
 

 

 

 

   



MATERI 5  
DISIPLIN POSITIF DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR  DI 

SEKOLAH DASAR 
 

 

PENGANTAR  

Pendekatan disiplin positif dikembangkan untuk merespon laporan Perserikatan Bangsa 

Bangsa (PBB) yang merekomendasikan tentang pentingnya penghapusan hukuman fisik serta 

bentuk hukuman lainnya yang merendahkan martabat anak di berbagai situasi, termasuk di 

lingkungan pendidikan. Penerapan disiplin positif di lingkungan pendidikan merupakan upaya 

agar pembelajaran dilakukan tanpa bentuk-bentuk hukuman tersebut. Disiplin positif 

dibangun oleh tiga komponen utama yaitu penelitian tentang perkembangan anak yang sehat, 

penelitian tentang pembelajaran yang efektif dan hak-hak anak. Perkembangan anak yang 

sehat ditentukan oleh terpenuhinya kehangatan dan bimbingan. Pembelajaran yang efektif 

akan berhasil bila tenaga pendidik memahami perkembangan, karakteristik, potensi dan 

hambatan peserta didik, mampu mengelola emosi, mampu menyelesaikan masalah tanpa 

kekerasan serta memiliki kepercayaan diri menjadi pendidik yang baik. 

 

TUJUAN  

Tujuan dari materi ini adalah agar peserta mampu:  

1. Menjelaskan tentang disiplin positif  

2. Menjelaskan relasi positif antara pendidik dan peserta didik 

3. Mempraktikan komunikasi yang efektif antara pendidik dan peserta didik 

4. Menjelaskan perkembangan anak  

5. Memahami cara pandang peserta didik 

6. Mempraktikan pengelolaan emosi secara positif bagi tenaga pendidik dan peserta didik 

7. Mempraktikan pemecahan masalah tanpa kekerasan 

 

POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN 

Pokok Bahasan  SUB POKOK BAHASAN  

1.1. Mengenal Disiplin 
Positif  

1.1.1. Pengertian Disiplin Positif  
1.1.2.  Pengenalan Kerangka Disiplin Positif 

1.2. Komponen 
Disiplin Positif 
dalam Belajar 
Mengajar  

1.2.1. Menentukan Tujuan Jangka Panjang  
1.2.2. Menyediakan Kehangatan dan Bimbingan  
1.2.3. Memahami Perkembangan dan Karakteristik/Keunikan 

Peserta Didik  
1.2.4. Pemecahan Masalah  

 



LANGKAH 1 : Pengertian Disiplin Positif 

1. Minta peserta untuk berpasangan dan saling berbagi tentang satu pengalaman positif 

saat dulu menjadi peserta didik, minta mereka mendiskusikan seperti apa perasaan 

mereka terhadap para pendidik/tenaga pendidikan mereka saat itu  

 

2. Minta 2 hingga 3 pasangan untuk menyampaikan hasil diskusi. Tuliskan perasaan-

perasaan yang disampaikan peserta pada kertas flipchart. 

 

3. Ucapkan terima kasih dan bacakan kembali beberapa perasaan yang telah disampaikan 

peserta 

 

4. Minta peserta untuk berbagi dengan pasangannya tentang pengalaman negatif saat 

dulu menjadi peserta didik, minta mereka mendiskusikan seperti apa perasaan mereka 

terhadap para pendidik/tenaga pendidikan mereka saat itu. 

 

5. Minta 2 hingga 3 pasangan untuk menyampaikan hasil diskusi dengan pasangannya. 

Tuliskan perasaan-perasaan yang disampaikan peserta pada kertas flipchart. 

 

6. Sampaikan kepada peserta bahwa:  

Kita semua memiliki pengalaman yang positif serta negatif saat bersekolah dulu, 

beragam pengalaman tersebut sangat berpengaruh sepanjang hidup kita. Sebagai 

anak-anak  saat itu, tentu saja kita membutuhkan  rasa aman, nyaman dan 

dihormati oleh sesama teman dan para pendidik/tenaga pendidikan kita yang kita 

peroleh dari pengalaman positif. Pengalaman negatif yang menimbulkan rasa takut, 

cemas, tertekan bahkan traumatis sangat tidak diharapkan oleh anak. 

 

7. Sampaikan kepada peserta bahwa:  

 

Konsep disiplin positif didasari oleh tiga hal, yaitu penelitian tentang perkembangan 

anak, penelitian tentang pembelajaran yang efektif, serta pengetahuan 

tentang hak anak. 

 

8. Jelaskan kepada peserta bahwa:  

Perkembangan anak yang sehat sangat ditentukan oleh adanya kehangatan  dan  

bimbingan. Kehangatan berarti memastikan keamanan peserta didik secara fisik 

dan emosional, peserta didik meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang akan 

membuat mereka tersakiti atau mempermalukannya. Bimbingan berarti menyediakan 

panduan, bimbingan, atau informasi sesuai kebutuhan peserta didik. 

 

9. Jelaskan kepada peserta bahwa:  

Pembelajaran yang efektif sangat ditentukan oleh pengetahuan tenaga 

pendidik/tenaga pendidikan terkait bagaimana peserta didik berkembang dan belajar, 



memahami alasan dari perilaku yang dimunculkan oleh peserta didik, kemampuan 

mengelola emosi, melakukan pemecahan masalah tanpa kekerasan serta percaya diri 

dengan kemampuannya sebagai tenaga pendidik/tenaga pendidikan.  

 

10. Sampaikan kepada peserta bahwa: 

 

Konvensi hak anak meyakini bahwa setiap anak berhak dilindungi dari segala bentuk 

kekerasan termasuk perundungan (bullying), mendapatkan kasih sayang, didengar 

pendapatnya, memiliki martabat, serta dihormati privasinya.  

 

Ada 4 prinsip hak anak yang perlu dijunjung tinggi yaitu 

1.Non-diskriminasi. 

2.Kepentingan yang terbaik bagi anak.  

3.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.  

4. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

 

Tenaga pendidik/tenaga pendidikan perlu menjadikan konvensi hak anak dan prinsip 

dasarnya sebagai hak yang melekat pada anak untuk dihormati, dilindungi dan dipenuhi 

hak-haknya. 

 

11. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau berbagi 

pendapat tentang apa yang sudah dipelajari. 

 

 

LANGKAH 2 : Pengenalan Kerangka Disiplin Positif 

1. Sampaikan kepada peserta bahwa pembahasan berikutnya terkait dengan pengenalan 

kerangka disiplin positif. 

