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BAB IV 

DESKRIPSI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

1.1.Deskripsi Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Asuhan Salib Putih jl. Hasanudin 

Km. 04 salatiga , bangunan menghadap ke timur dengan halaman yang luas. 

Bangunan ini terdiri dari berbagai ruangan yang terbagi menjadi  4 kamar 

tidur, 12 kamar mandi, 1 perpustakaan, 1 aula besar, 1 aula kecil, 1 dapur, 1 

tempat makanan, 1 gudang  kasur, 1 gudang barang-barang persediaan, 1 

gudang kardus dan barang yang sudah tidak terpakai, 1 gudang kayu dan 1 

unit rumah pengasuh. Jumlah anak-anak adalah 25 anak dengan usia yang 

berbeda mulai dari  6 tahun hingga 21 tahun, 1 pengasuh utama, 2 pengasuh 

pembantu dan 1 tenaga masak. Dengan memiliki visi dan misi sebagai berikut:  

a. Visi  

Mewujudkan kasih Allah kepada manusia demi keselamatan 

manusia secara utuh .  

b. Misi  

Memberikan pelayanan kepada orang-orang terlantar dengan cara 

memberikan perawatan, pendidikan, pendampingan, agar menjadi 

manusia yang bermartabat yang hidup secara utuh, layak dan penuh 

pengharapan.  

 

1.2.Hasil Penelitian  

Wawancara dilakukan pada 3 pengasuh dan 1 anak asuh tertua. 

Wawancara dilakukan selama beberapa kali ketika data kurang penulis 

melakukan wawancara kembali. Wawancara ini dilakukan di Panti Asuhan 

Salib Putih Salatiga. Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif 

dengan nama lain ER, VI , YK dan IN.  

Wawancara dilakukan pada ER dilakukan pada 30 Oktober 2017, 19 

november 2017 dan 30 November 2017, kemudian wawancara dengan S2 

dilakukan pada tanggal 30 Oktober  2017, 19 November 2017 dan  30 

November 2017 sedangkan wawancara dengan S3 dilakukan pada 28 Oktober 

2017, 18 November 2017 dan 30 November 2017 sedangkan wawancara 

terhadap IN hanya dilakukan sekali pada tanggal 30 November 2017.  
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Data yang diperoleh melalui wawancara dilengkapi dengan data hasil 

observasi secara nonpartisipan yang dilakukan satu bulan pada bulan 

November. Semua data hasil penelitian ini diuraikan menjadi temuan umum 

dan temuan khusus diambil berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai 

berikut :  

1.2.1.  Temuan umum  

Temuan umum disini adalah temuan dimana dari masing-masing subjek 

memiliki kesamaan dalam membangun kedisiplinan anak, penulis menemukan 

beberapa kesamaan cara pengasuh dalam mengembangkan perilaku disiplin 

anak, kesamaannya adalah cara menerapkan kedisiplinan, adalah :  

1.2.1.1. Pembiasaan  

 Dalam cara pembiasaan ini, ketiga pengasuh sama-sama memiliki cara 

yaitu pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan adalah pembiasaan dalam 

segala hal seperti membiasakan anak bangun pagi, doa pagi, mandi sore dll. 

 Pembiasaan atau membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang sama 

setiap harinya, ER mengatakan bahwa pembiasaan adalah satu cara untuk 

menerapkan kedisiplinan.  

“Ya benar, sebenarnya tidak hanya si A namun semua anak di panti ini 

memiliki jadwal harian, si A juga punya jadwal harian walaupun sebenarnya 

si A belum bisa baca jam pada jadwal, namun si A belajar dari pembiasaan, 

dimana saya dan juga pengasuh yang lain selalu mengingatkan waktu dia 

beraktivitas dan sampai sekarang dia sudah hafal contohnya setelah pulang 

sekolah adalah tidur siang”(30 November 2017) 

VI mengatakan bahwa cara menerapkan kedisiplinan adalah dengan 

pembiasaan dan juga dengan pemberian contoh. 

