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Pengasuh VI 

P Selamat sore ibuk , mau tanya-tanya menurut ibuk sendiri disiplin itu apa ? 

VI Disiplin itu ya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan tata tertib yang 

ada, 

P Nah menurut anda apakah disiplin itu penting trus kenapa kok itu penting ? 

VI Ya pentimg sekali karena dari kecil anak-anak tu harus diajari belajar untuk disiplin 

karenanantinya disiplin itu akan dibawa mereka sampai ke tingkat apa ya ya kehidu[an 

mereka nanti baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat  

P Dari tang anda tahu kira-kira disiplin itu harus dimiliki pada usia berapa ? 

VI Ya kalau bisa ya sejak dini ya jadiumur-umur 4 tahun sampai ya mulai 4 tahunan lah 

jadi anak-anak sudah belajar disiplin , mendisiplinkan diri. Kemudian nanti akan 

terbiasa itu merupakan pembiasaan dari awal  

P Terus menurut anda didiplin itu sendiri memiliki tahapan atau tidak ? 

VI 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 

P Dari yang saya amati saya melihat kedisiplinan dari anak a itu sudah terbentuk buk 

aapakah menurut ibu juga seperti itu ? Dibandingkan dengan anak-anakyang berada 

diluar sana ?  

VI Terbentuk maksudnya ,owhhh ya ya betul 

P Kemudian bagaimana cara anda menerapkan kedisiplinan itu pada anak khususnya 

pada si a ini ? 

VI 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.  

P Kedisiplinan apa yang anda inginkan khususnya utuk si a ? 

VI Kalau itu saya kira kalau si a ini sudah baik lah dengan kedisiplinannya itu saya lihat 

dia mau belajar untuk emhh apa belajar untuk tertib dalam waktu dalam caranya dia 

ehh ya beraktifitas ya saya kira sudah baiksih saatnya berdoa juga dia sudah mau 

berdoa memejamkan mata melakukan ehh apa berdoa denganbaik dan benar ya contoh 

kecilnya seperti itu jadi gak terlalu muluk-muluk karena masih kecil.  

P Apakah pernah anak ini melakukan kesalahan yang sama khususnya dalam 

kedisiplinan ?  

VI Yapernah sih tapi namanya anak-anak itu kan masih belajar jadi tanggung jawabnya 

juga kan masih apa ya tetap masih harus dibiasakan untuk tanggung jawab 

secarabertanggung jawab. 

P Apakah anda dengan pengasuh a dengan tenaga pembantu pengasuh memiliki cara 

mendidik yang sama ?  

VI Emhh saya kira sama ya karena ya karena visi dan misi kita tu sama jadi saya kira ya 

sama lah dan kenyataannya juga sama . 

P Ow ya terimakasih ibuk   

P Buk menurut ibuk itu si A itu lho buk yang kemaren tak tanya itu lho itu anaknya 

gimana to buk ? 

VI Ya si A itu anaknya baik tanggung jawab sih disiplinnya sudah mulai kelihatan 
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walaupun dia masih kecil tapi ya seperti itu lah  kurang lebihnya  

P Ibu kenal sama orang tua aslinya ? 

VI Ya saya hanya kenal tapi kalo untuk emh maksudnya dekat sih enggak karena kan 

orang tuanya si A itu kan jauh dari kami di luar kota jadi kalo kesini hanya berapa 

bulan sekali gitu baru tengok anaknya  

P Berarti gak kenal deket gitu ya bu enggak yang tau tempat kerjanya atau apanya  

VI Ya taunya Cuma dia kerja gitu aja jadi karyawan tapi kalo apa kesehariannyaseperti 

apa-apa kita gak tau  

P Trus kalo menurut ibuk itu to emh orang tua aslinya itu lho buk itutu mempengaruhi 

kedipisi kedisiplinanya si A itu nggak ? 

