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ABSTRAK 

Ika Wulansari, 272014016. Cara Pengasuh Dalam Membantu Menerapkan Perilaku Disiplin 

Pada Anak (Studi Kasus di Panti Asuhan Salib Putih Salatiga. Program Studi Pendidikan 

Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Kristen Satya Wacana, Desember 2017. Pembimbing I Ajeng Ayu Widiastuti, S.S., M.A. . 

Pembimbing II Drs. Tritjahjo Danny Soesilo, M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pengasuh dalam membantu anak untum 

mengembangkan atau membangun kedisiplinan sejak usia dini yang dilakukan oleh 3 

pengasuh Panti Asuhan Salib Putih terhadap anak asuh Panti asuhan Salib Putih khususnya 

terhadap satu anak usia dini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitataif dengan metode 

studi kasus, pengumpulan datanya dengan wawancara dan analisis datanya dengan kualitatif. 

Dalam penelitian ini terdapat 3 subjek yang membantu satu anak dalam membangun 

kedisiplinan. Hasil dari penelitian menunjukkan kedisiplinan anak semakin meningkat dari 

tadinya yang tidak terbentuk kedisiplinannya hingga saat ini sudah memiliki kedisiplinan 

yang bagus, dalam membangun kedisiplinan. Cara yang dilakukan oleh subjek cenderung 

berbeda dengan pengasuh yang lain. Subjek tidak menggunakan hukuman fisik dan itu 

dilakukan melalui cara yang lebih baik. Cara yang dilakukan oleh subjek cenderung cara 

yang halus dengan nasihat yang baik, cerita yang nyata,pembiasaan, contoh yang baik, jadwal 

harian yang dibuat, pemberian hadiah terhadap anak. 

Kata kunci : kedisiplinan, cara mengembangkan kedisiplinan  
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