“Emhh cara menerapkannya ya ? Ehhh kalo cara menerapkannya itu ya 

dengan pembiasaan setiap harinya karena anak-anak juga tiggal disini 

dengan saya , jadi saya berusaha untuk emhh memberikan paling tidak 

ngasih contoh supaya anak ohh terntaya ini ibuk jam 3 ya jam 3 seumpama 

ada kegiatan jam 3 ya jam 3 sudah siap jadi itu merupakan disiplin waktu , 

dan ketika sore mandi gitu ya owh jam 4 mandi jadi anak-anak oh sudah jam 

4 maka anak-anak sudah terbiasa untuk mandi, contoh kecilnya seperti 

itu.”(30 November 2017)  

Dari cara yang dilakukan oleh pengasuh dalam melakukan pembiasaan 

untuk mengembangkan perilaku disiplin anak juga diakui oleh informan 

pendukung dimana Informan pendukung juga mengatakan bahwa para pengasuh 

benar-benar melakukan hal yang baik untuk membantu anak membangun 

kedisiplinannya yaitu dengan pembiasaan.  
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“Kalo menurut saya pengasuh-pengasuh berperan membantu si A dalam 

membentuk kedisiplinan anak, contohnya ya itu sekarang si A sudah bisa 

bangun pagi ya itu semua hasil dari didikan mereka, mulai dari kebiasaan 

setiap hari diingatkan untuk mandilah untuk makan lah pokoknya selalu 

diingatkan, sama itu juga bapak ibu dan juga bude sebenarnya bekerjasama 

ketika mendidik kita yang ada disini, begitu juga ketika mendidik si A mereka 

selalu mengkomunikasikan apa yang seharusnya mereka lakukan”(30 

N0vember 2017) 

 

IN juga mengatakan bahwa pengasuh mengenalkan kedisiplinan sejak si A 

masuk ke Panti Asuhan.   

“Ya tau , cara mereka mengenalkan kedisiplinan yaaaaa dari pembiasaan, 

karena disini mau tidak mau harus mau belajar disiplin, cara pengasuh 

mengenalkan bermula dari jadwal yang dibuat dari jadwal anak akan belajar 

mengenal kedisiplinan waktu, ya itu mengenalkan kedisiplinannya ya dari 

jadwal yang sudah ditetapkan.”(30 November 2017) 

  

1.2.1.2. Mengajari dari hal kecil  

Tidak jauh berbeda dengan pembiasaan, mengajari dari hal kecil juga 

dilakukan oleh pengasuh, hal sekecil apapun selama itu baik akan diajarkan 

kepada anak, perbedaan dengan pembiasaan adalah pembiasaan dilakukan karena 

sudah ada jadwal yang tertulis, namun kemudian mengajar hal kecil tisak 

selamanya ada dalam jadwal harian seperti membuang sampah ditempatnya dll. 

Cara selanjutnya yang dilakukan oleh ketiga pengasuh adalah mengajari dari hal 

kecil, hal yang diajarkan memang benar-benar hal yang sangat kecil seperti siap 

sebelum berangkat sekolah.  

 ER juga melakukan cara untuk membangun kedisiplinan ketika anak 

pertama kali masuk di Panti Asuhan dengan cara mencoba dari hal kecil.  

“Yang pasti saya mencoba dari hal kecil seperti bangun pagi jam 5 seperti itu 

emm ya seperti itu”(30 November 2017) 

Mengajari anak dari hal kecil adalah cara VI untuk menerapkan 

kedisiplinan.   

“Dulu dia diajari bangun pagi, mandi pagi berangkat sekolah tepat 

waktu”(30 November 2017) 

 

1.2.1.3. Memberi nasihat dan menghindari hukuman fisik.  

Selanjutnya adalah memberi nasihat dan menghindari hukuman fisik. 

Ketiga pengasuh mengatakan bahwa kedisiplinan tidak selamanya memberi 

hukuman fisik selama dengan menasihati dengan cerita yang nyata anak sudah 

mengerti.  
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 ER mengatakan cara menerapkan kedisiplinan dengan cara tidak 

memberikan hukuman. 

“Ya melalui komunikasi rutin lalu juga sebisa mungkin menghindari bentuk-

bentuk punishment ketika anak tidak melakukan kedisiplinan itu yang selama 

ini menjadi evalusi diri bagi saya untuk anak-anak usia dini itu lebih kepada 

bagaimanamemberikan reward atas kedisiplinannya yang mereka lakukan 

punisment ada tapi bukan semuanya ketika mereka melakukan 

ketidakdisiplinan trus ada punishment ada punishment.”(30 Oktober 2017) 

 

VI juga mengatakan cara menerapkan kedisiplinan adalah dengan 

memberi peringatan jika anak salah dan menghindari hukuman fisik.   

