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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1.Kedisiplinan Pada Anak  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa disiplin adalah tata tertib 

(di sekolah, di kantor dan sebagainya), ketaatan (kepatuhan pada peraturan tata tertib), 

bidang studi yang memiliki objek dan sistem tertentu. Menurut Soemarno (dalam 

Rahayuningsih, 2013) disiplin merupakan kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari ketaatan, kepatuhan, kesetiaan dan ketertiban. 

Kedisiplinan adalah serangkaian dari perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, 

kepatuhan, keteraturan dan atau ketertiban. Perilaku itu tercipta melalui proses binaan 

melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman  (Hartini, 2013). Berdasarkan tanggapan 

diatas peneliti menyimpullan bahwa adanya kedisiplinan karena adanya perilaku yang 

mencerminkan nilai ketaatan, kepatauhan, keteraturan dan atau ketertiban, baik tertulis 

maupun tidak tertulis.  

Disiplin adalah proses bimbingan yang memiliki tujuan untuk menanamkan pola 

perilaku tertentu dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Sebenarnya disiplin adalah 

membiasakan anak untuk menaati peraturan yang ada dilingkungannya. Tujuan awal dari 

disiplin adalah untuk melatih dan mengontrol anak, untuk mencapai itu dibutuhkan orang 

dewasa untuk mengajarkan kedisiplinan. Ketika anak sudah disiplin dengan sendirinya 

anak akan dapat mengarahkan dirinya sendiri tanpa pengaruh atau disuruh oleh orang 

lain, dalam hal ini berarti anak sudah mampua menguasi tingkah lakunya sendiri dengan 

berpedoman pada norma-norma yang jelas , standar-standar dan aturan-sturan yang sudah 

menjadi milik sendiri, untuk itu orang dewasa atau orang tua harus secara aktif dan terus 

menerus melakukan pendampingan pada anak.  

 

2.1.1. Indikator Kedisiplinana Anak usia dini  

Disiplin dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam membentuk kebiasaan sehingga 

anak akan mudah melakukan seperti contoh : jika ada anak yang selalu dididik untuk 

pagi jam 5 pagi setiap hari untuk melaksanakan doa pagi, maka hal tersebut akan akan 

menjdai kebiasaan dan anak tidak akan mersa berat dalam melakukan kegiatan tersebut.  

Pada hakikatnya kedisiplinan anak usia dini adalah suatu pengendalian diri terhadap 

perilaku anak usi 0-6 tahun dalam berperilaku sesuaai dengan ketentuan yang berlaku 
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(bisa berupa tatanan nilai, norma, dan tata tertib di rumah maupun di sekolah), (Hasriana, 

2014).  

Pada dasarnya ada dua hal yang dibentuk oleh orang tua dan guru PAUD terkait 

dengan karakter disiplin bagi anak usia dini, yaitu mendidik anak untuk berperilaku yang 

baik dan mendidik anak untuk menjauhi perilaku yang buruk, (Hasriana, 2014).  

2.1.2. Aspek yang membangun Kedisiplinan  

Dalam dimensi membina dan mendisiplinkan anak terdiri dari beberapa aspek yang 

membangunnya (Depag. RI 2006, dalam Hartini, 2013) yaitu : 

1. Kontrol dari orang tua yaitu bagaimana cara orang tua dalam menerima dan 

menghadapi tingkah laku anak yang dinilai tidak sesuai dengan pola tingkah laku 

yang diharapkan oleh orang tua.  

2. Tuntutan kedewasaan yaitu bagaimana tingkah laku guru dalam mendorong 

kemandirian anak dan mendorong anak untuk memliki rasa tanggung jawab atas 

segala tindakan yang anak lakukan.  

3. Kejelasan komunikasi antara guru dan anak yaitu bagaimana komunikasi yang 

terjalin, apakah komunikasi searah yaitu hanya guru kepada anak sajaatau 

hubungan timbal balik dimana hubungan itu bersifat dua arah antara guru dengan 

anak.  

4. Asuhan orang tua yaitu bagaimana orang tua dalam memberikan perhatian kepada 

anak dan bagaimana orang tua dalam memberikan dorongan terhadap anak.  

 

2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

 

Selain aspek ada faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan Djulaeha (dalam 

Hartini, 2013) adalah sebagai berikut :  

1. Lingkungan sekolah meliputi tipe kepemimpinan guru, lingkungan sekolah seperti 

suasana sekolah.  

2. Keluarga meliputi lingkungan rumah atau keluarga seperti perhatian orang tua dan 

pembiasaan orang tua atau anggota keluarga lainnya, lingkungan atau situasu 

tempat tinggal seperti lingkungan yang nyaman dan aman.  

3. Tingkat sosial-ekonomi , orang tua berasal dari sosial-ekonomi menengah lebih 

bersikap hangat dari pada orang tua yang berasal dari sosial-ekonomi yang rendah.  

4. Tingkat pendidikan 
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5. Kepribadian, kepribadian orang tua dapat mempengaruhi cara mendidik dan 

membimbing anak. orang tua yang konservatif cenderung akan memperlakukan 

anaknya dengan ketat.  