 

2. Tanyakan kepada peserta apa yang mereka ketahui tentang disiplin positif.  

 

3. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa: 

  

Dulu, program pelatihan pada orang tua didasarkan pada prinsip pengelolaan perilaku. 

Sementara, konsep disiplin positif dikembangkan berdasarkan konsep perkembangan 

anak. Konsep disiplin positif berbeda dengan konsep pengelolaan perilaku. Pengelolaan 

perilaku ditujukan untuk membuat anak patuh dengan menggunakan hadiah dan 

hukuman sebagai alatnya, sementara disiplin positif berfokus pada bagaimana anak-

anak berkembang dan belajar, meningkatkan pemahaman tenaga 

pendidik/tenaga pendidikan tentang siapa para peserta didik kita dan proses 

pembelajaran yang dijalaninya. 

 

4. Sampaikan kepada peserta bahwa: 



 

Disiplin positif itu bukan membentak anak, menghukum anak berdiri di depan 

kelas, hukuman selain memukul dan membentak, bukan membiarkan anak-

anak melakukan apapun yang mereka inginkan, tidak memiliki batasan dan 

harapan, serta reaksi cepat pendidik/tenaga pendidikan terhadap situasi.  

Disiplin positif adalah solusi jangka panjang yang mengembangkan kedisiplinan 

diri peserta didik, komunikasi yang jelas, penilaian yang adil dan 

pengetahuan tentang peserta didik kita, membangun hubungan yang saling 

menghormati, membangun kepercayaan diri peserta didik, serta 

mengajarkan peserta didik untuk berempati. 

 

5. Sampaikan kepada peserta bahwa menerapkan disiplin positif itu sama halnya dengan 

membangun sebuah rumah. Minta peserta untuk sejenak membayangkan rumah impian 

yang mereka inginkan. 

 

6. Tanyakan kepada peserta, apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan rumah impian 

tersebut ?. Tuliskan jawaban peserta pada kertas flipchart. 

 

7. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa: 

Menerapkan disiplin positif sama halnya dengan membangun rumah impian. Pertama 

kita harus memiliki rencana, rumahnya akan berapa lantai, berapa kamar, dan 

sebagainya. Kedua kita harus tahu cara menggunakan alat-alat yang tepat untuk 

mewujudkan rumah impian tersebut, ketiga kita harus mengetahui bahan-bahan yang 

sesuai dengan rumah yang akan kita wujudkan, dan terakhir kita harus bisa mengatasi 

jika menghadapi masalah selama membangun rumah impian tersebut.   

 

Di dalam disiplin positif rencana itu disebut sebagai menentukan tujuan jangka 

panjang, alat-alatnya adalah menyediakan kehangatan dan bimbingan, bahan-

bahannya adalah memahami dengan baik ciri-ciri perkembangan dan 

karakteristik peserta didik kita, serta terakhir terampil dalam memecahkan 

masalah atau tantangan dalam proses pembelajaran.  

 

8. Sampaikan kembali kepada peserta bahwa:  

 

Kerangka disiplin positif dimulai dari menentukan tujuan jangka panjang, 

menyediakan kehangatan serta bimbingan, memahami ciri-ciri 

perkembangan dan karakteristik peserta didik, dan pemecahan masalah. 

 

9. Berikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau berbagi 

pendapat tentang apa yang sudah dipelajari.  

 

 



LANGKAH 3 : Menetukan Tujuan Jangka Panjang 

1. Sampaikan kepada peserta bahwa di sesi ini kita akan mulai membahas tahapan-tahapan 

disiplin positif yang diawali dengan menentukan tujuan jangka panjang. 

 

2. Minta peserta untuk menarik nafas, rileks, dan menyimak cerita yang akan dibacakan oleh 

fasilitator. 

 

3. Bacakan sebuah cerita dengan penuh penghayatan dan minta peserta berada dalam 

situasi berikut:  

 

Bayangkan……………anda adalah seorang wali kelas kelas 4. Semenjak semester satu, 

nilai rata-rata sebagian peserta didik di kelas anda berada di bawah KKM. Anda sudah 

mendapat teguran dari kepala sekolah. Di semester 2 ini, dari ulangan harian dan PTS 

nilai beberapa peserta didik tersebut masih di bawah KKM. Anda mempunyai waktu dua 

bulan menuju PAS. Kepala sekolah kembali mengingatkan anda terkait nilai-nilai peserta 

didik ini. Apabila nilai mereka belum ada peningkatan, anda akan mendapat teguran 

kembali dari kepala sekolah dan tidak lagi dipercaya memegang kelas 4. Padahal anda 

sangat menyukai mengajar kelas 4.  

 

4. Tanyakan kepada peserta apakah mereka sudah memahami dan menjadi bagian dari 

cerita tersebut?  Bacakan kembali ceritanya untuk memastikan semua peserta memahami 

dan menghayati cerita yang dibacakan.  

 

5. Tanyakan kepada peserta sebagai berikut: 

Dalam situasi tersebut, apa yang anda ingin para murid ltersebut akukan saat ini? 

(Beberapa jawaban yang mungkin disampaikan peserta : fokus belajar, konsentrasi, 

belajar lebih giat, tidak ribut, tetap duduk,melakukan perintah pendidik/tenaga 

pendidikan, membuka buku pelajaran, dsb). 

Tulis jawaban peserta pada kertas flipchart.  

6. Sampaikan kepada peserta bahwa jawaban yang telah mereka sampaikan adalah tujuan 

jangka pendek  

 

Fokus belajar, tidak ribut, dan sebagainya disebut tujuan jangka pendek, yaitu saat 

pendidik/tenaga pendidikan menginginkan anak didiknya untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu saat itu juga. 

 

7. Minta peserta untuk menarik nafas, rileks, dan menyimak sebuah cerita yang merupakan 

lanjutan dari cerita sebelumnya. Bacakan dengan penuh penghayatan dan minta peserta 

untuk berada dalam situasi tersebut: 

Bayangkan…………. Saat belajar persiapan PAS di kelas anda, sekelompok anak yang 

duduk di belakang saling berbisik satu sama lain, tertawa, dan saling menganggu. Anda 



mengatakan kepada mereka untuk tenang, tetapi mereka malah semakin berisik dan 

mengganggu peserta didik yang sedang belajar. Dengan tenang, anda meminta mereka 

untuk diam tetapi murid yang lain mulai ikut tertawa.  Hanya tersisa sedikit waktu untuk 

menghadapi PAS. Anda sangat berharap anak-anak menuruti instruksi anda karena jika 

nilai mereka rendah maka akan sangat mempengaruhi performa kinerja anda sebagai 

wali kelas. Namun situasi kelas malah semakin riuh, anda mulai merasa kehilangan 

kontrol pada kelas anda. 