“Saya tetap akan memberi peringatan pada si A namun saya menghindari 

hukuman fisik, ya begitulah , saya berusaha tetap alus ketika menasehati si 

A” (30 November 2017) 

 

Selain itu YK juga mengatakan dengan  menghindari hukuman fisik.  

“Ada mba hukuman kadang tak ambil barangnya kalo dia gak nurut, 

bukan hukuman yang tak pukuli bukan seperti itu mbak gak berani 

saya hahah”(30 November 2017) 

 

1.2.1.4. Memberikan pujian atau hadiah  

Untuk mendukung kedisiplinan yang sudah dilakukan oleh anak, ketiga 

pengasuh selalu memberikan hadiah maupun pujian bagi anak dengan alasan 

yang sama yaitu ketika anak mendapatkan hadiah atau pujian anak akan lebih 

banyak lagi melakukan perilaku disiplin, namun dalam hal ini pengasuh juga 

memberikan pengertian kepada anak jika hadiah tidak selamanya berupa 

barang.  

 ER mengungkapkan bahwa memberikan pujian atau hadiah terhadap anak 

dapat membuat atau mendorong anak untuk tetap melakukan hal-hal yang 

baik.  

“ya selain anaknya yang mudah dibilangi, saya disini memiliki banyak 

partner istilahnya untuk mengajari si a lebih disiplin, tapi satu yang membuat 

anak akan lebih baik ketika kedisiplinan yang dia lakukan memperoleh 

pujian, karena ketika anak dipuji akan mendorong anak untuk tetap akan 

melakukan hal-hal yang baik”(30 November 2017) 

“Ya melalui komunikasi rutin lalu juga sebisa mungkin menghindari bentuk-

bentuk punishment ketika anak tidak melakukan kedisiplinan itu yang selama 

ini menjadi evalusi diri bagi saya untuk anak-anak usia dini itu lebih kepada 

bagaimanamemberikan reward atas kedisiplinannya yang mereka lakukan 

punisment ada tapi bukan semuanya ketika mereka melakukan 

ketidakdisiplinan trus ada punishment ada punishment.”(30 Oktober 2017) 
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VI juga mengatakan cara menerapkan kedisiplinan juga melalui memberi 

pujian atau hadiah, meskipun hadiah tidak selamanya barang namun bisa saja 

berupa pujian.  

“Ya mungkin karena kakak-kakaknya memberikan contoh yang baik,dia 

mencontoh. Apa lagi ya emm ya itu, yang saya lakukan ya paling memberikan 

pujian kadang kalau saya punya makanan apa gitu ya ta kasih ya 

begitulah”(30 November 2017) 

 

 Hal-hal diatas adalah kesamaan dari setiap pengasuh dalam membangun 

atau menerapkan kedisiplinana terhadap anak. 

 

1.2.2. Temuan Khusus  

Temuan khusus yang dimaksud adalah temuan dimana penulis menemukan 

perbedaan pada masing-masing pengasuh, diantaranya adalah :  

1.2.2.1. Makna kedisiplinan menurut para pengasuh  

Untuk memperoleh data tentang kedisiplinan penulis melakukan 

wawancara dimana ketika wawancara ada beberapa aspek atau fokus yang 

ditanyakan penulis salah satunya adalah makna dari displin itu sendiri. Penulis 

melakukan teknik wawancara untuk memperoleh data dari pengasuh ER, VI 

dan YK. Hasil yang didapat mengenai makna dari kedisiplinan adalah ER 

mengatakan bahwa makna kedisiplinan adalah anak sadar dengan kedisiplinan 

tanpa disuruh orang lain. Menuerut VI yaitu mengikuti aturan yang sudah ada 

atau sudah dibuat.kemudian menurut YK makna dari kedisiplinan adalah nurut 

maksudnya anak nurut dengan siapa saja selama itu adalah hal yang baik. 

 Menurut ER makna atau arti dari kedisiplinan itu adalah bertanggung 

secara sadar dimana anak bertanggung jawab tanpa adanya paksaan atau 

bahkan anak bertanggung jawab karena anak disuruh atau anak benar-benar 

melakukan tanggung jawab itu sendiri dari kesadaran diri anak sendiri. 

