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ABSTRAK 
Wijayanti, Atih. 2010. Pembentukan Kedisiplinan Anak dalam Keluarga Polisi di 
Asrama Polsek Nalumsari Kabupaten Jepara. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I. Drs. Ngabiyanto, M.Si, Pembimbing II. Drs. Setiajid, M.Si 
 
Kata Kunci: Disiplin Anak, Keluarga Polisi 
 
 Kedisplinan perlu dibentuk / ditanamkan dalam diri seseorang. Dengan 
adanya pembentukan sikap disiplin, akan membentuk anak memiliki kepribadian 
yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dimulai dari sebuah keluarga, melalui 
sebuah keluarga anak diwariskan norma – norma, aturan – aturan serta nilai – nilai 
yang berlaku di masyarakat. Ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap disiplin 
pada diri anak sejak dini. 
 Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana 
pembentukan kedisiplinan anak  dalam keluarga polisi di Asrama Polsek 
Nalumsari Kabupaten Jepara ?  dan faktor - faktor penghambat dalam 
pembentukan kedisiplinan anak dalam keluarga polisi di Asrama Polsek  
Nalumsari Kabupaten Jepara. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui pembentukan kedisiplinan anak yang ada di Asrama Nalumsari 
Kabupaten Jepara dan  hambatan – hambatan dalam pembentukan kedisiplinan 
anak di Asrama Nalumsari Kabupaten Jepara. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah 
Asrama Polsek Nalumsari Desa Tunggul Kecamatan Nalumsari Kabupaten 
Jepara. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Dalam penelitian  ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah 
teknik triangulasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu 
pemeriksaan melalui sumber lain. Metode analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa di keluarga Asrama Polsek 
Nalumsari menerapkan bentuk – bentuk kedisiplinan yang mencakup: disiplin 
waktu, disiplin berpakaian, disiplin berperilaku santun. Dalam pelaksanaan 
pembentukan kedisiplinan di Asrama Polsek Nalumsari terdapat beberapa faktor 
penghambat yaitu pertama hambatan yang dihadapi orang tua dalam membentuk 
disiplin anak diantaranya adalah hambatan disiplin waktu yaitu membatasi waktu 
pada anak agar tidak mempunyai ketergantungan acara tertentu pada televisi, 
kedua adalah hambatan dalam disiplin berpakaian yaitu orang tua di Asrama 
polsek dituntut bisa memeberikan arahan yang sesuai dengan moral, norma agama 
dan susila dan hambatan ketiga yaitu sulit mengajarkan bahasa krama untuk anak 
– anak kepada orang yang lebih tua  
 Disarankan bagi pihak keluarga untuk lebih meningkatkan lagi waktu 
untuk kumpul dengan keluarga. Meski orang tua disibukkan oleh pekerjaan agar 
hubungan antara anak tetap harmonis dan bagi pemerintah agar memberikan 
himbauan kepada stasiun TV baik TV pemerintah maupun TV swasta dalam 
penayangannya memperbanyak siaran pendidikan. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto : 
 “ Kedisiplinan pada anak tidak secara otomatis tumbuh tapi awalnya 

adalah rutinitas yang dilakukan / diajarkan orang tua secara konsisten 

setiap hari. Anak menganggap bahwa kedisiplinan adalah sebuah 

kebutuhan dan hidupnya akan nyaman karena segala sesuatunya 

berjalan dengan teratur “. 

 Tidak ada lagi waktu yang tersia – sia tanpa manfaat. Maka tanpa 

kedisiplinan sangat sulit untuk mencapai suatu cita – cita 

 

 

Persembahan : 
1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu menyayangi dan 

mendoakan setiap langkahku. 

2. Kakakku Agustaf dan mbak iparku Ratna yang telah 

memberi semangat dan menambah keceriaan 

dalam hidup ini. 

3. Saudari – saudariku di “ kost mercury “ yang 

kusayangi semoga persaudaraan ini menjadikan 

kita lebih dewasa dan teruskan perjuangan kita. 

4. Teman – temanku Jurusan Pkn Angkatan 2005  

5. Almamaterku tercinta 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Permasalahan 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 

suami-istri, atau suami, istri dan anak-anaknya. Keluarga adalah ladang terbaik 

dalam penyampaian nilai-nilai disiplin. Orang tua memiliki peranan yang strategis 

dalam mentradisikan kedisiplinan sehingga nilai-nilai disiplin dapat ditanamkan 

ke dalam jiwa anak. Sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

pada era globalisasi sangat pesat, ini menyebabkan bermunculnya barang – barang 

elektronik yang semakin canggih seperti video game, TV, dan HP. Kalau tidak 

didasari dengan disiplin maka anak akan menjadi malas. Hal ini menjadi 

tantangan serius bagi keluarga dan dunia pendidikan untuk menjalankan fungsinya 

yaitu fungsi membimbing dan fungsi mengarahkan untuk membentuk perilaku 

bermoral dari anak – anak terhadap perkembangan perilaku yang dipengaruhi oleh 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Jika tidak ada upaya untuk 

