Mean
Sikap terhadap ABK
71
284
177,5
Berdasarkan hasil olah data statistik, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk skala sikap
terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sebesar 177,5.
Tabel 5. Tabel Kategorisasi Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Standar
Persentase
Skor
Kategorisasi Jumlah
kategorisasi
X≥µ
X ≥ 177,5
Baik
17
100%
X<µ
X < 177,5
Buruk
0
0%
Informasi dari tabel 5.5. menyatakan bahwa sebesar 100% guru dan tenaga pendidik
memiliki sikap yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus, dan tidak ada subjek yang
memiliki sikap yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
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Tabel 6. Nilai mean Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK Berdasarkan
Aspek-aspeknya
Aspek
Minimum
Maximum Mean
Kognitif
23
92
57,5
Afektif

25

100

62,5

Perilaku

23

92

57,5

Berdasarkan hasil olah data statistik, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk skala sikap
terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) berdasarkan aspek kognitif sebesar 57,5;
berdasarkan aspek afektif 62,5; dan berdasarkan aspek perilaku sebesar 57,6.
Tabel 5.7. Tabel Kategorisasi Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Berdasarkan Aspek-aspeknya
Standar
Aspek
Skor
Kategorisasi Jumlah
Persentase
kategorisasi
Kognitif
X ≥ 57,5
100%
X≥µ
Baik
17
X < 57,5
0%
X<µ
Buruk
0
Afektif
X ≥ 62,5
100%
X≥µ
Baik
0
X < 62,5
0%
X<µ
Buruk
17
Perilaku
X ≥ 57,5
100%
X≥µ
Baik
0
X < 57,5
0%
X<µ
Buruk
17
Berdasarkan informasi pada tabel 5.7. menyatakan bahwa secara keseluruhan
sebanyak 17 orang atau sebesar 100% guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang baik
terhadap anak berkebutuhan khusus ditinjau dari aspek kognitifnya, sebanyak 17 orang atau
sebesar 100% guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang buruk terhadap anak
berkebutuhan khusus ditinjau dari aspek afektifnya, dan sebanyak 17 orang atau sebesar 100%
guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus
ditinjau dari aspek perilakunya.
Sikap guru dan tenaga pendidik di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara terhadap anak
berkebutuhan khusus memiliki sikap kategori yang baik. Dengan demikian dapat dijelaskan
bahwa prosentase guru dan tenaga pendidik yang memiliki pemahaman, emosi, serta perilaku
terkait anak berkebutuhan khusus lebih banyak yang berada dalam kategori baik. Jika ditinjau
berdasarkan aspek-aspeknya hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kognitif yang
dimiliki oleh subjek menunjukkan sikap yang baik. Hal ini berarti bahwa pemahaman dan
pengetahuan yang dimiliki oleh subjek penelitian mengenai anak berkebutuhan khusus sudah
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baik. Subjek memiliki pengetahuan mengenai apa itu anak berkebutuhan khusus, bagaimana
ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, serta pengetahuan bagaimana seharusnya menghadapi
anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, jika dilihat dari aspek afektif atau emosinya
menunjukkan hasil bahwa sebanyak 17 orang (100%) subjek penelitian memiliki sikap yang
buruk. Hal ini berarti bahwa subjek penelitian belum mampu menunjukkan emosi yang tepat
ketika mereka berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus. Sedangkan berdasarkan aspek
perilaku, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebanyak 17 orang (100%) subjek
memiliki sikap yang buruk. Hal ini juga menunjukkan bahwa perilaku subjek penelitian
dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus belum sesuai dengan perilaku yang seharusnya.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa sebanyak 17 orang subjek
(100%) memiliki sikap yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Jika ditinjau
berdasarkan aspek-aspeknya, diketahui bahwa 17 orang subjek memiliki pengetahuan yang
baik mengenai anak berkebutuhan khusus, 17 orang subjek (100%) memiliki emosi yang
buruk terhadap anak berkebutuhan khusus, dan 17 orang subjek (100%) memiliki perilaku
yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
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ABSTRACT
The aims of this study was to determine the attitudes of teachers and educators in dealing with early
childhood who have special needs in the learning process in the classroom. This type of research is a
quantitative descriptive study. The data in this study were obtained through observation, interviews,
and surveys using an attitude scale that measures cognitive, affective, and behavior of teachers and
educators towards early childhood with special needs. The results showed that 17 subjects had good
knowledge about children with special needs, 17 subjects (100%) had bad emotions towards children
with special needs, and 17 subjects (100%) had bad behavior towards children with special needs.
Keywords: Teacher and educator attitudes, early childhood, children with special needs
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap guru dan tenaga pendidik dalam
menghadapi anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di kelas. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan survei menggunakan skala sikap yang mengukur kognitif, afektif, dan
perilaku guru serta tenaga pendidik terhadap anak usia dini dengan kebutuhan khusus. Hasil penelitian
diketahui bahwa 17 orang subjek memiliki pengetahuan yang baik mengenai anak berkebutuhan
khusus, 17 orang subjek (100%) memiliki emosi yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus, dan
17 orang subjek (100%) memiliki perilaku yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
Kata kunci : Sikap guru dan tenaga pendidik, anak usia dini, anak berkebutuhan khusus

PENDAHULUAN
Sebagai sebuah landasan filosofis dalam menyediakan akses yang setara bagi semua
peserta didik, pendidikan inklusif mengubah lingkungan sekolah yang terbatas menjadi
sebuah lingkungan yang lebih ramah dan dapat diakses oleh peserta didik yang beragam.
Namun, setelah beberapa tahun diimplementasikan, tampaknya pendidikan inklusif
menghadapi banyak tantangan, misalnya kebijakan yang tidak tepat (Forbes, 2007),
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kurangnya dukungan (Hwang & Evans, 2011), pelatihan yang kurang memadai (Rajovic &
Jovanovic, 2013), serta sikap guru dan tenaga pendidik (Unianu, 2012).
Efektivitas inklusi dipercayai tergantung pada peran guru dan tenaga pendidik. Baik
guru dan tenaga pendidik umum maupun guru dan tenaga pendidik pendidikan khusus
merupakan agen utama dalam menciptakan lingkungan yang paling tidak membatasi di kelas
mereka. De Boer, Pijl, & Minnaert (2010) menyatakan bahwa sikap dan harapan positif guru
dan tenaga pendidik penting bagi keberhasilan inklusi. Guru dan tenaga pendidik yang
memiliki sikap positif terhadap inklusi cenderung lebih siap untuk menyesuaikan pendekatan
mereka agar dapat menjawab kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda (Subban &
Sharma, 2006).
Beberapa peneliti telah menguji sikap guru dan tenaga pendidik terhadap pendidikan
inklusif dan menemukan pergeseran sikap ke arah yang lebih positif yang mendukung
terdapat peningkatan sikap yang mendukung keberhasilan inklusi.
LANDASAN TEORI
Sikap memiliki ciri khas adanya objek tertentu serta mengandung suatu penilaian.
Alex (2013) dan Eagly & Chaiken (2007) berpendapat bahwa sikap merupakan disposisi
ataupun predisposisi untuk bereaksi serta sikap sebagai kesiapan berfungsinya disposisi.
Definisi sikap dibagi ke dalam tiga kelompok pandangan. Kelompok pertama diwakili
Thurstone, Linkert, dan Charles Osgood, bahwa menurut mereka sikap terhadap objek adalah
perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak
pada objek sikap tersebut (Azwar, 2015). Thurstone menjelaskan lebih lanjut bahwa sikap
merupakan “kecenderungan derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek
psikologi”. Pendapat Thurstone, Linkert dan Osgood tersebut senada bahwa sikap memiliki
arah (Azwar, 2015).
Sikap didefinisikan sebagai suatu keteraturan dalam hal pemikiran (kognitif), perasaan
(afektif), dan kecenderungan berperilaku (psikomotorik) seseorang terhadap suatu objek
psikologis. Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap guru yang dibentuk dari
komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik ketika menghadapi objek psikologis berupa
anak berkebutuhan khusus. Sikap tersebut berupa pola yang kemunculannya teratur dan
dibenarkan oleh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sikap memiliki arah serta
kedalaman.
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Sedangkan anak berkebutuhan khusus menurut Asrorul (2019) adalah anak dengan
karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada
ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan
khusus

antara

lain:

