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ABSTRAK 

Veny Aida Olivia. 2012. Penerapan Prinsip Reward Dan Punishment  

Yang Dilakukan Oleh Guru Untuk Merubah  Perilaku 

Agresi Anak (Studi Kasus  Di TK Beringin Lestari 

Ngaliyan Semarang). Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra. 

Nurussa‟adah,M.Si Pembimbing II: Yuli Kurniawati, 

S.Psi, MA. 

Kata kunci: penerapan reward dan punishment, perilaku agresi anak. 

 

Pemberian reward diartikan dengan tingkah laku guru dalam merespons 

secara positif tingkah laku anak yang memungkinkan tingkah laku tersebut 

terulang kembali. Punishment diartikan sebagai penderitaan yang diberikan 

dengan sengaja oleh guru atau orangtua karena anak melakukan suatu kesalahan.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui penerapan prinsip reward 

yang dilakukan oleh guru dalam merubah perilaku agresi anak di TK Beringin 

Lestari. (2) Mengetahui  penerapan prinsip punishment yang dilakukan oleh guru 

dalam merubah perilaku agresi anak di TK Beringin Lestari. (3) Mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus. Subjek penelitiannya adalah tiga orang siswa, tiga walimurid, 

tiga orang guru, dan satu orang kepala sekolah Tk Beringin Lestari Ngaliyan 

Semarang. Metode pengumpulan data adalah dengan cara observasi, dokumentasi, 

dan wawancara, analisis data menggunakan deskripsi kualitatif. 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan reward dan punishment dilakukan dengan cara pendekatan individual. 

Reward diberikan dengan cara memberi pujian, acungan jempol, gambar bintang 

di tangan atau bentuk bintang yang terbuat dari kertas. Sedangkan punishment 

diberikan kepada anak dengan cara memanggil anak dengan suara keras dan tegas, 

menunjukkan raut muka masam kepada anak, atau mengambil hak istimewa anak 

misalnya, anak dipulangkan paling akhir.  

Faktor yang mempengaruhi perilaku agresi dalam penelitian ini adalah 

faktor biologis atau bawaan sejak lahir, faktor lingkungan dan faktor pola asuh 

orang tua yang terlalu memanjakan anak. 

Saran (1) Bagi guru, diharapkan dalam menerapkan reward dan 

punishment dilakukan secara tepat dan memperhatikan psikolagi anak, serta 

diharapkan lebih sabar dan telaten dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi 

pada anak didiknya. (2) Bagi Kepala Sekolah, sebagai orang yang telah 

berpengalaman diharapkan memberikan masukan, arahan serta motivasi yang 

bermanfaat bagi guru. (3) Bagi orangtua, diharapkan lebih memberikan 

pengawasan dan perhatian kepada anak serta tidak terlalu memanjakannya.     

 

  



viii 
 

DAFTAR ISI                                                

                  halaman 

HALAMAN JUDUL  ..................................................................................  i 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................... ...... ... ii 

PERNYATAAN ……………………….. ............................................ ......  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ....................................................... ......  iv 

KATA PENGANTAR.......................................................................... ......  v 

ABSTRAK............................................................................................ ......  vii 

DAFTAR ISI......................................................................................... ......  viii 

DAFTAR TABEL……………………………………………… ...............  xi 

DAFTAR LAMPIRAN........................................................................ .......  xii 

 

BAB I  PENDAHULUAN  .........................................................................  1 

1.1. Latar Belakang Masalah.................................... ...........................  1 

1.2. Rumusan Masalah...... ...................................................................  6 

1.3. Tujuan Penelitian…....................... ...............................................  7 

1.4. Manfaat Penelitian  .......................................................................  7 

1.5. Penegasan Istilah ...........................................................................  7  

1.6. Pembatasan Masalah........................ ............................................ . 10 

1.7. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .................... ....................  10 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................  11 

2.1.   Reward…………………………………………………………..  11 

2.1.1 Pengertian Reward...... ................................................................   11 

2.1.2 Cara memberikan Reward .... .....................................................  13 

2.1.3 Tujuan Reward ...........................................................................  16 

2.2.     Punishment ................................................................................  18 



ix 
 

2.2.1 Pengertian punishment……………………………... ..............  18 

2.2.2 Prinsip Dasar Punishment ........................................................  20 

2.2.3 Syarat-syarat pemberian Punishment .......................................  21 

2.2.4 Bentuk-Bentuk Punishment................................ .....................  24 

2.3.     Perilaku Agresi....................................................... ..................  27 

2.3.1 Pengertian Perilaku Agresi ......................................................  27 

2.3.2 Bentuk-Bentuk Perilaku Agresi........ .......................................  30 

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresi ...............  34 

2.3.4 Dampak Perilaku Agresi…… ..................................................  36 

  

BAB III METODE PENELITIAN..............................................................  39 

3.1. Pendekatan penelitian ...................................................................  39 

3.2. Populasi dan Sampel .....................................................................  40 

3.3. Teknik pengumpulan data .............................................................  42 

3.4. Validitas Data ...............................................................................  44 

3.5. Analisis data ..................................................................................  45 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN……………………………………. 48 

4.1. Gambaran Umum lokasi penelitian ..............................................  48 

4.2. Gambaran umum tentang responden penelitian ............................  54 

4.3. Hasil penelitian……………… .....................................................  56 

4.3.1 Penerapan reward yang dilkukan oleh guru dalam mengatasi 

perilaku agresi anak di TK .......................................................  56 

4.3.2 Penerapan Punishment yang dilakukan oleh guru dalam 

mengatasi perilaku agresi anak di TK ......................................  59 

4.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi… ..............  61 

4.3.4 Faktor pendukung  dan penghambat dalam mengatasi 

perilaku agresi… ......................................................................  64 

4.3.4.1 Faktor yang mendukung dalam mengatasi perilaku agresi ......  64 

4.3.4.2 Faktor penghambat dalam mengatasi perilaku agresi ..............  68 



x 
 

4.3.4.3 Pembahasan………… ..............................................................  70 

 

BAB V PENUTUP………………… ..........................................................  75 

5.1. Simpulan……………………………………… ...........................  75 

5.2. Saran………………………………… .........................................  77 

 

DAFTAR PUSTAKA……………………………………….. ...................   78 

LAMPIRAN-LAMPIRAN……………………….………………… .........  81 

 

 

  



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                           Halaman 

4.1       Kode untuk informan……………………………………….……..……55 

4.2       Faktor pendukung dalam mengatasi perilaku agresi anak dari  

            kepala sekolah……………………………………….……..…………...67 

4.3       Faktor penghambat dalam mengatasi perilaku agresi anak dari  

            jumlah guru dan waktu yang terbatas…………..………………….........69 

  



xii 
 

DAFTAR LAMPIRAN     

 

Lampiran                                          Halaman 

Surat Ijin Penelitian………………………………………………………..      81 

Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian……………………………….       82 

Pendoman Wawancara kepada guru .............................................................      83 

Pedoman Wawancara kepada Kepala Sekolah..............................................       84 

Pedoman Wawancara kepada Orang tua.. .....................................................       85 

Pendoman Observasi Anak…………............................................................       86 

Pedoman Observasi guru…………..................................................……….       87 

Pedoman Observasi Kepala Sekolah.............................................................       88 

Hasil wawancara kepada Guru…. .....................................................………      89 

Hasil wawancara kepada Kepala Sekolah ......................................... ……….     98 

Hasil wawancara Kepada orang Tua...….. ........................................ ……….     102 

Foto- Foto Pelaksanaan Penelitian..................................................................     115 

Lembar Kerja Anak………………………………………………………….     119 

Raport Anak…………………………………………………………………     122 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia 

karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk memberikan bekal kepada anak 

agar tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan dan mempunyai tanggung jawab 

terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat. Selain itu pendidikan juga berarti sarana 

untuk mengantarkan anak pada tingkat kedewasaan fisik dan psikisnya. Pendidikan 

bagi bangsa Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 

mana yang tertuang dalam Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989 

bab II pasal 4 yaitu: Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian mantap dan mandiri, serta 

tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertugas melakukan pengajaran 

dari guru kepada murid. Dalam hal ini pendidikan dipandang perlu diberikan kepada 

setiap anak yang sudah cukup umur untuk mengikuti pendidikan tersebut. Pendidikan 

di Taman Kanak-Kanak merupakan pondasi awal dalam membentuk sifat dan 

karakter anak. Anak akan dilatih dan diberikan pendidikan sesuai dengan porsi dan 

kemampuan anak. Dari proses inilah anak mulai mengenal apa yang dilakukannya 

dan apa yang diinginkannya dengan bimbingan seorang guru. Pada masa ini anak 
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akan cepat menangkap pelajaran dengan cara memperhatikan dan mengikuti apa 

yang disampaikan oleh guru. 

Anak adalah penerus bangsa dan menjadi harapan masa depan. Melihat anak-

anak itu tumbuh dengan baik, pastilah sangat membahagiakan. Namun pada 

kenyataannya banyak ditemukan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai dengan 

harapan dan rencana apalagi dengan adanya berbagai perilaku anak yang tidak 

diharapkan. Bagi anak TK kebutuhan sosial merupakan suatu syarat untuk 

pertumbuhan jiwa, apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat perkembangan 

jiwa anak. Kebutuhan sosial ini tidak dapat terpenuhi sekedar mempersatukan anak 

yang sebaya dalam satu kelas untuk mendengarkan uraian-uraian guru. Anak 

membutuhkan  seorang guru yang dapat mengerti dan menyayangi mereka dengan 

segala kelebihan dan kekurangannya. Sebagai figur seorang guru, diharapkan dapat 

membantu permasalahan-permasalahan  anak didiknya ketika berada di lingkungan 

sekolah, baik ketika proses belajar mengajar berlangsung maupun ketika anak sedang 

bermain di luar kelas.   

Permasalahan anak yang terkait dengan perilaku atau kebiasaan anak yang 

sering dihadapi adalah adanya anak yang ketika belajar harus ditunggui oleh orang 

tuanya, anak yang suka menangis, makan ketika guru menjelaskan, tidak mau 

bergaul dengan teman, atau anak yang mempunyai perilaku agresi. Sehingga banyak 

sekali dijumpai karakteristik anak yang sangat heterogen. Maka dengan beraneka 

macam perilaku atau kebiasaan anak, maka guru diharuskan mengerti dan memahami 

karakteristik dari masing-masing anak, sehingga dalam pembelajarannya guru 

mengetahui bagaimana cara menyikapi atau mengatasi anak satu dengan anak yang 
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lainnya. Oleh karena itu peran pendidik sangat dominan dalam pembentukan perilaku 

anak. Guru dituntut menguasai beberapa teknik atau metode dalam pembelajaran, 

salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah penggunaan 

reward dan punishment.  

Istilah reward dan punishment bukanlah hal yang baru dalam dunia 

pendidikan. Reward dan punishment dipercaya sebagai cara yang efektif untuk 

mengontrol perilaku anak dan memotivasi mereka dalam belajar. Guru memberikan 

reward dan punishment agar memotivasi anak untuk menjadi lebih baik. Penerapan 

reward dan punishment sangat dibutuhkan untuk mengatasi tindakan anak yang 

memiliki perilaku agresi. Di Taman Kanak-Kanak Beringin Lestari terdapat beberapa 

anak yang memiliki perilaku agresi, seperti anak selalu menggangu teman sekelasnya 

dengan cara memukul temannya hingga menangis, membuat keramaian di dalam 

kelas, tidak mau diam, atau berlarian pada saat proses KBM berlangsung.  

Perilaku agresi pada anak yang akhir-akhir ini ditemukan pada banyak kasus 

keseharian seringkali mengkhawatirkan orangtua maupun guru. Hal ini dapat dilihat 

pada kasus anak TK yang saling menyerang secara fisik maupun secara verbal. 

Perilaku agresi pada umumnya dipahami sebagai perilaku yang dimaksudkan untuk 

merugikan atau melukai orang lain. Perilaku agresi akan berganti dari serangan fisik 

menjadi serangan verbal di usia lima tahun. Namun tidak semua perilaku kasar baik 

secara verbal maupun fisik dapat dengan mudah dikategorikan sebagai perilaku 

agresi. Karena untuk dapat dikategorikan perilaku agresi harus memenuhi unsur yang 

bertujuan menyakiti atau merusak.  Agresi memiliki dampak sosial yang luas. 

Agresifitas seorang anak bisa berpengaruh terhadap situasi sosial di lingkungannya. 
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Agresifitas juga bersifat langsung dan sangat berpengaruh terhadap diri anak. 

Apabila perilaku agresi tidak segera ditangani dan tidak mendapat perhatian dari 

orang tua maupun guru, maka akan berpeluang besar menjadi persistent atau 

menetap. Anak dengan perilaku agresi di lingkungan sekolah cenderung ditakuti dan 

dijauhi teman-temannya. Perilaku agresi yang dibiarkan begitu saja, pada saatnya 

nanti akan menjadi sifat yang melekat pada dirinya hingga dewasa. Dengan 

demikian, perilaku agresi sejak anak usia dini berpengaruh pada perkembangan-

perkembangan anak selanjutnya. 

Widodo dalam Anantasari (2006: 96) menyebutkan bahwa perilaku agresif 

pada anak cukup meresahkan apalagi bila kita melihat dari akibat yang mungkin 

ditimbulkannya. Guru harus lebih bijak untuk melihatnya dalam perspektif yang 

lebih lengkap dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian dapat dilakukan 

langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi anak dengan perilaku agresifnya. 

Perilaku agresi lebih menekan pada suatu yang bertujuan untuk menyakiti orang lain 

dan secara sosial tidak dapat diterima.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika proses 

KBM berlangsung perilaku anak agresi sangat mengganggu proses pembelajaran hal 

itu disebabkan karena ketika proses KBM berlangsung, anak yang memiliki perilaku 

agresi selalu ramai, berlarian di dalam kelas, tidak mau diam, suka mengganggu 

teman, bahkan kadang sampai menyakiti temannya sendiri misalnya dengan cara 

memukul atau menendang temannya hingga menangis. Sehingga dengan adanya 

perilaku anak agresi tersebut, maka proses KBM menjadi terganggu karena anak-

anak yang lain menjadi kurang fokus terhadap pembelajaran, karena anak-anak yang 
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lain lebih memperhatikan temannya yang berperilaku agresi dibandingkan 

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, anak-anak yang lain juga 

kadang terpengaruh untuk melakukan apa yang dilakukan oleh anak agresi, misalnya 

anak meniru perilaku anak agresi yang berlarian di dalam kelas ketika proses KBM 

berlangsung.       

Dari uraian di atas, peran guru sebagai pendidik dituntut untuk senantiasa 

menerapkan metode yang tepat untuk mengatasi perilaku agresi. Contoh penggunaan 

metode reward dan punishment yaitu ketika anak yang suka berlarian  mau duduk 

dan tidak mengganggu temannya maka guru memberikan reward dengan 

memberikan ucapan “yusub, hari ini kamu pintar… “. Atau bisa juga reward 

diberikan berupa benda seperti gambar bintang atau gambar orang tersenyum. 

Sedangkan metode punishment diberikan kepada anak yang melakukan kesalahan 

misalnya membuat keramaian, kegaduhan atau mengganggu temannya. Contoh 

penerapan punishment yaitu dengan cara guru memberikan teguran terlebih dahulu, 

tetapi apabila dengan teguran itu anak masih mengabaikan, maka guru memberikan 

punishment misalnya, guru menunjukkan raut muka yang tidak menyenangkan, hal 

itu menandakan bahwa guru tidak menyetujui dengan apa yang dilakukan oleh anak, 

memanggil  nama anak tersebut dengan suara yang tegas dan singkat, misalnya 

“Satria..!”, atau dengan cara mengambil hak istimewa anak misalnya dengan 

memberikan waktu beristirahat lebih sedikit apabila dibandingkan dengan teman-

temannya.  