mengantisipasi manusia akan larut dan hanyut didalamnya. Berkaitan dengan hal 

tersebut, perubahan yang cepat mengharuskan adanya berbagai upaya terhadap 

amal agar mereka mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi, dan mewarnai 

arus globalisasi. Pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan anak sekarang ini 

dipandang sebagai perwujudan rendahnya disiplin diri pada anak. Di sinilah peran 

dan tanggung jawab orang tua sangat dibutuhkan dalam memberikan pendidikan 

disiplin dalam keluarga. 
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Keluarga merupakan “ Pusat pendidikan “ yang pertama dan utama karena 

sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga sangat mempengaruhi 

pertumbuhan budi pekerti tiap – tiap manusia ( Dewantara, 1962 : 10 ). Di 

samping itu, orang tua dapat menanamkan benih kebatinan yang sesuia dengan 

kebatinannya sendiri ke dalam jiwa anak – anaknya. Bantuan yang diberkan oleh 

orang tua adalah lingkungan kemanusiawian yang disebut pendidikan disiplin diri. 

Karena tanpa pendidikan orang tua akan menghilangkan kesempatan manusia 

untuk hidup dengan sesamanya. Disiplin sangat penting artinya bagi 

perkembangan anak, dengan mengenal aturan – aturan, anak akan merasa lebih 

aman karena mereka tahu dengan pasti perbuatan mana yang boleh dan mana 

yang tidak boleh dilakukan. Apabila aturan – aturan telah tertanam, anak akan 

berusaha menghindari perbuatan – perbuatan terlarang dan cenderung melakukan 

hal – hal yang dianjurkan 

Tujuan pendidikan disiplin adalah agar setiap individu memiliki disiplin 

jangka panjang. Disiplin jangka panjang yaitu disiplin yang tidak hanya 

didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan atau otoritas, tetapi lebih kepada 

pengembangan kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri sebagai salah sati 

ciri kedewasaan individu. Dalam menerapkan disiplin pada anak peran semua 

pihak sangat diperlukan. Tanpa peran semua pihak, maka untuk mewujudkan 

generasi penerus bangsa yang cerdas, disiplin dan bertanggung jawab serta 

memiliki moral yang baik akan mengalami kesulitan. Shochib ( 1997 : 3 ) 

menyatakan bahwa : pihak yang harus berperan pertama kali dalam mewujudkan 

disiplin pada anak supaya tidak terbawa arus globalisasi adalah peran keluarga.  
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Masing-masing keluarga memiliki perlakuan yang berbeda-beda dalam 

mengasuh dan membimbing anak, begitupun juga halnya dengan keluarga Polisi. 

Dalam keluarga sering kita jumpai orang tua yang berlaku keras terhadap 

anaknya. Semua aturan yang telah ditentukan oleh orang tua harus dituruti sebab 

jika melanggar aturan, orang tua akan marah dan akibatnya anak akan di hukum. 

Menurut pandangan masyarakat hal itulah yang terjadi dalam keluarga polisi. 

Dalam sebuah keluarga yang utuh semua fungsi keluarga dapat berjalan 

dengan baik apabila komponen dalam keluarga dapat menjalankan sesuai dengan 

bagi perkembangan kepribadian anak. Di dalam sebuah keluarga yang utuh anak 

akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman yang tercipta melalui 

banyaknya waktu berkumpul guna mencurahkan kasih saying dan memberikan 

perhatian sekaligus menanamkan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, 

mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan . 

Keluarga yang memiliki banyak waktu untuk berkumpul, juga dapat 

ditemui pada keluarga yang kepala keluarganya polisi, tetapi terkadang polisi juga 

mendapat tugas keluar kota. Mengingat polisi adalah sebuah profesi yang 

berfungsi sebagai penjaga, pelindung dan pengayom masyarakat yang sewaktu – 

waktu harus siap untuk memenuhi panggilan tugas atau sedang menempuh 

pendidikan guna menunjang karir. Keadaan semacam ini membuat ayah sebagai 

kepala keluarga tidak dapat menjalankan perannya sebagaimana mestinya. 

Sehingga peran sebagai seorang ayah akan diambil alih oleh ibu untuk sementara 

waktu. Tugas dan tanggung jawab ayah sepenuhnya sepenuhnya dipindahtugaskan 

pada ibu tanpa mengurangi fungsi dan peran ayah sebagai kepala keluarga. 
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Ayah sebagai seorang polisi memiliki jiwa disiplin yang tinggi. Hal ini 

dapat terlihat dari segi waktu dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan. Seorang 

anggota polisi harus dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan waktu yang 

sangat tinggi. Hal ini didapatkannya karena untuk menjadi seorang prajurit harus 

memiliki jiwa kedisiplinan. Karena disiplin adalah sikap yang menunjukkan 

kepatuhan dan ketaatan seseorang atau kelompok terhadap ketentuan peraturan 

yang berlaku. 