tunanetra,

tunanetra,

tunarungu,

tunagrahita,

tunadaksa,

tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan
kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi.
Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat.
Karena karakteristik dan hambatan yang dimilki, anak berkebutuhan khusus memerlukan
bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi
mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan
braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa
tubuh).
Klasifikasi gangguan yang terjadi pada masa kanak-kanak menurut Suryaningrum,
Ingarianti, & Anwar (2016) yaitu:
1. Gangguan Autis.
Gangguan autis memiliki ciri utama yaitu: gangguan pada perkembangan kemampuan
interaksi sosial, komunikasi dan munculnya perilakuperilaku berulang yang tak bertujuan.
Gangguan autis bisa saja muncul mengikuti Retardasi Mental (Intellectual Disability) namun
bisa juga tidak. Selain itu gangguan autis tidak memiliki keterkaitan dengan taraf kecerdasan
meskipun ditemukan kemampuan verbal lebih rendah daripada kemampuan motorik.
2. Gangguan Asperger.
Penderita asperger memiliki ciri yang hampir sama dengan autis. Gejala yang dominan
adalah gangguan pada perkembangan interaksi sosial dan munculnya perilaku-perilaku
berulang tak bertujuan tanpa diikuti keterlambatan kemampuan komunikasi yang berarti, oleh
karenanya Asperger sering juga dikatakan sebagai autis ringan.
3. Gangguan Attention Deficit/Hiperactive Disorder (AD/HD).
Gangguan AD/HD memiliki ciri utama adalah kurangnya kemampuan atensi dan
kontrol perilaku yang ditandai oleh munculnya hiperaktivitas dan perilaku impulsif (sulit
ditahan). Kedua gejala (atensi dan hiperaktifitas) dapat muncul bersamaan dan dapat pula
muncul hanya pada satu area yang dominan tanpa diikuti area satunya. Gejala dapat dikenali
mulai usia 2 tahun saat anak umumnya sudah berjalan dan belajar aktifitas sosial. Namun
diagnosis secara pasti dapat ditegakkan saat anak berusia di atas 3 tahun.
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4. Gangguan Tingkah Laku.
Gangguan tingkah laku ditandai dengan perilaku menentang norma dan kekerasan
yang menetap dan bahkan cenderung melukai ataupun dapat dikategorikan kriminal. Gejala
gangguan dapat dikenali pada usia 5 tahun, namun didiagnosa secara pasti dapat ditegakkan
pada usia 7 tahun dimana daya nalar moral anak sudah cukup berkembang. Gangguan tingkah
laku ini sering rancu dengan ADHD maupun perilaku menentang (Oppositional Defiant
Behavior). Pada ADHD sering pula ditemukan persoalan temperamen yang kadang mengarah
pada kurangnya kontrol perilaku sehingga kadang sampai melukai. Namun demikian
kecenderungan gejala pelanggaran norma, mulai dari berbohong, manipulasi, merusak
ataupun mengarah kriminal lain cenderung dominan menetap ditemukan pada Gangguan
Tingkah Laku dan tidak pada ADHD.
5. Gangguan Menentang (Oppositional Defiant Behavior).
Sering gangguan menantang ini dikatakan sebagai bentuk ringan dan gejala awal dari
conduct disorder. Gejala menonjol adalah perilaku suka mendebat dan menetang norma
ataupun nasehat orang dewasa, namun tidak diikuti dengan agresifitas fisik yang sampai
merusak benda ataupun melukai orang lain. Sedangkan penyebab diyakini lebih berkaitan
dengan permasalahan psikologis : pola asuh, modeling (peniruan), ataupun pengaruh teman
sebaya.
6. Gangguan Kecemasan Berpisah (Separation Anxiety Disorder).
Gangguan ini ditandai dengan gejala dominan yang ketakutan berpisah dengan figur
lekat yang bentuk ketakutan dapat saja muncul dalam beberapa bentuk perilaku seperti
menolak sekolah atau keluhan fisik saat berpisah dengan figur lekat. Gangguan biasa
ditemukan pada anak awal usia sekolah. Penyebab diduga lebih berkaitan dengan pola asuh.
7. Gangguan Komunikasi.
Gangguan komunikasi merupakan gangguan perkembangan bicara dan bahasa yang
ditandai oleh kesulitan dalam menghasilkan bunyi/suara untuk berbicara, menggunakan
bahasa lisan dalam berkomunikasi, atau memahami apa yang disampaikan oleh orang lain.
Penyebabnya adalah karena adanya kelainan fungsi otak. Gangguan komunikasi terdiri dari :
gangguan bahasa ekspresif, gangguan berbahasa campuran reseptif-ekspresif, gangguan
fonologi dan gagap.
8. Gangguan Ketrampilan Motorik.
Gangguan ketrampilan motorik adalah Gangguan Perkembangan Koordinasi Motorik.
Merupakan hambatan dalam koordinasi motorik/aktivitas-aktivitas motorik yang penting dan
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lazimnya sudah dikuasai anak sesuai umurnya dan berdampak/mempengaruhi prestasi
akademik atau kehidupannya sehari-hari.
9. Gangguan Belajar.
Gangguan belajar merupakan defisiensi pada kemampuan belajar yang spesifik
(membaca, menulis, matematika) dalam konteks mereka memiliki intelegensi rata-rata dan
tidak ada hambatan dalam kesempatan belajar. Dengan kata lain, anak-anak yang mengalami
gangguan belajar bukan karena memiliki intelegensi rendah ataupun kurangnya kesempatan
belajar. Gangguan belajar terdiri dari tiga kategori yaitu Gangguan membaca (disleksia),
gangguan menulis (disgrafia) dan gangguan matematika (diskalkulia).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat non-eksperimental.
Di dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa skala
sikap guru dan tenaga pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus yang mengukur aspek
kognitif, afektif, dan perilaku. Analisis data bersifat deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data
awal dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada para guru dan tenaga pendidik anak
usia dini di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara.
HASIL DAN DISKUSI
Hasil penelitian mengenai sikap guru dan tenaga pendidik terhadap anak berkebutuhan
khusus di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara ditunjukan dalam tabel-tabel berikut:
Tabel 1. Gambaran Jenis Kelamin Responden
Jenis kelamin
Frekuensi
Laki-laki
1
Perempuan
16
Total
17

Persentase (%)
6%
94%
100%

Dalam penelitian ini jumlah subjek penelitian sebanyak 17 orang, dengan jumlah
subjek laki-laki sebanyak 1 orang (6%) dan perempuan sebanyak 16 orang (94%).
Tabel 2. Gambaran Usia Responden
Usia (dalam tahun)
Frekuensi
21-30
10
31-40
6
41-50
1
Total
17

Persentase (%)
59%
35%
6%
100%
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Dalam penelitian ini jumlah subjek yang berusia 21-30 tahun sebanyak 10 orang
(59%), jumlah subjek yang berusia 31-40 tahun sebanyak 6 orang (35%) dan yang berusia 4150 sebanyak 1 orang (6 %).
Tabel 3. Gambaran Status Kepegawaian Responden
Status
Frekuensi
Persentase (%)
Guru Tetap
10
59%
Guru Tidak Tetap
4
23%
Admin
3
18%
Total
17
100%
Berdasarkan status kepegawaian, subjek yang berstatus sebagai guru tetap sebanyak
10 orang (59%), subjek yang berstatus sebagai guru tidak tetap sebanyak 4 orang (23%), dan
subjek yang berstatus sebagai pegawai administrasi atau tenaga pendidik sebanyak 3 orang
(18%).
Tabel 4. Nilai mean Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Variabel
Minimum
Maximum Mean
Sikap terhadap ABK
71
284
177,5
Berdasarkan hasil olah data statistik, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk skala sikap
terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sebesar 177,5.
Tabel 5. Tabel Kategorisasi Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Standar
Persentase
Skor
Kategorisasi Jumlah
kategorisasi
X≥µ
X ≥ 177,5
Baik
17
100%
X<µ
X < 177,5
Buruk
0
0%
Informasi dari tabel 5.5. menyatakan bahwa sebesar 100% guru dan tenaga pendidik
memiliki sikap yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus, dan tidak ada subjek yang
memiliki sikap yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
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Tabel 6. Nilai mean Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK Berdasarkan
Aspek-aspeknya
Aspek
Minimum
Maximum Mean
Kognitif
23
92
57,5
Afektif

25

100

62,5

Perilaku

23

92

57,5

Berdasarkan hasil olah data statistik, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk skala sikap
terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) berdasarkan aspek kognitif sebesar 57,5;
berdasarkan aspek afektif 62,5; dan berdasarkan aspek perilaku sebesar 57,6.
Tabel 5.7. Tabel Kategorisasi Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Berdasarkan Aspek-aspeknya
Standar
Aspek
Skor
Kategorisasi Jumlah
Persentase
kategorisasi
Kognitif
X ≥ 57,5
100%
X≥µ
Baik
17
X < 57,5
0%
X<µ
Buruk
0
Afektif
X ≥ 62,5
100%
X≥µ
Baik
0
X < 62,5
0%
X<µ
Buruk
17
Perilaku
X ≥ 57,5
100%
X≥µ
Baik
0
X < 57,5
0%
X<µ
Buruk
17
Berdasarkan informasi pada tabel 5.7. menyatakan bahwa secara keseluruhan
sebanyak 17 orang atau sebesar 100% guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang baik
terhadap anak berkebutuhan khusus ditinjau dari aspek kognitifnya, sebanyak 17 orang atau
sebesar 100% guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang buruk terhadap anak
berkebutuhan khusus ditinjau dari aspek afektifnya, dan sebanyak 17 orang atau sebesar 100%
guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus
ditinjau dari aspek perilakunya.
Sikap guru dan tenaga pendidik di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara terhadap anak
berkebutuhan khusus memiliki sikap kategori yang baik. Dengan demikian dapat dijelaskan
bahwa prosentase guru dan tenaga pendidik yang memiliki pemahaman, emosi, serta perilaku
terkait anak berkebutuhan khusus lebih banyak yang berada dalam kategori baik. Jika ditinjau
berdasarkan aspek-aspeknya hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kognitif yang
dimiliki oleh subjek menunjukkan sikap yang baik. Hal ini berarti bahwa pemahaman dan
pengetahuan yang dimiliki oleh subjek penelitian mengenai anak berkebutuhan khusus sudah
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baik. Subjek memiliki pengetahuan mengenai apa itu anak berkebutuhan khusus, bagaimana
ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, serta pengetahuan bagaimana seharusnya menghadapi
anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, jika dilihat dari aspek afektif atau emosinya
menunjukkan hasil bahwa sebanyak 17 orang (100%) subjek penelitian memiliki sikap yang
buruk. Hal ini berarti bahwa subjek penelitian belum mampu menunjukkan emosi yang tepat
ketika mereka berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus. Sedangkan berdasarkan aspek
perilaku, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebanyak 17 orang (100%) subjek
memiliki sikap yang buruk. Hal ini juga menunjukkan bahwa perilaku subjek penelitian
dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus belum sesuai dengan perilaku yang seharusnya.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa sebanyak 17 orang subjek
(100%) memiliki sikap yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Jika ditinjau
berdasarkan aspek-aspeknya, diketahui bahwa 17 orang subjek memiliki pengetahuan yang
baik mengenai anak berkebutuhan khusus, 17 orang subjek (100%) memiliki emosi yang
buruk terhadap anak berkebutuhan khusus, dan 17 orang subjek (100%) memiliki perilaku
yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
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ABSTRACT
The aims of this study was to determine the attitudes of teachers and educators in dealing with early
childhood who have special needs in the learning process in the classroom. This type of research is a
quantitative descriptive study. The data in this study were obtained through observation, interviews,
and surveys using an attitude scale that measures cognitive, affective, and behavior of teachers and
educators towards early childhood with special needs. The results showed that 17 subjects had good
knowledge about children with special needs, 17 subjects (100%) had bad emotions towards children
with special needs, and 17 subjects (100%) had bad behavior towards children with special needs.
Keywords: Teacher and educator attitudes, early childhood, children with special needs
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap guru dan tenaga pendidik dalam
menghadapi anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di kelas. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan survei menggunakan skala sikap yang mengukur kognitif, afektif, dan
perilaku guru serta tenaga pendidik terhadap anak usia dini dengan kebutuhan khusus. Hasil penelitian
diketahui bahwa 17 orang subjek memiliki pengetahuan yang baik mengenai anak berkebutuhan
khusus, 17 orang subjek (100%) memiliki emosi yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus, dan
17 orang subjek (100%) memiliki perilaku yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
Kata kunci : Sikap guru dan tenaga pendidik, anak usia dini, anak berkebutuhan khusus

PENDAHULUAN
Sebagai sebuah landasan filosofis dalam menyediakan akses yang setara bagi semua
peserta didik, pendidikan inklusif mengubah lingkungan sekolah yang terbatas menjadi
sebuah lingkungan yang lebih ramah dan dapat diakses oleh peserta didik yang beragam.
Namun, setelah beberapa tahun diimplementasikan, tampaknya pendidikan inklusif
menghadapi banyak tantangan, misalnya kebijakan yang tidak tepat (Forbes, 2007),
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kurangnya dukungan (Hwang & Evans, 2011), pelatihan yang kurang memadai (Rajovic &
Jovanovic, 2013), serta sikap guru dan tenaga pendidik (Unianu, 2012).
Efektivitas inklusi dipercayai tergantung pada peran guru dan tenaga pendidik. Baik
guru dan tenaga pendidik umum maupun guru dan tenaga pendidik pendidikan khusus
merupakan agen utama dalam menciptakan lingkungan yang paling tidak membatasi di kelas
mereka. De Boer, Pijl, & Minnaert (2010) menyatakan bahwa sikap dan harapan positif guru
dan tenaga pendidik penting bagi keberhasilan inklusi. Guru dan tenaga pendidik yang
memiliki sikap positif terhadap inklusi cenderung lebih siap untuk menyesuaikan pendekatan
mereka agar dapat menjawab kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda (Subban &
Sharma, 2006).
Beberapa peneliti telah menguji sikap guru dan tenaga pendidik terhadap pendidikan
inklusif dan menemukan pergeseran sikap ke arah yang lebih positif yang mendukung
terdapat peningkatan sikap yang mendukung keberhasilan inklusi.
LANDASAN TEORI
Sikap memiliki ciri khas adanya objek tertentu serta mengandung suatu penilaian.
Alex (2013) dan Eagly & Chaiken (2007) berpendapat bahwa sikap merupakan disposisi
ataupun predisposisi untuk bereaksi serta sikap sebagai kesiapan berfungsinya disposisi.
Definisi sikap dibagi ke dalam tiga kelompok pandangan. Kelompok pertama diwakili
Thurstone, Linkert, dan Charles Osgood, bahwa menurut mereka sikap terhadap objek adalah
perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak
pada objek sikap tersebut (Azwar, 2015). Thurstone menjelaskan lebih lanjut bahwa sikap
merupakan “kecenderungan derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek
psikologi”. Pendapat Thurstone, Linkert dan Osgood tersebut senada bahwa sikap memiliki
arah (Azwar, 2015).
Sikap didefinisikan sebagai suatu keteraturan dalam hal pemikiran (kognitif), perasaan
(afektif), dan kecenderungan berperilaku (psikomotorik) seseorang terhadap suatu objek
psikologis. Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap guru yang dibentuk dari
komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik ketika menghadapi objek psikologis berupa
anak berkebutuhan khusus. Sikap tersebut berupa pola yang kemunculannya teratur dan
dibenarkan oleh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sikap memiliki arah serta
kedalaman.
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Sedangkan anak berkebutuhan khusus menurut Asrorul (2019) adalah anak dengan
karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada
ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan
khusus