 

8. Tanyakan kepada peserta, apakah mereka sudah memahami dan menjadi bagian dari 

cerita tersebut?  Bacakan kembali ceritanya untuk memastikan semua peserta memahami 

dan menghayati cerita yang dibacakan.  

 

9. Tanyakan kepada peserta, dalam situasi seperti itu apa yang terjadi pada anggota tubuh 

anda?  Tuliskan jawaban peserta pada kertas flipchart  

 

10. Tanyakan kepada peserta,  

a. Apa yang terjadi dengan suara anda?  

b. Seperti apa perasaan anda?  

Tuliskan jawaban peserta pada kertas flipchart. 

11. Bagikan 2 lembar post it dengan warna yang berbeda dan minta mereka menuliskan, apa 

yang mungkin dilakukan dan dikatakan oleh para pendidik/tenaga pendidikan dalam 

situasi tersebut? 

 

12. Minta peserta untuk menempelkan jawabannya pada kertas flipchart yang telah disediakan 

dan bacakan agar semua peserta mengetahui. 

 

13. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa beberapa jawaban yang peserta tuliskan 

merupakan respon terhadap stress. 

 

14. Sampaikan kepada peserta bahwa:  

 

Respon yang dilakukan saat seorang berada dalam situasi stress adalah membentak, 

mengancam, mengeluarkan anak dari kelas, melabeli anak dengan kata kasar, 

menyuruh mereka berdiri di pojok kelas, merampas barang-barang anak, memukul atau 

melakukan hukuman fisik 

 

15. Sampaikan kepada peserta bahwa 

  

Bentuk respon yang telah disampaikan tadi merupakan reaksi yang umum terjadi di 

banyak tempat dan di hampir semua negara. Hal ini bukan sedang memberikan 

gambaran seseorang yang memiliki kepribadian buruk, karena respon terhadap stress 

itu sendiri merupakan reaksi psikologi yang normal. 

 



16. Jelaskan kepada peserta bahwa  

Otak manusia telah berkembang dengan cara yang sangat adaptif. Saat kita merasa 

terancam maka otak kita akan bereaksi dengan cepat.  Sebagai contoh, jika tiba-tiba 

seekor ular berbisa masuk ke dalam ruangan kelas kita, maka otak kita akan segera 

merespon dengan cara melawan dan membunuh ular tersebut, atau berlari 

meninggalkan ruangan kelas, atau kita tidak bergerak sama sekali. Reaksi ini dikenal 

sebagai tindakan melawan (fight), berlari (flight), dan berdiam diri (freeze). 

Persoalannya ketika di dalam kelas kita merasa terancam karena perilaku peserta didik 

yang tidak kooperatif, maka reaksi-reaksi tadi sangatlah tidak tepat dan tidak akan 

menyelesaikan masalah. 

 

17. Tunjukkan kepada peserta gambar otak beserta bagian-bagiannya. Jelaskan bahwa: 

Terkait dengan respon terhadap stress, otak manusia terbagi menjadi tiga bagian. 

Pertama disebut sebagai  Batang Otak, berada pada bagian bawah otak, berfungsi 

untuk mengatur dan mengontrol fungsi dasar tubuh seperti bernafas, detak jantung, 

serta kegiatan refleks (otomatis). Kedua disebut Otak Emosional, berada jauh didalam 

otak, mengatur kemampuan kita untuk senang, sedih, marah, frustasi, bergairah, 

bahagia, dan lain-lain. Bagian ketika Otak Berpikir merupakan pelindung luar, 

berfungsi untuk membuat kita mampu berpikir dan mempunyai alasan, memperkirakan 

apa yang akan terjadi kemudian, serta membuat keputusan-keputusan yang baik. 

 

18. Ajak peserta untuk memahami bagian dan cara kerja otak dengan menggunakan tangan 

 

Minta peserta untuk mengangkat  tangan kanan menghadap ke depan dengan 5 jari 

yang terbuka. Bagian lengan di bawah telapak tangan kita umpamakan sebagai batang 

otak, kemudian lipat Ibu jari ke bagian dalam dan kita umpamakan sebagai otak 

emosional, terakhir keempat jari lainnya kita umpamakan sebagai otak berpikir. 

Selanjutnya lipat  keempat jari tersebut ke bagian dalam hingga menyentuh telapak 

tangan dan menutupi ibu  jari atau otak emosional. Seperti inilah posisi otak saat kita 

berada dalam suasana yang sehat dan segar, dimana otak berpikir kita terhubung 

dengan otak emosional dan batang otak, atau istilah yang gampang diingat adalah 

TONG. Dalam kondisi otak TONG maka kita akan lebih hati-hati saat merespon stress 

dan senantiasa mempertimbangkan alasan serta resiko dari tindakan kita. Sehingga 

keputusan yang diambil cenderung positif atau tidak disertai kekerasan. 

 

19. Minta peserta untuk: 

 

Mengangkat keempat jari dan biarkan ibu jari tetap melekat dengan telapak tangan. 

Sampaikan bahwa inilah situasi yang disebut dengan TING, dimana otak berpikir mulai 

terangkat dan tidak terhubung dengan otak emosional dan batang otak. Dalam posisi 

seperti ini otak emosional berpeluang untuk mengambil alih kendali dan sangat 

dimungkinkan terjadinya tindakan kekerasan. Sesuai dengan cara kerjanya, otak 



emosional bertindak tanpa berpikir mengenai konsekuensi ataupun risiko yang akan 

dihadapi. Dalam situasi ini maka kita harus segera mengembalikan otak berpikir kita 

terhubung dengan otak emosional dan batang otak atau TONG. 

 

20. Sampaikan kepada peserta bahwa:  

Kemampuan seseorang dalam meregulasi diri sangat menentukan tindakan yang 

diambil saat mereka berada dalam situasi stress atau tertekan. Beberapa cara 

sederhana yang bisa dilakukan untuk mengembalikan otak kita menjadi TONG seperti 

mengambil jeda, menarik nafas, bergerak, dan sebagainya. Respon stress memang 

bersifat otomatis, namun kita bisa mengelolanya dan mengajarkannya kepada peserta 

didik kita.  

 

21. Ajak peserta untuk praktek mengolah nafas sebagai berikut: 

 

Angkat kedua tangannya secara terbuka di depan mulut, seolah-olah sedang memegang 

mangkuk yang berisi sup hangat. Kemudian tarik nafas dengan menghirup aroma sup 

melalui hidung selama 4 hitungan, tahan dengan perut tetap mengembang selama 4 

hitungan, keluarkan melalui mulut selama 4 hitungan, kemudian tenangkan diri selama 

4 hitungan. Ulangi hal tersebut  3 sampai 4 kali hingga kita benar-benar merasa rileks. 