VI Yah saya kira ya dia mempengaruhi lah tapi mungkin sedikit kan orang tuanya juga 

jarang kan datang ke sini menemui si a itu, kalo orang tua yang apa ya ya 

memperngaruhi sih kalo seumpama orang tuanya datang kesini si A ini jadi seperti 

manja dan maunya ini mau ini seolah-olah harus di apa dipenuhi jadi seperti manjanya 

muncul karena mungkin dia juga ingin merasakan apa kasih sayang dariorang tua 

mungkin  

P Jadi pengaruhnya itu bukan pengaruh yang tambah disiplin tapi kayak ada penurunan 

gitu ya  

VI Yayay gitu emhh karena ya itu tadi karena dia ingin cari perhatian dari orang tua saya 

kira seperti itu tapi ya ya kurang lebihnya seperti itu lah  

P Karena gak kenal sama orang tuanya juga ya jadi  

VI Emhhh heem yya...ya kalaupun ya kalo orang tua yang baik itu kan harusnya walaupun 

dia bekerja bagaimana caranya untuk menghidupi anaknya bukan terus dari kecil 

ditinggal disini kemudian emhh baru bulan baru ditengok jadi kayakanya kok malah 

jadi mamaja namanya jadi menelantarkan anak  

P Ohh ya  

P  Masih dalam hal kedisiplinan ni buk , apakah si A ini memiliki jadwal harian ? 

VI Ya iya to, disini ada jadwalnya semua kok dari yang paling kecil sampai yang paling 

besar  

P  Berarti cara ibu itu dengan pembiasaan ? 

VI Ya iya pembiasaan itu sangat penting lho, dari situ anak akan terbiasa kok.  

P Apa yang ibuk lakukan dulu ketika si A masuk kesini untuk membangun kedisiplinan ? 

VI Dulu dia diajari bangun pagi, mandi pagi berangkat sekolah tepat waktu 

P Jadi sebenarnya susah atau tidak buk ketika mengajarkan kedisiplinan pada si A ? 

VI Emhh gimana ya dari pada yang lain si A itu termasuk anak yang mudah sih 

sebenarnya,  

P Apa yang ibuk lakukan ketika anak membuat kesalahan ? 

VI Saya tetap akan memberi peringatan pada si A namun saya menghindari hukuman 

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

P Sebenarnya apa yang membuat si A lebih disiplin ? dan apa yang ibuk lakukan ketika 

si A disiplin atau manut? 

VI 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  

P  Owhh begitu ya buk 
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Pengasuh YK 

 

P Menurut anda disiplin itu apa ?  

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

main waktunya belajar gitu  

P Kalau menurut anda apakah disiplin itu penting dan kenapa kok penting ?  

YK 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 . 

P Dari yang anda ketahui disiplin harus dimiliki ketika umur berapa ?  

YK Biasanya itu kadang kan tergantung anakya mbak ya kadang ada yang dari kecil itu 

udah ada yang mandiri tapi kadang ada yang belum yang orang tua masih harus nuntun 

ini lah nuntun itu lah  

P Ada tidak tahapan dalam disipli ? 

YK 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  

P Yang saya amati dari anak tersebut dia tu sudah displin de sudah terbentuk lah 

istilahnya ya apakah menurut anda juga seperti itu ?  

YK Iya 

P Bagaimana cara anda sendiri karena disini anda merupakan salah pengasuh menrapkan 

kedisiplinan ini terhadap satu anak ini ? 

YK Owhh gini mba mungkin terbiasa merawat anak jadinya kan saya itu seumpamakan 

saya dulu waktu diasrama saya harus gini makanya si a itu kan hampir tiap hari kan dia 

to mba jam segini saya waktunya tidur makanya jika belum tidur kan pasti dia negur 

saya kok gak tidur-tidur nah gitu mba  

P Jadi itu jadi kebiasaan ya?  

YK Ya jadi kebiasaan 

P Disiplin yang seperti apa yang anda inginkan dari anak ini ? 