antara

lain:

tunanetra,

tunanetra,

tunarungu,

tunagrahita,

tunadaksa,

tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan
kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi.
Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat.
Karena karakteristik dan hambatan yang dimilki, anak berkebutuhan khusus memerlukan
bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi
mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan
braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa
tubuh).
Klasifikasi gangguan yang terjadi pada masa kanak-kanak menurut Suryaningrum,
Ingarianti, & Anwar (2016) yaitu:
1. Gangguan Autis.
Gangguan autis memiliki ciri utama yaitu: gangguan pada perkembangan kemampuan
interaksi sosial, komunikasi dan munculnya perilakuperilaku berulang yang tak bertujuan.
Gangguan autis bisa saja muncul mengikuti Retardasi Mental (Intellectual Disability) namun
bisa juga tidak. Selain itu gangguan autis tidak memiliki keterkaitan dengan taraf kecerdasan
meskipun ditemukan kemampuan verbal lebih rendah daripada kemampuan motorik.
2. Gangguan Asperger.
Penderita asperger memiliki ciri yang hampir sama dengan autis. Gejala yang dominan
adalah gangguan pada perkembangan interaksi sosial dan munculnya perilaku-perilaku
berulang tak bertujuan tanpa diikuti keterlambatan kemampuan komunikasi yang berarti, oleh
karenanya Asperger sering juga dikatakan sebagai autis ringan.
3. Gangguan Attention Deficit/Hiperactive Disorder (AD/HD).
Gangguan AD/HD memiliki ciri utama adalah kurangnya kemampuan atensi dan
kontrol perilaku yang ditandai oleh munculnya hiperaktivitas dan perilaku impulsif (sulit
ditahan). Kedua gejala (atensi dan hiperaktifitas) dapat muncul bersamaan dan dapat pula
muncul hanya pada satu area yang dominan tanpa diikuti area satunya. Gejala dapat dikenali
mulai usia 2 tahun saat anak umumnya sudah berjalan dan belajar aktifitas sosial. Namun
diagnosis secara pasti dapat ditegakkan saat anak berusia di atas 3 tahun.
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4. Gangguan Tingkah Laku.
Gangguan tingkah laku ditandai dengan perilaku menentang norma dan kekerasan
yang menetap dan bahkan cenderung melukai ataupun dapat dikategorikan kriminal. Gejala
gangguan dapat dikenali pada usia 5 tahun, namun didiagnosa secara pasti dapat ditegakkan
pada usia 7 tahun dimana daya nalar moral anak sudah cukup berkembang. Gangguan tingkah
laku ini sering rancu dengan ADHD maupun perilaku menentang (Oppositional Defiant
Behavior). Pada ADHD sering pula ditemukan persoalan temperamen yang kadang mengarah
pada kurangnya kontrol perilaku sehingga kadang sampai melukai. Namun demikian
kecenderungan gejala pelanggaran norma, mulai dari berbohong, manipulasi, merusak
ataupun mengarah kriminal lain cenderung dominan menetap ditemukan pada Gangguan
Tingkah Laku dan tidak pada ADHD.
5. Gangguan Menentang (Oppositional Defiant Behavior).
Sering gangguan menantang ini dikatakan sebagai bentuk ringan dan gejala awal dari
conduct disorder. Gejala menonjol adalah perilaku suka mendebat dan menetang norma
ataupun nasehat orang dewasa, namun tidak diikuti dengan agresifitas fisik yang sampai
merusak benda ataupun melukai orang lain. Sedangkan penyebab diyakini lebih berkaitan
dengan permasalahan psikologis : pola asuh, modeling (peniruan), ataupun pengaruh teman
sebaya.
6. Gangguan Kecemasan Berpisah (Separation Anxiety Disorder).
Gangguan ini ditandai dengan gejala dominan yang ketakutan berpisah dengan figur
lekat yang bentuk ketakutan dapat saja muncul dalam beberapa bentuk perilaku seperti
menolak sekolah atau keluhan fisik saat berpisah dengan figur lekat. Gangguan biasa
ditemukan pada anak awal usia sekolah. Penyebab diduga lebih berkaitan dengan pola asuh.
7. Gangguan Komunikasi.
Gangguan komunikasi merupakan gangguan perkembangan bicara dan bahasa yang
ditandai oleh kesulitan dalam menghasilkan bunyi/suara untuk berbicara, menggunakan
bahasa lisan dalam berkomunikasi, atau memahami apa yang disampaikan oleh orang lain.
Penyebabnya adalah karena adanya kelainan fungsi otak. Gangguan komunikasi terdiri dari :
gangguan bahasa ekspresif, gangguan berbahasa campuran reseptif-ekspresif, gangguan
fonologi dan gagap.
8. Gangguan Ketrampilan Motorik.
Gangguan ketrampilan motorik adalah Gangguan Perkembangan Koordinasi Motorik.
Merupakan hambatan dalam koordinasi motorik/aktivitas-aktivitas motorik yang penting dan
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lazimnya sudah dikuasai anak sesuai umurnya dan berdampak/mempengaruhi prestasi
akademik atau kehidupannya sehari-hari.
9. Gangguan Belajar.
Gangguan belajar merupakan defisiensi pada kemampuan belajar yang spesifik
(membaca, menulis, matematika) dalam konteks mereka memiliki intelegensi rata-rata dan
tidak ada hambatan dalam kesempatan belajar. Dengan kata lain, anak-anak yang mengalami
gangguan belajar bukan karena memiliki intelegensi rendah ataupun kurangnya kesempatan
belajar. Gangguan belajar terdiri dari tiga kategori yaitu Gangguan membaca (disleksia),
gangguan menulis (disgrafia) dan gangguan matematika (diskalkulia).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat non-eksperimental.
Di dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa skala
sikap guru dan tenaga pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus yang mengukur aspek
kognitif, afektif, dan perilaku. Analisis data bersifat deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data
awal dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada para guru dan tenaga pendidik anak
usia dini di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara.
HASIL DAN DISKUSI
Hasil penelitian mengenai sikap guru dan tenaga pendidik terhadap anak berkebutuhan
khusus di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara ditunjukan dalam tabel-tabel berikut:
Tabel 1. Gambaran Jenis Kelamin Responden
Jenis kelamin
Frekuensi
Laki-laki
1
Perempuan
16
Total
17

Persentase (%)
6%
94%
100%

Dalam penelitian ini jumlah subjek penelitian sebanyak 17 orang, dengan jumlah
subjek laki-laki sebanyak 1 orang (6%) dan perempuan sebanyak 16 orang (94%).
Tabel 2. Gambaran Usia Responden
Usia (dalam tahun)
Frekuensi
21-30
10
31-40
6
41-50
1
Total
17

Persentase (%)
59%
35%
6%
100%
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Dalam penelitian ini jumlah subjek yang berusia 21-30 tahun sebanyak 10 orang
(59%), jumlah subjek yang berusia 31-40 tahun sebanyak 6 orang (35%) dan yang berusia 4150 sebanyak 1 orang (6 %).
Tabel 3. Gambaran Status Kepegawaian Responden
Status
Frekuensi
Persentase (%)
Guru Tetap
10
59%
Guru Tidak Tetap
4
23%
Admin
3
18%
Total
17
100%
Berdasarkan status kepegawaian, subjek yang berstatus sebagai guru tetap sebanyak
10 orang (59%), subjek yang berstatus sebagai guru tidak tetap sebanyak 4 orang (23%), dan
subjek yang berstatus sebagai pegawai administrasi atau tenaga pendidik sebanyak 3 orang
(18%).
Tabel 4. Nilai mean Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Variabel
Minimum
Maximum Mean
Sikap terhadap ABK
71
284
177,5
Berdasarkan hasil olah data statistik, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk skala sikap
terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sebesar 177,5.
Tabel 5. Tabel Kategorisasi Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Standar
Persentase
Skor
Kategorisasi Jumlah
kategorisasi
X≥µ
X ≥ 177,5
Baik
17
100%
X<µ
X < 177,5
Buruk
0
0%
Informasi dari tabel 5.5. menyatakan bahwa sebesar 100% guru dan tenaga pendidik
memiliki sikap yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus, dan tidak ada subjek yang
memiliki sikap yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.

220

ISSN : 25805851 (ONLINE)

:: MOTORIC ::
(Media of Teaching Oriented and Children)
Volume 4 Number 2, Desember 2020

Tabel 6. Nilai mean Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK Berdasarkan
Aspek-aspeknya
Aspek
Minimum
Maximum Mean
Kognitif
23
92
57,5
Afektif