  

22. Tanyakan kepada peserta apakah ada tips atau cara lain untuk mengatasi stress ? 

 

Misal tips dengan mengambil jeda dan menghitung di dalam hati 1 sd 10 ulangi 

beberapa kali sampai tenang; mengalihkan perhatian ke hal lain atau dengan cara pergi 

sejenak; berwudhu; minum air putih dll. Tips ini memberikan kesempatan agar otak 

berfikir dapat menguasai kembali otak emosi sehingga posisi kembali TONG.  

 

23. Minta peserta menyimak sebuah cerita yang merupakan lanjutan dari cerita sebelumnya. 

Bacakan kepada peserta cerita berikut: 

Peserta didik anda sudah dewasa, mereka berusia 20 tahun sekarang. Sekolah anda 

mengadakan reuni. Banyak mantan peserta didik anda yang merencanakan untuk 

datang bertemu anda. 

 

24. Minta peserta untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan berikut pada pada post it  

Sosok atau karakter seperti apa yang ingin anda lihat dari mantan peserta didik anda saat 

mereka berusia 20 tahun ini? Hubungan yang seperti apa yang ingin terbangun antara 

anda dengan mereka? 

(Beberapa jawabannya mungkin: jujur, mandiri, bertanggung jawab, hangat, akrab, dsb) 



25. Tempelkan jawaban peserta pada kertas flip chart dan bacakan dengan suara yang bisa 

terdengar oleh semua peserta. 

 

26. Sampaikan kepada peserta bahwa apa yang ditulis oleh peserta disebut sebagai tujuan 

jangka panjang  

 

Tujuan jangka panjang, yaitu kualitas serta relasi positif yang kita inginkan dimiliki  

peserta didik saat mereka dewasa, seperti jujur, sopan, bertanggung jawab, hangat, dan 

sebagainya. 

 

27. Ingatkan kembali peserta tentang tujuan jangka pendek dan jelaskan bahwa  

 

Umumnya yang dilakukan pendidik/tenaga pendidikan adalah fokus pada tujuan jangka 

pendek yang kemudian berpotensi memunculkan tindakan kekerasan seperti berteriak 

dan bahkan mengancam peserta didik untuk segera menyelesaikan tugas, dll.  

 

Disiplin positif menuntut pendidik/tenaga pendidikan untuk senantiasa fokus pada 

tujuan jangka panjang. Ini tidak berarti tujuan jangka pendek diabaikan, namun 

dijadikan tantangan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Salah satunya dengan 

mengelola diri untuk senantiasa TONG.  Artinya pencapaian tujuan jangka pendek 

dilakukan tidak dengan kekerasan karena hal tersebut akan merusak tujuan jangka 

panjang. 

 

28. Minta peserta dibagi menjadi 3 kelompok, dimana 2 kelompok bertugas untuk bermain 

peran dan 1 kelompok sebagai observer. Kelompok 1 bermain peran mempraktekkan 

contoh kasus penerapan tujuan jangka pendek dengan kekerasan. Kelompok 2 

mempraktekkan situasi/kasus penerapan tujuan jangka pendek dengan 

mempertimbangkan tujuan jangka panjang. 

 

29. Berikan kesempatan kelompok observer untuk memberikan tanggapan terkait permainan 

peran apa hal yang positif dan apa hal yang perlu ditingkatkan.  

 

30. Berikan kesempatan peserta untuk bertanya  terkait materi yang telah dibahas.  

 

    

LANGKAH 4 : Menyediakan Kehangatan dan Bimbingan 

1. Sampaikan kepada peserta bahwa sesi ini akan membahas tentang dua alat yang luar 
biasa dalam penerapan disiplin positif yaitu kehangatan dan bimbingan. 
 

2. Minta peserta untuk rileks dan sampaikan pertanyaan berikut: 
a. Jika mereka berada dalam situasi sulit, tertekan atau stress, kepada siapa biasanya 

mereka meminta bantuan? 
b. Kenapa mereka mendatangi orang tersebut? 
c. Apa yang menyebabkan orang tersebut istimewa dalam diri anda? 



d. Bagaimana perasaan anda setelah bertemu dan mendapat dukungan dari orang 
tersebut? 
 

3. Beri waktu peserta untuk menuliskannya dalam kertas post it. 
 

4. Minta 3 sampai 4 peserta untuk menyampaikan hasil refleksinya kepada peserta lainnya.  
 

5. Sampaikan kepada peserta bahwa simulasi tadi menghantarkan kita untuk mengenali lebih 
jauh tentang kehangatan. 

 

6. Tunjukkan tabel tentang 5 pilar kehangatan dan jelaskan bahwa: 
 

Ada 5 pilar kehangatan: 

 

1. Memastikan peserta didik merasa aman secara fisik dan emosional. Ini artinya 
bahwa pendidik/tenaga pendidikan harus senantiasa memastikan peserta didik 
mereka merasa aman dalam situasi apapun.  

 

2. Memastikan peserta didik selalu diperhatikan apapun yang terjadi, artinya 
pendidik/tenaga pendidikan harus memberikan perhatian yang tulus terlepas 
dari kondisi yang terjadi pada peserta didik. Tidak jarang pendidik/tenaga 
pendidikan mengapresiasi peserta didik hanya kalau nilai dan perilakunya baik, 
padahal anak yang perilakunya tidak baik tetap butuh perhatian sehingga 
perilakunya bisa berubah.  

 

3. Memikirkan bagaimana peserta didik berpikir di usia mereka. Artinya 
pendidik/tenaga pendidikan harus mampu menyelami dan menyesuaikan apa yang 
dipikirkan oleh peserta didik sesuai dengan usianya.  

 

4. Memikirkan tentang apa yang menjadi kebutuhan peserta didik di usia tersebut. 
Artinya pendidik/tenaga pendidikan harus memahami dan membantu apa yang 
menjadi kebutuhan peserta didik sesuai dengan usianya. Kebutuhan ini tentu saja 
yang terkait dengan proses pembelajaran di sekolah.  

 

5. Pilar yang kelima memikirkan apa yang dirasakan oleh peserta didik, artinya 
pendidik/tenaga pendidikan harus peka dan membantu peserta didik terkait dengan 
perasaan yang sedang mereka hadapi. 