YK Ya disiplinnya itu dia harus manut gitu lho mba tapi kadang namanya anak ya mba 

kadang ya nurut kadang ya endak ya itumemang harus dimaklumi soalnya masih anak-

anak, 

P Apakah pernah anakini melakukan kesalahan yang sama ?  

YK Belum pernah kalo bersama saya , dia tu rutin 

P Apakah anda sama pengasuh a dan b cara mendidiknya sama apa enggak ?  

YK Endak bisanya kami saling tanya ada komunikasi, lita saling tanya enaknya gini 

enaknya gitu kami saling komunikasi. 

P  Menurut bude si A ini seperti apa ? 

YK Anaknya sudah manut mbak kalau sama saya  

P  Bude kenal sama orang tua kandungnya apa enggak ? 

YK Sebatas tau saja mbak, orang tuanya ketemu saya baru bebrapa kali saja  

P  Terus orang tuannya gimana kalo kesini de ? terus si A bagaimana ? 

YK Si A itu manja mbak kalo ada mamaknya, mamaknya juga kalo kesini s A itu malah 

dimanja, tapi namanya juga orang tua ya mau gimana lagi ya mbak  

P  Haha iya de, ya sudah de terimakasih  

P  Masih sama dengan pertanyaan yang lalu de, apakah si a memiliki jadwal harian de ? 

YK Owh ya iya mbak anak-anak sini sudah dibuatkan jadwal sama bapak semua, si a juga 
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sudah dibuatkan jadwal jugga  

P Apa yang bude lakukan ketika si A dulu masuk sini de , untuk mengembangkan 

kedisiplinan? 

YK Saya masuk kerja di sini sebenarnay si a sudah di sini mbak, dulu waktu saya masuk 

kesini sebenarnya anak ini sudah baik kedisiplinanya, ya saya Cuma nambahi kalo 

selsai makan ya cuci piring , piket pagi sebelum mandi pagi gitu mbak  

P Kalo menurut bude si A ini susah gak to de untuk diajari kedisipllinan ?trus ketika si A 

membuat kesalahan apa yang dilakukan bude ? 

YK Enggak mba dia malah sangat mudah sebenarnya, haha saya kadang marah mbak tak 

marahi Si A tapi bukan yang marah-marah seperti dengan anak besar, marahnya paling 

hanya sedikit begitu  

P Diberi hukuman gak de ? 

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

yang tak pukuli bukan seperti itu mbak gak berani saya hahah 

P Kalo menurut bude apa yang membuat anak ini lebih disiplin ? 

YK Apa ya mba , mungkin karena dia tau kalo manut kalo disiplin dia tidak akan dimarahi 

dia akan mendapat hadiah tapi kalo tidak manut dia akan dimarahi mungkin begitu mba  

P Owhh ya makasih de  
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Informan Pendukung  

 

P Halo mbak mau tanya –tanya ni buat nambahi tugas akhir saya  

IN Iya mau tanya apa ? 

P Mbak L kan tau itu tentang bapak, ibu dan juga bude yang mengasuh, membimbing 

kita disini, sejauh apa mbak L tau ? 

IN Ya saya sangat tau to, saya masuk sini bapak dan juga ibu sudah menjadi pengasuh 

ditempat ini, berarti saya kenal dari saya masuk SMP sampai sekarang semester 7 , 

yahh lumayan tau lah bagaimana mereka . kalo bude saya baru kenal 4 tahun ini bude 

termasuk pengasuh baru disini tapi saya sudah tau bude kok 

P Berarti mbak L tau bagaimana sikap para pengasuh terhadap si A ya mbak? 

IN Ya tau, si A itu anaknya termasuk manut, mudah diatur tidak seperti anak-anak 

seusianya jadi bapak ibuk dan juga bude juga bersikap baik 

P Kalo menurut mbak L kedisiplinannya si A seperti apa mbak? 