25

100

62,5

Perilaku

23

92

57,5

Berdasarkan hasil olah data statistik, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk skala sikap
terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) berdasarkan aspek kognitif sebesar 57,5;
berdasarkan aspek afektif 62,5; dan berdasarkan aspek perilaku sebesar 57,6.
Tabel 5.7. Tabel Kategorisasi Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Berdasarkan Aspek-aspeknya
Standar
Aspek
Skor
Kategorisasi Jumlah
Persentase
kategorisasi
Kognitif
X ≥ 57,5
100%
X≥µ
Baik
17
X < 57,5
0%
X<µ
Buruk
0
Afektif
X ≥ 62,5
100%
X≥µ
Baik
0
X < 62,5
0%
X<µ
Buruk
17
Perilaku
X ≥ 57,5
100%
X≥µ
Baik
0
X < 57,5
0%
X<µ
Buruk
17
Berdasarkan informasi pada tabel 5.7. menyatakan bahwa secara keseluruhan
sebanyak 17 orang atau sebesar 100% guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang baik
terhadap anak berkebutuhan khusus ditinjau dari aspek kognitifnya, sebanyak 17 orang atau
sebesar 100% guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang buruk terhadap anak
berkebutuhan khusus ditinjau dari aspek afektifnya, dan sebanyak 17 orang atau sebesar 100%
guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus
ditinjau dari aspek perilakunya.
Sikap guru dan tenaga pendidik di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara terhadap anak
berkebutuhan khusus memiliki sikap kategori yang baik. Dengan demikian dapat dijelaskan
bahwa prosentase guru dan tenaga pendidik yang memiliki pemahaman, emosi, serta perilaku
terkait anak berkebutuhan khusus lebih banyak yang berada dalam kategori baik. Jika ditinjau
berdasarkan aspek-aspeknya hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kognitif yang
dimiliki oleh subjek menunjukkan sikap yang baik. Hal ini berarti bahwa pemahaman dan
pengetahuan yang dimiliki oleh subjek penelitian mengenai anak berkebutuhan khusus sudah
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baik. Subjek memiliki pengetahuan mengenai apa itu anak berkebutuhan khusus, bagaimana
ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, serta pengetahuan bagaimana seharusnya menghadapi
anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, jika dilihat dari aspek afektif atau emosinya
menunjukkan hasil bahwa sebanyak 17 orang (100%) subjek penelitian memiliki sikap yang
buruk. Hal ini berarti bahwa subjek penelitian belum mampu menunjukkan emosi yang tepat
ketika mereka berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus. Sedangkan berdasarkan aspek
perilaku, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebanyak 17 orang (100%) subjek
memiliki sikap yang buruk. Hal ini juga menunjukkan bahwa perilaku subjek penelitian
dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus belum sesuai dengan perilaku yang seharusnya.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa sebanyak 17 orang subjek
(100%) memiliki sikap yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Jika ditinjau
berdasarkan aspek-aspeknya, diketahui bahwa 17 orang subjek memiliki pengetahuan yang
baik mengenai anak berkebutuhan khusus, 17 orang subjek (100%) memiliki emosi yang
buruk terhadap anak berkebutuhan khusus, dan 17 orang subjek (100%) memiliki perilaku
yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
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ABSTRACT
The aims of this study was to determine the attitudes of teachers and educators in dealing with early
childhood who have special needs in the learning process in the classroom. This type of research is a
quantitative descriptive study. The data in this study were obtained through observation, interviews,
and surveys using an attitude scale that measures cognitive, affective, and behavior of teachers and
educators towards early childhood with special needs. The results showed that 17 subjects had good
knowledge about children with special needs, 17 subjects (100%) had bad emotions towards children
with special needs, and 17 subjects (100%) had bad behavior towards children with special needs.
Keywords: Teacher and educator attitudes, early childhood, children with special needs
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap guru dan tenaga pendidik dalam
menghadapi anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di kelas. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan survei menggunakan skala sikap yang mengukur kognitif, afektif, dan
perilaku guru serta tenaga pendidik terhadap anak usia dini dengan kebutuhan khusus. Hasil penelitian
diketahui bahwa 17 orang subjek memiliki pengetahuan yang baik mengenai anak berkebutuhan
khusus, 17 orang subjek (100%) memiliki emosi yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus, dan
17 orang subjek (100%) memiliki perilaku yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
Kata kunci : Sikap guru dan tenaga pendidik, anak usia dini, anak berkebutuhan khusus

PENDAHULUAN
Sebagai sebuah landasan filosofis dalam menyediakan akses yang setara bagi semua
peserta didik, pendidikan inklusif mengubah lingkungan sekolah yang terbatas menjadi
sebuah lingkungan yang lebih ramah dan dapat diakses oleh peserta didik yang beragam.
Namun, setelah beberapa tahun diimplementasikan, tampaknya pendidikan inklusif
menghadapi banyak tantangan, misalnya kebijakan yang tidak tepat (Forbes, 2007),
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kurangnya dukungan (Hwang & Evans, 2011), pelatihan yang kurang memadai (Rajovic &
Jovanovic, 2013), serta sikap guru dan tenaga pendidik (Unianu, 2012).
Efektivitas inklusi dipercayai tergantung pada peran guru dan tenaga pendidik. Baik
guru dan tenaga pendidik umum maupun guru dan tenaga pendidik pendidikan khusus
merupakan agen utama dalam menciptakan lingkungan yang paling tidak membatasi di kelas
mereka. De Boer, Pijl, & Minnaert (2010) menyatakan bahwa sikap dan harapan positif guru
dan tenaga pendidik penting bagi keberhasilan inklusi. Guru dan tenaga pendidik yang
memiliki sikap positif terhadap inklusi cenderung lebih siap untuk menyesuaikan pendekatan
mereka agar dapat menjawab kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda (Subban &
Sharma, 2006).
Beberapa peneliti telah menguji sikap guru dan tenaga pendidik terhadap pendidikan
inklusif dan menemukan pergeseran sikap ke arah yang lebih positif yang mendukung
terdapat peningkatan sikap yang mendukung keberhasilan inklusi.
LANDASAN TEORI
Sikap memiliki ciri khas adanya objek tertentu serta mengandung suatu penilaian.
Alex (2013) dan Eagly & Chaiken (2007) berpendapat bahwa sikap merupakan disposisi
ataupun predisposisi untuk bereaksi serta sikap sebagai kesiapan berfungsinya disposisi.
Definisi sikap dibagi ke dalam tiga kelompok pandangan. Kelompok pertama diwakili
Thurstone, Linkert, dan Charles Osgood, bahwa menurut mereka sikap terhadap objek adalah
perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak
pada objek sikap tersebut (Azwar, 2015). Thurstone menjelaskan lebih lanjut bahwa sikap
merupakan “kecenderungan derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek
psikologi”. Pendapat Thurstone, Linkert dan Osgood tersebut senada bahwa sikap memiliki
arah (Azwar, 2015).
Sikap didefinisikan sebagai suatu keteraturan dalam hal pemikiran (kognitif), perasaan
(afektif), dan kecenderungan berperilaku (psikomotorik) seseorang terhadap suatu objek
psikologis. Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap guru yang dibentuk dari
komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik ketika menghadapi objek psikologis berupa
anak berkebutuhan khusus. Sikap tersebut berupa pola yang kemunculannya teratur dan
dibenarkan oleh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sikap memiliki arah serta
kedalaman.
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Sedangkan anak berkebutuhan khusus menurut Asrorul (2019) adalah anak dengan
karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada
ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan
khusus

antara

lain:

tunanetra,

tunanetra,

tunarungu,

tunagrahita,

tunadaksa,

tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan
kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi.
Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat.
Karena karakteristik dan hambatan yang dimilki, anak berkebutuhan khusus memerlukan
bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi
mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan
braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa
tubuh).
Klasifikasi gangguan yang terjadi pada masa kanak-kanak menurut Suryaningrum,
Ingarianti, & Anwar (2016) yaitu:
1. Gangguan Autis.
Gangguan autis memiliki ciri utama yaitu: gangguan pada perkembangan kemampuan
interaksi sosial, komunikasi dan munculnya perilakuperilaku berulang yang tak bertujuan.
Gangguan autis bisa saja muncul mengikuti Retardasi Mental (Intellectual Disability) namun
bisa juga tidak. Selain itu gangguan autis tidak memiliki keterkaitan dengan taraf kecerdasan
meskipun ditemukan kemampuan verbal lebih rendah daripada kemampuan motorik.
2. Gangguan Asperger.
Penderita asperger memiliki ciri yang hampir sama dengan autis. Gejala yang dominan
adalah gangguan pada perkembangan interaksi sosial dan munculnya perilaku-perilaku
berulang tak bertujuan tanpa diikuti keterlambatan kemampuan komunikasi yang berarti, oleh
karenanya Asperger sering juga dikatakan sebagai autis ringan.
3. Gangguan Attention Deficit/Hiperactive Disorder (AD/HD).
Gangguan AD/HD memiliki ciri utama adalah kurangnya kemampuan atensi dan
kontrol perilaku yang ditandai oleh munculnya hiperaktivitas dan perilaku impulsif (sulit
ditahan). Kedua gejala (atensi dan hiperaktifitas) dapat muncul bersamaan dan dapat pula
muncul hanya pada satu area yang dominan tanpa diikuti area satunya. Gejala dapat dikenali
mulai usia 2 tahun saat anak umumnya sudah berjalan dan belajar aktifitas sosial. Namun
diagnosis secara pasti dapat ditegakkan saat anak berusia di atas 3 tahun.
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4. Gangguan Tingkah Laku.
Gangguan tingkah laku ditandai dengan perilaku menentang norma dan kekerasan
yang menetap dan bahkan cenderung melukai ataupun dapat dikategorikan kriminal. Gejala
gangguan dapat dikenali pada usia 5 tahun, namun didiagnosa secara pasti dapat ditegakkan
pada usia 7 tahun dimana daya nalar moral anak sudah cukup berkembang. Gangguan tingkah
laku ini sering rancu dengan ADHD maupun perilaku menentang (Oppositional Defiant
Behavior). Pada ADHD sering pula ditemukan persoalan temperamen yang kadang mengarah
pada kurangnya kontrol perilaku sehingga kadang sampai melukai. Namun demikian
kecenderungan gejala pelanggaran norma, mulai dari berbohong, manipulasi, merusak
ataupun mengarah kriminal lain cenderung dominan menetap ditemukan pada Gangguan
Tingkah Laku dan tidak pada ADHD.
5. Gangguan Menentang (Oppositional Defiant Behavior).
Sering gangguan menantang ini dikatakan sebagai bentuk ringan dan gejala awal dari
conduct disorder. Gejala menonjol adalah perilaku suka mendebat dan menetang norma
ataupun nasehat orang dewasa, namun tidak diikuti dengan agresifitas fisik yang sampai
merusak benda ataupun melukai orang lain. Sedangkan penyebab diyakini lebih berkaitan
dengan permasalahan psikologis : pola asuh, modeling (peniruan), ataupun pengaruh teman
sebaya.
6. Gangguan Kecemasan Berpisah (Separation Anxiety Disorder).
Gangguan ini ditandai dengan gejala dominan yang ketakutan berpisah dengan figur
lekat yang bentuk ketakutan dapat saja muncul dalam beberapa bentuk perilaku seperti
menolak sekolah atau keluhan fisik saat berpisah dengan figur lekat. Gangguan biasa
ditemukan pada anak awal usia sekolah. Penyebab diduga lebih berkaitan dengan pola asuh.
7. Gangguan Komunikasi.
Gangguan komunikasi merupakan gangguan perkembangan bicara dan bahasa yang
ditandai oleh kesulitan dalam menghasilkan bunyi/suara untuk berbicara, menggunakan
bahasa lisan dalam berkomunikasi, atau memahami apa yang disampaikan oleh orang lain.
Penyebabnya adalah karena adanya kelainan fungsi otak. Gangguan komunikasi terdiri dari :
gangguan bahasa ekspresif, gangguan berbahasa campuran reseptif-ekspresif, gangguan
fonologi dan gagap.
8. Gangguan Ketrampilan Motorik.
Gangguan ketrampilan motorik adalah Gangguan Perkembangan Koordinasi Motorik.
Merupakan hambatan dalam koordinasi motorik/aktivitas-aktivitas motorik yang penting dan
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lazimnya sudah dikuasai anak sesuai umurnya dan berdampak/mempengaruhi prestasi
akademik atau kehidupannya sehari-hari.
9. Gangguan Belajar.
Gangguan belajar merupakan defisiensi pada kemampuan belajar yang spesifik
(membaca, menulis, matematika) dalam konteks mereka memiliki intelegensi rata-rata dan
tidak ada hambatan dalam kesempatan belajar. Dengan kata lain, anak-anak yang mengalami
gangguan belajar bukan karena memiliki intelegensi rendah ataupun kurangnya kesempatan
belajar. Gangguan belajar terdiri dari tiga kategori yaitu Gangguan membaca (disleksia),
gangguan menulis (disgrafia) dan gangguan matematika (diskalkulia).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat non-eksperimental.
Di dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa skala
sikap guru dan tenaga pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus yang mengukur aspek
kognitif, afektif, dan perilaku. Analisis data bersifat deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data
awal dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada para guru dan tenaga pendidik anak
usia dini di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara.
HASIL DAN DISKUSI
Hasil penelitian mengenai sikap guru dan tenaga pendidik terhadap anak berkebutuhan
khusus di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara ditunjukan dalam tabel-tabel berikut:
Tabel 1. Gambaran Jenis Kelamin Responden
Jenis kelamin
Frekuensi
Laki-laki
1
Perempuan
16
Total
17