Keadaan semacam ini dapat dijumpai pada Asrama Polisi Nalumsari di 

Jepara, dimana seluruh penduduknya dikhususkan untuk keluarga polisi. Di 

lingkungan Asrama Nalumsari ini memiliki pola pengasuhan yang cenderung 

sedikit berbeda dengan masyarakat lainnya. Di Asrama Nalumsari memiliki 

bentuk hubungan kekeluargaan yang erat. Hal ini dikarenakan adanya perasaan 

senasib sepenanggungan. Hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga 

yang lain terjalin sangat erat. Kondisi semacam ini terlihat dari dukungan dan 

bantuan moril kepada sesame anggota keluarganya sedang tertimpa musibah. 

Asrama Nalumsari terletak di Desa Tunggul Kecamatan Nalumsari 

Kabupaten Jepara, semua penduduk di Asrama Nalumsari masih dalam usia 

produktif dan berprofesi sebagai seorang polisi, sehingga dalam aktivitas sehari-

hari penduduk di Asrama Nalumsari disibukkan oleh pekerjaannya masing-

masing. Mengingat pentingnya peran keluarga dalam memberikan dasar-dasar 

disiplin pada anak dan sebagai orang tua yang mempunyai tanggung jawab, 

meskipun orang tua disibukkan dengan pekerjaan dan sebagainya harus tetap 

memperhatikan pendidikan disiplin dalam keluarga baik itu dalam hubungannya 

dengan Tuhan YME, dengan dirinya sendiri, maupun dengan orang lain, sehingga 
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anak tidak terbawa oleh arus globalisasi yang berdampak negative misalnya 

pergaulan bebas, memakai narkoba dan melanggar norma – norma yang berlaku 

dalam masyarakat 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang harus berperan 

pertama kali dalam mewujudkan disiplin pada anak supaya tidak terbawa arus 

globalisasi yang negatif dalam keluarga. Karena keluarga merupakan pusat 

pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat karena dalam keluargalah 

manusia dilahirkan. Masyarakat menganggap pendidikan yang diterapkan dalam 

keluarga polisi adalah pendidikan yang otoriter, disiplin dan selalu patuh pada 

aturan-aturan yang telah ditentukan oleh orang tua. Hal tersebut dapat terjadi pada 

keluarga-keluarga polisi yang berada di Asrama seperti di Asrama Nalumsari. 

Hal tersebut di atas menarik untuk  diteliti. Untuk itu peneliti melakukan 

penelitian dengan judul: “ PEMBENTUKAN KEDISIPILAN ANAK DALAM 

KELUARGA POLISI DI ASRAMA POLSEK NALUMSARI KABUPATEN 

JEPARA “  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pembentukan disiplin anak yang diterapkan Orang Tua di 

Asrama Polsek Nalumsari Kabupaten Jepara ? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Orang Tua dalam 

pembentukan disiplin anak di Asrama Polsek Nalumsari Kabupaten 

Jepara? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian adalah 

untuk mengetahui: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan disiplin anak yang ada di 

Asrama Polsek Nalumsari Kabupaten Jepara. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pembentukan kedisiplinan 

anak di Asrama Polsek Nalumsari. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sosial 

khususnya mengenai pembentukan kedisplinan. 

b. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian mengenai pembentukan kedisiplinan anak dalam 

keluarga polisi di Asrama Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten 

Jepara, diharapkan dapat memperoleh fungsi sebagai berikut : 

 Bagi Keluarga dan Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam cara mengasuh, 

membina, mengarahkan, membimbing dan memimpin anak supaya anak 

mengenal aturan-aturan, batasan-batasan dalam berperilaku yaitu mana 

perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. 
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D. Sistematika Penulisan Skrispsi 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian pendahuluan skripsi berisi tentang judul, sari ( abstraksi ), 

pengesahan, motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel dan 

daftar lampiran  

2. Bagian Isi Skrispsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN, memuat uraian tentang : (1) Latar 

Belakang Masalah Penelitian, (2) Rumusan masalah, (3) Tujuan 

Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, dan (6) Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI, membahas tentang : (1) Pengertian 

Keluarga, (2) Fungsi Keluarga, (3) Pengertian Disiplin, (4) Tujuan 

Disiplin, (5) Unsur – unsur Disiplin, (6) Bentuk Kedisiplinan Anak, (7) 

Upaya Orang Tua Dalam Membantu Meningkatkan Disiplin Anak, (8) 

Terbentuknya Disiplin Dalam Diri Anak (9) Pengertian Pola Asuh, (10) 

Macam – macam Pola Asuh. 