Melihat kenyataan yang ada, bahwa di TK Beringin Lestari terdapat beberapa 

anak yang memiliki perilaku agresi seperti  suka membuat keramaian, memukul 
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temanya, tidak mau duduk, tidak mau diam dan suka membuat kegaduhan. Anak-

anak yang memiliki perilaku agresi tersebut berjumlah tiga anak. Hal itu 

diungkapkan juga oleh salah satu guru  TK Beringin Lestari kelompok A pada 

tanggal 25 Juli 2011 guru tersebut mengungkapkan bahwa anak-anak yang memiliki 

perilaku agresi sangat nakal dan suka memukul teman-teman sekelasnya, dan sampai 

sekarangpun anak-anak tersebut masih sering berperilaku agresi. Sehingga guru perlu 

memberikan penanganan khusus dengan diberikan reward dan punishment kepada 

anak-anak tersebut agar anak mau mengikuti perintah guru dan anak tersebut  jera 

serta diharapkan anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti 

mengambil judul “PENERAPAN PRINSIP REWARD DAN PUNISHMENT YANG 

DILAKUKAN OLEH GURU UNTUK MERUBAH PERILAKU AGRESI ANAK 

(Studi Kasus di TK Beringin Lestari Ngaliyan Semarang)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Penerapan reward yang dilakukan oleh guru dalam merubah 

perilaku Agresi anak di TK Beringin Lestari? 

2. Bagaimanakah  Penerapan  punishment yang dilakukan oleh guru dalam merubah 

perilaku agresi anak di TK Beringin Lestari? 

3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi? 
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1.3. Tujuan  

1. Mengetahui Penerapan reward yang dilakukan oleh guru dalam merubah perilaku 

Agresi anak di TK Beringin Lestari. 

2. Mengetahui  Penerapan punishment yang dilakukan oleh guru dalam merubah 

perilaku agresi anak di TK Beringin Lestari. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti: untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip reward dan 

punisment dalam pembelajaran terhadap perilaku agresi anak di Tk Beringin 

Lestari.  

2. Bagi sekolah: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi 

pihak sekolah terhadap bentuk perilaku agresi anak melalui penggunaan prinsip 

reward dan punisment dalam kegiatan belajar mengajar.  

3. Bagi pembaca: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi para 

pembaca untuk mengungkap masalah yang berkaitan dengan perilaku agresi anak. 

 

1.5. Penegasan Istilah  

Agar tidak kabur dan salah pengertian dalam penelitian ini maka perlu 

adanya pembatasan masalah yang dikaji. Untuk memudahkan pengertian judul di 

atas maka peneliti memberikan kejelasan atau batasan dari masing-masing istilah. 
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1. Penerapan 

Penerapan adalah usaha yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu 

perbuatan yang sudah dirancang secara struktural. 

2. Reward 

Reward merupakan salah satu alat pendidikan yang digunakan untuk 

mendidik anak sehingga anak merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya 

mendapat penghargaan. Pemberian reward yang dilakukan guru  bermaksud agar 

dengan ganjaran itu anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau 

mempertinggi prestasi yang telah dicapainya. Jadi yang dimaksud reward disini 

adalah pemberian ganjaran oleh guru kepada anak yang mau merubah perilaku 

agresinya menjadi perilaku yang lebih baik yang terjadi di TK Beringin Lestari. 

3. Punishment 

Punisment yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah pemberian 

hukuman yang dilakukan oleh guru TK Beringin Lestari kepada anak didiknya yang 

melakukan kesalahan baik itu ucapan maupun tindakan. 

4. Guru 

Guru adalah seorang pendidik serta pembimbing anak di lingkungan 

sekolah. Menurut pepatah jawa, Guru adalah “digugu lan ditiru”  yang berarti bahwa 

guru merupakan sosok yang menjadi panutan bagi siswanya dan masih ada banyak 

pepatah yang berhubungan dengan guru lainnya walaupun intinya sama. Saat ini 

sosok guru sudah ikut "ter-reformasi". Guru dituntut untuk memiliki ilmu 

pengetahuan yang selalu berkembang dan mengikuti kemajuan jaman. Sudah tidak 
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waktunya lagi guru yang kaku, memiliki pengetahuan terbatas, dan tidak mau 

terbuka dengan kemajuan teknologi. 

Menurut UU RI No. 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Sedangkan menurut Zakiyah Daradjat Guru adalah pendidik profesional karena 

secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung 

jawab pendidikan yang terpikul di pundak  orang tua. 

5. Perilaku agresi 

Menurut Buss dalam Morgan (1989), menyebutkan bahwa perilaku agresi 

adalah suatu perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, mengancam atau 

membahayakan individu-individu atau objek-objek yang menjadi sasaran perilaku 

tersebut baik (secara fisik atau verbal) dan langsung atau tidak langsung. Perilaku 

agresi merupakan bentuk dari perkembangan psikologi anak, perilaku agresi dapat 

diperbaiki dengan kita memahami perilaku anak, terlebih dahulu harus memahami 

bahwa setiap anak diharapkan oleh guru  untuk selalu berperilaku konformis atau 

perilaku yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilakukan oleh anak tersebut. 

Sehingga semua guru  akan selalu berupaya untuk membentuk dan mengontrol 

semua perilaku dari anak-anak didiknya yang terlibat dalam tindakan yang selalu 

menyimpang dari kepatuhan atau ketaatan  terhadap nilai dan norma yang telah 

ditetapkan. 
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1.6.  Pembatasan masalah 

Pada penelitian ini, perilaku agresi yang akan diteliti adalah perilaku agresi 

anak yang sifatnya mengganggu temanya, memukul, tidak mau diam, ramai ketika 

proses belajar berlangsung yang berada di TK Beringin Lestari kelompok A yang 

berjumlah 3 anak. 

 

1.7.  Ruang Lingkup dan Setting Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, pada penelitian ini akan 

dibahas tentang penerapan prinsip reward dan punishment yang dilakukan oleh guru 

untuk merubah perilaku agresi anak. Penelitian ini dilaksanakan di TK Beringin 

Lestari Ngaliyan Semarang. 

Di Taman Kanak-Kanak Beringin Lestari ada beberapa anak yang 

memiliki perilaku agresi hal itu dengan ditemukannya perilaku anak yang suka 

membuat gaduh dan keributan didalam kelas sehingga menganggu proses belajar 

mengajar, sehingga perlu adanya penanganan yang serius dari guru untuk mengatasi 

hal tersebut, diantaranya dengan cara melakukakan pemberian reward dan 

punishment kepada anak supaya anak yang memiliki perilaku agresi bisa menjadi 

lebih baik.    
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Reward 

2.1.1 Pengertian Reward 

Peranan reward sangatlah penting dalam dunia pendidikan terutama 

dalam proses belajar mengajar, karena reward merupakan faktor eksternal dalam 

mempengaruhi dan mengarahkan perubahan perilaku anak. Hal ini berdasarkan 

atas pertimbangan yang logis, bahwa reward memiliki pengaruh positif dalam 

merubah perilaku anak. 

Reward menurut bahasa adalah penghargaan. Sedangkan menurut istilah 

reward adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan 

penghargaan, kebahagian, sesuatu yang menyenangkan sehingga membuat orang 

yang melakukan tersebut mau melakukan lagi secara berulan-ulang. Reward dapat 

dilakukan dengan menggunakan ucapan maupun dengan pemberian menggunakan 

sesuatu. 

Reward marupakan salah satu alat pendidikan yang digunakan untuk 

mendidik anak agar anak merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya 

mendapat penghargaan. Pemberian reward yang dilakukan oleh pendidik 

bermaksud agar dengan reward itu anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk 

memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dicapainya (Purwanto, 1985: 

182). Aliran behavioristik menyebutkan bahwa aspek penting dalam belajar 

adalah hasil belajar (perubahan perilaku) tidak disebabkan oleh kemampuan 
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internal manusia, tetapi karena faktor stimulus yang menimbulkan respons. Untuk 

itu, agar aktivitas belajar anak di sekolah dapat mencapai hasil belajar yang 

optimal, maka stimulus harus dirancang sedemikian rupa (menarik dan spesifik) 

sehingga mudah direspons oleh anak.   

Reward merupakan penilaian yang bersifat positif terhadap belajar murid. 

(Indrakusuma,1973: 159) menyebutkan bahwa “pujian merupakan motivator yang 

jauh lebih berkhasiat dari pada celaan, hukuman atau ujian ulangan”. Pada 

umumya jiwa anak melihat bahwa pujian guru itu sebagai sumber mendapatkan 

kepuasan, maka tindakan guru itu akan menjadi pendorong untuk terjadinya 

tingkah laku (Soeitoe, 1982: 36). Pujian dapat dilakukan dengan memperteguh 

respon yang baru dengan mengasosiasikan pada stimulus tertentu secara berkali-

kali, Skinner menyebutkan hal ini dengan reinforcement (peneguhan), misalnya 

bila setiap anak menyebut kata yang sopan kita segera memujinya, kelak anak itu 

akan mencintai kata-kata yang sopan dalam komunikasinya, atau pada waktu anak 

membuat prestasi yang baik kita menghargainya dengan sebuah buku yang bagus, 

maka anak akan meningkatkan prestasinya (Rahmat, 1994: 24). 

Reward dalam dunia pendidikan dapat disebut sebagai alat pendidikan. 

Alat pendidikan adalah suatu tindakan, situasi  atau benda dengan sengaja 

diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan setidaknya dibagi 

menjadi 2 yaitu alat pendidikan yang sifatnya materiil dan non materiil (Suryadi, 

2007: 3). Menurut (Purwanto, 2000: 182) menyebutkan bahwa reward adalah 

imbalan atau upah yang diberikan oleh guru kepada anak untuk memberikan 

penghargaan terhadap tugas yang sudah selesai dikerjakan oleh anak. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa reward disebut 

sebagai alat pendidikan karena dalam proses belajar mengajar hal tersebut 

merupakan  faktor yang mendukung terjadinya perubahan perilaku seseorang. 

Reward dalam hal ini diberikan kepada peserta didik bertujuan untuk menciptakan 

terjadinya perubahan perilaku pada anak. Sehingga dalam penerapannya guru 

memberikan reward kepada anak dalam bentuk benda atau ucapan misalnya 

ketika anak yang memiliki perilaku agresi mau duduk dan tidak berlarian ketika 

KBM berlangsung maka guru memberikan reward kepadanya misalnya dengan 

memberi pujian kepada anak. Dari penjelasan ini, maka  reward sebagai alat 

pendidikan yang sengaja diterapkan untuk menciptakan tercapainya tujuan 

pendidikan. 

  

2.1.2 Cara Memberikan Reward 

Dalam dunia pendidikan reward sangat diperlukan oleh seorang untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan maka dari itu ada beberapa syarat dalam 

memberikan reward kepada anak didik. Ag. Soejono (1980: 163) menyebutkan 

bahwa ada beberapa petunjuk dalam memberikan reward yaitu:  

1) Reward dari pihak pendidik wajib makin berkurang dengan makin    

majunya perkembangan anak didik. Akhirnya, wajib dicapai tingkatan anak didik 

memperoleh penghargaan dari dirinya sendiri sesudah melaksanakan perbuatan 

yang luhur yaitu kepuasan hati. Perlu diketahui, bahwa tingkatan perkembangan 

setinggi itu hanya dapat dicapai oleh pendidikan diri yang terus menerus, sehingga 
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anak didik dalam masa dewasanya memandang bahwa berbuat luhur adalah tugas 

hidupnya. 

2) Reward wajib diberikan secara adil, tanpa membedakan anak didik, asal 

anak yang memiliki perilaku agresi memiliki sifat yang rajin, kesungguhan dan 

ketekunan berusaha. Ketidakadilan dalam pemberian reward dapat menimbulkan 

perpecahan dalam lingkungan pendidikan. Misalnya memberikan reward kepada 

anak yang sama-sama dapat mengerjakan tugas, guru memberikan reward kepada 

anak yang satu berupa buku sedangkan yang lainnya hanya ucapan. 

3) Reward wajib diberikan sesuai dengan sifat dan watak anak didik.  

Anak didik yang memerlukannya, diberinya lebih dari pada yang lain. Misalnya 

pada anak kecil, anak kurang pembawaan lebih banyak diberi dari pada anak yang 

lebih besar, anak normal dan sebagainya, sebab sifat anak itu lebih memerlukan 

alat pendorong dari pada anak besar dan anak normal. 

4) Reward wajib diberikan dengan bijaksana.  

Kadang-kadang ada anak yang dengan perbuatan kurang sportif sangat 

berkeinginan besar untuk mendapatkan penghargaan. Pada anak semacam itu 

sebaiknya tidak diberikan penghargaan, biarpun prestasinya baik. Apabila 

penghargaan menimbulkan sifat sombong, maka pemberian penghargaan wajib 

dihentikan. 

5) Pada anak didik dalam masa kanak-kanak tidak ada keberatan penghargaan  

diberikan berupa makanan, gula-gula dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan 

perhatiannya. 
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Purwanto (2000: 182) menyebutkan bahwa reward dapat diberikan oleh 

guru kepada anak didiknya antara lain dengan cara sebagai berikut: 

1) Guru mengangguk – anggukkan kepala tanda senang dan membenarkan suatu  

jawaban yang diberikan oleh anak didik. 

2) Guru memberikan kata – kata yang menggembirakan (pujian). 

3) Guru memberikan benda yang menyenangkan bagi anak. 

Reward diberikan kepada anak dengan cara yang baik sehingga anak akan 

termotivasi dengan baik untuk melakukan hal-hal yang positif. Adapun cara untuk 

memberikan motivasi kepada anak antara lain: 

1)  Memanggil dengan nama yang disukai. 

2)  Memberikan kalimat-kalimat yang  memberikan  dorongan   seperti    terima      

 kasih, pintar, dan   lain-lain. 

3)  Memuji dan menyanjungnya di depan orang lain. 

4)  Menciumnya. 

5) Menyayangi. 

6) Memandang dan tersenyum kepadanya. 

7) Membebaskan dari seluruh kewajibannya. 

Reward diberikan kepada anak dengan cara yang tidak baik misalnya 

dengan cara menyuap atau memberi sogokan, maka hal itu akan berpengaruh 

negatif terhadap perkembangan perilaku anak karena: 

a)  Anak akan terdorong melakukan sesuatu apabila ia dibayar atau diberi   upah. 

b) Anak tidak bertanggung jawab terhadap perilakunya. 
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c) Anak tidak akan melakukan perbuatan yang diinginkan jika dirinya 

menganggap jumlah imbalannya kurang dan anak akan selalu mencari 

keuntungan. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan reward 

kepada anak harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga anak termotivasi 

untuk melakukan hal yang lebih positif dan tidak dibenarkan memberikan reward 

dengan cara yang tidak baik misalnya dengan cara menyuap atau memberi 

sogokan kepada anak, karena  hal itu akan berpengaruh negatif terhadap perilaku 

anak. 

2.1.3 Tujuan Reward 

 Tujuan pemberian reward adalah untuk mengembangkan sesuatu yang 

bersifat instrinsik dari motivasi ekstrinsik, dalam artian anak melakukan perbuatan 

atas dasar dari kesadaran anak tersebut bukan karena paksaan, dan dengan reward 

juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang positif antara guru dengan 

anak. 

 Reward memiliki maksud penting bukan hasil yang dicapai anak, akan 

tetapi, dengan hasil tersebut guru membentuk kata hati dan kemauan yang baik 

serta memberikan dorongan atau motivasi kepada anak untuk lebh baik lagi. 

Selain hal-hal di atas reward juga dapat digunakan dalam bentuk sebagai berikut: 

1) Meningkatkan perhatian anak dan membantu anak belajar bila pemberian 

reward digunakan secara efektif. 

2) Memberi motivasi kepada anak. 
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3) Dipakai untuk mengontrol  atau mengubah tingkah laku anak yang 

menganggu dan meningkatkan cara belajar yang produktif. 

4) Mengembangkan kepercayaan diri anak  untuk mengatur diri sendiri dalam 

pengalaman belajar. 

5) Mengarahkan terhadap pengembangan berpikir yang divergen berbeda dan 

pengambilan inisiatif yang bebas. 