Persentase (%)
6%
94%
100%

Dalam penelitian ini jumlah subjek penelitian sebanyak 17 orang, dengan jumlah
subjek laki-laki sebanyak 1 orang (6%) dan perempuan sebanyak 16 orang (94%).
Tabel 2. Gambaran Usia Responden
Usia (dalam tahun)
Frekuensi
21-30
10
31-40
6
41-50
1
Total
17

Persentase (%)
59%
35%
6%
100%
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Dalam penelitian ini jumlah subjek yang berusia 21-30 tahun sebanyak 10 orang
(59%), jumlah subjek yang berusia 31-40 tahun sebanyak 6 orang (35%) dan yang berusia 4150 sebanyak 1 orang (6 %).
Tabel 3. Gambaran Status Kepegawaian Responden
Status
Frekuensi
Persentase (%)
Guru Tetap
10
59%
Guru Tidak Tetap
4
23%
Admin
3
18%
Total
17
100%
Berdasarkan status kepegawaian, subjek yang berstatus sebagai guru tetap sebanyak
10 orang (59%), subjek yang berstatus sebagai guru tidak tetap sebanyak 4 orang (23%), dan
subjek yang berstatus sebagai pegawai administrasi atau tenaga pendidik sebanyak 3 orang
(18%).
Tabel 4. Nilai mean Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Variabel
Minimum
Maximum Mean
Sikap terhadap ABK
71
284
177,5
Berdasarkan hasil olah data statistik, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk skala sikap
terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sebesar 177,5.
Tabel 5. Tabel Kategorisasi Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Standar
Persentase
Skor
Kategorisasi Jumlah
kategorisasi
X≥µ
X ≥ 177,5
Baik
17
100%
X<µ
X < 177,5
Buruk
0
0%
Informasi dari tabel 5.5. menyatakan bahwa sebesar 100% guru dan tenaga pendidik
memiliki sikap yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus, dan tidak ada subjek yang
memiliki sikap yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
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Tabel 6. Nilai mean Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK Berdasarkan
Aspek-aspeknya
Aspek
Minimum
Maximum Mean
Kognitif
23
92
57,5
Afektif

25

100

62,5

Perilaku

23

92

57,5

Berdasarkan hasil olah data statistik, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk skala sikap
terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) berdasarkan aspek kognitif sebesar 57,5;
berdasarkan aspek afektif 62,5; dan berdasarkan aspek perilaku sebesar 57,6.
Tabel 5.7. Tabel Kategorisasi Sikap Guru dan Tenaga Pendidik terhadap ABK
Berdasarkan Aspek-aspeknya
Standar
Aspek
Skor
Kategorisasi Jumlah
Persentase
kategorisasi
Kognitif
X ≥ 57,5
100%
X≥µ
Baik
17
X < 57,5
0%
X<µ
Buruk
0
Afektif
X ≥ 62,5
100%
X≥µ
Baik
0
X < 62,5
0%
X<µ
Buruk
17
Perilaku
X ≥ 57,5
100%
X≥µ
Baik
0
X < 57,5
0%
X<µ
Buruk
17
Berdasarkan informasi pada tabel 5.7. menyatakan bahwa secara keseluruhan
sebanyak 17 orang atau sebesar 100% guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang baik
terhadap anak berkebutuhan khusus ditinjau dari aspek kognitifnya, sebanyak 17 orang atau
sebesar 100% guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang buruk terhadap anak
berkebutuhan khusus ditinjau dari aspek afektifnya, dan sebanyak 17 orang atau sebesar 100%
guru dan tenaga pendidik memiliki sikap yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus
ditinjau dari aspek perilakunya.
Sikap guru dan tenaga pendidik di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara terhadap anak
berkebutuhan khusus memiliki sikap kategori yang baik. Dengan demikian dapat dijelaskan
bahwa prosentase guru dan tenaga pendidik yang memiliki pemahaman, emosi, serta perilaku
terkait anak berkebutuhan khusus lebih banyak yang berada dalam kategori baik. Jika ditinjau
berdasarkan aspek-aspeknya hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kognitif yang
dimiliki oleh subjek menunjukkan sikap yang baik. Hal ini berarti bahwa pemahaman dan
pengetahuan yang dimiliki oleh subjek penelitian mengenai anak berkebutuhan khusus sudah
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baik. Subjek memiliki pengetahuan mengenai apa itu anak berkebutuhan khusus, bagaimana
ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, serta pengetahuan bagaimana seharusnya menghadapi
anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, jika dilihat dari aspek afektif atau emosinya
menunjukkan hasil bahwa sebanyak 17 orang (100%) subjek penelitian memiliki sikap yang
buruk. Hal ini berarti bahwa subjek penelitian belum mampu menunjukkan emosi yang tepat
ketika mereka berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus. Sedangkan berdasarkan aspek
perilaku, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebanyak 17 orang (100%) subjek
memiliki sikap yang buruk. Hal ini juga menunjukkan bahwa perilaku subjek penelitian
dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus belum sesuai dengan perilaku yang seharusnya.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa sebanyak 17 orang subjek
(100%) memiliki sikap yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK). Jika ditinjau
berdasarkan aspek-aspeknya, diketahui bahwa 17 orang subjek memiliki pengetahuan yang
baik mengenai anak berkebutuhan khusus, 17 orang subjek (100%) memiliki emosi yang
buruk terhadap anak berkebutuhan khusus, dan 17 orang subjek (100%) memiliki perilaku
yang buruk terhadap anak berkebutuhan khusus.
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ABSTRAK
Guru harus memiliki sikap disiplin sebagai suri teladan bagi siswanya. Namun, di TK
Al Wahyu Surabaya, dari 18 orang guru beberapa guru kurang disiplin terutama dalam hal
kehadiran ke sekolah. Penulis mencoba memberikan solusi atas permasalahan diatas berupa
penerapan reward dan punishment dengan harapan mampu meningkatkan kedisiplinan guru.
Penelitian dilakukan selama 2 bulan sebanyak 2 siklus dengan jenis penelitian tindakan sekolah.
Dari hasil siklus I terdapat Pada siklus 1, guru yang ijin 1 kali tidak masuk sekolah dalam siklus
I, adalah sebanyak 3 orang (16,7%), 2 kali ijin tidak masuk sekolah sebanyak 4 orang (22,2%)
dan yang ijin lebih dari 3 kali sebanyak 5 orang (27,8%). Lalu pada siklus II diperoleh guru
yang ijin tidak masuk sekolah 1 kali hanya 2 orang (11,1%), ijin 2 kali hanya 1 orang (5,6%)
dan ijin lebih dari 3 kali sebanyak 0 orang. Terbukti bahwa penerapan reward dan punishment
efektif dalam meningkatkan kedisiplinan guru di TK Al Wahyu.
Kunci: reward, punishment, kedisiplinan, guru