“Disiplin itu melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya secara 

sadar bukan karena disuruh atau paksaan” (30 oktober 2017) 

Sedangkan menurut VI mengatakan bahwa makna atau arti dari 

kedisiplinan adalah mengikuti aturan yang sudah ada atau dibuat.  

 “Disiplin itu ya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan tata 

tertib yang ada”(30 Oktober 2017) 
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Kemudian menurut YK mengatakan bahwa makna atau arti dari 

kedisiplinan adalah nurut atau tahu waktu dengan jam yang sudah ditetapkan.  

“Disiplin itu kalau menurut saya itu dia tau waktunya makan waktunya tidur 

waktunya main waktunya belajar gitu”(28 Oktober 2017) 

  

Dari hasil wawancara mengenai makna kedisiplinan yang sudah 

ditanyakan kepada 3 pengasuh mendapat hasil bahwa para pengasuh memiliki 

definisi kedisiplinan yang berbeda-beda.  

 

1.2.2.2. Pentingnya Kedisiplinan 

Pentingnya kedisiplinan menuerut para pengasuh juga berbeda. ER 

mengatakan bahwa pentingnya kedisiplinan adalah agar anak tidak seenaknya 

sendiri dan tidak melanggar tata tertib yang berarti adalah pentingnya 

kedisiplinan agar anak patuh. VI dan YK mengatakan bahwa pentingnya 

kedisiplinan adalah untuk bekal ketika anak sudah besar dan bekal ketika anak 

sudah hidup dalam masyarakat.  

Selain makna kedisiplinan peneliti juga mengali tentang pentingnya 

kedisiplinan, menurut ER pentingnya kedisiplinan adalah agar anak tidak 

seenaknya sendiri dan tidak melanggar tata tertib. 

“Itu sangat penting karena ketika kita tidak disiplin maka hidup kita pun juga 

em apa namanya akan seenaknya bahkan kita akan melangar tata tertib yang 

berlaku secara umum dimasyarakat contoh kalo kita tidak disiplin berlalu 

lintas maka yo akan terjadi kekacauan di jalan raya” (30 Oktober 2017) 

  

Sedangkan pentingnya kedisiplinan yang diungkapkan oleh VI adalah bekal 

untuk kehidupan kelak ketika anak sudah bermasyarakat.   

“Ya penting sekali karena dari kecil anak-anak tu harus diajari belajar untuk disiplin 

karenanantinya disiplin itu akan dibawa mereka sampai ke tingkat apa ya ya 

kehidupan mereka nanti baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat” 

(30 Oktober 2017) 

 

Begitu pula dengan YK, YK mengatakan bahwa pentingnya kedisiplinan 

adalah bekal anak ketika anak sudah bertambah level kelasnya atau bekal anak 

ketika anak sudah semakin besar.  

“Ya sangat penting mbak soalnya kan itu buat dia sendiri ini memang masih 

kecil tapi nanti kalo sudah besar kan dia tau oow jam segini saya jatahnya 

makan apa tidur apa belajar gitu mbak”(28 Oktober 2017) 

Dilengkapi dari hasil observasi dimana para pengasuh selalu bercerita tantang 

kerasnya kehidupan ketika mereka sudah bekerja, bekal dari para pengasuh untuk 
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para anak asuh satu dari beberapa nasihat adalah kedisiplinan, kedisiplinan sangat 

penting bagi kehidupan, para pengasuh selalu mengingatkan pentingnya 

kedisiplinan bagi kita para anak asuh, agar tetap belajar untuk disiplin.  

1.2.2.3. Tahapan Kedisiplinan  

Tahapan kedisiplinan menurut ER adalah ketika anak mengerti tentang 

kedisiplinan dan tingkat kedisiplinan anak. menurut VI dan YK tahapan 

kedisiplinana dikategorikan sesuai umur.  

Tahapan kedisiplinan juga di tanyakan oleh penulis kepada narasumber 

dimana didapatkan hasil dari ER bahwa tahapan kedisiplinan adalah yang pertama 

anak benar-benar mengerti tentang kedisiplinan dan yang kedua apa tingkat 

kedisiplinan dan apa tingkat kedisiplinan yang dimiliki anak dan bagaimana anak 

bisa melakukan kedisiplinan itu sendiri.   