 
7. Bagi peserta menjadi 5 kelompok dan minta setiap kelompok untuk mendiskusikan cara-

cara menyediakan kehangatan untuk peserta didik SD di lingkungan sekolah sesuai 
dengan 5 pilar yang sudah dibahas sebelumnya. 
 

8. Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan dan saling menanggapi terhadap hasil 
diskusi kelompoknya.  

 

9. Sampaikan  
 

Beberapa cara menyediakan kehangatan yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah, 

seperti menempatkan para peserta didik juga adalah manusia, membantu peserta didik 

saat menghadapi masalah, memotivasi mereka saat mengalami kesulitan, mengakui dan 



mengapresiasi usaha dan capaian peserta didik, meminta maaf jika melakukan 

kesalahan, tetap menghormati peserta didik meski mereka melakukan kekeliruan, 

humoris, mendengarkan pendapat peserta didik dan mempertimbangkannya dengan 

serius. 

 
10. Jelaskan kepada peserta bahwa: 

 
Ketakutan merupakan hal yang berlawanan dari kehangatan. Ketakutan akan membuat 

peserta didik sulit berkonsentrasi dan mengakibatkan masalah akademis. Ketakutan 

juga akan membuat peserta didik cemas, gelisah, tertekan dan stress. Hal ini tentu saja 

akan berdampak pada permasalahan akademis dan hubungan sosial antara 

pendidik/tenaga pendidikan dan peserta didik. Sebaliknya, dalam iklim yang penuh 

kehangatan, peserta didik ingin bekerja sama satu sama lain dan dengan 

pendidik/tenaga pendidikan mereka. Kehangatan mendorong kerja sama jangka pendek 

dan mengajarkan nilai jangka panjang. 

 
11. Sampaikan kepada peserta bahwa: 

 

Proses belajar identik dengan rasa aman dan menyenangkan, jika peserta didik 

merasa aman maka mereka akan lebih mudah berkonsentrasi, sehingga pembelajaran 

dan daya ingat menjadi lebih baik. Situasi ini akan meningkatkan motivasi para peserta 

didik untuk belajar. 

 
12. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait 

dengan menyediakan kehangatan. 
 

13. Sampaikan kepada peserta bahwa: 
 

Kehangatan tidak bisa berdiri sendiri namun memerlukan alat lainnya yang dikenal 

dengan bimbingan. 

 
14. Tunjukkan tabel tentang 6 pilar struktur/bimbingan: 

 
6 (enam) pilar bimbingan:  

 

Pilar pertama adalah memberikan informasi yang jelas, artinya pendidik/tenaga 

pendidikan harus memastikan peserta didik memahami apa yang menjadi harapan, 

instruksi, maksud, tujuan dari informasi yang disampaikan oleh tenaga pendidik/tenaga 

pendidikan.  

 

Pilar kedua yaitu menjelaskan alasan dengan jelas, artinya peserta didik 

membutuhkan alasan yang bisa mereka pahami Ketika pendidik/tenaga pendidikan 

memiliki harapan ataupun melarang peserta didik terhadap suatu hal.  

 



Pilar ketiga yaitu mendukung dan membantu peserta didik agar berhasil, artinya 

pendidik/tenaga pendidikan harus bisa memahami apa yang menjadi tantangan, minat, 

serta kemampuan peserta didik agar bisa mendukung secara tepat. 

 

Pilar keempat yaitu menjadi panutan yang positif, artinya tindakan dan sikap 

pendidik/tenaga pendidikan harus senantiasa baik sehingga peserta didik akan mudah 

untuk menauladaninya.  

 

Pilar yang kelima yaitu mendorong pemikiran dan ide peserta didik, maksudnya 

peserta didik kerap hadir dengan pemikiran dan ide yang luar biasa dan hal tersebut 

memerlukan dukungan dari pendidik/tenaga pendidikan.  

 

Pilar yang keenam yaitu pemecahan masalah bersama, artinya ketika peserta didik 

menghadapi tantangan ataupun melakukan kesalahan, maka peran pendidik/tenaga 

pendidikan adalah memandu peserta didik agar bisa mengatasinya dan belajar dari 

kesalahan. 

 
15. Bagi peserta menjadi 6 kelompok dan minta mereka untuk mendiskusikan cara 

menyediakan struktur/bimbingan untuk peserta didik SD di lingkungan sekolah sesuai 
dengan 6 pilar yang telah dibahas sebelumnya. 
 

16. Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan dan saling menanggapi hasil diskusi 
kelompoknya. 

 
17. Sampaikan kepada peserta: 

 
Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pendidik/tenaga pendidikan dalam 

menyediakan bimbingan seperti melibatkan peserta didik dalam menyusun peraturan di 

sekolah, bersikap adil dan fleksibel, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta 

didik dalam mengambil keputusan yang baik, membantu anak belajar dari kesalahan, 

mengelola amarah, menghindari ancaman dan hukuman, menjelaskan pandangan kita 

dan mendengarkan pandangan peserta didik, serta berdiskusi dengan peserta didik dan 

belajar tentang tantangan yang mereka hadapi. 

 
18.  Jelaskan kepada peserta bahwa bimbingan itu penting dalam mendukung proses belajar 

siswa untuk berhasil.  
 

Sulit bagi peserta didik untuk dapat belajar tanpa bimbingan. Informasi atau penjelasan 

yang tidak memadai akan mengakibatkan peserta didik memiliki pemahaman yang 

lemah yang berdampak pada kegagalan akademik. Prestasi akademik yang buruk akan 

membuat anak menyalahkan diri sendiri, motivasi belajar menjadi rendah, frustasi dan 

bersikap agresif. Sebaliknya keberadaan bimbingan sangat membantu anak dalam 

proses belajar. Komunikasi dan rancangan informasi yang jelas akan membuat peserta 

didik memiliki pemahaman yang mendalam, berhasil dari sisi akademis yang tentunya 



akan membangun citra positif dan berdampak pada meningkatnya motivasi dan tingkat 

stress yang rendah 

 
19. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait 

dengan menyediakan bimbingan. 
 

20. Sampaikan kepada peserta bahwa: 
 

Kehangatan sama halnya dengan menyediakan keamanan, sementara bimbingan 

adalah menyediakan informasi atau panduan. 

 

LANGKAH 5: Memahami Perkembangan dan Karakeristik/Keunikan Peserta Didik 

1. Sampaikan kepada peserta bahwa sesi ini akan mengenali bahan-bahan dalam penerapan 
disiplin positif yaitu memahami ciri-ciri perkembangan dan karakteristik atau keunikan 
peserta didik. 
 

2. Minta pendapat peserta apa saja yang menjadi penyebab peserta didik memiliki prestasi 
akademis rendah, mengalami masalah dalam belajar, atau berperilaku tidak sesuai 
harapan. 

