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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar belakang  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Disiplin adalah latihan batin dan watak 

dengan maksud supaya segala perhatian anak selalu menaati tata tertib di sekolah. Selain 

itu terdapat tiga arti disiplin yaitu : tata tertib, ketaatan (kepatuhan) dan bidang studi. 

Kedisiplinan anak merupakan proses yang dilakukan oleh orang tua dan guru sepanjang 

waktu, oleh sebab itu disiplin harus dilakukan secara kontinu. Untuk menerapkan disiplin 

dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memilih perbuatan baik atau buruk yang akan 

kita lakukan, maka cara menerapkan disiplin kepada anak perlu proses dan komitmen 

yang kuat terutama dengan orang dewasa yang dekat dengan anak. Oleh karana itu 

disiplin harus dibentuk secara terus-menerus akan menjadikan disiplin tersebut menajikan 

sebuah kebiasaan pada anak.   

Kedisiplinan sangat ditekankan sekali untuk anak supaya anak dapat melanjutkan 

hidupnya dengan aturan yang ada baik didalam keluarga maupun dimasyarakat, baik 

aturan sekolah maupun aturan dalam masyarakat. Banyak manfaat yang bisa dicapai 

ketika kedisiplinan dilakukan sejak dini. Desti (2014) mengatakan bahwa manfaat dari 

kedisiplinan adalah untuk menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan kepedulian, 

mengajarkan keteraturan, menumbuhkan ketenangan, menumbuhkan sikap percaya diri, 

menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan keakraban, menumbuhkan perkembangan 

otak, membantu anak yang “sulit” dan menumbuhkan kepatuhan.  

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di salah satu TK di Salatiga sikap anak yang 

masih sangat tergantung dengan pengasuh, orang tua maupun gurunya. Ketika anak 

melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah peraturan untuk menaruh sepatu pada 

rak sepatu, menggosok gigi sendiri, makan sendiri namun anak-anak di sekolah ini masih 

banyak yang bergantung kepada guru. Ketika menaruh sepatu ke rak sepatu beberapa 

anak masih malas bahkan tidak mau menaruhnya, dan dengan kerasnya anak tersebut 

menyuruh guru untuk menaruh ke rak sepatu. Ketika anak menggosok gigi  juga masih 

sangat memerlukan bantuan dari guru, kebanyakan anak mengatakan tidak bisa 

menggosok gigi sendiri. Selain dari pengamatan hasil magang, penulis juga mengamati 

dari beberapa anak yang tinggal dengan orang tuanya, dimana anak-anak masih terlena 

dengan bantuan orang tua.   



2 
 

Satu hal yang menarik bagi penulis, pengasuh di Panti Asuhan Salib Putih Kota 

Salatiga ini akan menegur jika anak bersalah. Pengasuh akan mendisiplinkan melalui 

pembiasaan, mulai dari jam makan, jam mandi, jam bermain hingga jam belajar, 

pengasuh juga membuat jadwal keseharian anak. Selain menggunakan observasi, penulis 

juga melakukan wawancara terhadap pengasuh untuk mencari tahu lebih dalam 

menegenai kedisiplinan anak panti asuhan. Menurut pengasuh anak-anak masih mudah 

jika diingatkan. Pengasuh melakukan tindakan yang merangsang disiplin melalui teguran 

dan lain sebagainya.  

Panti Asuhan Salib Putih adalah salah satu panti yang ada di Salatiga. Panti Asuhan 

Salib Putih berada di desa sosial dimana desa sosial ini bernama desa Salib Putih. Salib 

Putih adalah desa yang didalamnya  ada tiga panti yaitu panti wredha, panti karya dan 

panti asuhan. Penduduk desa ini adalah penduduk yang merupakan anggota panti dimana 

para orang tua berada di panti wredha, sedangkan didalam panti karya beranggotakan 

orang-orang usia produktif dan dikaryakan dalam bidang perkebunan dan peternakan. 

Sedangkan Panti Asuhan Salib Putih adalah panti asuhan yang berbeda dengan panti pada 

umumnya pada umumnya panti asuhan hanya beranggotakan anak-anak dengan status 

anak yang yatim maupun yatim piatu. Dalam Panti Asuhan Salib Putih selain anak-anak, 

juga beranggotakan anak remaja hingga dewasa dengan kisaran umur 5-21 tahun. Latar 

belakang yang dimiliki anak juga sangat berbeda. Selain itu dalam panti asuhan ini juga 

terdapat keberagaman agama dan suku, namun anak-anak dipanti asuhan ini bisa rukun 

dan dapat hidup bersama dengan baik. Dengan pengasuh yang tidak hanya fokus dengan 

satu anak saja namun fokus pengasuh kepada semua anak mengakibatkan pengasuh harus 

mampu dalam memberi pengertian kepada anak asuh dengan sikap, sifat dan karakter 

anak yang berbeda-beda.  

Ada banyak sekali cara untuk mengembangkan kedisiplinan salah satunya adalah 

melalui peran pegasuh banyak sekali peran pengasuh salah satunya adalah pengasuh 

sebagai orang tua dimana anak dapat berkembang secara utuh dalam hal kepribadian 

seorang anak yang membutuhkan model atau contoh,lingkungan pertama yang 

memberiksn pengaruh terhadap anak adalah lingkungan keluarga sendiri dan anggota 

keluarga tersebut seorang anak memperoleh kemampuan dasar baik intelektual maupun 

sosial (Suryatmi ,2008).  

Cara yang dilakukan pengasuh untuk mengembangkan kedisiplinan anak melalui 

berbagai cara. Mulai dari perkataan bahkan sampai pada tindakan yang dilakukan oleh 



3 
 

tiga pengasuh diamana ketiga pengasuh saling berkolaborasi untuk tetap berusaha saling 

melengkapi ketika mendidik anak asuh.  

Ciri khas yang dimiliki Panti Asuhan ini adalah jumlah 25 anak dengan rentan usia 

yang berbeda namun pengasuh memiliki cara untuk menangani anak dengan rentan usia 

yang berbeda sehingga penulis memilih panti asuhan sebagai tempat untuk pengambilan 

data, selain itu penulis melihat kedisiplinan anak TK yang sedikit lebih baik dibanding 

dengan anak seusianya diluar panti. Pentingnya melakukan penelitian di Panti asuhan 

Salib putih adalah untuk mengetahui cara yang dilakukan oleh pengasuh untuk 

mengembangkan kedisiplinan anak dengan cara yang berbeda dengan pengasuh pada 

umumnya.  

 

1.2.Rumusan Masalah  

Bagaimana cara pengasuh dalam membantu mengembangkan kedisiplinan anak di Panti 

Asuhan Salib Putih Salatiga ? 

1.3.Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui cara pengasuh dalam membantu mengembangkan kedisiplinan anak di 

Panti Asuhan Salib Putih Salatiga.  

1.4.Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi refrensi atau masukan bagi 

orang tua/guru/pengasuh/wali untuk mengetahui peran pengasuh yang cocok untuk 

mengembangkan kedisiplinan anak.  

1.4.2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil dari penelitian dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya 

untuk penyajian informasi untuk mengadakan penelitian yang serupa.  

  

 