  

“Ya memiliki tahapan tertentu jadi yang pertama kalo menurut saya 

bagaimana anak mengerti apa itu disiplin kedua apa saja to tingkat 

kedisiplinan itu atau apa saja bentuk kedisiplinan yang berikutnya 

bagaimana anak bisa melakukan dintingkat itu trus bagaimana yang terakhir 

itu bagaimana anak bisa melakukan kedisiplinan itu dengan penuh tanggung 

jawab begitu dan kedisiplinan itu pula juga di biasanya dilakukan manusia 

itu ya tigkatannya beda-beda yang kecil tingkat kedisiplinannya tentu beda 

dengan yang besar, bagaimana cara mengerti kedisiplinan anak kecil juga 

beda sama yang besar.”(30 Oktober 2017) 

 

 Tahapan kedisplinan yang dipaparkan oleh VI adalah tahapan kedisiplinan 

yang digolongkan sesuai usia anak, dimana setiap anak dengan usai yang berbeda-

beda akan memiliki tahapan kedisiplinan yang berbeda pula.   

“Emhh saya kira iya karena disiplin dari umur dikategorikan dari umur , 

umurnya masih kecil anak usia dini itu itu ehh lebih ringan dibanding dengan 

kedisiplinan bagi orang dewasa”(30 Oktober 2017) 

  

 Tidak berbeda jauh dengan VI, YK juga megatakan tahapan kedisiplinan 

yang diungkapan oleh YK adalah memiliki tahapan sesuai usia. 

“Itu kan tergantung anak , tapi harusnya juga bertahap kan ya mba misalnya 

tk belum bisa gini nanti kalo sudah kelas satu kan dia tau ooo saya jam segini 

saya harus tidur jam segini kalo diasrama saya harus piket jadi tu harus 

bertahap memang mbak”(28 Oktober 2017)  

 

 Tahapan kedisiplinan menurut para pengasuh adalah hal-hal yang sudah 

dijelaskan di atas, tiap pengasuh melihat bahawa kedisiplinan memiliki tahapan 

dan tahapan yang mereka miliki berbeda.  
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1.2.2.4.Cara Menerapkan Kedisiplinan  

Selain persamaan cara dalam mengembangkan perilaku disiplin, pengasuh 

ER juga memiliki cara yang berbeda dengan VI dan YK, yaitu dengan cara yang 

konsisten, beliau mengatakan dalam wawancara dengan penulis bahwa konsisten 

adalah salah satu cara untuk mengembangkan perilaku disiplin, ER mengatakan 

demikian :  

“Ya sebisa mungkin saya menangani perilaku buruknya dengan memberi 

tahu secara halus dan fokus pembicaraan saya terhadap anak hanya masalah 

kesalahan anak, dimana saya juga harus konsisten dengan kata-kata saya 

tingkah laku saya , karena ketika saya konsisten anak akan melihat bahkan 

anak akan menirukan.”(30 November 2017) 

 

Dalam tujuan khusus pengasuh memiliki pendapat yang berbeda antara 

satu dengan yang lain, dari perbedaan pendapat diatas membuktikan adanya cara 

pengasuh dalam menerapkan kedisiplinan, namun adanya perbedaan diatas tidak 

membuat tujuan pengasuh atau subjek untuk membangun atau menerapkan 

kedisiplinan menjadi berbeda atau tidak tercapai.   

Selain adanya tujuan khusus dan umum yang ditemukan oleh penulis pada 

3 subjek , penulis juga menemukan temuan yang berasal dari informan tambahan 

dimana pengasuh benar-benar melakukan hal yang sudah dikatakan oleh 

pengasuh dengan ungkapan seperti dibawah ini :  

  

IN mengungkapkan bahwa pengasuh benar-benar mengajarkan 

kedisiplinan hal itu di ungkapkan oleh IN , karena IN juga mengetahui bahkan 

merasakan apa yang dilakukan oleh pengasuh kepada anak asuh. 

“Cara mengajari ya dengan pengasuh memberi contoh, contohnya kamu 

pasti tau waktu itu ketika jamnya untuk makan siang ya para pengasuh 

makan dan mengajak anak-anak termasuk si A untuk makan siang,memberi 

contohnya juga dari cerita sebab akibat gitu juga, pengasuh juga bekerja 

sama dengan anak-anak yang besar untuk ikut mengingatkan si A dan teman-

temannya untuk makan, mandi dan lain-lain, sebenarnya mengajari disiplin 

anak-anak yang ada disini adalah selalu diingatkan itu sihhh”(30 November 

2017) 

  
IN juga mengatakan bahwa pendisiplinan yang dilakukan pengasuh benar-

benar dilakukan.   