 

3. Ucapkan terima kasih dan sampaikan  
 

bahwa peserta didik yang kita hadapi saat ini telah mengalami beragam peristiwa dan 

perlakuan sebelumnya, baik di saat di dalam kandungan, bayi, hingga usia dini. Hal 

tersebut tentu saja berpengaruh terhadap keberadaannya saat ini termasuk 

kemampuan mereka dalam belajar. Untuk itu seorang pendidik/tenaga pendidikan perlu 

mengenali para anak didiknya dengan baik sehingga pendidik/tenaga pendidikan bisa 

memiliki harapan yang sesuai, memiliki perspektif yang berbeda, menyadari perannya 

dalam membantu mengatasi  masalah, serta membantu peserta didik agar berhasil. 

 
4. Minta peserta untuk rileks, menyimak dan menghayati cerita A berikut: 

 

Bayangkan…….. 

Anda baru saja memulai suatu pekerjaan yang baru. Anda menyukai pekerjaan ini dan 

termotivasi untuk belajar semua hal baru tentang tugas ini. Anda harus belajar banyak 

tentang peralatan yang belum pernah dilihat sebelumnya dan perlu belajar untuk 

menggunakannya.  Anda begitu bersemangat untuk mengetahui banyak hal sehingga 

mengajukan banyak pertanyaan kepada atasan anda. Setelah pertanyaan yang ketiga, 

atasan anda mulai merasa terganggu. Dia berkata, “Tidakkah kamu lihat bahwa saya 

sedang sibuk? Bisakah kamu berhenti mengganggu saya? Pergi sana” 

 



5. Tanyakan kepada peserta apakah mereka sudah memahami situasi dan menjadi bagian 

dari cerita tersebut?  Bacakan kembali ceritanya untuk memastikan semua peserta 

memahami dan menghayati cerita yang dibacakan.  

 

6. Minta peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: 
a. Bagaimana perasaan anda setelah diperlakukan seperti itu? 
b. Apa yang mungkin anda lakukan setelah mengalami hal itu? 
c. Bagaimana hubungan antara anda dengan orang tersebut? 
d. Apa yang anda butuhkan dalam situasi tersebut? 

 
7. Tuliskan jawaban peserta pada kertas flipchart yang telah disediakan 

 
8. Minta peserta untuk kembali rileks, menyimak dan menghayati cerita B berikut: 

 

Bayangkan…….. 

Salah satu rekan kerja anda mendekat untuk mengecek kesibukan anda. Anda 

menanyakan beberapa pertanyaan dan dia menjawab semuanya. Dia menunjukkan 

berbagai hal baru yang dapat membantu pekerjaan anda. Dia memberikan buku 

petunjuk penggunaan peralatan yang akan anda pakai untuk dibaca. Dia berkata, 

“Jangan sungkan kalau ada pertanyaan. Saya sangat senang bekerja dengan orang-

orang yang bersemangat”. 

 

9. Tanyakan kepada peserta apakah mereka sudah memahami situasi dan menjadi bagian 

dari cerita tersebut?  Bacakan kembali ceritanya untuk memastikan semua peserta 

memahami dan menghayati cerita yang dibacakan.  

 

10. Minta peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: 
a. Bagaimana perasaan anda setelah diperlakukan seperti itu? 
b. Apa yang mungkin anda lakukan setelah mengalami hal itu? 
c. Bagaimana hubungan antara anda dengan orang tersebut? 

 
11. Tuliskan jawaban peserta pada kertas flipchart yang telah disediakan 

 
12. Tanyakan kepada peserta cerita mana yang menyediakan kehangatan dan bimbingan, apa 

bentuk kehangatan dan bimbingan yang diberikan, apa yang bisa disimpulkan dari kedua 
skenario tersebut? 

 

13. Ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa: 
 

Di tahun awal anak memasuki usia sekolah dasar usia 6-7 tahun tantangan yang 

dihadapi oleh anak adalah bertemu teman-teman baru, orang-orang dewasa baru 

(pendidik/tenaga pendidikan), peraturan dan rutinitas baru, terpisah dari orang tua, 

serta terbatas dalam bergerak. Selain itu di tahun awal sekolah ini juga anak-anak 

tertarik beragam hal dan banyak bertanya, suka membantu, menjelajah dan mencoba, 

belajar tentang emosi serta fase mengembangkan kepercayaan diri. 

 
14. Jelaskan kepada peserta bahwa: 



 

Perilaku berdasarkan perkembangan anak yang umumnya nampak dari anak-anak usia 

SD ini diantaranya perhatian yang mudah teralihkan, tertarik dalam segala hal, mandiri, 

sulit untuk berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya, serta apa yang dianggap 

orang dewasa tidak penting, bagi mereka amatlah penting. 

 
15. Sampaikan kepada peserta bahwa: 

 

Anak usia SD memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari banyak hal, jika 

pendidik/tenaga pendidikan menyediakan kehangatan dan bimbingan yang tepat, maka 

anak akan memiliki banyak keterampilan dan percaya diri yang tinggi. 

 
16. Jelaskan kepada peserta bahwa hal lain yang perlu dipahami oleh pendidik/tenaga 

pendidikan adalah karakteristik dan keunikan peserta didik yang dipengaruhi oleh 
temperamen, yaitu karakteristik individu yang menetap dan merupakan bawaan sejak 
lahir. Ada tujuh jenis temperamen yang umumnya sering menjadi konflik antara 
pendidik/tenaga pendidikan dan peserta didik. 

 

a. Tingkat aktivitas 
Beberapa  orang sangat aktif, ingin berlari, melompat, bergerak hampir setiap 

waktu. Mereka sangat sulit untuk duduk diam dan selalu bergerak. Orang-orang 

yang merasa seperti ini masuk ke dalam kategori aktivitas tinggi. Sebaliknya, ada 

beberapa orang yang kurang aktif, dan lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang diam 

dan tenang. Mereka mampu secara nyaman duduk diam untuk waktu yang lama. 

Orang-orang ini masuk ke kategori aktivitas rendah. 

 

b. Keteraturan 
Beberapa orang memiliki kebiasaan yang teratur. Mereka merasa lapar, bangun, 

mengantuk dan masuk ke kamar mandi di waktu yang sama setiap hari 

(keteraturan tinggi). Tapi, beberapa orang memiliki pola yang berubah-ubah. Di 

satu hari mereka mungkin merasa sangat lapar di siang hari kemudian besoknya 

tidak merasa lapar sama sekali. Terkadang mereka bangun sangat pagi dan bangun 

terlambat keesokan harinya (keteraturan rendah). 