ABSTRACT
The teacher must have a disciplined attitute, as a role model for his students. However,
in TK Al Wahyu. From 18 teachers, some of them are undisciplined, especially in terms of
attendance to school. The writer tries to provide a solution to the above problems in the form of
the application of reward and punishment in the hope of being able to improve teacher
discipline. The writer conduct the study for 2 months as much as 2 cycles of the type of school
action research. From the results of the first cycle, there were 3 people (16,7%) who were absen
once, 4 people (22,2%)who were absen twice and 5 people (27,8%) who were absen more than
3 times. Then in the second cycle, the result shown improvement. There were 2 people (11,1%)
who were absen once, 1 people (5,6%) who were absen twice and 0 people who were absen
exceed 3 times. Therefore, it concludes that reward and punishment is effective to increase
teacher discipline in TK Al Wahyu.
Keywords: reward, punishment, discipline, tea
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PENDAHULUAN
Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan sangat bergantung pada kualitas
Sumber Daya Manusia yang bekerja didalamnya. Baik tenaga pendidik maupun
tenaga kependidikan harus mampu berpikir kreatif, inovatif dan mampu bersaing
dalam memberikan jasa terbaiknya untuk anak didik yaitu mendidik dan
mengajar.
Jumlah penyedia jasa pendidikan anak usia dini semakin tahun semakin
bertambah dan itu tidak sebanding dengan angka kelahiran yang terjadi. Hal ini
membuat para pengelola pendidikan anak usia dini bersaing ketat dalam
meningkatkan kualitas sekolahnya masing-masing. Mulai dari pengadaan sarana
prasarana yang baik, kelayakan bangunan kelas, dan kualitas gurunya.
Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah sekolah. Tidak
hanya demi kelancaran proses pengajaran saja namun meningkatkan kualitas
sekolah dengan mencetak lulusan-lulusan terbaik. Bukan hanya dari segi
intelektualnya namun juga karakter dan akhlaknya. Adapun pengertian guru
menurut Suparlan (2008:146) adalah salah satu unsur masukan instrumental yang
menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, guru harus
memiliki standar kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan yang memadai.
Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:377), adalah orang
yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Dalam
pengertian yang sederhana guru adalah orang yang memberikan ilmu
pengetahuan untuk peserta didiknya.
Singgih D. Gunarsa (2007:136) juga menyatakan bahwa disiplin sangat
dibutuhkan karena dapat membentuk sifat-sifat kepribadian tertentu, antara lain:
kejujuran dan ketepatan waktu. Dan untuk menjadi displin harus dipupuk dulu,
karena itu diperlukan aturan dan ketegasan. Sehingga yang awalnya dari paksaan
untuk menaati aturan lambat laun akan terbiasa dan menjadi lebih ikhlas dan
penuh rasa tanggung jawab.
Namun, kondisi ideal guru yang harusnya mampu menjadi panutan bagi
siswa tidak terjadi di sekolah TK Al Wahyu Surabaya. Berdasarkan hasil
pengamatan peneliti menemukan masih banyak guru yang tidak mencerminkan
sikap disiplin saat bekerja mulai dari keterlambatan waktu datang kesekolah,
tidak membuat perencanaan pembelajaran tepat waktu bahkan tidak sama sekali,
sering ijin tidak masuk, bermain hp didalam kelas dan tidak memakai seragam
sesuai jadwal.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas penulis ingin memberikan
solusi dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh reward dan
punishment terhadap kedisiplinan guru di TK Al Wahyu Surabaya”. Dengan
harapan mampu meningkatkan kesdisplinan guru di TK Al Wahyu Surabaya.
Reward atau penghargaan meliputi banyak dari perangsang yang
disediakan oleh organisasi untuk karyawan sebagai bagian dari kontrak
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psikologis. Penghargaan juga memuaskan sejumlah kebutuhan yang berusaha
untuk dipenuhi oleh karyawan melalui pilihan mereka atas perilaku terkait
pekerjaan (Moorhead & Griffin, 2013).
Reward adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat
meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang
kompetitif (Simamora, 2004).
Ivancevich (2000) terdapat beberapa pertimbangan penting yang dapat
digunakan manajer untuk mengembangkan dan mendistribusikan reward, yaitu:
a) Penghargaan yang tersedia harus cukup untuk memuaskan kebutuhan
dasar manusia.
b) Individu akan cenderung membandingkan penghargan yang diterimanya
dengan penghargaan yang diterima oleh orang lain.
c) Proses dimana penghargaan didistribusikan seharusnya dipersepsikan
sebagai proses yang adil.
d) Manajer yang mendistribusikan penghargaan harus memahami perbedaan
setiap individu yang dibawahinya.
Tujuan dari sistem penghargaan adalah untuk menarik, mempertahankan
dan memotivasi karyawan berkualitas dan untuk memelihara struktur bayaran
yang adil secara internal dan kompetitif secara eksternal (Moorhead & Griffin,
2013).
Sedangkan Ivancevich (2000) membagi tujuan dari program reward
menjadi 3 tujuan utama, antara lain
a) Menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi
b) Mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja
c) Memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi
Menurut Ivancevich (2000) reward dapat diklarifikasikan kedalam ke
dalam dua kategori luas, yaitu: reward intrinsik dan reward ekstrinsik. Baik
reward intrinsik maupun ekstinsik, keduanya memiliki tujuan yang sama bagi
perusahaan.
a) Reward Intrinsik
Reward intrinsik didefinisikan sebagai penghargaan yang diatur sendiri
atau penghargaan yang berasal dari dalam diri sendiri. Penghargaan ini biasanya
berupa rasa puas atau terima kasih, dan terkadang juga berupa perasaan bangga
terhadap sebuah pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik.
b) Reward Ekstrinsik
Reward ekstrinsik merupakan penghargaan yang datang dari luar
seseorang atau penghargaan yang diberikan oleh orang lain terhadap seseorang.
Bentuk penghargaan ekstrinsik dapat berupa:
a. Gaji dan Upah
b. Tunjangan Karyawan
c. Penghargaan Intrapersonal
d. Promosi
Punishment atau hukuman merupakan konsekuensi yang tidak
menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukannya perilaku
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tertentu (Ivancevich, 2000). Punishment merupakan ancaman hukuman yang
bertujuan untuk memperbaiki karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang
berlaku dan memberikan pelajaran pada pelanggar (Mangkunegara, 2013).
Salah satu peran penting dari punishment adalah untuk memelihara
kedisiplinan karyawan (Hasibuan, 2014). Punishment diperlukan dalam
meningkatkan kedisiplinan dan mendidik karyawan supaya menaati semua
peraturan perusahaan. Dengan keadilan dan ketegasan, sasaran pemberian
punishment akan tercapai. Peraturan tanpa dibarengi pemberian punishment yang
tegas bagi pelanggarnya bukan menjadi alat pendidik bagi karyawan.
Dalam Anwar & Dunija (2016) dikatakan jika reward adalah suatu bentuk
yang positif, maka punishment adalah suatu bentuk yang negatif. Namun, apabila
punishment diberikan secara tepat dan bijak dapat menjadi alat perangsang
pegawai untuk meningkatkan produktivitas atau disiplin kerjanya.
Menurut Mangkunegara (2013) pelaksanaan sanksi atau hukuman
(punishment) terhadap seorang pegawai yang melakukan pelanggaran bisa
dilakukan dengan cara:
a) Pemberian Peringatan
Pegawai yang telah melakukan pelanggaran harus diberikan surat
peringatan. Pemberian surat peringatan ini bertujuan agar pegawai tersebut
menyadari perbuatannya dan dapat pula sebagai bahan pertimbangan dalam
penilaian pegawai.
b) Pemberian Sanksi Harus Segera
Pegawai yang melakukan pelanggaran harus segera diberikan sangsi oleh
organisasi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Tujuannya adalah agar
pelanggar mengetahui sanksi pelanggaran yang berlaku. Apabila organisasi lalai
dalam memberikan sanksi ini maka akan memperlemah disiplin yang ada dan
dapat memberikan peluang bagi pelanggar untuk mengabaikan peraturan yang
ada.
c) Pemberian Sanksi Harus Konsisten
Tujuan dari kekonsistenan pemberian sanksi ini adalah agar pegawai
menyadari dan menghargai peraturan-peraturan yang ada di organisasi.
Inkonsistensi pemberian sanksi dapat mengakibatkan adanya perasaan
diskriminasi, ringannya sanksi dan pengabaian disiplin.
d) Pemberian Sanksi Harus Impersonal
Setiap pelanggaran harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan
perusahaan dengan tidak membeda-bedakan setiap pegawai. Tujuannya agar
pegawai menyadari bahwa peraturan dalam organisasi berlaku untuk semua
pegawai.
Agar berbagai tujuan pendisiplinan dapat tercapai, pendisiplinan harus
diterapkan secara bertahap. Yang dimaksud secara bertahap adalah dengan
mengambil berbagai langkah yang bersifat pendisiplinan, mulai dari jenis sanksi
atau hukuman (punishment) yang paling ringan sampai dengan jenis sanksi atau
hukuman (punishment) yang terberat (Hasibuan, 2006) misalnya:
a) Peringatan lisan oleh pengawas
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Pernyataan tertulis ketidakpuasan oleh atasan langsung
Penundaan kenaikan gaji berkala
Penundaan kenaikan pangkat
Pembebasan dari jabatan
Pemberhentian sementara
Pemberhentian atas permintaan sendiri
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aktifitas atau kegiatan.
Kadang kegiatan itu kita lakukan dengan tepat waktu tapi kadang juga tidak.
Kegiatan yang kita laksanakan secara tepat waktu dan dilaksanakan secara
kontinyu, maka akan menimbulkan suatu kebiasaan. Kebiasaan dalam
melaksanakan kegiatan secara teratur dan tepat waktulah yang biasanya disebut
disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin diperlukan dimanapun, karena
dengan disiplin akan tercipta kehidupan yang teratur dan tertata. Banyak para
ahli yang memberikan batasan tentang pengertian kedisiplinan guru antara lain
sebagai berikut:
a) Oteng Sutrisno (1985: 97) berpendapat, bahwa kedisiplinan guru adalah suatu
keadaan tertib dan teratur yang dimiliki guru dalam sekolah tanpa ada
pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan baik secara langsung maupun
tidak langsung terhadap dirinya, teman sejawatnya dan terhadap sekolah secara
keseluruhan. Sehingga dapat membimbing kearah pertumbuhan kepribadian
peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan
ajaran Islam sehingga terjalin kebahagiaan di dunia dan akhirat.
b) Elizabeth. B. Hurlock (1996:82) memberikan pengertian, kedisiplinan adalah
merupakan sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat
yang tepat dan benar-benar menghargai waktu.
Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik dan
mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam informasi tentang
wawsan wiyata mandala, kedisiplinan guru diartikan sebagai sikap mental yang
mengandung kerelaan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan
tugas dan tanggung jawab.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan kedisiplinan guru adalah
sikap penuh kerelaan dalam mematuhi semua aturan dan norma yang ada dalam
menjalankan tugasnya sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pendidikan
anak didiknya. Karena bagaimanapun seorang guru atau tenaga kependidikan
(pegawai, merupakan cermin bagi anak didiknya dalam sikap atau teladan. Sikap
disiplin dan tenaga kependidikan (pegawai) akan memberikan warna terhadap
hasil pendidikan yang jauh lebih baik.
Guru dan kedisiplinan menjadi dua sisi mata koin yang tidak dapat
dipisahkan. Tanpa kedisiplinan dalam melaksanakan tugas profesinya, maka
tujuan mulia dari proses pembelajaran tidak akan pernah tercapai. Disiplin sangat
penting bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas profesinya, karena itu sikap
disiplin harus ditanamkan secara terus menerus agar menjadi pembiasaan.
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Macam disiplin juga disampaikan oleh Anwar Prabu Mangkunegara, ia
membagi disiplin dalam dua macam disiplin:
a) Disiplin Preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti
dan memenuhi pedoman kerja, aturan – aturan yang telah digariskan oleh
perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakkan pegawai berdisiplin
diri. Dengan cara preventif, pegawai dapat memelihara dirinya terhadap
peraturan peraturan perusahaan.
b) Disiplin Korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam
menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap memenuhi peraturan
sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan.
Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan
sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk
memperbaiki pegawai, pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan
memberikan pelajaran bagi pelanggar
Kedua macam disiplin baik preventif dan korektif adalah disiplin diri guna
melatih dan membentuk pribadi guru, murid dan staf agar bertanggung jawab
terhadap kerja dan patuh kepada aturan (kebijakan) sekolah. Preventif ditujukan
untuk mendorong para guru, murid dan staf mengikuti atau mematuhi normanorma dan aturan-aturan sekolah sehingga pelanggaran tidak terjadi. Disiplin
korektif ditujukan untuk memperkecil kemungkinan pelanggaran pelanggaran
lebih lanjut dengan diberikan sanksi yang tepat pada setiap pelanggaran yang
terjadi.
Keith Devis dalam Mangkunegara (2013:130) menambahkan pendapatnya
bahwa untuk melaksanakan disiplin ini perlu langkah dan proses yang benar,
sehingga pada tahap selanjutnya benar-benar membuktikan keterlibatan yang
bersangkutan (yang melanggar). Proses tersebut meliputi pertama suatu
prasangka yang takbersalah sampai pembuktian pegawai berperan dalam
pelanggaran. kedua hak untuk di dengar dari beberapa kasus terwakilkan oleh
pegawai lain. Ketiga disiplin itu dipertimbangkan dalam hubungannya dengan
keterlibatan pelanggaran. Jika ketiga proses itu dilakukan dengan baik, maka
kemungkinan salah hukuman terhadap pelanggaran akan terhindarkan dan
manfa’at dari sebuah sanksi untuk menimbulkan efek jera dan menumbuhkan
kesadaran kepada guru lain tercapai.
Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sebuah instansi pendidikan harus
mampu mengkombinasikan semua potensi yang dimiliki untuk menerapkan
disiplin kerja guru di sekolah. dengan kompetensi yang dimiliki, kepala sekolah
dapat memberikan kenyamanan bagi guru untuk menerapkan disiplin kerja yang
telah ditetapkan, sehingga disiplin kerja dapat dilaksanakan dengan baik tanpa
adanya perasaan dipaksa atau takut karena dihukum.
Dengan banyaknya peran guru dalam mengupayakan pendidikan yang
bermutu di setiap institusi pendidikan, maka optimalisasi peran dan potensi guru
harus terus dikembangkan dan disiplin kerja guru merupakan upaya optimalisasi
potensi tersebut.
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Menurut Suwandi dan Sanjari (2009:34) guru dikatakan mengajar dengan
disiplin apabila telah mentaati semua peraturan atau tata tertib di sekolah, suatu
sikap yang meliputi:
a) Keaktifan masuk sekolah.
Aktif masuk sekolah berarti aktif atau rajin masuk sekolah, sepanjang,
dalam keadaan sehat atau tidak sakit. Guru yang aktif akan mementingkan
sekolahnya walaupun ada kepentingan keluarga sekalipun, sikap ini didasari oleh
disiplin diri dan tidak menyiakan waktu sehingga tidak merugi.
b) Ketertiban di dalam kelas
Di dalam tata tertib sekolah telah disebutkan bahwa kewajiban guru
adalah “ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dari ditaati” juga
disebutkan dalam larangan guru yaitu “mengganggu jalannya kegiatan belajar
mengajar dalam kelasnya maupun terhadap kelas lain”. Dengan sikap ini maka
pengajaran tidak akan terhambat, karena guru tidak mengganggu jalannya proses
kegiatan belajar mengajar dan dengan kesadaran akan selalu menciptakan
ketertiban di dalam kelas maupun sekolahnya. Hal ini berpengaruh terhadap
kelancaran proses belajar mengajar.
c) Keaktifan memberikan materi ajar sesuai dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran di Kelas yang ditentukan dalam juknis yang bernama RPP.
Guru akan selalu memberikan materi ajar sesuai dengan jam dan jadwal pelajaran
di kelas sejak awal sampai berakhir jam pelajaran. Dengan demikian tidak
satupun materi ajar yang diabaikan, sehingga prestasi mengajar juga akan dapat
dicapai secara menyeluruh dengan mutu yang baik.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di TK Al Wahyu dengan jumlah 18 orang
guru. Penelitian ini menggunakan model Penelitian Tindakan Sekolah (PTS)
yang dilaksanakan dalam dua siklus. Penelitian dilakukan untuk memperbaiki
disiplin guru dalam kehadiran mengajar di sekolah. Teknik pengumpulan data
dari penelitian tindakan sekolah ini adalah melalui data Kuantitatif yang
diperoleh dari observasi (pengamatan) maupun wawancara.
a. Observasi
Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk
memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah 2011: 131). Teknik
pengambilan data dengan metode observasi lebih efektif dengan menggunakan
daftar pengamatan. Observasi digunakan untuk melengkapi data dari wawancara
dan pengumpulan dokumentasi, terutama dalam lingkup masalah penelitian,
antara lain mengamati impelementasi kebijakan yang berkaitan dengan
kedisiplinan guru dalam kehadiran kesekolah pada kegiatan belajar mengajar.
b. Wawancara
Dalam metode penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode
pengumpulan data yang utama. Esteberg dalam (Sugiyono, 2015: 317)
wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
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melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dari informan secara
langsung. Dalam melakukan wawancara dipergunakan pedoman wawancara
yang terbuka.
c. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode
dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi 2013: 274). Studi dokumen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam
penelitian kualitatif.
Diantaranya di mana kegiatan mengajar dilaksanakan, dokumen tertulis
yang ada dan berbagai macam hal yang bersangkutan dengan pembelajaran.
Seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), media pembelajaran, sumber
belajar, perangkat penilaian dan foto kegiatan pembelajaran.
Teknik ini digunakan untuk mengumpul data sekunder melalui dokumendokumen tertulis yang diyakini integritasnya karena mengambil dari berbagai
sumber yang relevan dengan penelitian. Pengambilan sumber yang bersifat
sekunder ini dapat diperoleh dari hasil dialog bersama kolaborator, data base
sekolah, dan lain-lain.
Instrumen penelitian yang digunakan instrumen observasi menggunakan
lembar observasi perilaku guru, instrumen wawancara berupa lembar wawancara
yang telah disusun berupa daftar pertanyaan dalam penelitian tindakan sekolah
ini (Arikunto, 2002) antara lain adalah (1) data absensi guru, (2) pedoman
wawancara dan (3) lembar pengamatan.
HASIL DAN DISKUSI