BAB III METODE PENELITIAN, meliputi (1) Lokasi Penelitian, 

(2) Fokus Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Metode 

Pengumpulan Data, (5) Metode Keabsahan Data, (6) Metode Analisis 

Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,dalam bab ini 

terdiri dari sub bab hasil penelitian dan sub bab kedua berisi tentang 

pembahasan hasil penelitian.  
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN, mencakup tentang simpulan 

mengenai hasil penelitian dan saran – saran. 

3. Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran – 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah sekelompok manusia yang terdiri atas suami, istri anak – 

anak (bila ada) yang terkait atau didahului dengan perkawinan pendapat ini di 

kemukakan oleh Partini (dalam Pujosuwarno, 1994 : 10). 

Pengertian lain di kemukakan oleh Sayekti Pujosuwarno (1994 : 11) 

bahwa : 

“Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan 

antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seseorang 

laki – laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa 

anak – anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah 

rumah tangga” 

 

Selanjutnya pendapat Singgih D. Gunarso (2001 : 2006) bahwa : 

“Keluarga adalah kelompok sosial yang bersifat abadi, dikukuhkan 

dalam hubungan nikah yang memberikan pengaruh di lingkungan sebagai 

dimensi penting yang lain bagi anak dan keluarga adalah tempat yang penting 

bagi di mana anak memperoleh dasar dalam membentuk kemampuannya agar 

kelak menjadi orang yang berhasil di masyarakat” 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa keluarga adalah suatu 

tempat, dimana keterlibatan baik secara langsung yang di lakukan oleh orang 

tua anak, yakni ayah dan ibu untuk melakukan suatu tindakan, membimbing, 
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memberi rasa aman, memberikan kasih sayang, perhatian, menanamkan 

kejujuran, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu dicurahkan oleh orang 

tua kepada anak dalam mengembangkan kepribadian anak  

2. Fungsi Keluarga 

Keluarga memiliki fungsi yaitu: 

a. Fungsi Reproduksi 

Dalam hal ini keluarga berfungsi untuk menghasilkan anggota baru, 

sebagai penerus bagi kehidupan manusia yang turun-temurun. Namun 

demikian diantara sekian banyak keluarga yang ada tidak menghasilkan 

keturunan. 

Sebetulnya untuk mengatasi keadaan tersebut tidak harus dengan 

perceraian, tetapi sebaiknya demi utuhnya hubungan suami istri yang 

dibinanya atas dasar cinta kasih sayang, keluarga tersebut dapat 

mengambil anak dari keluarga lain (adopsi) dengan persetujuan kedua 

belah pihak, baik dari suami istri maupun dari pihak keluarga yang 

mempunyai keturunan. 

Seperti apa yang telah dianjurkan oleh keluarga berencana sebagai 

program pemerintah, keluarga yang ideal adalah keluarga yang terdiri dari 

suami istri dengan dua atau tiga anak. Dengan demikian norma agama 

maupun norma masyarakat tidak dapat membenarkan adanya generasi baru 

yang lahir di luar keluarga sebagai penghasil generasi baru atau anak yang 

sah. 
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b. Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan  

Keluarga juga berfungsi sebagai perlindungan dan pemeliharaan 

terhadap semua anggota keluarga, terutama kepada anak yang masih bayi, 

karena kehidupan bayi pada saat itu masih bergantung pada orang tuanya. 

Disemua masyarakat, keluarga juga memberikan beberapa tingkat 

perlindungan fisik, ekonomi dan psikis terhadap anggota-anggotanya. 

Jadi perlindungan keluarga terhadap anggota-anggota keluarga akan 

meliputi perlindungan dan pemeliharaan terhadap kebutuhan jasmani dan 

rohani. Kebutuhan jasmani meliputi sandang, pangan dan papan. 

Sedangkan kebutuhan rohani atau psikis keluarga harus mampu 

memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada semua anggota 

keluarga. 

Namun apabila perlindungan yang diberikan orang tua kepada 

keluarga atau anak berlebihan, maka akan menjadi sumber kesulitan 

psikologis bagi anak yang bersangkutan. Tetapi sebaliknya apabila orang 

tua tidak memperhatikan sama sekali terhadap anaknya juga akan 

berakibat kurang baik bagi pertumbuhan jasmani maupun perkembangan 

psikisnya. 

c. Fungsi Pendidikan 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama 

karena anak mengenal pendidikan yang pertama kali adalah di dalam 

lingkungan keluarga, bahkan pendidikan tersebut dapat berlangsung pada 

saat anak masih berada dalam kandungan ibunya. Dengan demikian 
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pendidikan di dalam keluarga merupakan pendidikan kodrati. Apalagi 

setelah lahir, pergaulan diantara orang tua dan anak – anaknya yang 

diliputi rasa cinta kasih, ketentraman dan kedamaian, anak – anak 

berkembang kearah kedewasaan dengan wajar.  