“Emhh apa ya ,, owh waktu itu pernah bapak mengambil kelerengnya si A 

karena dia terlalu asik bermain dan lupa mandi, tapi kelerengnya 

dikembalikan setelah si A mandi. Kalo ibu juga pernah menasihati si A 

karena si A tidak mau makan siang , kalo bude tu kemarin malah kayak 
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marah-marah gitu karena si A tidak mau tidur siang tapi marahnya tidak 

sampai memukul,ya itu contohnya.” (30 November 2017) 

 

1.2.3. Observasi harian  

 

Dari paparan diatas adalah hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui 

wawancara, adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi adalah 

sebagia berikut :  

Penulis melakukan observasi intensif sejak tanggal 2 november 2017  

Tanggal Observasi  Hasil observasi  

2 November 

2017 

ER : memberikan contoh siap jam setengah 8 ketika 

akan berangkat sekolah 

VI : memberikan donat karena sudah mandi tepat 

waktu   

YK : - 

6 November 

2017 

ER : memberi peringatan ketika anak masih bermain 

kelereng padahal jadwal anak seharusnya mandi 

karena anak terlalu asik ER menyita barang yang 

disukai sampai anak memperbaiki kesalahan  

VI : mengkomunikasikan dengan YK tentang anak 

yang susah makan siang dengan banyak alasan  

YK : marah-marah karena anak tidak makan siang 

8 November 

2017 

ER : memberi peringatan karena anak telat mandi 

sore  

VI : memberi nasihat karena anak terlalu asik 

bermain dan menjadi telat mandi sore  

YK : -  

11 

November 

2017 

ER : - 

VI : memberi nasihat ketika anak tidak tidur siang  

YK : memberikan contoh tidur siang  

14 

November 

2017 

ER : bersama dengan VI dan YK  

mengkomunikasikan kegiatan anak  

VI : -  

YK : memberikan uang jajan 2 rb karena anak mau 

tidur siang dan mengingatkan YK untuk menemani 
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anak tidur siang  

15 

November 

2017 

 

ER : ER dan VI mengajak jalan jalan anak dan juga 

teman-temannya ketaman kota karena anak sudah 

mau berbagi dan saling mengingatkan jadwal 

kegiatan hari itu  

VI : 

YK :- 

20 dan 21 

November 

2017 

Karena anak sakit anak tidak melakukan jadwal 

harian dengan tepat 

3,7,9,10,13,

14,16,17,21,

22,23,24,25,

27,28,30 

November 

2017 

Anak melakukan kegiatan rutin sesuai dengan 

jadwal harian. Pengasuh tetap berusaha melakukan 

pembiasaan, memberikan contoh meskipun anak 

sudag melakukan dengan baik.  

 

Tabel diatas adalah hasil dari beberapa hari dimana anak melakukan sebuah 

kesalahan dan pengasuh mulai bertindak memulai memperbaikinya, selain itu 

anak juga melakukan kegiatan dalam sehari tanpa melanggar aturan atau anak 

tetap disiplin tanpa pengasuh mengingatkan atau menasihati.  

Penulis juga mengetahui dari observasi selama penulis hidup bersama 

dengan pengasuh dan juga anak asuh, bahwa Si A mengalami perubahan perilaku, 

dimana perubahan perilaku anak mengarah ke yang lebih baik. Ketika Si A masuk 

ke Panti Asuhan Salib Putih penulis melihat Si A belum memiliki sikap disiplin 

seperti bangun pagi, makan pagi tepat waktu , mandi sore , makan siang, tidur 

siang, makan malam tepat waktu dan masih banyak lagi, begitu pula dengan 

sikapnya yang masih sedikit manja. Namun pada saat ini anak mulai menunjukkan 

sikap disiplin dimana anak sudah mulai tepat waktu dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari melalui bantuan pengasuh. 
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1.3. Pembahasan  

 Disiplin sering kali diajarkan oleh orang tua maupun pengasuh sejak dini 

mungkin, begitu pula yang dilakukan oleh pengasuh di Panti Asuhan Salib Putih 

dimana telah mengajarkan kedisiplinan sejak dini. Kedisiplinan yang diharapkan 

ketika anak berada di Panti Asuhan adalah untuk bekal ketika mereka sudah 

keluar dari Panti Asuhan. Berbagai cara dilakukan oleh seseorang untuk 

mendisiplinkan seorang anak mulai dari sikap yang halus hingga yang kasar, 

berbeda dengan orang lain pengasuh di Panti Asuhan ini memiliki cara sendiri 

untuk membangun atau mengembangkan kedisiplinan anak.  