Siklus I
Siklus I terdiri atas beberapa tahap yaitu: a) perencanaan, b) pelaksanaan,
c) pengamatan dan evaluasi, dan d) refleksi.
Perencanaan
Perencaan adalah langkah awal yang dilakukan oleh penulis ketika akan
memulai tindakan. Agar perencanaan mudah untuk dipahami dan dilaksanakan,
maka penulis membuat rencana tindakan sebagai berikut:
(a) Merumuskan masalah yang akan dicari solusinya. Di dalam penelitian ini
masalah yang timbul adalah masih banyaknya guru di TK Al Wahyu yang
kurang disiplin dalam keaktifan datang ke sekolah untuk mengajar.
(b) Merumuskan tujuan penyelesaian masalah atau tujuan menghadapi tantangan
atau tujuan dalam melakukan sebuah inovasi atau tindakan. Pada penelitian
ini rencana yang diambil oleh penulis untuk melakukan tindakan adalah
memberikan reward dan punishment kepada guru – guru untuk
meningkatkan kedisiplinan guru dalam keaktifan datang kesekolah.
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(c) Merumuskan langkah-langkah kegiatan penyelesaian masalah untuk
menghadapi tantangan atau kegiatan melakukan tindakan. Langkah yang
diambil oleh penulis dalam melakukan tindakan antara lain adalah meminta
kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada guru mengenai penelitian
yang akan dilaksanakan, serta menyampaikan tujuan dari penerapan tindakan
yang dilakukan oleh penulis.
Kepala sekolah menyampaikan adanya penerapan reward dan punishment
kepada para guru. Pada siklus pertama ini akan ditempel dan dipampang
diruang guru dan kantor TU, peringkat dan nama-nama guru dari yang paling
rendah sampai yang paling tinggi tingkat ketidakaktifan datang mengajarnya.
(d) Mengidentifikasi warga sekolah dan pihak terkait dalam penyelesaian
masalah dalam pelaksanaan tindakan. Penulis melakukan identifikasi
terhadap siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini seperti kepala sekolah,
guru, dan TU.
(e) Mengidentifikasi metode pengumpulan data yang akan digunakan. Metode
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah data kualitatif melalui
observasi dan wawancara perihal keaktifan datang kesekolah untuk
mengajar.
(f) Penyusunan instrument observasi dan evaluasi. Dalam pengambilan data,
penulis menggunakan instrument berupa lembar observasi yang akan
dilaksanakan oleh penulis, pedoman wawancara yang akan ditanyakan
kepada guru yang bersangkutan dan data absensi yang diperoleh dari staf TU.
(g) Mengidentifikasi fasilitas yang diperlukan seperti kertas (lembar observasi),
alat tulis berupa balpoin, lembar data absensi guru.
Pelaksanaan
Pelaksanaan pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa kegiatan antara
lain:
a) Peneliti menyiapkan lembar observasi yang berkenaan dengan kedisiplinan
guru kelas dan bekerja sama dengan petugas TU untuk mencatat ketidakhadiran
guru dan indikator kedisiplinan lainnya yang tercantum pada lembar observasi.
b. Setelah selesai jam pelajaran, dilakukan rekapitulasi dari hasil pengamatan
yang dilakukan oleh penulis dan petugas TU.
c. Kegiatan tersebut dilakukan terus menerus setiap hari kepada guru kelas
selama 1 bulan (1 siklus)
Observasi
Observasi dilakukan oleh penulis dengan menggunakan lembar observasi
selama 1 bulan (1 siklus), untuk semua guru yang berjumlah 18 orang. Selama
pengamatan penulis dibantu oleh petugas TU. Pengamatan meliputi: a. jumlah
guru yang masuk, b. jumlah guru yang tidak masuk. Tabel observasi data absensi
guru bulan mei 2019 TK Al Wahyu dapat dilihat di lampiran.
Dari hasil pengamatan serta rekap dari tingkat kehadiran guru di sekolah
pada dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 1. rekapitulasi tingkat kehadiran guru siklus I
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Ijin 1 kali
3 orang
16,7%

Frekuensi / Jumlah / Prosentase
Ijin 2 kali
Ijin ≥ 3 kali
4 orang
5 orang
22,2%
27,8%

Berdasarkan hasil diatas, guru yang ijin 1 kali tidak masuk sekolah dalam
siklus I, adalah sebanyak 3 orang (16,7%), guru yang 2 kali ijin tidak masuk
sekolah sebanyak 4 orang (22,2%) dan dan yang ijin lebih dari 3 kali sebanyak 5
orang (27,8%) . Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak guru yang ijin tidak
masuk sekolah atau tidak disiplin dalam 1 bulan.
Refleksi
Setelah selesai satu siklus maka diadakan refleksi mengenai kelemahan
atau kekurangan dari pelaksanaan tindakan pada siklus pertama. Refleksi
dilaksanakan bersam-sama kolaborator untuk menentukan tindakan perbaikan
pada siklus berikutnya. Dari hasil refleksi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
perlu penerapan reward dan punishment yang lebih tegas lagi daripada siklus
pertama.
Siklus II
Siklus II terdiri atas beberapa tahap yang sama seperti siklus I yaitu: a)
perencanaan, b) pelaksanaan, c) pengamatan dan evaluasi, dan d) refleksi.
Perencanaan
Dari hasil refleksi pada siklus I, penulis merencanakan untuk lebih tegas
terhadap tindakan reward dan punishment dibandingkan pada siklus I. penulis
berencana untuk mengumumkan hasil observasi mengenai tingkat ketidakhadiran
guru pada saat briefing hari jumat pada akhir bulan mei atas persetujuan kepala
sekolah.
Pelaksanaan
Pelaksanaan pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa kegiatan
antara lain:
(a) Peneliti menyiapkan lembar observasi yang berkenaan dengan kedisiplinan
guru kelas dan bekerja sama dengan petugas TU untuk mencatat
ketidakhadiran guru dan indikator kedisiplinan lainnya yang tercantum pada
lembar observasi.
(b) Setelah selesai jam pelajaran, dilakukan rekapitulasi dari hasil pengamatan
yang dilakukan oleh penulis dan petugas TU.
Kegiatan tersebut dilakukan terus menerus setiap hari kepada guru kelas
selama 1 bulan (1 siklus)
Observasi
Observasi dilakukan oleh penulis dengan menggunakan lembar observasi
selama 1 bulan (1 siklus), untuk semua guru yang berjumlah 18 orang. Selama
pengamatan penulis dibantu oleh petugas TU. Pengamatan meliputi: a. jumlah
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guru yang masuk, b. jumlah guru yang tidak masuk. Tabel observasi data absensi
guru bulan Juni 2019 TK Al Wahyu dapat dilihat di lampiran
Dari hasil pengamatan serta rekap dari tingkat kehadiran guru di sekolah
pada dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 2. rekapitulasi tingkat kehadiran guru siklus II