Reward juga dapat diaplikasi dalam proses belajar mengajar sebagai berikut:  

a) Anak  sedang belajar mengerjakan tugas dari buku membaca dan bekerja 

dipapan tulis. 

b) Menyelesaikan hasil kerja (selesai penuh atau menyelesaikan format). 

c) Bekerja dengan kualitas kerja yang baik (kerapian, ketelitian keindahan dan 

mutu materi. 

d) Perbaikan pekerjaan 

Dalam pelaksanaanya reward merupakan ketrampilan memberikan 

penghargaan. Menurut Saidimin (1997: 116) memberikan penguatan diartikan 

dengan tingkah laku guru  dalam merespons secara positif suatu tingkah laku anak 

yang memugkinkan tingkah laku tersebut terulang kembali. 

Beberapa ketrampilan dalam memberikan reward adalah sebagai berikut: 

1) Penguatan verbal  

Penguatan verbal dapat berupa kata-kata atau kalimat yang ducapkan guru.contoh: 

bagus, pintar…dll 

2) Pengautan gestural diberikan dalam bentuk mimik wajah atau anggota badan.  
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 Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pemberian 

reward adalah supaya anak melakukan perbuatan didasari oleh keinginan diri 

sendiri bukan karena paksaan. Selain itu cara pemberian reward dalam 

pembelajaran dapat dilakukan secara verbal maupun non verbal. Sehingga 

dikemudian hari dengan adanya pemberian reward tersebut anak mau melakukan 

pekerjaaan atau tugas yang diberikan guru secara berulang-ulang. Selain itu 

reward adalah salah satu kunci yang dapat menghasilkan suasana kelas yang 

kondusif. Sharing antara guru dan anak dapat menghasilkan pendekatan 

psikologis yang kondusif. Pemahaman dan penerimaan guru atas ketegangan 

psikologis yang bersifat hormonal pada anak akan  menghasilkan kesabaran yang 

komunikatif. 

 

2.2 Punishment 

2.2.1 Pengertian Punishment 

Dalam dunia pendidikan bahwasanya pelaksanaan pendidikan ataupun 

pengajaran tidak akan lepas dari bagaimana cara guru untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah dirumuskan pada tiap masing-masing lembaga pendidikan. 

Agar dalam pelaksanaan pendidikan bisa berjalan dengan lancar maka dibutuhkan 

metode dan strategi, serta alat pendidikan yang digunakan untuk tercapainya hasil 

pendidikan yang maksimal.  

Menurut Purwanto (2000: 110) yang dimaksud  alat pendidikan  adalah 

suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainnya suatu tujuan 

pendidikan tertentu. Dalam menggunakan alat pendidikan ini sangatlah penting 
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bagi seorang guru dan bukan sekedar teknik belaka, akan tetapi menyangkut 

persoalan batin atau pribadi anak. Dalam hal ini Hukuman merupakan salah satu 

dari sekian banyak alat pendidikan. Hukuman sebagai salah satu alat pendidikan 

yang bertujuan untuk teknik pengelolaan kelas yang bersifat represif, disebut juga 

sebagai alat korektif yaitu bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-

hal yang benar. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi suatu perbuatan 

yang dianggap bertentangan atau melanggar peraturan. 

Punishment adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan 

sengaja sehingga menimbulkan nestapa  dan dengan nestapa itu anak akan 

menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak 

mengulanginya (Indrakusuma, 1973: 14). Suryadi (2007: 4)  menambahkan 

bahwa punishment adalah suatu perbuatan yang dengan sadar dan sengaja 

menyebabkan penderitaan pada seseorang yang lebih lemah secara jasmani dan 

rohani daripada orang yang memberikan hukuman. Hukuman diharapkan dapat 

menghentikan anak dalam melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh 

kelompok sosial. Purwanto (2000: 186) juga menambahkan bahwa punishment 

dapat diartikan sebagai penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan 

sengaja oleh guru atau orang tua karena anak melakukan suatu kesalahan. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa punishment adalah alat 

pendidikan yang bertujuan memberikan efek jera kepada anak didik agar tidak 

mengulangi perbuatannya lagi. Dengan diberikan hukuman tersebut, maka anak 

tidak akan melakukan perilaku yang negatif lagi baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas baik dengan temannya maupun dengan orang lain.  
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2.2.2 Prinsip Dasar Punishment 

Punishment yang diberikan para guru dan pendidik hendaknya 

berpedoman kepada prinsip “Punitur, Quia Peccatum Est” artinya dihukum 

karena telah bersalah, dan “puniturne peccatum” artinya dihukum agar tidak lagi 

berbuat kesalahan, (Langeveld, 1995: 117). Jika kita mengikuti dua macam 

prinsip tersebut, maka akan kita dapatkan dua macam titik pandang, sebagaimana 

yang telah dikemukan oleh Indrakusuma (1973: 148) yaitu: Titik pandang yang 

berpendirian bahwa punishment adalah sebagai akibat dari pelanggaran atau 

kesalahan yang diperbuat. Dengan demikian, pandangan ini mempunyai sudut 

tinjauan ke belakang, tinjauan kepada masa yang lampau yaitu pandangan” 

Punitur, quia peccantum est” 

Adapun punishment sebagai alat pendidikan adalah : 

1) Sedikit banyak tidak menyenangkan 

Punishment yang diberikan kepada anak didik hendaknya berbentuk 

sesuatu yang membuat jera seperti apabila anak membuat gaduh maka anak 

diberikan punishment untuk membersihkan ruang kelas, misalnya setelah kegiatan 

menggunting. 

2) Selalu bertujuan ke arah kebaikan  

Punisment selain bertujuan membuat jera anak didik juga diharapkan 

mengarah kebaikan seperti anak dihukum dengan diberikan tugas mengerjakan 

latihan soal dirumah yang bertujuan anak mengerjakan tugas dirumah tetapi juga 

jera karena terlalu banyak tugas. 
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3) Jawaban dari sebuah pelanggaran 

Punishment merupakan konsekwensi dari perbuatan yang dilakukan oleh 

siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap sesuatu aturan yang sudah 

ditetapkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. 

Indrakusuma (1973: 148) mengutarakan bahwa contoh punishment paedagogis 

misalnya anak yang melanggar tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, 

pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa punishment diberikan 

kepada anak didik dalam bentuk penyadaran kepada anak agar tidak mengulangi 

dan memberikan gambaran tentang akibat yang dihasilkan dari perbuatannya 

tersebut. Selain itu dalam pemberian tugas anak juga diberikan pengawasan untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru agar tugas yang diberikan bisa 

dilaksanakan dan  berjalan dengan baik. 

  

2.2.3 Syarat-Syarat Pemberian Punishment  

Beberapa persyaratan pemberian punishment yang terpenting menurut 

(Indrakusuma, 1973: 155) di antaranya ialah:  

1). Pemberian punishment harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang. 

Memberikan hukuman kepada anak, bukan karena ingin menyakiti hati anak, 

bukan karena ingin melampiaskan rasa dendam dan sebagainya. Menghukum 

anak demi kebaikan, serta masa depan dari anak tersebut. Oleh karena itu, setelah 

hukuman itu dilaksanakan, maka tidak boleh berakibat putusnya hubungan cinta 

kasih. 
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2). Pemberian punishment harus didasarkan kepada alasan "keharusan".           

Artinya, bahwa sudah tidak ada alat pendidikan yang lain yang bisa dipergunakan. 

Dalam hal ini kiranya patut diperingatkan, bahwa jangan terlalu terbiasa dengan 

hukuman. Punishment diberikan kalau memang hal itu betul-betul diperlukan, dan 

dalam pemberian punishment harus dilakukan secara bijaksana. 

3). Pemberian punishment harus menimbulkan kesan pada hati anak. Dengan 

adanya kesan itu, anak akan selalu mengingat pada peristiwa tersebut dan kesan 

itu akan selalu mendorong anak kepada kesadaran dan keinsyafan, tetapi 

sebaliknya hukuman tersebut tidak boleh menimbulkan kesan negatif pada anak. 

Misalnya menyebabkan rasa putus asa pada anak, rasa rendah diri dan sebagainya. 

4). Pemberian punishment harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada 

anak. Inilah yang merupakan hakikat dari tujuan pemberian hukuman. Dengan 

adanya hukuman, anak harus merasa insyaf dan menyesali perbuatan-

perbuatannya yang salah itu, dan dengan keinsyafan ini anak bejanji di dalam 

hatinya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.  

5). Pada akhirnya, pemberian punishment harus diikuti dengan pemberian ampun 

dan disertai dengan harapan serta kepercayaan. Setelah anak selesai menjalani 

hukumannya, maka guru sudah tidak lagi menaruh atau mempunyai rasa tersebut. 

Di samping itu, kepada anak harus diberikan kepercayaan kembali serta harapan, 

bahwa anak itu pun akan sanggup berbuat baik seperti kawan-kawannya yang 

lain.  
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Suwarno (1992: 116) mengemukakan tentang syarat-syarat pemberian 

punishment adalah:  

1) Punishment harus selaras dengan kesalahannya.  

2) Punishment harus seadil-adilnya.  

3) Punishment harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya    ia  

     dihukum dan apa maksud hukuman itu. 

4) Memberikan punishment harus dalam keadaan tenang, jangan dalam keadaan 

emosional (marah). 

5) Punishment harus sesuai dengan umur anak.  

6) Punishment harus diikuti dengan penjelasan, sebab bertujuan untuk 

membentuk kata hati, tidak hanya sekedar menghukum saja. 

7) Punishment harus diakhiri dengan pemberian ampun. 

8) Punishment dapat digunakan jika terpaksa atau hukuman merupakan alat   

pendidikan yang terakhir karena penggunaan alat-alat pendidikan yang lain 

sudah tidak dapat lagi.  

9) Yang berhak memberikan punishment hanyalah mereka yang cinta pada anak 

saja, sebab jika tidak berdasarkan cinta, maka hukuman akan bersifat balas             

dendam. 

10) Punishment harus menimbulkan penderitaan pada yang dihukum dan yang 

menghukum (sebab yang menghukum itu terpaksa).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan 

punishment kepada anak harus dilakukan dengann cara yang baik misalnya, 

dengan tindakan maupun ucapan yang dapat mengacu pada tujuan pendidikan. 
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2.2.4 Bentuk-Bentuk Punishment 

Perilaku Agresi merupakan perilaku yang bersifat menyakiti, 

menganggu, merusak. Pada dasarnya perilaku agresi jika dilakukan secara terus-

menerus akan membuat anak cenderung berbuat merusak, menyakiti dan 

menganggu hingga dia dewasa. Sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan 

dengan cara diberikan punishment, sehingga dengan diberikan punishment anak 

akan mengalami perubahan baik dari sikap, sifat maupun ucapan. Dalam hal ini 

punishment dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok. 

Adapun Punishment dalam dunia pendidikan dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu: 

a) Punishment preventatif adalah hukuman yang dilakukan agar anak tidak      

melakukan hal yang sama, pencegahan sebelum anak melakukan suatu 

kesalahan. 

b) Punishment represif adalah hukuman yang dilakukan karena adanya 

pelanggaran, oleh adanya dosa yang diperbuat.  

Soejono (1980: 169) mengemukakan tiga bentuk Punishment, yaitu: 

1. Bentuk Isyarat  

Usaha pembetulan kita lakukan dalam bentuk isyarat muka dan isyarat 

anggota badan lainnya. Contohnya, ada seorang anak didik yang sedang memukul 

teman sekelasnya, Pendidik memandangnya dengan raut muka muram yang 

menandakan bahwa ia tidak menyetujui anak tersebut berbuat semacam itu. Ia 

menggelengkan kepala dan menggerakkan tangannya sebagai tanda agar anak 
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tersebut pergi meninggalkan temannya. Apabila anak didik karena asyiknya 

mengusik tadi tidak melihat bahwa pendidik memandangnya, maka pendidik 

memberi isyarat pendahuluan dengan bertepuk tangan untuk menarik 

perhatiaannya. 

2. Bentuk kata 

Isyarat dalam bentuk kata dapat berisi kata-kata peringatan, kata-kata 

teguran dan akhirnya kata-kata ancaman. Kalau perlu bentuk isyarat diganti 

dengan bentuk kata berupa kata-kata peringatan, menyebut nama anak yang nakal 

tadi dengan suara tegas dan singkat, misalnya "Yusuf..!". 

3. Bentuk Perbuatan  

Usaha pembetulan dalam bentuk perbuatan adalah lebih berat dari usaha 

sebelumya. Pendidik menerapkan punishment kepada anak didik yang berbuat 

salah, suatu perbuatan yang tidak menyenangkan baginya atau ia menghalang-

halangi anak didik berbuat sesuatu yang menjadi kesenangannya. Misalnya 

pendidik memberikan hukuman kepada anak dengan cara tidak 

memperbolehkannya ikut berjalan-jalan pada hari Ahad yang akan datang.  

Pendapat lain sebagaimana diugkapkan oleh Hasibuan (1988: 60), bahwa 

bentuk-bentuk punishment lebih kurang dapat dikelompokan menjadi empat 

kelompok, yaitu:  

a) Punishment fisik, misalnya mencubit, menampar, memukul dan lain 

sebagainya;  

b) Punishment dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan, seperti 

omelan, ancaman, kritikan, sindiran, cemoohan dan sejenisnya.  
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c) Punishment dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan, seperti 

menuding, memelototi, mencemberuti, dan sejenisnya.  

d) Punishment dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan, misalnya 

disuruh berdiri di depan kelas, dikeluarkan dari kelas, didudukan di samping         

guru, disuruh menulis suatu kalimat sebanyak puluhan kali atau ratusan kali, 

dan sebagainya.  

Punishment dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari 

punishment ringan sampai kepada punishment berat, sejak dari kerlingan mata 

yang menyengat sampai kepada pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun 

punishment banyak macamnya, pengertian pokok dalam setiap punishment tetap 

satu, yaitu adanya unsur yang menyakitkan, baik jiwa ataupun badan. Tafsir 

(1992: 186) menyebutkan bahwa Sebenarnya, tidak ada ahli pendidikan yang 

menghendaki digunakannya hukuman dalam pendidikan kecuali bila dalam 

keadaan terpaksa. Reward jauh lebih dipentingkan ketimbang punishment. Bila 

keadaan amat memerlukan punishment, maka punishment itu harus digunakan 

dengan sangat hati-hati. Fahmi (1979: 135) menambahkan bahwa  anak-anak tidak 

boleh dicela dengan keras, tetapi dengan lemah lembut. Kadang-kadang 

gunakanlah dengan muka masam atau cara lain yang menggambarkan 

ketidaksenangan kita kepada kelakuan anak. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

memberikan punishment terhadap anak hendaknya yang bersifat anak menjadi 

jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, baik dalam bentuk ucapan, 

maupun raut muka yang menandakan ketidaksenangan guru  terhadap perilaku 
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anak. Dengan demikian pemberian punishment dapat berjalan dengan baik dan 

lancar serta akan membuat anak mengalami perubahan perilaku kearah yang lebih 

baik. 

 

2.3 Perilaku Agresi 

2.3.1 Pengertian Perilaku Agresi 

Perilaku agresi adalah perilaku atau tindakan yang bertujuan menyakiti 

atau melukai orang lain baik dengan action, verbal, dan non verbal. Perilaku 

agresi merupakan pemicu kenakalan anak yang berujung pada, menanggu 

berkelahian, menganiaya teman sekelasnya. Perilaku agresi merupakan perilaku 

yang menyimpang kearah perilaku yang negatif yang membuat rugi temannya 

atau teman sekelasnya, oleh sebab itu perilaku agrsi perlu di atasi dengan baik.  

Menurut Buss dalam Morgan (1989), menyebutkan bahwa perilaku agresi 

adalah suatu perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, mengancam atau 

membahayakan individu-individu atau objek-objek yang menjadi sasaran perilaku 

tersebut baik (secara fisik atau verbal) dan langsung atau tidak langsung. Atkinson 

(1999) menambahkan bahwa perilaku agresi adalah perilaku yang dimaksudkan 

untuk melukai orang lain atau merusak harta benda. Sedangkan Goble (1987) 

menyebutkan bahwa agresi adalah suatu reaksi terhadap frustrasi atau 

ketidakmampuan memuaskan kebutuhan-kebutuhan psikologis dasar dan bukan 

naluri. 