IN Kalo menurut saya si A kedisiplinannya sudah lumayan baik dibanding dengan anak-

anak diluar sana, 

P Dulu waktu si A masuk sini bagaimana mbak? 

IN Dulu pertama dia masuk sini anaknya paling susah yang namanya bangun pagi, tapi 

kalo sekarang dia sudah mau bangun pagi bahkan sesuai jadwal yang ada  

P Sebenarnya apa to mbak peran dari pengasuh itu terhadap kedisiplinannya si A? 

IN 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, 

P Berarti mbak L tau dulu bagaimana pengasuh mengenalkan kedisiplinan kepada si A / 

IN 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.  

P Lalu pie mba pengasuh mengajarkan kedisiplinan terhadap si A? 

IN 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 

P Ha menurut mbak L, pendisiplinan yang seperti apa yang pernah diberikan oleh 

pengasuh kepada si A?  

IN 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 marah-marah gitu karena si A tidak mau tidur siang tapi 

marahnya tidak sampai memukul,ya itu contohnya.  

P Owalah baik mbak 

Pengasuh ER 
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P Menurut anda disiplin itu sepertia apa ? 

 

ER Disiplin itu melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya secara sadar bukan 

karena disuruh atau paksaan  

P Berarti kesadaran diri   

ER Ya 

P Menurut anda sendiri apakah disiplin itu penting terus kenapa to kok itu penting ?  

ER 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, 

P Itu menurut bapak , kemudian dari yang anda ketahui kira-kira disiplin itu harus 

dimiliki usia berapa? 

ER Usia dini , khususnya anak-anak yang sudah mulai menginjak emm usia 2 sampai 5 

tahun ya tu disitu memang bener-bener mulai ditanamkan kedisiplinan  

P Kalo menurut bapak apakah disiplin itu sendiri memiliki tahapan tertentu ?  

ER 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.  

P Dari yang saya amati saya melihat anak si a itu kedisiplinannya lebih terbentuk dari 

pada anak-anak yang diluar sana apakah itu menurut anda seperti itu ? 

ER Sebenarnya kalau kedisiplinan khususnya anak-anak khususnya lagi si a dibanding 

dengan anak-anak diluar ya tergantung dari bagaimana ehh pengasuhan oleh orang 

yang memang menjadi bagian dari anak tersebut kalau keluarga yang diluar panti ya 

tentu orang tua kalo dipanti ya pengasuh dan orang-oramg yang ada di panti itu 

dilingkungan panti itu jadi saya kira sebenarnya bukan masalah dipanti atau dirumah 

namun tergantung bagaiman pola asuh orang tua atau wali didalam kedisiplinan anak-

anak. 

P Trus kemudian bagaimana cara bapaksendiri menerapkan kedisiplinan khususnya 

untuk si a  atau anak-anak ditempat itni ? 

ER Kalau anak-anak sebenarnya lebih kepada bagaimana mereka mengerti bentuk-bentuk 

kedisiplinan yang sederhana disiplin untuk makan disiplin untuk bermain disiplin utuk 

mandi jadi hal-hal yang sederhana sebenarnya  

P Bagaimana cara anda ? 

ER 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.  

P Kemudian kedisiplinan yang seperti apa yang anda inginkan khususnya untuk si a ini ?  

ER Kalo saya lihat ya untuk kedisiplinannya ya perkembangannya baik-baik kedisiplinan 

dengan dipanti maupuun disekolah seperti kalau pagi gitu kedisiplinan yang diharapkan 

sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk tapi perkembangan a ini  kedisiplinanya sudah 
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baik contoh ketika pagi sudah waktunya dia mandi dia mandi disuruh atupun tidak 

teatap mandi, kalau mau berangkat sekolah pasti sudah siap ketika waktunya mau 

berangkat pagi juga pasti sudah siap, tapi kalo anak usia segitutu hal yang luar biasa 

menurut saya kedisiplinan jadi tidak muluk-muluk saya ya berharap bahwa terus 

dipupuk sehingga tidak luntur kedisiplinan ini ketika dia nanti bertambah usia  

P Apakah pernah anak ini melakukan kesalahan lalu mengulangi kesalahanitu sendiri ? 