Pendidikan di dalam keluarga ini merupakan dasar bagi 

perkembangan dan pendidikan pada saat berikutnya. Maka keluarga yang 

baik, orang tua hidup rukun dan damai akan dapat membentuk anak – anak 

baik pula, tetapi sebaliknya keluarga yang berantakan, orang tua hidup 

tidak tentram, suasana kacau akan membuat anak kacau dan hidup tidak 

tentram. Maka jelaslah di sini bahwa keluarga mempunyai peranan yang 

sangat penting dan merupakan titik tolak pendidikan selanjutnya bagi anak 

– anak. 

d. Fungsi Afeksi 

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebutuhan yang 

fundamental akan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat dipenuhi bagi 

kebanyakan orang di dalam keluarga mereka. Hubungan cinta kasih yang 

dibina oleh seseorang akan menjadi dasar perkawinan yang dapat 

menumbuhkan hubungan afeksi bagi semua anggota keluarga yang 

dibinanya. Dengan adanya hubungan cinta kasih dan hubungan afeksi ini 

merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak. 

Dengan demikian keluarga merupakan medan rekreasi bagi anggota – 

anggotanya. Namun perkembangan jaman begitu pesat sehingga pusat – 

pusat rekreasi di luar keluarga lebih menarik. Maka keluarga mempunyai 
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tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi anggota keluarga di dalam 

memilih dan menentukan jenis hiburan yang dipilihnya sehingga tidak 

berakibat buruk atau negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi semua 

anggota keluarga yang bersangkutan 

e. Fungsi Ekonomis 

Dalam semua masyarakat keluarga merupakan unit yang paling dasar. 

Anggota keluarga bekerja bersama sebagai suatu tim andil bersama dalam 

hasil mereka menurut Horton and Hunt (dalam Pujosuwarno, 1994 : 24). 

Fungsi ekonomi keluarga ini telah mengalami perubahan yang sangat 

besar. Dahulu keluarga merupakan unit produksi ekonomi dengan 

membagi unit kerja di ladang 

Dalam kehidupan sekarang dalam suatu keluarga kebanyakan 

berfungsi sebagai penghasil ekonomi adalah orang tua, sedang anggota 

keluarga yang lain (anak) hanya berfungsi sebagai konsumen ekonomi 

saja. Dengan perkembangan teknologi dan tuntunan pendidikan yang lebih 

tinggi bagi semua orang maka berakibat timbulnya perubahan fungsi 

keluarga sebagai unit produksi ekonomi menjadi unit konsumen skonomi 

semata 

f. Fungsi Status Sosial 

Keluarga berfungsi sebagai suatu dasar yang menunjukkan kedudukan 

atau status bagi anggota – anggotanya. Keluarga akan mewariskan 

kedudukan kepada anak – anaknya, karena kelahiran anggota keluarga 

biasanya dihubungkan dengan sistem status ini, misalnya seperti jaman 
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dahulu kedudukan sebagai lurah atau raja selalu diturunkan atau 

digantikan kepada putranya. 

Di samping status seseorang di dalam masyarakat juga dapat 

diusahakan misalnya melalui pendidikan, seseorang dapat menduduki 

status yang tinggi dibandingkan dengan status sebelumnya sebagai warisan 

dari orang tuanya 

g. Fungsi Pengaturan seksual  

Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis setiap 

manusia. Dorongan sesksual ini apabila tidak tersalurkan sebagaimana 

mestinya atau tersalurkan  tetapi tidak dapat dibenarkan oleh norma agama 

dan masyarakat, maka akan berakibat negative bagi mereka yang 

melakukan. Misalnya saja kebutuhan pemuasan seks seorang begitu 

memuncak padahal dia tidak mempunyai wadah yang sah (belum kawin) 

maka seseorang cenderung melakukan kegiatan yang sifatnya dapat 

memuaskan kebutuhan seksualnya. 

Contoh kegiatan tersebut antara lain masturbasi atau onani, yaitu suatu 

pemuasan seksual dengan aktifitasnya sendiri. Hal ini dilaksanakakan 

karena keinginan pemuasan seksual yang bersifat sementara telah dapat 

dipenuhi. Kegiatan masturbasi atau onani ini hamper pernah dilakukan 

oleh setiap orang, baik kegiatan tersebut disengaja atau tidak. Namun 

demikian apabila masturbasi atau onani ini dilakukan terus – menerus 

maka akan berakibat kurang baik bagi kesehatan jasmani maupun rohani 

bagi mereka yang melakukan. Biasanya kebiasaan melakukan masturbasi 
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atau onani dapat hilang apabila mereka telah berkeluarga (bersuami – 

istri). 