Dalam mendidik anak untuk mengembangkan kedisiplinan diperlukan cara 

mendidik yang menarik dimana dalam orang tua mendidik tidak ditakuti oleh anak 

dan anak tetap bisa menerima apa yang diberikan oleh orang tua.  

2.1.4. Manfaat kedisiplinan  

Adapun manfaat kedisiplinan bagi anak usia dini (dalam Desti, 2014) : 

1. Menumbuhkan kepekaan  

Anak tumbuh menjadi pribadi yang peka/berperasaan halus dan percaya 

kepada orang lain hal ini akan mudah bagi anak ketika mengungkapkan 

perasaanya kepada orang lain termasuk kepada orang tuanya hasilnya anak 

akan mudah menyelami perasaan orang lain.  

2. Menumbuhkan kepedulian  

Anak menjadi peduli dengan apa yang dibutuhkan atau kepentingan orang 

lain. Disiplin membuat anak memiliki integritas, selain dapat memikul 

tanggung jawab, maupun memecahkan masalah dengan baik dan mudah 

mempelajari sesuatu.  

3. Mengajarkan keteraturan  

Anak jadi memiliki pola hidup yang teratur dan bisa mengelola waktunya 

sendiri dengan baik.  

4. Menumbuhkan ketenangan  

Penilaian menunjukkan bayi yang tenang/jarang menangis ternyata lebih 

mampu memperhatikan lingkungan sekitardengan baik.  

5. Menumbuhkan sikap percaya diri  

Sikap ini tumbuh saat anak diberi kepercayaan untuk melakukan suatu kerjaan 

sendiri.  

6. Menumbuhkan kemandirian  

Dengan kemandirian anak dapat diandalkan untuk bisa memenuhi kebutuhan 

dirinya sendiri.  

7. Menumbuhkan keakraban  
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Anak menjadi cepat akrab dengan orang lain karena kemampuan beradaptasi 

lebih terasa. 

8. Membantu perkembangan otak 

Jika ia mampu menyerap disiplin yang dicontohkan orang tuannya, maka 

disiplin sejak dini akan membentuk kebiasaan dan sikap positif.  

9. Membantu anak yang “sulit” 

Bagi anak-anak yang terindikasi sebagai hiperaktif, perkembangan terlambat 

atau temper tantrum. Dengan menerapkan disiplin maka anak dengan 

kebutuhan khusus tersebut akan mampu hidup lebih baik 

10. Menumbuhkan kepatuhan  

Anak akan menuruti aturan yang ditetapkan orang tua atas dasar kemauan 

sendiri karena hasil nyata dari kedisiplinan adalah ketaatan/kepatuhan.  

 

2.2. Peran Pengasuh  

2.2.1. Panti Asuhan  

 

Menurut buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyatunan dan Pengetahuan Anak 

Melalui Panti Asuhan Anak (Argyo, 2009), mengenai definisi Panti Asuhan bahwa: 

“panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai 

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak 

terlantar serta melaksanakan pelayanan pengganti, atau perwalian anak dalam 

memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga 

memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan 

kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi 

penerus cita-cita bangsa, sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang 

pembangunan nasional” (depsos RI, 1986). 

Menurut Departeman sosial Paulina (dalam Margaretha, 2008) mengatakan bahwa 

fungsi Panti asuhan adalah untuk menampung anak-anak yatim, yatim piatu atau keduannya, 

anak-anak terlantar bahkan anak-anak yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memperoleh 

perhatian berupa pemenuhan kebutuhan dan memperoleh status sosial yang layak.panti 

asuhan merupakan tempat yang dikelola dengan asas kekeluargaan bagi anak asuh. Suasana 

kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari akan membuat anak merasa berada dalam keluarga 

sendiri sekalipun pada kenyataannya mereka telah berpisah dari keluarga mereka.  
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2.2.2  Pengasuh Sebagai Orang Tua  

 

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap 

seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial 

baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang 

diharapkan dari seseorang pada situasai sosial tertentu, Kozier Barbara (dalam syahromy dkk, 

2013) 

Penguatan fungsi orang tua atau pengasuh sebagai penanggung jawabutama dalam 

pengasuhan anak perlu segera dilakukan. Menurut Naswardi (dalam Budiharjo, 2015) 

program penguatan dan pengembangan ketahanan keluarga dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan keluarga agar mempunyai ketangguhan dan keuletan, menjadi 

sumberdaya manusia yang mandiri, tangguh, bermoral potensial dan berkualitas.  

Anak-anak di Panti Asuhan dari berbagai latar belakang, dari segi ekonomi yang 

kurang mampu, ada yang datang dari orang tua yang tanpa menikah atau dari keluarga yang 

tidak utuh karena perceraian maupun meninggal dunia. Soesilo (2008) berpendapat bahwa : 

“Keutuhan keluarga disamping ditinjau dari adanya ayah, ibu dan anak, 

juga dapat dilihat dari sifat hubungan atau interaksi antara anggota 

keluarga satu sama lain. Ketidak-hadiran ayah atau ibu atau keduanya 

didalam suatu keluarga amat berpengaruh pada diri anak”. 