Ijin 1 kali
2 orang
11.1%

Frekuensi / jumlah / prosentase
Ijin 2 kali
Ijin ≥ 3 kali
1 orang
5.6%
-

Berdasarkan hasil diatas, guru yang ijin tidak masuk sekolah dalam
siklus II, adalah ijin 1 kali sebanyak 2 orang (11,1%), guru yang ijin 2 kali
sebanyak 1 orang dan yang ijin lebih 3 kali 0 orang. Hal ini menunjukkan bahwa
pada siklus II kedisiplinan guru mengalami peningkatan karena semakin sedikit
jumlah guru yang ijin tidak masuk.
Refleksi
Setelah selesai siklus II maka diadakan refleksi mengenai kelemahan atau
kekurangan dari pelaksanaan tindakan pada siklus kedua tersebut. Berdasarkan
hasil siklus II diperoleh guru yang ijin tidak masuk sekolah 1 kali hanya 2 orang
(11,1%), ijin 2 kali hanya 1 orang (5,6%) dan guru yang ijin melebihi 3 kali
adalah 0 orang selama 1 bulan. Maka dari hasil tersebut dapat dilihat adanya
peningkatan kedisiplinan dari guru-guru TK Al Wahyu
Bentuk Reward Dan Punishment Pada TK Al Wahyu
Setiap lembaga pasti mempunyai peraturan dan kebijakan masing-masing
tak terkecuali dengan TK Al Wahyu. TK Al Wahyu sudah menerapkan aturan
sendiri selama beberapa tahun terkahir yaitu terkait dengan kedisiplinan guru di
sekolah. Setiap hari jumat selalu di adakan briefing terakit pembelajaran dan
rencana kegiatan seminggu kedepan dan evaluasi kinerja selama satu minggu.
Adapun peraturan yang sudah dibuat dan diberlakukan adalah denda
keterlambatan kedatangan guru ke sekolah dan ketepatan pemakaian seragam
sekolah sesuai jadwal. Setiap guru yang datang kesekolah lebih dari jam 07.00
pagi harus membayar denda sebesar Rp. 2.000. Bagi guru yang salah memakai
seragam atau kerudung tidak sesuai jadwal harus membayar denda sebesar Rp.
5.000.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah TK Al wahyu
mengenai denda tersebut baru diberlakukan sekitar tahun 2013/2014 sejak beliau
menjabat menjadi kepala sekolah di TK Al Wahyu. “Sebelumnya guru-guru
sering datang terlambat dan tidak pakai seragam sesuai jadwal. Kadang ada
pakaiannya yang tidak sopan. Terlalu pendek atau ketat lalu kerudungan tidak
formal, jadi saya berikan aturan baru agar guru-guru lebih disiplin dan rapi lagi.
Karena penampilan guru termasuk wajah lembaga yang diperhatikan masyarakat,
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wali murid dan muridnya. Jadi harus memberi contoh yang baik” tutur bunda
Hartik kepala sekolah TK Al Wahyu.
Ketika ditanya apakah peraturan itu memberi dampak yang signifikan
terhadap kedisiplinan guru beliau menjawab “ya”, meski masih ada beberapa
yang kurang taat aturan. Beliau menambahkan bahwa guru-guru menjadi disiplin
setiap diingatkan saat briefing namun setelah satu minggu kembali lagi tidak
disiplin. Namun karena ketegasan dan ketelatenan beliau guru – guru al wahyu
berangsur membaik sampai saat ini lebih banyak yang disiplin dari pada yang
tidak. Namun sekarang ini masalah yang dihadapi adalah guru – guru mudah
sekali untuk ijin tidak masuk. Ada yang satu bulan tidak masuk 3 – 8 kali, ada
yang alasan anak sakit, ibuknya sakit, ayahnya sakit, suami sakit dan sebagainya.
“Saya tidak melarang tapi kok diperhatikan sering sekali ijinnya seakan-akan
lupa dengan tanggung jawabnya di sekolah” tutur bunda hartik.
Berangkat dari permasalahan tersebut penulis mengajukan metode reward
dan punishment untuk meningkatkan kedisiplinan guru-guru TK Al Wahyu.
Tujuannya agar guru-guru tidak sering minta ijin tidak masuk sekolah dengan
memberi denda berupa pemotongan gaji sebesar Rp. 15.000/hari. Denda yang
tidak terlalu banyak namun bila diakumulasi akan terasa dampaknya karena gaji
rata-rata guru Al Wahyu juga tidak begitu banyak.
Reward saja rasanya tidak cukup untuk menjadikan guru Al wahyu lebih
disiplin karena itu agar seimbang maka diberikan reward pula bagi guru-guru
yang disiplin yaitu pemberian tambahan bonus akhir tahun berupa uang tunai
sebesar Rp.200.000. Seperti yang telah Anwar & Dunija (2016) katakan jika
reward adalah suatu bentuk yang positif, maka punishment adalah suatu bentuk
yang negatif. Namun, apabila punishment diberikan secara tepat dan bijak dapat
menjadi alat perangsang pegawai untuk meningkatkan produktivitas atau disiplin
kerjanya. Harapannya dengan reward dan punishment yang diberlakukan ini
akan memacu semangat kerja dan disiplin guru dan bisa konsisten.
Reward dan punishment adalah dua bentuk metode yang dapat digunakan
untuk memotivasi seseorang dalam melakukan kebaikan dan meningkatkan
prestasinya menurut Nugroho (dalam johanes, 2017). Berat memang aturannya
namun demi terbentuknya karakter disiplin butuh sedikit paksaan dan bila
dijalani dengan baik dan ikhlas maka lama-lama akan terbiasa.
Data absen dan prestasi kedisiplinan akan diakumulasi selama setahun.
Kebetulan penulis melakukan penelitian ini pada 2 bulan menuju akhir tahun
ajaran. Maka dilakukanlah penelitian selama 2 bulan terakhir.
Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Kedisiplinan Guru Di TK Al
Wahyu
Pada observasi siklus 1 yang dilakukan oleh penulis di bulan Mei 2019,
guru – guru Al Wahyu seperti biasa datang ke sekolah sebelum pukul 07.00 pagi
namun beberapa masih ada yang terlambat. Beberapa beralasan jalanan macet,
bangun kesiangan dan masih sarapan dirumah. Penulis memberikan lembar
observasi kepada pegawai TU untuk membantu mendata guru siapa saja yang
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tidak masuk sekolah dan proses ini berlaku hingga 1 bulan. Penulis akan
mengambil lembar observasi tersebut pada akhir bulan kemudian melakukan
evaluasi bersama pihak terkait yaitu kepala sekolah. Setelah direkap hasil
persentase kehadiran guru ternyata masih banyak yang ijin tidak masuk sekolah.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, guru yang masuk sekolah dalam siklus I,
adalah ijin 1 kali sebanyak 3 orang (16,7%), ijin 2 kali sebanyak 4 orang (22,2%)
dan ijin lebih dari 3 kali sebanyak 5 orang (27,8%). Hal ini menunjukkan bahwa
masih banyak guru yang tidak disiplin di TK Al Wahyu. Dengan hasil yang
kurang maksimal, penulis ingin mempertegas aturan reward dan punishment
sekali lagi dengan melakukan siklus II.
Pada saat briefing kepala sekolah mempertegas kembali dan
mengumumkan tingkat ketidakhadiran guru mulai yang paling sedikit sampai
yang paling banyak. Kepala sekolah mulai memberi teguran agar guru-guru lebih
memperhatikan dan mentaati aturan yang sudah disepakati bersama tersebut.
Bulan berikutnya yaitu pada bulan Juni 2019, penelitian kembali
dilakukan sebagai siklus II. Dengan cara yang sama lembar observasi diberikan
kepada petugas TU untuk mencatat absen guru selama 1 bulan lamanya. Sekolah
terlihat lebih ramai dari biasanya setiap senam pagi di halaman terlihat guru kelas
dan guru pendamping semuanya datang pagi. Meski demikian masih ada
beberapa guru yang tidak masuk sekolah namun frekuensinya lebih sedikit dan
jumlah guru yang ijin juga tidak banyak.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, guru yang masuk sekolah dalam siklus II,
adalah guru yang ijin 1 kali sebanyak 2 orang (11,1%), ijin 2 kali sebanyak 1
orang (5,6%) dan yang ijin lebih dari 3 kali tidak ada. Hal ini menunjukkan
bahwa kedisiplinan guru meningkat dibandingkan siklus I. Dengan demikian
metode reward dan punishment terbukti efektif untuk meningkatkan kedisiplinan
guru-guru di TK Al Wahyu.
Adapun data tambahan dari hasil wawancara dari beberapa guru yang
sering terlambat dan ijin tidak masuk. Beberapa mengatakan bahwa sebenarnya
mereka tidak ingin melaggar aturan yang ada, hanya saja kadang situasi terjadi
diluar dugaan. Misal ketika berangkat sekolah tiba-tiba anak sakit, ada kabar
nenek meninggal, atau diri sendiri tiba-tiba pusing jadi terpaksa ijin.
Ketika ditanya apakah mereka setuju dengan adanya reward dan
punishment yang diberlakukan oleh sekolah, mereka menjawab “ya, sebagai
refleksi dan evaluasi diri juga motivasi agar lebih disiplin lagi” dan jumlah
potongan gaji yang dibayar juga awalnya dirasa murah namun ketika sebulan ijin
4-5 kali bisa untuk beli beras 5kg jadi sangat disayangkan. “Dan untuk reward
yang diterima bisa untuk beli baju baru atau kue lebaran” ujar bunda isti.
Berdasarkan hasil penelitian dari siklus 1 dan siklus 2 terlihat peningkatan
kedisiplinan yang cukup signifikan maka keberhasilan ini diharapkan akan tetap
konsisten diberlakukannya reward dan punishment di TK Al Wahyu oleh kepala
sekolah guna meningkatkan kedisiplinan guru.
Senada dengan Poerwadarminta (dalam Unaradjan, 2003:9) disiplin
adalah latihan watak dan batin agar segala perbuatan seseorang sesuai dengan
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peraturan yang ada. Tugas guru adalah mendidik. Mendidik bisa dengan
mengajar, membimbing, memberi dorongan, memberi contoh dan membiasakan
hal-hal lain. Disekolah guru merupakan panutan bagi murid-muridnya menurut
Ahmad (dalam siti 2016:16). Maka dari itu disiplin harus diawali dari gurunya
agar bisa memberikan contoh yang baik bagi murid-murid.

KESIMPULAN
Penelitian ini berangkat dari hasil observasi peneliti terhadap tingkat
kedisiplinan guru-guru di TK Al Wahyu. Bahwasanya masih banyak guru-guru
yang sering melanggar aturan sekolah. Adapun aturan di TK Al Wahyu sebagai
berikut: apabila datang ke sekolah melebihi pukul 07.00 pagi maka wajib
membayar denda sebesar Rp.2000, tidak memakai seragam sesuai jadwal denda
Rp.5000. Dengan aturan berupa punishment tersebut TK Al Wahyu juga
memberikan reward berupa hadiah namun sekedarnya saja.
Permasalahan yang paling krusial adalah tentang ke tidak hadiran guru
ke sekolah. Masih banyak guru yang sering ijin tidak masuk. Maka peneliti
memberikan solusi berupa reward dan punishment yang lebih berharga yaitu
denda Rp.15.000/ hari dan reward berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.
Berdasarkan perbandingan hasil siklus I dan II ditemukan peningkatan yang
cukup signifikan. Pada siklus 1, guru yang ijin 1 kali tidak masuk sekolah dalam
siklus I, adalah sebanyak 3 orang (16,7%), guru yang 2 kali ijin tidak masuk
sekolah sebanyak 4 orang (22,2%) dan dan yang ijin lebih dari 3 kali sebanyak 5
orang (27,8%). Lalu pada siklus II diperoleh guru yang ijin tidak masuk sekolah
1 kali hanya 2 orang (11,1%), ijin 2 kali hanya 1 orang (5,6%) dan guru yang ijin
melebihi 3 kali adalah 0 orang selama 1 bulan. Maka dari hasil tersebut terbukti
metode reward dan punishment dapat meningkatkan kedisiplinan guru di TK Al
Wahyu.
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