 

c. Respon terhadap situasi baru 
Ketika menghadapi situasi baru, beberapa orang akan mudah merespon dengan 

tersenyum, mendekati kelompok-kelompok baru, dan memiliki teman baru (respon 

tinggi). Beberapa orang lain cenderung menarik diri ketika menghadapi situasi baru. 

Mereka akan menjauh dari orang-orang asing, memerlukan waktu yang lama untuk 

bergabung dengan kelompok-kelompok yang baru, dan ragu-ragu atau menghindar 

untuk mendatangi tempat baru atau mencoba makanan yang baru (respon 

rendah). 



 

d. Kemampuan Adaptasi 
Beberapa orang dapat beradaptasi secara mudah kepada kebiasaan, tempat-

tempat, dan orang-orang baru. Mereka mungkin hanya memerlukan waktu sehari 

atau dua hari untuk beradaptasi dengan jadwal baru, tinggal dalam sebuah rumah 

baru atau pergi ke sekolah baru atau pekerjaan baru (kemampuan adaptasi 

tinggi). Beberapa orang lain beradaptasi secara lambat. Mereka mungkin 

memerlukan waktu berbulan-bulan untuk memiliki teman-teman baru di tempat 

baru, merasa nyaman di sebuah sekolah baru atau mengikuti kebiasaan baru 

(kemampuan adaptasi rendah). 

 

e. Kemampuan dalam berkonsentrasi  
Beberapa orang sangat mudah teralihkan perhatiannya. Mereka mudah terpengaruh 

oleh kejadian di sekitarnya. Mereka memerlukan waktu yang lama untuk 

menyelesaikan tugas-tugasnya karena perhatian mereka terus teralihkan ke arah 

yang berbeda. Ketika mereka sedih atau kecewa, mereka mudah mengubah 

perhatiannya ke hal yang lain yang mengubah emosi mereka (kemampuan 

konsentrasi rendah). Beberapa orang lain sulit teralihkan perhatiannya. Mereka 

mampu duduk dan membaca dalam waktu yang lama. Ketika mereka marah atau 

sedih, tidak mudah teralihkan emosinya (kemampuan konsentrasi tinggi). 

 

f. Tingkat ketekunan  
Beberapa orang sangat tekun dalam menjalankan tugas yang menantang hingga 

tuntas. Mereka memiliki target dan akan terus berusaha hingga target tersebut 

tercapai. Tidak mudah menghentikan apa yang sedang mereka lakukan (tingkat 

ketekunan tinggi). Sebaliknya, beberapa orang lain tidak terlalu tekun. Jika 

mereka gagal atau berhasil mereka akan kehilangan minat secara cepat. Sangat 

mudah meyakinkan mereka untuk berhenti melakukan tindakan yang sedang 

mereka lakukan (tingkat ketekunan rendah). 

 

g. Kemampuan berekspresi  
Beberapa orang akan menampakkan amarah, kesedihan, kebahagiaan ketika 

menghadapi situasi tertentu. Mereka dapat menangis tersedu-sedu di saat sedih, 

berteriak di saat marah, atau tertawa terbahak-bahak ketika mereka bahagia 

(tingkat ekspresi tinggi). Sebaliknya, beberapa orang lain mampu menutupi 

reaksinya terhadap situasi tertentu. Ketika mereka sedih mereka akan menangis 

diam-diam, dan ketika mereka bahagia, mereka akan tersenyum dalam hati. Sulit 

untuk mengetahui bagaimana perasaan-perasaan yang mereka rasakan (tingkat 

ekspresi rendah). 

 

 



17. Sampaikan kepada peserta bahwa: 
 

Setiap orang memiliki temperamen yang berbeda, tidak ada temperamen yang buruk, 

itu semua yang membedakan kita dengan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan 

setiap anak memiliki karakteristik dan keunikan. Peran pendidik/tenaga pendidikan 

terkait temperamen ini adalah membantu peserta didik untuk mengatasi tantangan 

belajar yang disebabkan oleh faktor temperamen. Misalkan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat aktivitas tinggi atau konsentrasi yang mudah terganggu, tentu saja 

membutuhkan dukungan dari pendidik/tenaga pendidikan agar bisa tetap belajar 

dengan baik.  

 

 
18. Jelaskan kepada peserta bahwa: 

 
Keunikan peserta didik juga bisa dilihat dari perbedaan suasana tempat tinggal, 

perbedaan sensitifitas panca indra, gaya belajar, hambatan fisik, hambatan 

intelektual, hambatan neurologis, serta hambatan sensorik.  

 

Beragam keunikan ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka 

menerima dan mengolah informasi. Kemampuan pendidik/tenaga pendidikan dalam 

mengenali karakteristik dan keunikan anak ini akan memudahkan pendidik/tenaga 

pendidikan untuk membantu dan memberikan dukungan yang tepat bagi peserta didik. 

 
19. Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menanggapi materi yang telah 

dibahas.  
 

20. Sampaikan kepada peserta bahwa: 
 

Dengan memahami ciri perkembangan, karakteristik dan keunikan anak, pendidik/tenaga 

pendidikan didorong untuk tidak melihat sosok dan perilaku anak sebagai sebuah potret, 

namun sebagai sebuah film dengan rangkaian persitiwa yang saling terhubung. Cara 

pandang ini yang akan menuntun pendidik/tenaga pendidikan melihat kekeliruan yang 

dilakukan peserta didik secara lebih adil, melahirkan empati, serta membantu mereka untuk 

menyelesaikan tantangan dan masalah yang dihadapi tanpa melakukan kekerasan.  

 

 

LANGKAH 6: Pemecahan Masalah 

 
1. Sampaikan kepada peserta bahwa  

 

Sesi ini akan membahas tentang pemecahan masalah. Selama menjadi pendidik/tenaga 

pendidikan tentu saja kita akan dihadapkan dengan beragam tantangan dalam kegiatan 



pembelajaran, sehingga kemampuan dalam memecahkan masalah menjadi 

keterampilan yang harus dimiliki oleh pendidik/tenaga pendidikan. 

 
2. Sampaikan kepada peserta bahwa: 

 
Pengetahuan dalam sesi-sesi sebelumnya menjadi bekal penting dalam pemecahan 

masalah. Kemampuan mengenali tanda-tanda stress, melakukan banyak kegiatan yang 

dapat mengurangi stress (perawatan diri), melatih pernafasan, merupakan tindakan-

tindakan sederhana yang bisa meningkatkan keterampilan kita dalam mengelola emosi. 