 Untuk dapat berkembang secara utuh dalam kehidupannya seorang anak memerlukan 

model atau contoh. Model atau contoh yang dekat dari anak adalah lingkungan keluarga , dari 

anggota keluarga tersebut seorang anak memperoleh kemampuan dasar baik intelektual 

maupun sosial. Bahkan penyaluran emosi banyak ditiru dari anggota lain didalam keluarga. 

Pribadi yang mudah dan dekat untuk dijadikan model atau contoh seorang anak adalah orang 

tua, oleh sebab itu kehadiran dan interaksi yang baik antara orang tua dan anak akab 

berpengaruh dalam perkembangan pribadi seorang anak, (Margaretha, 2008). 

 Berdasarkan kebutuhan anak akan figur orang tua maka Panti Asuhan sebagai 

lembaga yang memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan pada abnak 

diharapkan dapat menjadi keluarga yang menghadirkan figur orang tuan bagi anak asuhnya. 

Sekalipun seorang anak asuh tinggal di Panti Asuhan namun kebutuhan akan figur orang tua 

tetap dapat terpenuhi, (Margaretha, 2008). 

 Menurut Margaretha (2008) Pengasuh di Panti Asuhan adalah orang yang 

mendedikasikan dirinya untuk tinggal bersama-sama dengan anak-anak asuh yang berperan 
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sebagai orang tua anak asuh. Pengasuh sebagai orang tua di Panti Asuhan bertugas untuk 

memelihara dan mendidik penghuni panti dengan berbagai kegiatan. Setiap kegiatan yang 

dilakukan anak asuh pengasuh harus bertanggung jawab dengan tugasnya, tugas pengasuh 

diaplikasikan dalam bentuk tindakan dan kegiatan sehari-hari bersama anak-anak asuh, 

beberapa kegiatan yang dilakukan leh pengasuh adalah sebagai berikut : 

a. Asuh  

1) Makan minum  

 Setiap anak yang tinggal dipanti asuhan adalah anak-anak yang berada dalam 

proses pertumbuhan secara fisik. Oleh sebab itu anak-anak asuh membutuhkan asupan 

gizi melalui makanan mereka. Aturan makan tiga kali sehari yakni pagi, siang dan 

malam merupakan aturan yang ditetapkan untuk membantu penghuni panti asuhan 

untuk dapat bertumbuh dengan baik.  

2) Tempat tinggal  

 Selain makanan bergizi anak-anak juga membutuhkan tempat tinggal dimana 

anak-anak panti dapat bertumbuh secara optimal, tempat tinggal yang baik adalah 

tempat tinggal yang nyaman untuk anak.  

3) Perawatan kesehatan  

 Selain makanan bergizi dan tempat tinggal yang nyaman, anak-anak juga 

membutuhkan perawatan kesehatan guna mencegah timbulnya gangguan kesehatan. 

Tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan bersih merupakan salah satu cara bagi 

perawatan kesehatan diri.  

 

b.  Asah  

1) Kegiatan belajar  

Kegiatan belajar bertujuan untuk mengembangakan kemampuan dasar belajar 

anak, kemampuan ini dikembangkan dengan cara menanamkan kebiasaan belajar 

yang baik bagi penghuni panti. Melalui kegiatan belajar ini diharapakan penghuni 

panti dapat megembangkan bakat, kemandirian serta tanggung jawab pada diri 

sendiri serta komunitas dimana mereka tinggal yaitu di Panti Asuhan.  

2) Kegiatan pengembangan potensi (bakat) 

Kegiatan ini mencangkup penyaluran hobi dan kemampuan-kemampuan 

diluar kemampuan akademik. Kemampuan yang disalurkan terutama kemampuan 
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seni, dan kepemimpinan. Kegiatan ini melatih anak untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki dan yang belum tersalurkan.  

 

c. Asih  

1) Bimbingan rohani  

Setiap penghuni panti asuhan diberikan bimbingan rohani. Kegiatan ini 

bertujuan untuk membangun sikap, perilaku dan kebiasaan untuk dekat dengan 

Tuhan dalam berbagai kegiatan pribadi maupun kegiatan bersama-sama.  

2) Bimbingan emosional  

Dalam hal ini penghuni panti dibantu dalam mengenali emosi yang terjadi 

dalam diri mereka dan mengelola emosi secara tepat dan mengungkapkan secara 

tepat supaya menghasilkan perilaku yang benar.  

2.3.Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

   

Peran pengasuh dalam mengembangkan kedisiplinan anak melalui pemberian bantuan 

anak dengan berbagai cara agar anak mampu mengembangkan kedisiplinan. Kedisiplinan 

anak terlihat dari anak ketika anak belum dapat melakukan sikap disiplin hingga sudah 

dapat melakukan sikap disiplin. Bangun tepat waktu, mandi tepat waktu, makan tepat 

waktu dan masih banyak lagi hal kedisiplinan yang anak dapat lakukan melalui bantuan 

dari pengasuh. 

 

 

Anak Mampu 

Mengembangkan 

Kedisiplinan 

Peran Pengasuh 