Oleh karena itu kepuasan seks di dalam keluarga besar sekali 

pengarunya dan pentingnya dalam membina keluarga yang sehat, 

harmonis dan bahagia. Oleh karena itu dalam dalam hal pengaturans 

seksual ini keluarga memiliki peranan yang sangat penting, seperti telah 

dikemukakan oleh Horton and Hunt (dalam Pujosuwarno, 1994 : 15) 

mengatakan bahwa keluarga merupakan pokok yang mengorganisasi dan 

mengatur pemuasan keinginan – keinginan seksual. 

 

B. Disiplin 

1. Pengertian Disiplin 

 Singgih Gunarso ( 1985 : 81 ) menyatakan bahwa disiplin adalah 

suatu proses dari latihan atau belajar yang bersangkut paut dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengertian lain dikemukakan oleh 

Yuwono ( dalam Soedjatmiko, 1991 : 52 ) bahwa disiplin sebagai kesadaran 

untuk mentaati nilai, norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga atau 

masyarakat. Disiplin waktu adalah sikap menanamkan dan menerapkan 

disiplin untuk waktu sholat belajar dan istirahat agar berjalan secara konsisten 

dalam keluarga dan masyarakat.Sedangkan disiplin berperilaku santun adalah 

sikap melatih dan menerapkan sopan santun seperti cara berpakaian, tata 

krama,cara berbicara, cara bergaul dalam pergaulan sehari – hari dalam 

keluarga dan masyarakat 
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 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan 

kesadaran untuk mentaati nilai, norma dan aturan – aturan yang telah 

ditetapkan oleh lingkungan, sehingga tercipta suatu ketertiban. 

2. Tujuan Disiplin 

Sobur (1991 : 35),  berpendapat bahwa bahwa tujuan disiplin adalah 

agar anak bisa bertingkah laku sesuai yang diharapkan oleh lingkungannya. 

Menurut Shochib (1997 : 3) Tujuan disiplin diri adalah mengupayakan 

pengembangan minat anak dan mengembangkan anak menjadi manusia yang 

baik, yang akan menjadi sahabat, tetangga dan warga negara yang baik. 

 Dari kedua batasan tentang tujuan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan disiplin adalah mengajarkan kepada individu (anak) untuk dapat 

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungannya (keluarga) 

sehingga menjadi manusia dan warga negara yang baik. 

 Gunarsa dan Ny. Gunarsa (1995 : 37) menjelaskan bahwa disiplin 

diperlukan dalam mendidik anak supaya dengan mudah anak dapat :  

a. Mempersiapkan pengetahuan pengertian sosial antara lain mengenai hak 

milik orang lain. 

b. Mengerti dan segera menurut untuk menjalankan kewajiban serta secara 

langsung mengerti larangan – larangan 

c. Mengerti tingkah laku yang baik dan yang buruk. 

d. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa 

terancam oleh hukuman  

e. Mengorbankan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang lain. 
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 Terdapat banyak kondisi yang mempengaruhi kebutuhan anak akan 

disiplin, menurut Hurlock (1997 : 83 – 84) antara lain : 

a. Kebutuhan akan disiplin bervariasi menurut waktu dalam sehari. 

Pada jam – jam tertentu , anak akan membutukan disiplin yang lebih 

dibandingkan pada jam – jam yang lain. 

b.   Kegiatan yang dilakukan anak mempengaruhi kebutuhan anak akan 

disiplin. 

Disiplin paling besar kemungkinannya dibutuhkan untuk kegiatan 

sehari – hari yang rutin dan paling sedikit diperlukan bila anak bebas 

bermain sekehendak hatinya 

c. Kebutuhan akan disiplin bervariasi dengan hari dalam Seminggu. 

Hari senin dan akhir minggu merupakan saat disiplin paling 

dibutuhkan. Pada hari tersebut anak mempunyai banyak tugas sekolah 

yang diperoleh atau yang harus dikerjakannya 

d. Variasi dalam laju perkembangan anak. 

Tidak semua anak dengan usi yang sama dapat diharapkan 

mempunyao kebutuhan akan disiplin yang satu belum tentu cocok untuk 

anak yang lain dalam usia yang sama. Hal ini dikarenakan tiap individu 

mempunyai perbedaan individual 

3. Unsur – Unsur Disiplin 

Hurlock (1997 : 85) menyebutkan empat unsur pokok yang digunakan 

untuk mendidik anak agar berperilaku dengan standar dari norma kelompok 

sosial mereka yaitu : 



xviii 

 

a. Peraturan, yaitu pola yang diterapkan untuk tingkah laku oleh orang tua, 

guru atau teman bermain 

b. Hukuman, yaitu menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu 

kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan  

c. Penghargaan, yaitu setiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil yang baik, 