ER Ya pernah kadang juga itu contoh ketika bicara kasar itu beberapa kali diulangi lagi 

atau berkata jorok diulangi lagi terus emm brtengkar atau berebut makanan atau 

mainan itu juga masih sering tapi masih tetap sebatas wajar tapi tetap harus perlu 

didampingi supaya dia tidak berlarut-larut dan dia mengerti mana yang baik mana yang 

enggak.  

P Kan disini ada 3 pengasuh ada bapak sendiri, ibu dan juga satu tenaga lagi , apakah 

cara mengasuh antara bapakibuk dan tenaga itu sama karena ada komunikasi atau 

bagaimana ? 

ER Kalau terus terang antara saya dengan ibuk itu selalu berkomunikasi bagaimana 

mencari cara yang baikuntuk mendidik anak gitu bahkan kami juga sering 

mengevaluasi nya cuma memang kurangnya komunikasi juga ada beberapa hal yang 

beda ketika mendidik anak antara kami dengan tenaga satunya, ada perbedaan nah dan 

ini jadi evaluasi kami untuk mmberikan supaya sama gitu mendidik anak itu sama jika 

beda anak akan menjadi bingung  nah ini menjadi masalah bagi pengasuh dan juga 

tenaga asuh pembantu, sebenarnya ada komunikasi namun kita masih kurang tidak 

adanya obrolan khusus untuk satu anak mau dibawa kemana arah anak.   

P Baik pak terimakasih 

P  Emhh pak E mau tanya lagi (oke)hhehe menurut bapak si A ini anaknya seperti apa ? 

ER Kalo saat ini A sudah apa ya, sudah disiplin terus sudah banyak tau mana yang baik 

mana yang tidak kalo karakternya dia sebenarnya dia anak yang melankolis, jadi emhh 

lebih ke perasaannya ketika contoh ketika minta sesuatu tetapi tidak di emh berikan itu 

lebih bukan kepada emosinya yang marah atau ngambek tapi diem terus nangis, kalo 

karakternya yang masih sering muncul yang perlu terus didampingi itu itu masih sering 

kadang ngambek kalo tidak diberi apa yang diminta tidak dikasihkan 

P Emhh terus pak E kan kenal sama orang tua aslinya, itu kenalnya seberapa dekat pak  

ER Ya tidak begitu dekat karena memang jarang emhh berkunjung ke panti jarang bertemu 

dan ngobrol dengan orang tuanya kandung  

P Berarti Cuma sekedar tau namanya  

ER Tau ya jarang juga komunikasi pernah juga berkomunikasi konsultasi  

P Emhh terus orang tuanya ini kalo terhadah apa ya, kok terhadap sih kalo sama kedipsi 

kedisiplinannya si A itu mempengaruhi atau tidak ? 

ER Ya mempengaruhi emhh tentu mempengaruhi ketika emh biasanya berkunjung kesini 

atau A diajak ibunya pulang kerumah ya emh apa ya nilai kedisiplinannya ya menurut 

saya emh kurang gitu nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan oleh orang tuanya 

kurang contohnya kalo disini disiplin dalam penggunaan gadget tetapi kalo dengan 

orang tuanya di biarkan tanpamemberikan batasan waktu untuk mainan gadget 

contohnya itu.  