 
3. Minta peserta untuk melakukan aktivitas mengenali stres pada anak dan guru dengan 

cara:  
a. Sediakan kertas termometer (dapat menggunakan kertas berwarna atau kertas yang 

telah dituliskan angka 1 s.d 10) 
b. Minta dua orang perwakilan peserta untuk mempraktikan kegiatan ini. Satu orang 

perwakilan peserta diminta untuk berperan sebagai Guru dan satu orang berperan 
sebagai siswa.  

c. Salah seorang dari mereka berdiri menghadap kertas termometer yang telah tersimpan 
di lantai, satu orang lainnya diminta untuk membelakangi. Lakukan bergantian untuk 
satu pertanyaan yang sama.  

d. Tanyakan pertanyaan berikut secara bergantian salah seorang perwakilan peserta, 
perwakilan peserta yang lainnya diminta untuk menebaknya:  
1) Bagaimana perasaan siswa ketika datang ke sekolah dan belum mengerjakan 

tugas yang diberikan 
2) Bagaimana perasaan siswa ketika diminta maju ke depan untuk menjawab 

pertanyaan anda 
3) Bagaimana perasaan guru ketika melihat siswa berkelahi 
4) Dan pertanyaan lainnya yang dapat anda tambahkan sesuai dengan kebutuhan.  

  
e. Minta salah seorang peserta untuk melangkah pada warna atau nomor kertas 

termometer yang telah disediakan.  
f. Minta peserta lainnya yang membelakangi untuk menebak langkah yang dilakukan 

peserta lainnya  
g. Sampaikan pesan kunci dari kegiatan ini:  

1) Setiap orang memiliki persepsi dan daya tahan yang berbeda-beda dalam 
menghadapi kehidupannya.  

2) Diharapkan bagi kita semua dapat berempati, mencoba memahami mengapa 
sesuatu hal yang ringan bisa jadi sangat menekan seseorang.  

 
4. Ajak peserta untuk untuk memainkan kertas bingo untuk saling bertukar informasi tentang 

cara menghilangkan stres yang biasa dilakukan.  
 

5. Jelaskan kepada peserta bahwa langkah-langkah dalam pemecahan masalah adalah: 
 

a. Pastikan kita tenang, posisi otak berpikir terhubung dengan otak emosional dan 
bantang otak atau TONG. 

b. Fokus pada masalah, artinya kita harus fokus pada masalah yang terjadi dengan 
peserta didik kita. Kita tidak perlu melabelinya sebagai pemalas, bandel, tidak 
nurut, serta stigma negatif lainnya. 



c. Temukan alasan dari masalah yang kita hadapi. Maksudnya kita harus bisa 
memperkirakan kemungkinan alasan-alasan kenapa peserta didik kita berprilaku 
seperti itu dengan melihat ciri perkembangan, temperamen, serta keunikan lainnya. 

d. Tentukan tujuan jangka panjang yang sesuai dengan masalah yang sedang 
dihadapi. Sangat penting untuk selalu mengingat jangka panjang supaya kita tidak 
terpancing mengatasi tantangan jangka pendek dengan menggunakan cara 
kekerasan yang berlawanan dengan tujuan jangka panjang.  

e. Sediakan kehangatan dan bimbingan untuk membantu peserta didik kita 
mengatasi masalah atau tantangan yang dia hadapi. 

 
6. Bagi peserta menjadi 5 kelompok dan sampaikan bahwa kita akan melakukan praktik 

pemecahan masalah. 
 

7. Sampaikan studi kasus berikut: 
 

Anda memiliki seorang peserta didik yang duduk di kelas 4 SD.  Ia tidak bisa duduk 

dengan tenang dan memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugas dari 

pendidik/tenaga pendidikan. Beberapa kali anda menegurnya, untuk sesaat nampak 

berhasil. Namun dalam selang waktu yang tidak lama, anak tersebut mengulangi lagi 

hal serupa. Anda mulai merasa jengkel dan ingin segera mengakhiri masalah ini. 

 
8. Minta peserta untuk menuliskan pemecahan masalahnya sesuai dengan langkah-langkah 

yang telah dijelaskan. 
 

9. Minta perwakilan peserta untuk menyampaikan hasil diskusinya. 
 

10. Ucapkan terima kasih dan sampaikan pembahasan masalah sebagai berikut: 
 

a. Langkah pertama, pastikan anda dalam situasi tenang atau TONG, jika anda sedang 
TING, maka bergeraklah atau tarik nafas secara teratur agar anda bisa kembali 
TONG. 

b. Langkah kedua, tentukan masalahnya : anak tidak bisa duduk dengan tenang 
sehingga terlambat menyelesaikan tugas. 

c. Langkah ketiga, tentukan alasan-alasannya: mungkin tempat duduknya tidak 
nyaman, mungkin kemampuan melihatnya terbatas, mungkin teman sebangkunya 
tidak baik, mungkin ada alat tulis yang tidak dimiliki, mungkin tingkat aktivitasnya 
tinggi, mungkin tingkat konsentrasinya rendah dan sebagainya.  

d. Langkah keempat, tentukan tujuan panjang yang sesuai: Anda ingin dia menjadi 
anak yang bertanggung jawab, disiplin, mandiri, sopan, dan sebagainya. 

e. Langkah yang kelima, tentukan bentuk kehangatan dan struktur/bimbingan yang 
sesuai: Anda bisa mendekatinya dengan tenang, berbicara dengan lembut, bertanya 
apa yang bisa kita bantu agar dia bisa duduk dengan tenang, menawarkan untuk 
berpindah tempat duduk, memperbesar tulisan jika memiliki hambatan visual, 
membantu pekerjaan kita (mengumpulkan tugas, menghapus papan tulis) jika 
temperamen aktivitasnya tinggi, serta bentuk kehangatan dan bimbingan lainnya. 

 
11. Sampaikan kepada peserta bahwa  

 

Mereka bisa terus mempraktekkan pendekatan disiplin positif ini sehingga akan 

membuat para pendidik/tenaga pendidikan semakin terampil dalam menyelenggarakan 



proses pembelajaran tanpa kekerasan. Memperbaiki cara kita mendidik tentu saja bukan 

hal mudah dan perlu waktu yang tidak sebentar. Namun dengan praktek yang terus 

menerus, cara mendidik yang semakin baik tentunya akan menjadi kebiasaan kita dalam 

berinteraksi dengan peserta didik. Kerjasama dengan orangtua peserta didik sangat 

disarankan agar memiliki visi yang sama yaitu memberikan pengasuhan atau mendidik 

tanpa kekerasan.   

 