Baron dan Bryne (2000) mendefinisikan perilaku agresi sebagai suatu 

bentuk perilaku yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain 
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yang tidak menginginkan datangnya perilaku tersebut. Berdasarkan definisi 

tersebut didapat empat pengertian mengenai agresi, pertama adalah agresi 

merupakan suatu bentuk perilaku bukan emosi, kebutuhan atau motif kedua 

adalah si pelaku. Agresi mempunyai maksud untuk mencelakakan korban yang 

dituju, ketiga adalah korban agresi yaitu makhluk hidup bukan benda mati, 

sedangkan yang keempat adalah korban dari perilaku agresi ini tidak 

menginginkan atau menghindarkan diri dari perilaku pelaku agresi. 

Perilaku agresi merupakan bentuk dari perkembangan psikologi anak, 

perilaku agresi dapat diperbaiki dengan kita memahami perilaku anak, maka 

terlebih dahulu harus memahami bahwa setiap anak diharapkan oleh guru  untuk 

selalu berperilaku konformis atau perilaku yang diharapkan oleh masyarakat 

untuk dilakonkan oleh anak tersebut. Sehingga semua guru  akan selalu berupaya 

untuk membentuk dan mengontrol semua perilaku dari anak-anak didiknya yang 

terlibat dalam tindakan yang selalu menyimpang, melalui kepatuhan, ketaatan  

terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan .  

Perilaku anak  yang tidak lagi mematuhi nilai dan norma yang telah 

ditetapkan disebut sebagai perilaku yang menyimpang. Studi tentang perilaku 

menyimpang merupakan salah satu fokus dalam ilmu sosiologi karena perilaku 

menyimpang tidak saja menghasilkan permasalahan sosial seperti kejahatan tetapi 

juga dapat menyebabkan perubahan sosial di lingkungan pendidikan. Perilaku 

menyimpang pada umumnya adalah permasalahan yang kontroversial di mana 

banyak terjadi perdebatan tidak saja dalam menentukan mana perilaku yang 
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menyimpang dan yang tidak menyimpang, tetapi juga menentukan mana perilaku 

yang perlu dihukum berat dan mana yang hukumannya ringan saja. 

Purwanto (2000: 111) menyatakan bahwa perilaku menyimpang adalah 

bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. 

Dalam skripsi ini yang dimaksudkan adalah perilaku agresi yang dilakukan oleh 

anak dilingkungan Taman Kanak-Kanak. Perilaku agresi secara psikologis berarti 

cenderung (ingin) menyerang kepada sesuatu yang dipandang sebagai hal yang 

mengecewakan,  menghalangi atau menghambat. Perilaku ini dapat 

membahayakan anak atau orang lain. misalnya, menusukkan pensil yang runcing 

ke tangan temannya, atau mengayun-ngayunkan tasnya sehingga mengenai orang 

yang berada di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu memaksa temannya untuk 

melakukan sesuatu yang ia inginkan, bahkan tidak sedikit pula anak yang 

mengejek atau membuat anak lain menjadi kesal. Agresif terjadi pada masa 

perkembangan psikologi anak. Perilaku agresif sebenarnya sangat jarang 

ditemukan pada anak yang berusia di bawah 2 tahun. Namun, ketika anak 

memasuki usia 3-7 tahun, perilaku agresif menjadi bagian dari tahapan 

perkembangan mereka dan sering kali menimbulkan masalah, tidak hanya di 

rumah tetapi juga disekolah. Diharapkan setelah melewati usia 7 tahun, anak 

sudah lebih dapat mengendalikan dirinya untuk tidak menyelesaikan masalah 

dengan perilaku agresif. Tetapi, bila keadaan ini menetap, maka ada indikasi anak 

mengalami gangguan psikologis. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perilaku agresi dapat 

dikatakan sebagai bentuk pelampiasan anak karena dia tidak mendapatkan sesuatu 

http://ilmupsikologi.wordpress.com/2009/12/16/slamet-iman-santoso-1907-2004-bapak-psikologi-indonesia/
http://ilmupsikologi.wordpress.com/2009/12/11/karakteristik-anak-anak/
http://ilmupsikologi.wordpress.com/2009/12/11/karakteristik-anak-anak/
http://ilmupsikologi.wordpress.com/2009/12/11/karakteristik-anak-anak/
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yang dia inginkan, sehingga berbuat yang merugikan orang lain atau dengan kata 

lain mengharapkan orang lain mau mengikuti keinginannya dan apabila tidak mau 

maka anak yang memiliki sifat agresi tersebut senantiasa menggangu temannya, 

baik dengan sesuatu benda yang membahayakan atau dengan ucapan yang 

membuat anak lain sakit hati. 

2.3.2 Bentuk-bentuk perilaku agresi 

Dalam kenyataanya anak yang memiliki perilaku agresi, anak tersebut 

cenderung aktif dan agresif dibandingkan teman-temanya, oleh karena itu dalam 

pelaksanaan belajar mengajar guru perlu tenaga ekstra untuk menangani hal 

tesebut agar anak yang memiliki perilaku agresi tidak menganggu jalannya proses 

belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan perilaku agresi dikelompokkan dalam 

beberapa tipe diantaranya agresi instrumental, agresi verbal, agresi fisik, agresi 

emosional, agresi konseptual 

Myers dalam Sarwono (2002) membagi agresi dalam dua jenis, yaitu 

agresi rasa benci atau agresi marah (hostile aggression) dan agresi sebagai sarana 

untukmencapai tujuan lain (instrumental aggression). Agresi rasa benci atau 

agresi marah (hostile aggression) adalah ungkapan kemarahan dan ditandai 

dengan emosi yang tinggi dimana perilaku agresi ini adalah tujuan agresi itu 

sendiri. Akibat dari agresi ini tidak dipikirkan oleh pelaku dan pelaku memang 

tidak peduli jika akibat perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian 

daripada manfaat. Agresi instrumental (instrumental aggression) pada umumnya 

tidak disertai emosi, bahkan antara pelaku dan korban kadang-kadang tidak ada 

hubungan pribadi. Agresi disini hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan 
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lain, misalnya: seorang preman yang memukuli pemilik toko untuk memungut 

uang paksa bagi organisasinya. 

Menurut Atkinson (1999) pada dasarnya ada beberapa jenis perilaku agresi 

yaitu: 

a. Agresi instrumental, yaitu: agresi yang ditujukan untuk membuat 

penderitaan kepada korbannya dengan menggunakan alat-alat baik benda ataupun 

orang atau ide yang dapat menjadi alat untuk mewujudkan rasa agresinya, 

misalnya: anak melakukan penyerangan atau melukai temannya dengan 

menggunakan suatu benda. 

b. Agresi verbal, yaitu: agresi yang dilakukan terhadap sumber agresi 

secara verbal. Agresi verbal ini dapat berupa kata-kata kotor atau kata-kata yang 

dianggap mampu menyakiti atau menyakitkan, melukai, menyinggung perasaan 

atau membuat orang lain menderita. 

c. Agresi fisik, yaitu: agresi yang dilakukan dengan fisik sebagai 

pelampiasan marah oleh individu yang mengalami agresi tersebut, misalnya: 

agresi yang pada perkelahian, respon menyerang muncul terhadap stimulus yang 

luas baik berupa objek hidup maupun objek yang mati. 

d. Agresi emosional, yaitu: agresi yang dilakukan semata-mata sebagai 

pelampiasan marah dan agresi ini sering dialami anak yang tidak memiliki 

kemampuan untuk melakukan agresi secara terbuka, misalnya: karena 

keterbatasan kemampuan, kelemahan dan ketidakberdayaan. Agresi ini 

dibangkitkan oleh perasaan tersinggung atau kemarahan, tetapi agresi ini hanya 

sebagai keinginan-keinginan (bersifat terpendam), misalnya: individu akan merasa 
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terluka jika individu lain tidak menghargai dirinya secara langsung, misalnya 

seorang anak yang memegang kepala temannya, dan anak yang dipegang 

kepalanya tersebut tidak menerima (tersinggung). 

e. Agresi konseptual, yaitu: agresi yang juga bersifat penyaluran agresi 

yang disebabkan oleh ketidakberdayaan untuk melawan baik verbal maupun fisik. 

Individu yang marah menyalurkan agresinya secara konsep atau saran-saran yang 

membuat orang lain menjadi ikut menyalurkan agresi, misalnya: bentuk hasutan, 

ide-ide yang menyesatkan atau isu-isu yang membuat orang lain menjadi marah, 

terpukul, kecewa ataupun menderita. 

Buss dalam Morgan (1989) menyatakan bahwa perilaku agresi dapat 

digolongkan menjadi tiga dimensi, yaitu: fisik-verbal, aktif-pasif dan secara 

langsung-tidak langsung. Perbedaan dimensi fisik-verbal terletak pada perbedaan 

antara menyakiti fisik (tubuh) orang lain dan menyerang dengan kata-kata. 

Perbedaan dimensi aktif-pasif adalah pada perbedaan antara tindakan nyata dan 

kegagalan untuk bertindak, sedangkan agresi langsung berarti kontak face to face 

dengan orang yang diserang dan agresi tidak langsung terjadi tanpa kontak dengan 

orang yang diserang. Kombinasi dari ketiga dimensi ini menghasilkan suatu 

framework untuk mengkategorikan berbagai bentuk perilaku agresi, yaitu: 

a) Perilaku Agresi Fisik Aktif Langsung yaitu tindakan agresi fisik yang 

dilakukan individu/kelompok dengan cara berhadapan secara langsung 

dengan individu/kelompok lain yang menjadi targetnya dan terjadi kontak 

fisik secara langsung. 
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b) Perilaku Agresi Fisik Aktif Tak Langsung yaitu tindakan agresi fisik yang 

dilakukan oleh individu/kelompok dengan cara tidak berhadapan secara 

langsung dengan individu/kelompok lain yang menjadi targetnya. 

c) Perilaku Agresi Fisik Pasif Langsung yaitu tindakan agresi fisik yang 

dilakukan oleh individu/kelompok lain dengan cara berhadapan dengan 

individu/kelompok lain yang menjadi targetnya namun tidak terjadi kontak 

fisik secara langsung. 

d) Perilaku Agresi Fisik Pasif Tak Langsung yaitu tindakan agresi fisik yang 

dilakukan oleh individu/kelompok lain dengan cara tidak berhadapan dengan 

individu/kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak fisik 

secara langsung. 

e) Perilaku Agresi Verbal Aktif Langsung Tindakan agresi verbal yang 

dilakukan oleh individu/kelompok lain dengan cara berhadapan secara 

langsung dengan individu/kelompok lain. 

f) Perilaku Agresi Verbal Aktif Tak LangsungTindakan agresi verbal yang 

dilakukan oleh individu/kelompok lain dengan cara tidak berhadapan secara 

langsung dengan individu/kelompok lain yang menjadi targetnya. 

g) Perilaku Agresi Verbal Pasif Langsung Tindakan agresi verbal yang 

dilakukan oleh individu/kelompok dengan cara berhadapan langsung dengan 

individu/kelompok lain namun tidak terjadi kontak verbal secara langsung. 

h) Perilaku Agresi Verbal Pasif Tak LangsungTindakan agresi verbal yang  

dilakukan oleh individu/kelompok dengan cara tidak berhadapan dengan 
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individu/kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak 

verbal secara langsung 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku agresi 

dapat dikelompokan menjadi beberapa diantaranya agresi instrumental, agresi 

verbal baik aktif maupun pasif, agresi fisik baik langsung maupun tak langsung, 

agresi emosional, dan agresi konseptual.  

2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi 

Perilaku agresif anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun 

yang mempengaruhi perilaku agresif yaitu: 

1. Faktor biologis   

Pada dasarnya anak mewarisi sifat dan karakter orang tuannya sehingga faktor 

genetik  merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku agresi. 

2. Faktor lingkungan  

Lingkungan yang mempengaruhi perilaku agresif pada anak diantanya           

adalah: 

a) Kemiskinan 

Anak  yang besar dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi 

mereka secara alami mengalami penguatan. Hal yang sangat menyedihkan adalah 

dengan berlarut-larut terjadinya krisis ekonomi dan moneter menyebabkan 

pembengkakan kemiskinan yang semakin tidak terkendali. Hal ini berarti potensi 

meledaknya tingkat agresi semakin besar. Faktor kemiskinan ini tidak selalu 

menjadikan seseorang berperilaku agresif, dengan bukti banyak orang di pedesaan 
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yang walau hidup dalam keadaan kemiskinan tapi tidak membuatnnya berprilaku 

agresif, karena dia telah menerima keadaan  dirinya. 

b) Anoniomitas 

Terlalu banyak rangsangan indra dan kognitif membuat dunia menjadi 

sangat impersonal, artinya antara satu anak dengan anak yang  lain tidak lagi 

saling mengenal. Lebih jauh lagi, setiap individu cenderung menjadi anonim 

(tidak mempunyai identitas diri). Jika seseorang merasa anonim ia cenderung 

berperilaku semaunya sendiri, karena ia merasa tidak terikat dengan norma 

masyarakat dan kurang bersimpati dengan orang lain. (Fisher, dalam Sarlito, 

1992: 120) 

c) Media massa 

Media masa baik elekronik maupun gambar sangat berpengaruh besar 

dalam membentuk perilaku agresi anak, karena media sekarang dengan vulgar 

mengekspos berita-berita tentang kekerasan, pembunuhan, perkelahian  yang 

diberitakan dengan gambar yang besar sehingga dengan mudah anak dapat 

melihat berita yang terdapat dalam surat kabar elektronik tersebut, sehingga 

dengan mudah anak mengikutinya. Hal tersebut disebabkan karena anak masih 

memiliki sifat yang mudah meniru dari sesuatu yang dia lihat dan belum bisa 

membedakan apakah itu benar atau salah.  

d) Pola Asuh Orang tua 

Sekarang ini banyak sekali orang tua yang dalam   pendidikannya atau 

pengasuhannya diberikan kepada orang lain, sehingga hal itu membuat perilaku 

anak akan cenderung lebih agresi. 



36 
 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku agresi bisa terjadi 

karena beberapa faktor yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan, baik 

dilingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya. 

  

2.3.4 Dampak Perilaku Agresi 

Dampak utama perilaku agresi ini adalah anak tidak mampu berteman 

dengan anak lain atau tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Keadaan ini 

menciptakan lingkaran setan, semakin anak tidak diterima oleh teman-temanya, 

maka semakin menjadilah perilaku agresif yang dilakukannya. 

Perilaku agresif biasanya ditunjukkan untuk menyerang, menyakiti atau 

melawan orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Hal itu bisa berbentuk 

pukulan, tendangan, dan perilaku fisik lainya, atau berbentuk cercaan, makian, 

ejekan, bantahan dan semacamnya. Purwanto (2000: 110) menyatakan bahwa 

Perilaku agresif dianggap sebagai suatu gangguan perilaku bila memenuhi 

persayaratan sebagai berikut: 

1) Bentuk perilaku luar biasa, bukan hanya berbeda sedikit dari perilaku yang  

biasa. Misalnya, memukul itu termasuk perilaku yang biasa, tetapi bila setiap kali 

ungkapan tidak setuju dinyatakan dengan memukul, maka perilaku tersebut dapat 

diindikasikan sebagai perilaku agresif atau bila memukulnya menggunakan alat 

yang tidak wajar, misalnya memukul dengan menggunakan tempat minum.  

2) Masalah ini bersifat kronis, artinya perilaku ini bersifat menetap, terus- 

menerus, tidak menghilang dengan sendirinya.  