tidak perlu berbentuk materi tetapi dapat berupa pujian, senyuman atau 

tepukan punggung 

d. Konsisiten, yaitu tingkat keseragaman atau stabilitas, yaitu suatu 

kecenderungan menuju kesamaan 

4. Bentuk Kedisiplinan Anak 

Kedisiplinan pada anak merupakan aspek utama dan esensial pendidikan 

dalam keluarga yang diemban oleh orang tua, karena mereka bertanggung 

jawab kodrati dalam meletakkan dasar – dasarnya pada anak. Upaya orang tua 

sebagai pendidik sekaligus pemimpin akan tercipta bila anak telah mampu 

mengontrol perilakunya sendiri dengan acuan nilai – nilai moral, aturan, 

peraturan, tata tertib, adat, kebudayaan, dan sebagainya 

Kedisipilinan pada anak jelas akan mempengaruhi perilakunya di 

lingkungan apapun termasuk di dalamnya adalah di lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kedisiplinan anak mencakup: 

a. Kedisiplinan di rumah seperti ketaqwaan terhadap Tuhan YME, 

melakukan kegiatan secara teratur, nelakukan tugas – tugas pekerjaan 

rumah tangga (membantu orang tua), menyiapkan dan membenahi 
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keperluan belajarnya, mematuhi tata tertib yang berlaku di rumah dan 

sebagainya 

b. Kedisplinan din lingkungan sekolah di mana anak sedang melakukan 

kegiatan belajarnya. Di lingkungan sekolah kedisiplinan ini diwujudkan 

dalam pelaksanaan tata tertib sekolah 

c. Kedisplinan di lingkungan masyarakat, bisa berupa ketaatan terhadap 

rambu – rambu lalu lintas, kehati – hatian dalam menggunakan milik 

orang lain dan kesopanan dalam bertamu. Uraian tersebut memberikan 

suatu kejelasan bahwa kedisiplinan itu memang merupakan hal yang 

sangat penting dalam rangka pembinaan dan penyiapan anak untuk 

mengarungi kehidupannya di masa yang akan datang atau demi masa 

depan anak 

d. Disiplin Waktu, banyak orang mengeluh susah sekali memanajemen 

waktu. Padahal sebenarnya hanya 1 point utama yang perlu mereka 

perhatikan, yaitu disiplin waktu. Oleh karena itu orang tua mengajarkan 

kedisiplinan kapada anak didiknya. Selain itu,orangtua dan guru harus 

memberikan teladan, jika ingin anaknya memiliki sikap disiplin, tentu 

orangtua dan guru harus memilikinya sikap disiplin terlebih dahulu. 

(sejarahlinear.blodgetik.com/tag/disiplin-waktu/) 

e. Disiplin Berpakaian, Adanya perubahan nilai – nilai di masyarakat juga 

mempengaruhi gaya hidup seseorang, salah satunya adalah cara 

berpakaian. Banyak sekali remaja wanita atau wanita dewasa yang 

berpakaian minim,mereka tanpa malu sedikitpun mengenai pakaian yang 
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minim. Hal tersebut wajar, karena memang terpengaruh oleh perubahan- 

perubahan nilai budaya tersebut 

(Wartawarga.gunadarma.ac.id/ 2010/05/modifikasi-perilaku) 

f. Disiplin Berperilaku Santun, Orangtua memang telah mendidik, 

membiasakan, mendisiplinkan dan yang paling terpenting memberikan 

contoh perilaku nyata untuk bersikap ramah dan santun bertegur sapa pada 

orang lain sejak dia kecil.Kita perlu hati dalam memberikan label kurang 

ramah pada diri si anak. Pengertian ”kurang ramah” bisa diartikan sebagai 

sikap diam, tidak mau menyapa, enggan beramah tamah dan tidak mau 

berbaur. 

(www.parentsguide.co.id/dsp_content.php?...) 

5. Upaya Orang Tua dalam Membantu Meningkatkan Disiplin Anak. 

Yang dimaksud upaya orang tua dalam meningkatkan disiplin anak 

disini adalah cara – cara yang dipergunakan orang tua dalam menanamkan 

atau memasukkan nilai – nilai, norma kedalam diri anak sehingga anak 

memiliki disiplin diri. Menurut Shochib (1997 : 124) tersebut antara lain : 

a. Keteladanan diri 

Orang tua menjadi teladan bagi anak adalah yang pada saat bertemu 

atau tidak bersama, anak senantiasa berperilaku yang taat terhadap nilai – 

nilai moral. Keteladanan orang tua tidak mesti berupa ungkapan kalimat – 

kalimat namun perlu juga contoh dari orang tua. Dari contoh tersebut anak 

akan melakukan sesuatu perbuatan seperti yang dicontohkan orang tua itu 
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kepada anaknya. Dengan demikian bantuan mereka ditangkap oleh anak 

secara utuh, sehingga memudahkan untuk menangkap dan mengikutinya. 

