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 ABSTRACT 
 

    Dalam tugas akhir ini, saya membahas kesulitan yang saya hadapi 
ketika mengajar anak yang tidak disiplin di TK Tunas Cemara Bandung. 
Disiplin mempunyai tujuan mengarahkan anak-anak menjadi seseorang 
yang dapat hidup harmonis dengan orang lain. Pendidikan disiplin penting 
diajarkan meskipun mereka masih anak-anak karena disiplin dapat 
mempengaruhi tingkah laku mereka. 
     Berdasarkan hasil pengamatan selama saya magang, terdapat 
penyebab anak mengapa tidak disiplin. Ada tiga faktor yaitu anak tersebut 
selalu dipenuhi keinginannya, guru yang tidak tegas, dan anak-anak tidak 
sadar bahwa reaksi mereka mempunyai resiko pada orang laen. Ada tiga 
solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yaitu: 
pertama, pendidik memarahi anak yang kurang disiplin dengan cara yang 
positif. Kedua, pendidik memberi hadiah dengan tujuan anak-anak yang 
telah dapat menjadi disiplin dapat terus melakukan hal tersebut. Ketiga, 
pendidik memberi hukuman berupa time-out yang merupakan tindakan 
agar anak-anak dapat mengerti kesalahan apa yang mereka telah 
lakukan. 
     Selain itu terdapat efek yang terjadi ketika anak-anak tidak disiplin. 
Pertama, pelajaran menjadi terganggu. Kedua, anak-anak mungkin 
menjadi tidak disiplin dalam waktu yang panjang. Ketiga, waktu terbuang 
untuk mendisiplinkan anak-anak yang tidak disiplin. 
     Dari antara solusi-solusi tersebut diatas, solusi yang saya pilih adalah 
memberi hadiah dan hukuman time-out. Alasan memilih kombinasi untuk 
solusi ini adalah karena dibutuhkan keseimbangan diantara solusi ini 
untuk proses disiplin. Secara khusus memberi hadiah kepada anak adalah 
untuk menghargai mereka ketika menunjukan sikap yang baik. Memberi 
hukuman kepada anak adalah suatu cara agar anak tersebut dapat 
memperbaiki kesalahan mereka yang telah mereka lakukan. 
 

 

 

 

 

 



iv                         Maranatha Christian University 

 

TABLE OF CONTENTS 

 

 

ABSTRACT..………………………………………………................................i 

DECLARATION OF ORIGINALITY…………………….................................ii 

ACKNOWLEDGEMENTS………………………………................................iii 

TABLE OF CONTENTS………………………………………………………..iv 

CHAPTER I. INTRODUCTION………………………….............................1-5 
A. Background of the Study 
B. Identification of the Problem 
C. Objectives and Benefits of the Study 
D. Description of the Institution 
E. Method of the Study 
F. Limitation of the Study 
G. Organization of the Term Paper  

CHAPTER II. PROBLEM ANALYSIS……………………………………..6-9 

CHAPTER III. POTENTIAL SOLUTIONS……………………………….10-15 

CHAPTER IV. CONCLUSION……………………………………………16-17

BIBLIOGRAPHY 

APPENDICES: 
    A. FLOWCHART 

 