 

http://ilmupsikologi.wordpress.com/2010/01/19/pengertian-perilaku-agresif
http://ilmupsikologi.wordpress.com/2010/01/19/pengertian-perilaku-agresif
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3) Perilaku tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan norma sosial atau  

budaya 

Perilaku Agresif dapat ditampilkan oleh anak individu (agresif tipe soliter) 

maupun secara berkelompok (agresif tipe group). Pada perilaku agresif yang 

dilakukan berkelompok/grup, biasanya ada anak yang merupakan ketua kelompok 

dan memerintahkan teman-teman sekelompoknya untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tertentu. Pada tipe ini, biasanya anak-anak yang bergabung mempunyai 

masalah yang hampir sama lalu memberikan kesampatan yang sama lalu 

memberikan kesempatan pada salah satu anak untuk menjadi ketua kelompok. 

Pada tipe ini sering terjadi perilaku agresif dalam bentuk fisik. Tipe soliter, 

perilaku agresif dapat berupa fisik maupun verbal, dimulai oleh seseorang yang 

bukan bagian dari tindakan kelompok. Tidak ada usaha si anak untuk 

menyembunyikan perilaku tersebut. Anak tipe ini sering kali menjauhkan diri dari 

orang lain sehingga lingkungan juga menolak keberadaannya. Tidak jarang anak-

anak ini, baik secara individual atau berkelompok, membuat anak lain mengikuti 

kemauan mereka dengan cara-cara yang agresif. Akibatnya, ada anak atau 

sekelompok anak yang menjadi korban dari anak lain yang berperilaku agresi. 

Pandangan tradisional, mengartikan perilaku agresi adalah sesuatu yang 

menyakitkan, dan merupakan penyakit masyarakat. Tetapi perlu dipahami bahwa 

perilaku agresi adalah bagian dari suatu perilaku sosial yang salah, karena 

perilaku agresi dianggap sebagai bukti dari terjadinya perubahan perilaku sosial 

yang mengarah ke hal yang negatif. 

http://ilmupsikologi.wordpress.com/2010/01/19/pengertian-perilaku-agresif
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Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak perilaku 

agresi adalah anak akan ditakuti dan dijauhi oleh teman-temannya dan apabila 

perilaku agresi tidak segera ditangani dan tidak mendapat perhatian dari orang tua 

maupun guru, maka akan berpeluang besar menjadi persistent atau menetap. 

Sehingga perilaku agresi yang dibiarkan begitu saja, pada saatnya nanti akan 

menjadi sifat yang melekat pada dirinya hingga dewasa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong 

(2004: 3) metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Menurut Salim (2005: 124) teknik pengumpulan data dalam 

penelitian studi kasus adalah fieldwork, yang mencakup kegiatan mencatat, 

mengamati, mendengarkan, merasakan, mengumpulkan, dan menangkap semua 

fenomena data dan informasi tentang kasus yang diselidiki. Secara umum, studi 

kasus dapat diartikan sebagai metode atau strategi penelitian dan sekaligus hasil 

suatu penelitian pada kasus tertentu.  Studi kasus berlaku apabila suatu pertanyaan 

‟bagaimana‟ (how) dan „mengapa‟ (why) diajukan terhadap seperangkat peristiwa  

tertentu (Yin, 1981: 20).  

Studi kasus banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, pengertian 

dan nama studi kasus (case study) juga menjadi beragam. Beberapa ilmuwan 

menyebutnya sebagai fieldwork, namun ada pula ilmuwan yang menyebutnya 

case record karena mereka hanya mencatat hal yang terjadi pada kasus yang 

dikaji.  Suatu kasus bisa dikatakan sederhana, atau menjadi kompleks, bisa 

bersifat tunggal atau menjadi kasus kelompok, bisa bersifat statis atau dinamis. 

Objek kasus bisa berupa seorang murid, sekolah, sekelompok guru, atau 
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semacamnya. Dalam hal ini, suatu kasus harus memenuhi dua hal, yaitu bersifat 

spesifik dan memiliki batasan (bounded  system). 

Dilihat dari aspek pemilihan kasus sebagai objek penelitian, ada tiga 

macam studi kasus yang dikembangkan oleh periset kualitatif, yaitu intrinsic case 

study, instrumental case study, dan collective case study. Studi kasus jenis 

intrinsic dilakukan untuk memahami secara lebih baik suatu kasus tertentu. Studi 

kasus ini dilakukan untuk mengetahui secara intrinsic fenomena, keteraturan, 

kekhususan kasus. Sedangkan studi kasus instrumental merupakan studi atas 

kasus untuk alasan eksternal, bukan karena ingin mengetahui hakikat kasus 

tersebut. Kasus hanya dijadikan sebagai sarana untuk memahami hal lain di luar 

kasus, misalnya untuk membuktikan suatu teori yang sebelumnya sudah ada. 

Sedangkan jenis yang ketiga, yaitu studi kasus kolektif dilakukan untuk menarik 

kesimpulan atau generalisasi atas fenomena atau populasi dari kasus-kasus 

tersebut. Studi kasus ini ingin membentuk suatu teori atas dasar persamaan dan 

keteraturan yang diperoleh dari setiap kasus yang diselidiki. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan 

oleh Spradley menyebutnya “social situation” atau situasi sosial yang terdiri dari 

tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktifitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut bisa berada pada lingkungan 

rumah, tempat kerja, di kota, desa, sekolah atau wilayah suatu negara. Situasi sosial 

tersebut, dapat dinyatakan suatu obyek penelitian yang ingin dipahami secara lebih 
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dalam “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini 

peneliti dapat mengamati secara mendalam aktifitas (activity), orang-orang (aktors) 

yang ada pada tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2010: 297). 

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, yang 

dapat berupa pendidikan tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada 

oarang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan 

sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu 

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan 

digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak diambil secara 

random. 

Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus 

situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat diterapkan ke dalam situasi 

sosial (tempat) lain, apabila situasi sosial tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan 

dengan situasi sosial yang diteliti.  

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa TK Beringin 

Lestari, guru, Kepala Sekolah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 

orang yang terdiri dari tiga anak yang memiliki perilaku agresi, tiga orang guru, tiga 

orang wali murid, serta Kepala Sekolah TK Beringin Lestari. Dengan cara purposive 

sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010: 

299). 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang 

menggunakan metode studi kasus. Adapun metode yang digunakan peneliti 

selama melakukan penelitian adalah: 

1) Observasi 

Peneliti memperoleh data dengan cara datang langsung ke tempat 

penelitian dengan memperhatikan catatan yang ada dan mengumpulkan data-data 

yang ada. Selama melakukan pengamatan, peneliti mencatat semua hasil 

pengamatan sehingga peneliti dapat dengan mudah mengingat apa yang telah 

diperoleh selama penelitian di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara 

langsung perilaku anak agresi ketika sedang mengikuti proses KBM serta 

mengamati bagaimana cara penanganan guru terhadap perilaku agresi anak 

tersebut.  

2) Dokumentasi 

Kata dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang memiliki arti 

barang-barang tertulis. Dalam sebuah penelitian dokumentasi digunakan oleh 

setiap peneliti untuk mendapatkan data-data yang menunjang sebuah penelitian. 

Dokumentasi biasannya dikelompokkan dalam beberapa macam diantaranya 

dokumentasi yang bersifat gambar atau yang bersifat lembar kerja anak. 

Dokumentasi yang besifat gambar adalah dokumen yang digunakan untuk 

menguatkan peneliti tentang tindakan anak yang divisualisasikan melalui foto, 

sedangkan dokumentasi yang bersifat lembar kerja adalah dokumentasi yang 

dibutuhkan untuk mengetahui hasil prestasi atau hasil kerja anak tersebut.  
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Dokumentasi termasuk cara pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti melalui gambar, tulisan atau hasil karya anak. Dokumentasi yang 

berbentuk karya seperti patung, gambar, film. Study dokumen merupakan metode 

pelengkap dari metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2010: 240). 

Dokumentasi dalam penelitian diperlukan untuk memperkuat data-data 

yang diperoleh dari suatu penelitian. Dokumentasi merupakan cara peneliti untuk 

mendapatkan data berupa catatan-catatan tertulis yang dapat dipertanggung 

jawabkan dan menjadi bukti yang resmi. Sedangkan yang dimaksud metode 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah buku atau lembar kerja anak, raport, foto 

dan sebagainya. 

Lembar kerja anak adalah hasil kegiatan anak sehari-hari misalnya 

kegiatan mewarnai, menggambar, menggunting dan lain-lain. Raport adalah 

laporan hasil perkembangan anak selama satu semester. Sedangkan foto adalah 

gambar yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian. Dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data hasil penelitian yang 

diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan. 

3) Wawancara/ Interview 

Moleong (2010: 135) menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang meberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Arikunto (1998: 

34) menambahkan bahwa wawancara yaitu alat pengumpulan informasi dengan 
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cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula.  

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada tiga orang guru  

(GR1, GR2, GR3), tiga orang walimurid ( OT1, OT2, OT3) dan satu orang Kepala 

Sekolah (KS) TK Beringin Lestari. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan 

pedoman wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan 

yang rinci dan menyeluruh. 

3.4 Validitas Data  

Validitas data atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik memeriksa validitas 

data dengan memanfaatkan hal lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

pembanding (Moleong, 2000: 178). Dalam hal ini peneliti membandingkan antara 

data yang diperoleh melalui wawancara dari satu subjek dengan subjek yang 

lainnya serta membandingkan melalui catatan yang diperoleh selama penelitian. 

Informan utama dalam penelitian ini adalah guru kelompok A TK Beringin 

Lestari, sedangkan informan triangulasi dalam penelitian ini adalah rekan guru 

atau guru pendamping, satu orang kepala sekolah, serta tiga orang wali murid TK 

Beringin Lestari. Triangulasi dapat dilakukan atas dasar sumber data, tekhnik 

pengambilan data, waktu dan teori. Misalnya, (1) data yang diperoleh pada satu 

kesempatan diperiksa kembali kebenarannya pada kesempatan yang lain; (2) data 

hasil observasi dengan data wawancara; (3) data wawancara dengan dokumen 

yang terkait; (4) data dari narasumber tertentu dengan narasumber yang lain. 
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 3.5 Analisis Data 

  Arikunto (1998: 128) mengungakapkan bahwa analisis statistik deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian 

berdasarkan tujuan data yang diperoleh. Adapun tahapan dalam penelitian kualitatif 

adalah: 

1) Pengumpulan Data  

Peneliti mencatat semua data yang diperoleh secara obyektif sesuai dengan 

hasil observasi dan wawancara ketika melakukan penelitian di lapangan. 

Pengumpulan data biasanya dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperkuat 

bukti-bukti dari hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan  baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis. 

2) Reduksi Data  

Reduksi data (data reduction) yaitu  proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang 

diperoleh dari lapangan studi.  

3) Penyajian Data 

Penyajian data (data display), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun 

yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam hal ini penyajian data dilakukan untuk memberikan gambaran 

tentang proses tindakan yang dilakukan oleh guru kepada anak yang memiliki 

perilaku agresi. 

4) Pengambilan Simpulan dan Verifikasi 
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Permulaan pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala 

yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan 

konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Selama penelitian 

masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus di 

verifikasi sehingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh. Sehingga 

untuk mendukung proses pengambilan simpulan diperlukan sistem manajemen data 

yang handal. Sehingga perolehan data dari lapangan benar-benar valid dan dapat 

dipercaya. Pengambilan simpulan dalam penelitian kualitatif dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen Analisis Data model Interakti 

(Matthew B.Miles & A.Michael Huberrman, 1992: 2) 

 

Dari gambar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada empat 

komponen dalam melakukan penelitian. Adapun keempat komponen tersebut 

saling terkait dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Pertama peneliti 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan dan 

Verifikasi 

Penyajian Data 
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melakuakan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara dan observasi 

yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Setelah mendapatkan banyak data 

yang dikumpulkan maka tahapan selanjutnya diadakan reduksi data, selain itu 

pengumpulan data juga digunakan dalam penyajian data. apabila ketiga komponen 

tersebut sudah dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang temuan studi serta  pembahasannya 

secara berurutan. Pada kajian ini disajikan informasi tentang: (1) gambaran umum 

setting penelitian ini, yaitu di TK Beringin Lestari yang beralamatkan di komplek 

perumahan Bukit Beringin Asri Ngaliyan Semarang, adapun yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah tiga anak yang memiliki perilaku agresi. (2) 

gambaran umum tentang responden, (3) penerapan reward yang dilakukan oleh 

guru dalam merubah perilaku agresi anak, (4) penerapan punishment yang 

dilakukan oleh guru dalam merubah perilaku agresi anak, (5) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku agresi. 

  

4.1.  Profil  TK Beringin Lestari Ngaliyan Semarang 

1. Sejarah Berdirinya TK Beringin Lestari 

TK Beringin Lestari adalah salah satu sekolah swasta yang berada di 

Perumnas Beringin Lestari Kel.Gondoriyo Ngaliyan Semarang. Secara de facto 

berdiri dan menjalankan operasional sementara dari Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan Ngaliyan tanggal 15 Juli 2001. Kemudian tahun 2004 TK Beringin 

Lestari dibentuk sebuah yayasan yaitu “Beringin Lestari” Akta Notaris Nomor 11 

tanggal 26 Juli 2004. Dari tahun 2004 sampai sekarang dengan perkembangan 

yang cukup pesat dan telah memenuhi syarat, kemudian Kepala Dinas Pendidikan 

Kota Semarang mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 425.1/6491 tentang 
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“Penetapan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Beringin Lestari”. Dan 

Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M) menetapkan  bahwa TK Beringin 

Lestari telah terakreditasi dengan peringkat “A” tertanggal 07 November 2008. 

 

2. Letak Geografis 

TK Beringin Lestari terletak di wilayah Perumnas Beringin Lestari 

tepatnya Jl. Bukit Beringin Asri V/123 Kel. Gondoriyo Kec.Ngaliyan Semarang. 

Bangunan sekolah seluas 135 m2 dan berdiri di atas tanah seluas 146 m2 di 

sebelah barat masjid Al-Ijtihad di wilayah  RW VI Gondoriyo Ngaliyan 

Semarang. 

 

3. Periode Perintisan 

Sejak berdiri tahun 1999-2001 disebut sebagai periode perintisan. Pada 

periode ini TK Beringin Lestari di bawah kepemimpinan bapak Sadimin, S.Pd dan 

dua orang guru untuk merintis, dengan siswa sebanyak 8 anak pada tahun pertama 

dan 15 anak pada tahun kedua. 

Periode II pada tahun 2001 sampai sekarang, periode ini disebut sebagai 

periode pencarian jatidiri dan periode pengembangan. Pada periode ini TK 

Beringin Lestari tetap di bawah kepemimpinan bapak Sadimin, S.Pd bersama 3 

guru untuk mengembangkan pendidikan dan memfokuskan pada peningkatan 

mutu kinerja sekolah melalui peningkatan mutu SDM, KBM dan sarana 

prasarana. 
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Dalam penerapannya sekolah TK Beringin Lestari memiliki visi dan misi 

sebagai berikut yaitu “membentuk siswa yang bertaqwa, cerdas dan terampil”. 

Untuk mewujudkan visi sekolah tersebut TK Beringin Lestari memiliki misi 

sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar kelompok usia 4-6 tahun 

2. Menciptakan kreativitas dan kemandirian serta percaya diri pada anak 

 

4. Tujuan 

TK Beringin Lestari mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Membantu pemerintah dalam dunia pendidikan menuju terciptanya generasi 

kreatif, cerdas yang berakhlaqul karimah. 

2. Membantu dan meringankan kerepotan orang tua di lingkungan perumnas dan 

sekitarnya untuk menyekolahkan putra-putrinya yang ingin belajar di TK. 

3. Menciptakan kondisi sumber daya manusia yang bermutu dan berdasarkan  

ketaqwaan kepada Allah SWT. 