P Berarti cenderungnya lebih keyang emhh 

ER Mungkin lebih karena memanjakan  

P Emh berarti enggak ini ya tidak menambah kedisiplinannya lebih mudahnya seperti itu  

ER Ya lebih memanjakan  

P Ohh ya  

P  Masih dalam hal kedisiplinan, apakah si A ini memiliki jadwal harian ? 
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Pemahaman tentang kedisiplinan  

1. Makna kedisiplinan  

ER : bertanggung jawab secara sadar  

VI : mengikuti aturan yang sudah ditetapkan 

YK : nurut  

 

2. Pentingnya kedidiplinan  

ER : agar anak tidak seenaknya sendiri dan tidak melanggar tata tertib  

VI : bekal untuk kehidupan kelak ketika anak sudah bermasyarakat 

YK  : bekal untuk anak ketika sudah besar  

 

3. Tahapan kedisiplinan  

ER 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 

P  Berarti cara bapak itu dengan pembiasaan ? 

ER Yaiya , ya sebagai orang tua saya tetap berusaha memberi contoh pada si A 

bagaimanapun caranya akan saya usahakan semaksimal mungkin 

P  Apa yang bapak lakukan dulu ketika si A masuk kesini untuk membangun kedisiplinan 

? 

ER Yang pasti saya mencoba dari hal kecil seperti bangun pagi jam 5 seperti itu emm ya 

seperti itu 

P  Jadi sebenarnya susah atau tidak pak ketika mengajarkan kedisiplinan pada si A ? 

ER Yahhh susah-susah gampang sebenarnya yah sudah saya katakan beberpa lalu ketika 

mbak W berbincang-bincang kepada saya, dimana saya menghindari hukuman untuk 

anak namun tetap buat konsekuensi kepada si A jika dia benar-benar membuat 

kesalahan. Contohnya saya tetap akan memberi peringatan kepada anak jika 

kesalahan si A sangat besar saya akan menyita 1 barang yang baru dia sukai, walaupun 

tidak lama ketika saya menyita barangnya.  

P Lalu apa yang bapak lakukan ketika si A membuat kesalahan ?  

ER 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.  

P Lalu sebenarnya apa yang membuat si A lebih disiplin dibandingkan dengan anak usia 

diluar sana ? 

ER 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 

P Owalah iya pak  



40 
 

ER  : 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. 

VI : tahapan dikategorikan sesuai umur  

YK  : memiliki tahapan sesuai usia  

 

4. Cara menerapkan kedisiplinan  

ER : melalui komunikasi rutin, menghindari hukuman, belajar dari hal kecil, buat 

konsekuensi, memberi peringatan, memberikan pujian, konsisten, memberikan 

contoh, pembiasaan 

VI : pembiasaan, memberikan contoh terhadap anak, menghindari hukuman fisik , 

belajar dari hal kecil  

YK  : melalui pembiasaan, tidak memukul, memberi nasihat, belajar dari hal kecil  

 

  

Catatan pengamatan  

 

2 November 2017 

S1 : memberikan contoh siap jam setengah 8 ketika akan berangkat sekolah 

S2 : memberikan donat karena sudah mandi tepat waktu   

S3 : - 

 

6 November 2017 

ER : memberi peringatan ketika anak masih bermain kelereng padahal jadwal anak 

seharusnya mandi karena anak terlalu asik S1 menyita barang yang disukai sampai 

anak memperbaiki kesalahan  

VI : mengkomunikasikan dengan S3 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 
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ER : bersama dengan s2 dan s3 mengkomunikasikan kegiatan anak  

VI : - 

YK : memberikan uang jajan 2 rb karena anak mau tidur siang dan mengingatkan s3 

untuk menemani anak tidur siang  

 

 

15 November 2017  

ER : s1 dan s2 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 Anak melakukan kegiatan 

rutin sesuai dengan jadwal harian. Pengasuh tetap berusaha melakukan pembiasaan, 

memberikan contoh meskipun anak sudag melakukan dengan baik. 

 

Dalam  observasi dari penulis juga mengatakan adanya perubahan dari anak ketika 

masih belum memiliki sikap kedisiplinan sejak awal masuk di panti asuhan, dan 

sekarang sudah memiliki sikap kedisiplina.  
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