 Pengasuh masih memiliki paradigma diujung rotan terdapat emas, sehingga 

tidak jarang pemberian sanksi dan punishment terhadap anak yang dianggap 

melanggar aturan-aturan internal dilakukan melalui penghukuman yang syarat 

dengan unsur kekerasan baik fisik verbal dan psikoligi (dalam Budiharjo, 2015). 

Namun berbeda dengan pengasuh di Panti Asuhan Salib Putih dimana pengasuh 

tidak melakukan sanksi dan punishment seperti yang dikatakan Budiharjo.   

 Pengasuh di Panti Asuhan Salib Putih juga menjadikan mereka adalah 

orang tua bagi anak asuh di Panti Asuhan, sehingga anak-anak nyaman dengan 

cara yang mereka gunakan. Tidak hanya satu atau dua anak saja yang menjadi 

disiplin namun anak asuh yang sudah keluar dari Panti Asuhan adalah bukti dari 

cara yang pengasuh gunakan berhasil.  

 Cara yang dilakukan seperti memberi peringatan, menasihati, memberi 

contoh, tidak memberi hukuman fisik, buat konsekensi dan juga konsisten, itu 

adalah beberapa cara yang dilakukan oleh pengasuh untuk mengembangkan 

kedisiplinan. Yang paling berbeda dengan pengasuh lain adalah nasihat. Nasihat 

yang diberikan oleh anak asuh adalah nasihat yang bersifat sebab akibat, dimana 

ketika anak melakukan kesalahan maka pengasuh anak menasihati dengan cerita 

atau contoh orang lain yang memiliki kesalahan yang sama dan menceritakan 

akibat jika melakukan kesalahan tersebut.  

 Budiharjo (2015) mengatakan bahwa ketika anak bisa mencontoh hal kecil 

dari kita maka itu adalah salah satu bibit dimana anak menjadi seorang baik 

dikemudian hari, jika anak menjadi pemimpin, tentu tata nilai yang ditanamkan 

dalam keluarganya yang akan digunakannya kelak. Begitu juga dengan pengasuh 

yang selalu memberikan contoh untuk anak asuh agar anak bisa melakukan 

dengan baik dan sebagai bekal ketika anak hidup dalam masyarakat.  
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 Cerita atau contoh yang diberikan pengasuh kepada anak juga 

menggunakan cerita nyata, tidak dibuat-buat dan disesuaikan dengan kesalahan 

anak. setelah anak mendengar atau diberitahu melalui nasihat tersebut anak akan 

dipersilahkan oleh pengasuh untuk memperbaikinya secara langsung. Pengasuh di 

Panti Asuhan Salib Putih ini juga berbeda dengan Panti Asuhan lain. Pengasuh 

dari Panti Asuhan lain lebih memilih mendisiplinkan anak melalui hukuman 

seperti menyapu, membersihkan kamar mandi dll.  

 Namun pengasuh di Panti Asuhan salib Putih berbeda, pengasuh di sini 

sangat menghindari sekali yang namanya hukuman fisik, karena menurut mereka 

hukuman fisik tidak akan menyelesaikan masalah namun akan menambah 

masalah. Pengasuh mengatakan bahwa menggunakan cerita atau nasihat yang 

lebih nyata maka anak akan mengetahui dan menyadari bahwa hal yang mereka 

lakukan akan ada akibatnya.  

Pengasuh di tempat ini juga selalu mengusahakan ketika anak melakukan hal 

yang baik atau disiplin maka anak akan mendapatkan hadiah berupa barang 

maupun pujian. Pada intinya pengasuh membangun kedisiplinan anak asuh di 

Panti Asuhan Salib Putih melalui nasihat yang  nyata, pembiasaan melalui jadwal 

harian dan juga selalu memberi pujian bagi anak dan selalu menghindari 

hukuman fisik.  
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Gambar 1.1 Kerangka Kedisiplinan 
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