 

5. Kurikulum 

TK Beringin Lestari menggunakan kurikulum yang telah diuji/disyahkan 

oleh Dinas Pendidikan yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum 

ini digunakan sebagai media utuk menyampaikan materi atau bahan ajar dalam 

proses belajar mengajar di TK Beringin Lestari. Adapun proses pelaksanaannya 

meliputi materi berhitung, agama, menyanyi, membaca, mewarnai, bermain 

sambil belajar dan lain-lain.  
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Kurikulum pendidikan yang diterapkan di TK Beringin Lestari merupakan 

kurikulum yang dirumuskan berdasarkan rapat IGTKI kota Semarang kemudian 

dirumuskan secara bersama dan hasil dari perumusan kurikulum tersebut 

dijadikan materi ajar di setiap TK. Maka kurikulum yang dipakai TK Beringin 

Lestari merupakan kurikulum yang diambil dari bahan ajar yang disahkan oleh 

dinas pendidikan. 

 

6. Sarana 

Dalam Proses belajar mengajar tentu dibutuhkan sebuah alat atau sarana 

yang dapat menunjang keberhasilan dalam penyampaian materi atau bahan ajar. 

Adapun fasilitas yang dimiliki oleh TK Beringin Lestari adalah:  

1. Alat permainan, alat permainan terdiri dari dua bagian yaitu alat 

permainan yang berada di luar kelas dan alat permainan yang berada di dalam 

kelas. Alat permainan di luar kelas adalah alat permainan yang digunakan untuk 

melatih sel motorik kasar anak serta untuk meningkatkan daya kreatiftas anak. 

Alat permainan ini terdiri dari ayunan, perosotan, jungkat jungkit dan bola 

dunia. Sedangkan alat permainan di dalam kelas adalah alat permainan yang 

digunakan oleh anak ketika berada di dalam kelas yang berfungsi untuk melatih 

motorik halus anak. Alat permainan ini terdiri dari balok, puzzle, alat untuk 

menganyam, alat untuk meronce dan plastisin. 

2. Drum band, drum band adalah sarana penunjang lainnya untuk membekali 

anak dalam hal bermusik. Drum band di TK Beringin Lestari merupakan sarana 

penunjang bagi anak untuk menyalurkan bakat dan keinginan anak yang suka 
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bermain musik. Diharapkan dengan adanya alat drum band anak-anak yang 

belajar di TK Beringin Lestari semakin betah dan mencintai sekolahnya. 

3. Meja kursi, Meja dan kursi merupakan salah satu sarana yang sangat 

penting yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kursi adalah 

tempat duduk bagi anak sedangkan meja adalah tempat atau sarana yang 

digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan anak misalnya, untuk menulis, 

menggambar dan mewarnai. Sehingga dengan adanya sarana meja dan kursi ini, 

diharapkan anak akan merasa nyaman dan proses belajar mengajar bisa berjalan 

secara efektif. 

Meja dan kursi yang dimiliki Tk Beringin Lestari adalah meja dan kursi 

standar yang digunakan untuk belajar bagi anak TK dan seusianya, berdasarkan 

data yang diperoleh dari lapangan meja yang dimiliki oleh TK Beringin Lestari 

berjumlah 55 yang terdiri dari 45 meja belajar, 5 meja guru, 1 meja tamu,  dan 4 

meja tempat menaruh administrasi dan peralatan sekolah lainnya, sedangkan 

kursi terdiri dari 60 kursi, yaitu 50 kursi anak, 7 kursi guru, dan 3 kursi tamu.  

 

7. Kegiatan / Extrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan selain pelajaran yang 

berdasarkan dari dinas pendidikan kota Semarang. Kegiatan ekstrakurikuler 

bertujuan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan anak dalam bidang-

bidang tertentu.  

Adapun ekstrakuriler yang ada di TK Beringin Lestari adalah Pertama 

mengenal angka dan huruf, ekstra mengenal huruf dan angka ini bertujuan untuk 
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mengenalkan huruf dan angka kepada anak sehingga, diharapkan anak akan lebih 

cepat bisa membaca dan berhitung dan setelah lulus dari TK diharapkan anak 

sudah bisa membaca dan berhitung sehingga anak akan lebih siap untuk 

melanjutkan ke tingkat Sekoah Dasar. Kedua bahasa Inggris, Pemberian materi 

bahasa Inggris ini bertujuan untuk mengenalkan bahasa Inggris sederhana kepada 

anak misalnya menyebutkan  nama-nama benda yang berada di dalam kelas 

dengan menggunakan bahasa Inggris,  menyebutkan nama-nama binatang, nama 

buah-buahan, anggota badan, anggota keluarga dan lain-lain. Ketiga bahasa jawa 

(kromo), pembelajaran bahasa jwa di TK Beringin Lestari mengacu pada edaran 

Dinas bahwa pendidikan bahasa jawa dimasukkan dalam pelajaran yang harus 

disampaikan dari pendidikan TK sampai perguruan tinggi. pembelajaran bahasa 

jawa ini, diajarkan kepada anak agar anak lebih mengenal bahasa kebudayaan 

bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Keempat adalah keagamaan (mengaji), 

dalam kegiatan keagamaan ini  anak diajarkan untuk membaca dan menulis huruf 

hijaiyah, menghafal doa sehari-hari, dan menghafal surat-surat pendek. Kelima  

drum band, drum band adalah ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan 

daya kreatifitas anak dalam seni bermusik. Keenam sempoa, kegiatan 

ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengajarkan kepada anak berhitung secara 

cepat. 

 

8. Kegiatan Akhir Tahun 

Dalam akhir pelajaran sekolah di TK Beringin Lestari memiliki agenda 

rutin untuk melakukan pelepasan terhadap anak yang sudah dinyatakan selesai 
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sekolah dengan cara mengadakan acara pelepasan anak TK B. Adapun bentuk 

kegiatannya adalah pentas seni bersama TK Se-kecamatan Ngaliyan dan 

mengadakan rekreasi atau pentas seni di sekolah. Dalam kegiatan akhir tahun 

tersebut tidak hanya melibatkan anak-anak TK B saja, namun anak-anak TK A 

juga ikut dilibatkan. Kegiatan akhir tahun biasanya dilaksanakan mengikuti 

kalender akademik yang sudah ditentukan oleh sekolah agar dalam 

pelaksanaannya tidak mengganggu proses belajar mengajar. 

 

4.2 Gambaran Umum Tentang Responden 

Responden adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data-

data pribadi tentang subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara kepada narasumber yang dibutuhkan dalam membantu memberikan 

informasi kepada peneliti guna memperoleh hasil yang maksimal dan dapat 

dipertanggung jawabkan serta data yang didapat merupakan data yang valid. 

Dengan berdasarkan wawancara tersebut maka hasil dari penelitian itu bisa 

dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan tahapan penelitian selanjutnya. 

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada 7 informan yang terdiri dari 3 

orang wali murid, 3 orang guru dan seorang kepala sekolah. 

Karakteristik informan utama dan informan triangulasi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

 

 

 



55 
 

Tabel 4.1 Kode untuk responden 

No Kode                    Nama Jml murid/Ket 

        

1 

 

GR1 

Wanita, menikah, berumur 34 tahun, guru TK 

Beringin Lestari kelompok A, berpendidikan D2 

PGSD, masa kerja 4 tahun, penghasilan Rp 

300.000/bulan, mempunyai 1 orang anak masih 

sekolah TK, pekerjaan suami swasta, status 

ekonomi menengah ke bawah. 

  22anak/guru A 

2

2

2

2 

GR2 

Wanita, menikah, berumur 29 tahun, guru TK 

Beringin Lestari kelompok B, berpendidikan D2 

PGTK, masa kerja 2 tahun  penghasilan Rp 

250.000/bulan, mempunyai 1 orang anak berusia 4 

tahun, pekerjaan suami swasta, status ekonomi 

menengah ke bawah. 

 25 anak/guru B 

3 GR3 

Wanita, belum menikah, berumur 22 tahun, masih 

kuliah S1 PGSD, masa kerja 1 tahun, penghasilan 

Rp 200.000/bulan, status ekonomi menengah ke 

bawah. 

Membantu guru 

mengajar 

   
                

KS 

Wanita, menikah, berumur 48 tahun, kepala 

sekolah TK Beringin Lestari, pendidikan SMEA, 

penghasilan Rp 700.000/bulan, mempunyai 2 

orang anak, anak pertama bekerja, ke-2 masih 

SMA, pekerjaan suami PNS,status ekonomi 

menengah ke atas. 

Kepala sekolah 

 

3 
OT1 

 

Wanita, menikah, 33 tahun, wali murid TK 

Beringin Lestari, pendidikan SMK, ibu rumah 

tangga, mempunyai 2 orang anak, pekerjaan suami 

swasta. 

Orang tua Satria 

 

6

3 
OT2 

Wanita, menikah, 27 tahun, wali murid TK 

Beringin Lestari, pendidikan SLTA, mempunyai 1 

orang anak, pekerjaan suami swasta. 

Orang tua Rakha 

3 
OT3 

 

Wanita, menikah, 27 tahun, wali murid TK 

Beringin Lestari, pendidikan SD, mempunyai 1 

orang anak, pekerjaan suami swasta. 

Orang tua yusub 
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4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Penerapan reward yang dilakukan oleh guru untuk merubah perilaku agresi 

anak  

Guru dalam proses belajar mengajar tentunya memiliki strategi atau metode 

tertentu dalam mengatasi beberapa masalah yang terjadi ketika proses belajar 

mengajar berlangsung. Diantara sekian banyak metode yang digunakan oleh guru 

dalam mengatasi perilaku agresi anak adalah dengan cara memberikan reward dan 

punishment. Dalam pemberian reward dan punishment tidak diberikan kepada anak 

begitu saja, akan tetapi guru harus melihat kondisi anak yang memiliki perilaku 

agresi sehingga dalam penerapannya metode reward dan punishment bisa 

digunakan dengan tepat. Dalam hal ini guru dituntut untuk dapat manggunakan 

metode dalam pengelolaan kelas. Karena pengelolaan kelas merupakan salah satu 

syarat yang harus dikuasai oleh guru ketika proses belajar mengajar berlangsung 

Dalam hal ini seorang guru hendaknya memiliki ketrampilan dalam mendekati anak 

salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan individu. Dengan demikian 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan anak didik dapat terselesaikan 

dengan baik.  

Pendekatan individu dilakukan karena setiap anak satu dengan anak yang 

lainnya memiliki karakter dan sifat yang berbeda, sehingga dalam penerapannya 

guru harus memberikan pengawasan dan perhatian yang berbeda antara anak satu 

dengan yang lainnya. Sebab guru harus mampu melakukan pendekatan individual 

ketika proses belajar mengajar berlangsung sehingga tujuan pendidikan bisa 

tercapai dengan baik, akan tetapi apabila pendekatan individual tidak tercapai maka 
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hasil atau tujuan dari penanganan masalah tersebut tidak akan berjalan dengan 

maksimal. 

Pada kasus perilaku anak agresi ini terjadi ketika dalam proses belajar 

mengajar, adapun cara penanganannya dengan pendekatan individual seperti anak 

dinasehati agar tidak memukul temannya lagi sambil dipegang tangannya dengan 

lembut sambil diberi nasehat dan anak diajak ngobrol, seperti yang diungkapkan 

oleh G1 yaitu: 

“Yusub jangan memukul temannya ya…kalau yusub di pukul kira-

kira sakit apa tidak? Yusub menjawab “sakit” nah…..yusub tau kan, 

kalau dipukul itu sakit, makanya yusub jangan memukul temannya 

ya…….nanti temannya sakit. kan kasihan....”  

“Bisa juga dengan mengatakan kepada anak “Rakha  tidak boleh 

nakal ya……… kalau Rakha nakal, nanti Rakha tidak punya teman”. 

guru memberikan ucapan tersebut sambil memegang bahu anak 

sambil memberitahu “kalau Rakha nakal nanti temannya menjadi 

takut sehingga Rakha nanti tidak mempunyai teman” (G1, 2 April 

2012) 

 

Senada dengan hal tersebut di atas OT3 juga mengungkapkan bahwa: 

 

“Guru mendekati dan melerai anak serta mengajak ngobrol anak 

tentang akibat dari perilaku agresinya” (OT3, 28 Mei 2012). 

 

 

Selain hal tersebut di atas KS juga menyebutkan bahwa: 

“Biasanya yang dilakukan oleh guru adalah mendekati anak 

terlebih dahulu kemudian anak dinasehati, bahwa perilaku agresi 

adalah perilaku yang tidak baik dan dapat merugikan diri sendiri 

maupun orang lain” (KS, 26 Maret 2012) 

  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode atau strategi yang 

digunakan oleh guru dalam mengatasi perilaku agresi anak adalah dengan cara 

melakukan pendekatan individual, yaitu dengan cara guru memegang tangannya, 

mengelus kepalanya atau memegang punggungnya atau bisa juga dengan 
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memberikan nasehat, dan menjelaskan kepada anak dampak dari perbuatan perilaku 

agresinya tersebut yaitu bahwa anak akan dijauhi dan ditakuti oleh teman-

temannya.  

Dari beberapa sampel di atas apabila anak mau mengikuti perintah guru 

berarti komunikasi anak dengan guru sudah mulai terjalin sehingga guru tinggal 

melanjutkan lagi melalui pertanyaan atau permainan-permainan yang membuat 

anak yang memiliki perilaku agresi tertarik sehingga melupakan aktivitasnya yang 

merugikan temannya. Selain itu, dalam menangani perilaku agresi anak, guru juga 

bisa memberikan reward berupa pujian atau memberikan suatu benda yang menarik 

kepada anak  sehingga anak tersebut mau menuruti apa yang diperintahkan oleh 

guru. Seperti yang diungkapkan oleh GR2 dan GR3 yaitu:  

“Anak agresi itu kan biasanya cenderung tidak mau diam dan tidak 

bisa bersikap tenang ya bu, nah.. ketika anak agresi itu mau duduk 

dan mau memperhatikan guru maka saya beri reward dalam bentuk 

pujian misalnya dengan memberi ucapan „anak pinter….‟ atau 

„bagus….‟ Sambil memberi acungan jempol”. ( GR2, 10April 

2012). 

 

 

“Ketika ada anak agresi mau mengerjakan tugas dari guru dan anak 

tidak mengganggu temannya, maka anak saya beri reward berupa 

gambar bintang di tangan atau bentuk bintang yang terbuat dari 

kertas.” (GR3, 17 April 2012) 

 

 

Senada dengan hal tersebut di atas KS dan OT juga mengungkapkan bahwa: 

“Ketika anak mau mendengarkan nasehat guru dan menghentikan 

perilaku agresinya maka, guru memberikan reward kepadanya 

misalnya dengan cara memuji di hadapan teman-temannya, 

memberi acungan jempol atau dengan memberi gambar bintang” 

(KS, 26 Maret 2012).  
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“Ketika anak agresi mau mendengarkan perintah atau nasihat guru 

biasanya guru maemberi pujian, acungan jempol, gambar bintang 

di tangan atau bentuk bintang dari kertas” (OT2, 22 Mei 2012). 

 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulakan bahwa guru memberikan reward 

kepada anak dengan cara memberikan hadiah berupa gambar bintang di tangan 

atau gambar bintang yang terbuat dari kertas, acungan jempol sambil dielus 

kepalanya atau guru memberikan pujian berupa ucapan “bagus…” atau “anak 

pintar..” 

 

4.3.2 Penerapan Punishment yang dilakukan oleh guru dalam merubah  perlaku 

agresi anak di TK 

Penerapan punishment dalam pembelajaran di Taman Kanak-Kanak 

biasanya dilakukan oleh guru apabila terdapat anak yang memiliki perilaku agresi, 

baik dalam bentuk perilaku agresi verbal maupun tindakan. Dalam 

penanganannya guru dituntut untuk bisa mengkondisikan anak tersebut agar 

suasana belajar mengajar didalam kelas dapat berjalan lancar dan tertib, sehingga 

materi ayang diajarkan oleh guru bisa diterima oleh semua anak. Maka dari itu 

ketika guru menemukan sebuah kasus didalam kelas ada beberapa anak yang 

memiliki perilaku agresi dalam bentuk tindakan maupun ucapan seperti suka 

menganggu temannya, membuat gaduh, ramai maka guru seyogyanya mengatasi 

anak tersebut dengan memberikan punishment kepada anak.  

Punishment yang diberikan adalah dengan cara memanggil anak dengan 

singkat, jelas dan tegas, anak dipulangkan paling akhir, atau menunjukkan raut 
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muka yang masam kepada anak, hal itu menandakan bahwa guru tidak menyetujui 

dengan apa yang dilakukan oleh anak. Seperti yang diungkapkan oleh KS yaitu:  

“Biasanya guru memberikan punishment kepada anak dengan cara 

memanggil nama anak tersebut dengan suara keras dan 

menunjukkan muka muram kepadanya atau dengan cara 

memulangkan anak paling terakhir”(KS, 26 Maret 2012). 

  

Selain hal tersebut di atas GR2 dan GR3 juga mengungkapkan bahwa:  

“Ketika ada anak agresi tersebut ramai dan tidak mau 

mendengarkan peringatan dari guru, saya biarkan terlebih dahulu 

dan ketika mau pulang atau istirahat anak saya pulangkan paling 

akhir dibandingkan dengan teman-temannya” (GR2, 10  April 

2012). 

“Ketika anak agresi tersebut susah untuk dinasehati maka anak 

saya panggil dengan suara keras dan saya tunjukkan muka muram 

kepadanya”(GR3, 17 April 2012). 

 

Senada dengan keterangan di atas, orangtua  murid juga menuturkan hal 

yang sama seperti di bawah ini:  

“Kalau sudah merasa agak jengkel biasanya guru mendiamkannya 

saja. Dan ketika pulang anak dipanggil paling terakhir”(OT1 14, Mei 

2012). 

“Biasanya guru  memberi hukuman misalnya anak di beri 

kesempatan beristirahat sebentar atau dipulangkan paling terakhir” 

(OT2,22 Mei 2012). 

 

Berdasarkan keterangan dari responden tersebut, ketika ada anak agresi 

yang memukul atau berkelahi dengan temannya maka yang dilakukan oleh guru 

maupun kepala sekolah adalah melerai anak terlebih dahulu kemudian anak diajak 

untuk ke ruangan lain untuk dinasehati. Sedangkan ketika anak agresi tersebut 
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tidak mau mendengarkan nasehat guru dan masih saja berperilaku agresi maka 

guru memberikan punishment kepada anak misalnya memanggil nama anak 

dengan suara keras, singkat dan jelas, menunjukkan muka muram kepada anak 

atau memulangkan anak paling terakhir.  

4.3.3 Fakor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi 

Perilaku agresi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Berdasarkan 

wawancara kepada responden,  faktor yang mempengaruhi perilaku agresi dalam 

penelitian ini adalah:   

1. Faktor biologis atau bawaan sejak lahir    

Anak agresi yang disebabkan karena faktor biologis atau bawaan sejak 

lahir, biasanya tampak sejak anak masih bayi bahkan sejak anak masih dalam 

kandungan. Hal ini ditandai dengan anak sangat aktif, tidak mau diam dan ada 

saja yang dikerjakannya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden: 

“kalau dia anaknya memeng aktif sejak kecil kok bu….ada saja 

yang dikerjakannya. Bahkan sejak dalam kandungan juga sudah 

terlihat aktif. Wong dulu pas di USG bidannya pernah bilang ke-

saya kalau ini bayinya sangat aktif” (OT1, 28 Mei 2012). 

 

 

Senada dengan hal tersebut di atas KS juga mengungkapkan bahwa: 

“Menurut saya, penyebabnya bisa bermacam-macam ya 

bu…misalnya karena ketika di rumah anak kurang perhatian dari 

orangtua, factor lingkungan, factor bawaan, karena anak terlalu 

dimanja atau bisa juga karena pengaruh teknologi misalnya 

televisi” (KS, 26 Maret 2012). 

Selain hal tersebut di atas GR2 juga mengungkapkan bahwa: 

“Menurut saya penyebabnya bermacam-macam ya bu, mungkin 

karena anak di rumah kurang perhatian dari orangtua, pengaruh 

lingkungan atau bawaan dari anak itu sendiri juga bisa” (GR2, 10 

April 2012). 
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Dari keterangan responden di atas,  dapat disimpulkan bahwa faktor 

biologis atau bawaan sejak lahir  merupakan faktor penyebab perilaku agresi pada 

anak. Sejak masih kecil anak sudah terlihat sangat aktif dan tidak mau diam, 

bahkan ketika masih dalam kandunganpun sudah tampak kalau anak tersebut 

sangat aktif. 

2. Faktor lingkungan 

Lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan perilaku anak. Hal 

ini disebabkan karena karakter anak yang mudah meniru dan mempraktekkan apa 

yang pernah dilihatnya. Apabila anak berada pada lingkungan yang baik, maka 

anak akan menjadi baik dan sebaliknya, apabila lingkungan disekitar anak buruk, 

maka anak akan menjadi buruk pula. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu 

orangtua yaitu: 

“ketika di rumah, Yusub bermain dengan anak-anak yang usianya 

SD karena di lingkungan rumah saya kebanyakan anak-anaknya 

sudah SD, padahal mereka itu anak-anaknya nakal-nakal, sedikit-

sedikit memukul temannya dan kadang sampai berantem, selain itu 

mereka juga suka berbicara saru..”(OT3, 14 Mei 2012). 

 

Senada dengan hal tersebut di atas GR3 juga mengungkapkan bahwa: 

“Kalau menurut saya penyebabnya bisa bermacam-macam misalnya 

karena di rumah anak kurang perhatian dan pengawasan dari 

orangtua atau bisa juga anak meniru perilaku orang lain misalnya 

orang lain tempat dimana ia tinggal” (GR3, 17 April 2012). 

 

Selain hal tersebut di atas KS juga mengungkapkan bahwa: 

“Menurut saya, penyebabnya bisa bermacam-macam ya 

bu…misalnya karena ketika di rumah anak kurang perhatian dari 

orangtua, factor lingkungan, factor bawaan, karena anak terlalu 

dimanja atau bisa juga karena pengaruh teknologi misalnya 

televisi”(KS, 26 Maret 2012). 
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Dari penjelasan beberapa responden di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan perilaku anak. Baik 

lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal. Sebagai orangtua, harus 

berhati-hati dalam hal tindakan maupun ucapan karena biasanya anak akan mudah 

meniru. Mereka belum bisa memilah mana yang harus ditiru dan mana yang tidak. 

Hal itu disebabkan karena anak belum bisa membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk. Mereka hanya meniru apa yang pernah dilihatnya.   

3. Keluarga yang selalu memanjakan anak 

Perilaku agresi anak kadang-kadang juga disebabkan karena orangtua yang 

kurang memberikan perhatian pada anak, atau sebaliknya orangtua yang terlalu 

memanjakan anaknya. Hal ini dijelaskan oleh responden: 

“Sejak kecil Rakha sudah saya tinggal kerja, dia di rumah 

bersama neneknya dan Rakha sering dimanjakan oleh neneknya 

karena dia cucu satu-satunya” (OT2, 22 Mei 2012). 

 

  

Selain hal tersebut di atas GR1 juga mengungkapkan bahwa: 

“Biasanya karena di rumah anak kurang perhatian dari orangtua 

atau   karena anak terbiasa dimanja juga bisa” (GR1, 2 April 

2012). 

 

 

Senada dengan hal tersebut di atas KS juga mengungkapkan bahwa: 

 

 “Menurut saya, penyebabnya bisa bermacam-macam ya 

bu…misalnya karena ketika di rumah anak kurang perhatian dari 

orangtua, factor lingkungan, factor bawaan, karena anak terlalu 

dimanja atau bisa juga karena pengaruh teknologi misalnya 

televisi”(KS, 26 Maret 2012). 
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Berdasarkan keterangan dari responden tersebut, jelaslah bahwa perilaku 

agresi bisa disebabkan karena orangtua yang selalu memanjakannya. Anak yang 

manja biasanya disebabkan karena perlakuan orangtua yang berlebihan dalam 

menuruti semua permintaan anak. Apa yang anak minta orangtua selalu 

memenuhinya, akibatnya jika orangtua sampai tidak memenuhi permintaannya 

maka anak akan merengek, menangis bahkan tidak jarang anak sampai 

mengamuk. 

 

4.3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengatasi Perilaku 

Agresi. 

4.3.4.1 Faktor Yang mendukung Dalam Mengatasi Perilaku Agresi   

Pada Penelitian ini, didapatkan gambaran mengenai  beberapa faktor 

pendukung dalam penerapan reward dan punishment, diantara faktor pendukung 

tersebut  adalah: 

1. Guru Pendamping   

Dalam mengatasi perilaku agresi anak, rekan guru sangat dibutuhkan. 

Apabila di kelas hanya terdapat satu guru, pastilah guru akan mengalami 

kerepotan atau kesulitan, disatu sisi guru harus manyampaikan materi 

pembelajaran disisi lain guru harus mengawasi perilaku anak satu kelas, apalagi 

ketika terdapat anak yang nakal, bandel, bahkan memiliki perilaku agresi. Dalam 

tugasnya guru harus benar-benar bisa menguasai lingkungan kelas supaya dalam 

proses belajar mengajar berjalan dengan lancar, baik itu dalam mengajar maupun 

mengawasi perilaku anak-anak yang ada didalam kelas. Oleh karena itu peran 
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rekan guru sangatlah penting karena rekan guru merupakan faktor pedukung 

dalam mengatasi perilaku agresi anak. 

Peran rekan guru sangatlah penting dalam membantu mengkondisikan 

kelas yang ramai, untuk itu bantuan dari rekan guru yang lain sangatlah 

dibutuhkan untuk membantu dan mengatasi permasalahan yang ada didalam 

kelas. Sehingga dengan adanya bantuan dari rekan guru maka, proses KBM dapat 

berjalan dengan lancar dan baik. Seperti yang dituturkan oleh GR1, GR2 dan GR3 

di bawah ini:  

“Biasanya yang membantu saya adalah rekan guru misalnya 

ketika KBM berlangsung ada anak yang membuat keramaian 

yang dilakukan oleh anak agesi maka rekan gurulah yang 

membantu” (GR1, 2 April 2012) 

 

   “Yang membantu saya adalah guru pendamping” (GR2, 10 April 

      2012) 

 

 

“Yang membantu adalah teman guru dan kadang-kadang kepala 

sekolah juga membantu”(GR3,  17 April 2012) 

 

 

 

 Senada dengan responden di atas, dari orang tua juga menuturkan hal yang 

sama seperti dibawah ini: 

“Bisanya yang membantu guru adalah guru lain yang sedang 

tidak mengajar.”(OT3, 28 Mei 2012) 

 Faktor yang  mendukung  dari rekan guru dalam mengatasi anak yang 

memiliki perilaku agresi adalah ketika guru kelas kerepotan dalam mengatasi 

kelas yang disebabkan karena harus mengawasi jumlah murid yang banyak dan 

juga disisi lain harus mengajar. Sehingga bantuan guru sangat dibutuhkan dan 
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diperlukan oleh guru kelas. Sebagaimana yang diungkapkan beberapa responden 

di bawah ini: 

“Bu mari saya bantu….anak-anak ayo semua perhatikan bu guru 

ya…(guru pendamping membantu untuk mengkondisikan 

anak) biar tertib sehingga pelajaran bisa dimulai. Anak-anak 

siapa yang bisa membantu bu guru membuat bintang…guru 

mengajak anak agar anak aktif dalam belajar. salah satu anak 

menjawab “saya bu…”! oh ya kamu Satria… tolong bu guru 

dibuatkan bintang ya...Satria  menjaawab “iya bu…” GR1, 2 

April 2012) 

Senada dengan responden diatas GR2 juga mengungkapkan: 

“Siapa yang berani  menyanyi lagu “aku anak sehat” di depan? 

yang berani maju berarti anak jempol, salah satu anak 

menjawab “saya bu…”!murid menyanyi guru pendamping 

membantu mengarahkan anak agar mau menyanyi setelah itu 

ibu guru dan teman-teman memberikan tepuk tangan secara 

serentak (GR2, 10 April 2012). 

 Sesekali kepala sekolah juga membantu guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar, seperti yang diungkapkan GR3 di bawah ini: 

“Anak-anak mari kita belajar bersama bu guru ya…! Ayo kita 

membuat kapal-kapalan dari kertas…(guru menyiapakan 

mediannya kepala sekolah membantu mengkondisikan anak-

anak. ( GR3, 17 April 2012). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rekan guru sangat 

dibutuhkan ketika teman guru yang sedang menyampaikan materi untuk itu 

kerjasama guru satu dengan yang lainya sangatlah dibutuhkan untuk mengatasi 

permasalahan perilaku anak agresi. Selain dari teman guru kepala sekolah juga 

merupakan bagian yang penting dalam mengkondisikan anak ketika guru yang 

satu berhalangan hadir.  
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2. Kepala sekolah  

Selain rekan guru, kepala sekolah juga berperan membantu guru dalam 

mengatasi perilaku agresi anak. Namun karena tugas dan kesibukannya maka 

kepala sekolah tidak bisa sepenuhnya menangani anak yag memiliki perilaku 

agresi. Kepala sekolah hanya sekedar membantu guru ketika guru mengalami 

kerepotan dalam menangani perilaku anak agresi. 

Sedangkan faktor pendukung dari kepala sekolah dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Faktor pendukung dari kepala sekolah 

  

Kode  Hasil Wawancara Analisis 

Ks Iya bu, pernah dalam satu kelas 

ada dua guru yaitu guru inti dan 

guru pendamping misalnya 

ketika guru merasa kewalahan 

dalam menangani anak maka 

saya membantunya, selain itu 

misalnya ketika salah satu guru 

tidak masuk maka saya 

menbantu menangani anak yang 

memiliki perilaku agresi 

Kepala sekolah membantu 

guru dalam penanganan anak 

yang memiliki perilaku agresi 

ketika terjadi kegiatan belajar 

mengajar 

 

 Dari hasil wawancara di atas maka berdasarkan ungkapan yang 

disampaikan oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut: 

“Ayo Satria dan Rakha duduk ya… jangan rame..kasihan 

temannya yang mau memperhatikan bu guru…sikap dari 

Rakha dan Satria yang satu berlarian dan yang satu 

menggagu temannya. Kemudian kepala sekolah mengajak  

Rakha dan Satria untuk duduk dan memperhatikan guru serta 

menasehatinya, sedangkan guru melanjutkan materi 

pembelajaran” (KS, 25 April 2012). 
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Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan peran kepala sekolah sangatlah 

dibutuhkan ketika salah satu guru pendamping berhalangan hadir, karena tanpa 

adanya bantuan dari guru pendamping maupun kepala sekolah maka kegiatan 

belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar. 

 

4.3.4.2   Faktor Penghambat Dalam Mengatasi Perilaku Agresi Anak 

 4.3.4.2.1  Anak yang susah diatur  

Faktor penghambat dalam mengatasi perilaku agresi anak cukup beragam, 

salah satunya adalah karakter anak yang susah diatur. Dalam menangani anak 

yang susah diatur, guru maupun kepala sekolah harus benar-benar sabar dalam 

menghadapi anak, sehingga anak dapat diatasi dengan baik. Seperti yang 

diungkapkan oleh G1 yaitu: 

“Iya bu, misalnya ketika KBM berlangsung ada anak agresi 

yang membuat keramaian dengan  berlarian  di dalam kelas dan 

susah untuk diatur serta tidak mau mendengar peringatan guru”. 

(G1, 2 April 2012) 

 

Berdasarkan keterangan tersebut, jelaslah bahwa faktor penghambat dalam 

mengatasi perilaku agresi anak adalah karakter anak yang susah diatur. Biasanya 

anak tidak menghiraukan teguran atau nasihat yang diberikan oleh guru. Dalam 

hal ini guru harus sabar dan telaten dalam menghadapi anak, jangan sampai  guru 

emosi atau memarahi anak, karena apabila hal itu terjadi maka bisa jadi anak 

menjadi takut dengan guru dan tidak mau untuk masuk sekolah. 

    4.3.4.2.2   Jumlah guru dan waktu yang terbatas 

Jumlah guru yang terbatas merupakan hambatan yang sangat penting. hal 

itu disebabkan karena apabila jumlah siswa dan guru tidak seimbang maka dapat 
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menimbulkan masalah serius dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan 

dengan anak didik. 

Tabel 4.3 Faktor penghambat dalam mengatasi perilaku agresi dari jumlah guru     

dan waktu yang terbatas 

Kode  Hasil Wawancara Analisis 

G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3 

Hambatannya, ya…..Ketika saya 

sedang mengajar sendiri dan tidak 

ada yang membantu. Disatu sisi 

anak harus diberi materi disisi lain 

ada anak yang nakal dan ramai 

sendiri. 

 

 

 

Biasanya hambatannya adalah 

waktu yang terbatas dan jumlah 

guru yang sedikit. Sehingga guru 

kurang maksimal dalam menangani 

anak. 

Hambatannya adalah ketika 

guru sedang mengajar 

sendiri. Pada saat guru 

menangani anak agresi, 

anak yang lain ramai 

sendiri. Hal ini disebabkan 

karena jumlah guru yang 

terbatas. 

 

Hambatan dalam 

menangani perilaku agresi 

anak yaitu waktu yang 

terbatas dan jumlah guru 

yang sedikit.  

 

Hambatan yang dialami oleh guru dalam menangani perilaku agresi anak 

adalah anak yang susah diatur misalnya, anak yang suka membuat gaduh, ramai 

ada juga yang menganggu temannya. Mereka tidak mau mendengar teguran 

maupun peringatan dari guru. Selain itu,  jumlah guru yang sedikit serta waktu 

yang terbatas  juga merupakan faktor penghambat dalam menangani perilaku 

agresi. Seperti yang dialami oleh GR2 dalam proses kegiatan belajar mengajar 

adalah sebagai berikut: 

“Yusub sini bu guru bilangain…Yusub menjawab ”ada apa 

bu?”Yusub jangan rame ya kalau Yusub rame kasian 

temannya tidak bisa belajar. Ketika di tegur oleh guru, Yusub 

masih  tetap saja ramai…kemudian guru membiarkan yusub 

dan guru melanjutkan pembelajaran tanpa menghiraukan 

yusub lagi sebab kalau guru  hanya menangani satu anak saja, 
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maka anak-anak yang lain juga ikut ramai sendiri dan proses 

kegiatan belajar mengajar akan terhambat”  

 

Hal senada juga pernah dialami oleh GR3 dalam proses belajar mengajar 

adalah sebagai berikut: 

“Rakha jangan mainan terus ini bu guru mau mengajari teman-

teman. Rakha hanya diam, dan dia tetap menganggu temannya 

dengan cara mengajak temannya bermain ketika KBM 

berlangsung. Akhirnya guru membiarkan saja karena waktu 

yang sedikit sehingga guru harus bisa menyampaikan materi, 

bisa mengkondisikan kelas serta bisa menyelesaikan materi 

pembelajaran (GR3, 29 Mei 2012). 

 

Berdasarkan keterangan-keterangan dari responden di atas, jelaslah bahwa 

hambatan dalam menangani perilaku agresi anak adalah jumlah guru dan waktu 

yang terbatas. Bagi sekolah yang memiliki jumlah guru yang cukup banyak, hal 

tersebut tidak menjadi masalah, karena setiap guru bisa berbagi tugas dan saling 

membantu dalam mengatasi setiap masalah anak. Namun bagi sekolah yang 

jumlah gurunya terbatas, hal itu akan menjadi masalah yang serius karena, guru 

pasti akan merasa kuwalahan dalam menghadapi anak, hal itu disebabkan karena 

dalam mengajar guru tidak hanya memfokuskan pada satu atau dua anak saja, 

melainkan semua anak juga harus diperhatikan. Oleh karena itu setiap sekolah 

hendaknya memiliki jumlah guru  yang sesuai dengan jumlah siswa, sehingga 

anak bisa ditangani secara maksimal. 

4.3.5. Pembahasan  

Perilaku agresi sering terjadi pada anak usia dini, hal itu disebabkan karena 

kebiasaan atau karakter anak yang masih suka meniru atau memperagakan apa 

yang pernah dilihatnya, sehingga anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak 
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boleh dilakukan, karena anak belum mengetahui mana yang salah dan mana yang 

benar. Berdasarkan wawancara dengan guru, ketika Kegiatan Belajar Mengajar 

berlangsung anak yang memiliki perilaku agresi sering membuat kegaduhan atau 

keramaian, berlarian mengelilingi kelas, mengganggu atau memukul teman 

hingga menangis. Perilaku agresi ini bersifat verbal atau tindakan, Sebagai mana 

teori yang dikemukan oleh Buss dalam Morgan (1989), menyebutkan bahwa 

perilaku agresi adalah suatu perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, 

mengancam atau membahayakan individu-individu atau objek-objek yang 

menjadi sasaran perilaku tersebut baik (secara fisik atau verbal) dan langsung atau 

tidak langsung. Atkinson (1999) menambahkan bahwa perilaku agresi adalah 

perilaku yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak harta benda. 

Sedangkan Goble (1987) menyebutkan bahwa agresi adalah suatu reaksi terhadap 

frustrasi atau ketidakmampuan memuaskan kebutuhan-kebutuhan psikologis dasar 

dan bukan naluri. 

Apabila perilaku agresi muncul di lingkungan Taman Kanak-Kanak maka 

dalam penanganannya guru harus benar-benar memperhatikan psikologi anak, 

sebab ketika penanganannya tidak melihat keadaan anak, maka anak akan 

mengalami trauma atau anak akan takut dengan guru sehingga dikhawatirkan anak 

tidak mau sekolah lagi, dalam hal ini pemberian reward dan punishment kepada 

anak yang memiliki perilaku agresi sangatlah penting sehingga tujuan dari 

pemberian reward dan punishment bisa terlaksana dengan baik. Sebagaimana teori 

yang dipaparkan oleh (Purwanto, 2000: 182) menyebutkan bahwa reward adalah 

imbalan atau upah yang diberikan oleh guru kepada anak untuk memberikan 
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penghargaan terhadap tugas yang sudah selesai dikerjakan oleh anak. Seperti yang 

terjadi di TK Beringin Lestari yaitu ketika anak agresi yang semula berlarian dan 

mengganggu temannya, kemudian guru menyuruhnya untuk mengerjakan tugas, 

dan dia mau menyelasaikannya maka guru memberikan reward kepadanya dengan 

memberi acungan jempol atau dengan memujinya di hadapan teman-temannya. 

Dalam hal ini tujuan pemberian reward adalah untuk mengembangkan sesuatu 

yang bersifat instrinsik dari motivasi ekstrinsik, dalam artian anak melakukan 

perbuatan atas dasar dari kesadaran anak tersebut bukan karena paksaan, dan 

dengan reward juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang positif antara 

guru dengan anak. 

Berdasarkan wawancara kepada responden, Penyebab terjadinya perilaku 

agresi dalam penelitian ini adalah: (1) anak kurang perhatian dan pengawasan dari 

orang tua, sehingga ketika anak berada di luar lingkungan keluarga (sekolah) anak 

ingin mencari perhatian dari orang lain. Hal ini disebabkan karena orangtua sibuk 

bekerja, berangkat pagi dan pulang malam. Anak di rumah hanya bersama nenek 

atau pengasuhnya saja. (2) pengaruh lingkungan, dalam hal ini apabila di 

lingkungan tempat tinggal anak terdapat anak yang memiliki perilaku negatif 

(agresi) maka biasanya anak akan meniru. Hal ini disebabkan karena karakter 

anak yang mudah meniru dan mempraktekkan apa yang pernah dilihatnya. (3) 

anak sering dimanjakan, anak yang selalu dimanja oleh orangtunya biasanya 

ketika anak meminta sesuatu selalu dituruti dan jarang dimarahi, sehingga ketika 

anak masuk sekolah cenderung bersikap seenaknya sendiri dan susah untuk diatur.  
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Dalam  menangani perilaku agresi yang dilakukan oleh guru TK Beringin 

Lestari adalah dengan cara guru melakukan pendekatan individu kepada anak 

terlebih dahulu, yaitu anak dinasehati agar tidak memukul atau mengganggu 

temannya lagi sambil dipegang tangannya, mengelus kepalanya atau memegang 

punggungnya  serta menasehati dan menjelaskan kepada anak tentang dampak 

dari perilaku agresinya tersebut misalnya anak akan ditakuti dan dijauhi oleh 

teman-temannya . 

Reward diberikan kepada anak agresi ketika dia mau berhenti melakukan 

perilaku agresinya misalnya, ketika anak agresi mau berhenti bertengkar, ketika 

anak agresi mau berhenti mengganggu temannya, ketika anak agresi mau berhenti 

berlaarian mengelilingi kelas, ketika anak agresi mau mengerjakan tugas dari 

guru, atau ketika anak agresi mau duduk tenang dan tidak ramai serta tidak 

membuat gaduh di ruangan kelas ketika proses Kegiatan Belajar Mengajar 

berlangsung. Reward dapat diberikan kepada anak dengan cara memberi pujian 

misalnya dengan mengucapkan kata ” bagus…”,“anak pintar…” atau dengan cara 

memberi  benda yang disukai oleh anak misalnya, gambar bintang di tangan atau 

bentuk bintang yang terbuat dari kertas. Seperti yang diungkapkan oleh Purwanto 

(2000: 182) bahwa reward dapat diberikan oleh guru kepada anak didiknya 

dengan cara: (1) Guru mengangguk – anggukkan kepala tanda senang dan 

membenarkan suatu jawaban yang diberikan oleh anak didik. (2) Guru 

memberikan kata-kata yang menggembirakan (pujian). (3) Guru memberikan 

benda yang menyenangkan bagi anak.  Senada dengan ungkapan di atas Saidimin 

(1997: 116) juga menjelaskan bahwa, ada beberapa ketrampilan dalam 
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memberikan reward yaitu dengan cara: (1) Penguatan verbal, penguatan verbal 

dapat berupa kata-kata atau kalimat yang diucapkan guru. contoh: bagus, 

pintar…dll. (2) Penguatan gestural diberikan dalam bentuk mimik wajah atau 

anggota badan. Dalam hal ini, memberikan reward kepada anak harus dilakukan 

dengan cara yang baik sehingga anak termotivasi untuk melakukan hal yang lebih 

positif dan tidak dibenarkan memberikan reward dengan cara yang tidak baik 

misalnya dengan cara menyuap atau memberi sogokan kepada anak, karena  hal 

itu akan berpengaruh negatif terhadap perilaku anak. 

Punishment diberikan kepada anak karena anak telah melakukan suatu 

kesalahan. Seperti yang dungkapkan oleh Indrakusuma (1973: 117) bahwa 

punishment adalah sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat. 

Dalam penelitian ini, punishment diberikan kepada anak agresi yang ketika 

dinasehati atau diperingatkan oleh guru, tetapi tetap saja anak melakukan perilaku 

agresinya. Seperti yang terjadi di TK Beringin Lestari yaitu ketika KBM 

berlangsung, ada anak yang berlarian kejar-kejaran mengelilingi kelas,  guru 

sudah memberi peringatan kepada anak untuk berhenti, tetapi anak tersebut tetap 

saja berlarian kemudian guru memanggil anak tersebut dengan suara yang keras 

dan tegas, selain itu guru juga menunjukkan muka masam kepada anak, hal itu 

untuk menunjukkan bahwa guru tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh 

anak, atau bisa juga dengan mengambil hak istimewa anak, misalnya anak 

diistirahatkan atau dipulangkan paling akhir dibandingkan teman-temannya. 
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BAB V 

        PENUTUP 

 

2.1. Simpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Penerapan reward diberikan kepada anak yang memiliki perilaku agresi 

ketika anak tersebut mau merubah perilaku agresinya yaitu, ketika anak yang 

memiliki perilaku  agresi mau melaksanakan atau mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, anak mau duduk tertib ketika mengikuti proses KBM, 

anak mau berhenti mengganggu atau menyakiti teman.  Adapun bentuk 

reward yang diberikan oleh guru adalah dengan cara memberikan pujian  

seperti “kamu pintar…” atau “bagus…” selain dengan memberi pujian, 

reward juga bisa dilakukan dengan cara memberi acungan jempol, gambar 

bintang, benda atau yang lainnya. Selain itu, reward diberikan kepada anak 

dengan cara yang baik sehingga anak akan termotifasi dengan baik untuk 

melakukan hal-hal yang positif, yaitu dengan cara: (1) Memanggil dengan 

nama yang disukai. (2) Memberikan kalimat-kalimat yang memberikan 

dorongan seperti terima kasih, pintar, bagus, anak jempol. (3) Memuji dan 

menyanjungnya di depan orang lain. (4) Menciumnya. (5) Menyayangi. (6) 

Memandang dan tersenyum kepadanya. 

2. Penerapan punishment yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi anak yang 

memiliki perilaku agresi adalah: (1) memberikan kata-kata yang tidak 
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menyenangkan misalnya, memanggil nama anak dengan suara atau nada yang 

keras, singkat dan tegas misalnya, “Rakha!”. (2) memberi stimulus fisik yang 

tidak menyenangkan misalnya, menunjukkan muka masam, hal ini 

menunjukkan bahwa guru tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh anak. (3) 

memberikan kegiatan yang tidak menyenangkan kepada anak misalnya, anak 

disuruh duduk di samping guru sampai pulang sekolah atau mengambil hak 

istimewa anak misalnya memberi waktu istirahat atau memulangkan anak 

paling terakhir dibandingkan dengan teman-temannya. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresi dalam penelitian ini 

adalah:  (1) Faktor biologis atau bawaan sejak lahir, perilaku  agresi anak 

yang disebabkan karena faktor biologis atau bawaan sejak lahir, biasanya 

sudah tampak sejak anak masih bayi bahkan sejak anak masih dalam 

kandungan. Hal ini ditandai dengan perilaku anak yang sangat aktif, tidak 

mau diam dan ada saja yang dikerjakannya. (2) Faktor lingkungan, 

lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan perilaku anak. Hal 

ini disebabkan karena karakter anak yang mudah meniru dan 

mempraktekkan apa yang pernah dilihatnya. Apabila anak berada pada 

lingkungan yang baik, maka anak akan menjadi baik dan sebaliknya, 

apabila lingkungan di sekitar anak buruk, maka anak akan menjadi buruk 

pula. (3) Pola asuh orangtua yang selalu memanjakan anak, perilaku agresi 

anak kadang-kadang juga disebabkan karena orangtua yang kurang 

memberikan perhatian pada anak, atau sebaliknya orangtua yang terlalu 

memanjakan anaknya. Anak yang selalu dimanja oleh orangtunya biasanya  
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ketika anak meminta sesuatu selalu dituruti dan jarang dimarahi, sehingga 

ketika anak masuk sekolah cenderung bersikap seenaknya sendiri dan 

cenderung susah untuk diatur. 

    

5.2.  Saran 

 Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian serta merujuk pada manfaat 

penelitian ini, maka saran dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dalam pemberian reward dan punishment  kepada anak  

diharapkan guru menerapkannya secara tepat dan memperhatikan 

psikologi anak. Selain itu,  guru juga diharapkan lebih sabar dan telaten 

dalam menghadapi setiap pemasalahan yang terjadi pada anak didiknya. 

2. Bagi kepala sekolah, kehadirannya sebagai orang yang telah 

berpengalaman dalam menangani  Anak Usia Dini, perlu memberikan 

motivasi, dorongan serta arahan kepada para guru untuk senantiasa sabar 

dan telaten dalam menangani segala masalah yang dihadapi oleh anak. 

3. Bagi orang tua, diharapkan kepada para orang tua untuk senantiasa 

mengawasi dan memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak bermain 

dengan sembarang teman, selain itu para orang tua juga diharapkan tidak 

terlalu memanjakan anak-anaknya. 

4. Bagi pihak yayasan, perlu memperhatikan jumlah guru, apabila kondisi 

memungkinkan dan jumlah anak cukup banyak maka perlu 

dipertimbangkan untuk menambah jumlah guru.    
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