b. Kebersamaan orang tua bersama anak – anak dalam merealisasikan nilai – 

nilai moral 

Dalam menciptakan kebersamaan dengan anak – anak dalam 

merealisasikan nilai – nilai moral adalah dengan menciptakan aturan – 

aturan bersama oleh anggota keluarga untuk ditaati bersama. Tujuannya 

adalah terciptanya aturan – aturan umum yang ditaati bersama dan aturan – 

aturan khususnya yang dapat dijadikan pedoman diri bagi masing – 

masing anggota keluarga. Dengan upaya terebut, berarti orang tua 

menciptakan situasi dan kondisi yang mendorong serta merangsang anak 

untuk senantiasa berperilaku yang sesuai dengan aturan 

c. Kemampuan orang tua untuk menghayati dunia anak 

Anak dapat memahami bahwa bantuan orang tua akan bermakna bagi 

dirinya untuk memiliki dan mengembangkan nilai – nilai moral sebagai 

dasar berperilaku jika orang tua berangkat dari dunianya. Artinya orang 

tua perlu menyadari bahwa anaknya tidak bisa dipandang sama dengan 

dirinya. 

d. Kontrol orang tua terhadap perilaku anak 

Dalam melaksanakan kontrol terhadap perilaku anaknya, orang tua 

haruslah senantiasa berperilaku yang taat moral dengan disadari bahwa 

perilaku yang dikontrolkan kepada anaknya dirasakan sebagai bantuan  
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e. Memberi tugas dan tanggung jawab 

Dalam pemberian tugas yang perlu diperhatikan adalah pertama – 

tama harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Selanjutnya perlu 

diusahakan adalah penjelasan – penjelasan sebelum anak melaksankan 

tugas. Pada waktu menjalankan tugas bila perlu diberikan bimbingan dan 

penyuluhan secara khusus, dalam hal ini orang tua tidak bertindak sebagai 

tutor, yaitu pembimbing perseorangan atau kelompok kecil dan akhirnya 

anak disuruh melaporkan hasilnya  

f. Kontrol orang tua terhadap perilaku anak  

Dalam melaksanakan control terhadap perilaku anaknya orang tua 

haruslah senantiasa berperilaku yang taat moral dengandisadari bahwa 

perilaku yang dikontrolkan kepada anaknya dirasakan sebagai bantuan. 

g. Nilai moral disandarkan pada nilai – niali agama. 

Dalam era globalisasi orang tua dituntut untuk menyadari bahwa 

sumber nilai – nilai moral diupayakan kepada anaknya perlu disandarkan 

kepada sumber nilai yang dimiliki kebenaran mutlak. Hal ini dapat 

memberikan kompas pada anak untuk mengarungi dunia dengan 

perubahan yang sangat cepat, sehingga tidak larut didalamnya. Disamping 

itu, untuk memberikan kepastian pada anak agar berperilaku yang jelas 

arahnya untuk waktu yang tidak terhingga. 

6. Terbentuknya Disiplin Dalam diri Anak 

Sugeng Priyo Darminto, (1994 : 25) bahwa secara garis besar 

terbentuknys disiplin pada diri anak dapat dituliskan sebagai berikut : 
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a. Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus ditumbuhkan, 

dikembangkan dan diterapkan dalam semua aspek, menerapkan sanksi dan 

ganjaran serta hukuman sesuai perbuatan yang dilakukan. 

b. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 

dari serangkaian perilaku yang menunjukkan niali – nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiaban. Hal ini tercipta melalui 

proses pembinaan melalui keluerga, pendidikan dan pengalaman atau 

pengenalan dari keteladanan lingkungan. 

c. Disiplin itu lahir, tumbuh dan berkembang dari sikap seseorang di dalam 

system nilai budaya yang telah ada di dalam masyarakat. 

d. Disiplin akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan pendidikan atau 

penanaman kebiasaan dengan keteladanan – keteladanan tertentu yang harus 

di mulai sejak ada dalam lingkungan keluarga, pada masa kanak – kanak dan 

terus tumbuh berkembang menjadikannya bentuk disiplin yang semakin kuat. 

e. Disiplin yang mantap pada hakekatnya akan tumbuh dan terpancar dari 

hasil kesadaran manusia. Disiplin yang tidak bersumber dari hati nurani 

manusia akan menghasilkan disiplin yang lemah dan tidak bertahan lama 

atau lekas pudar 

 

C. Pola Asuh Orang Tua  

1. Pengertian Pola Asuh  

Keluarga merupakan tempat untuk pertama kalinya seorang anak 

memperoleh pendidikan dan mengenal nilai – nilai maupun peraturan – 
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peraturan yang harus diikuti yang mendasari anak – anak untuk melakukan 

hubungan sosial perbedaan latar belakang, pengalaman pendidikan dan 

kepentingan dari orang tua maka terjadilah cara mendidik anak. 

Gunarsa ( 1995 : 16 ) menyatakan bahwa pola asuh orang tua adalah cara 

mendidik anak sesuai dengan sifat dan titik berat orang tua dalam hubungan 

antar orang tua dan anak. Tidak ada orang tua yang dengan sengaja mendidik 

anak suaya tidak berhasil dalam hidupnya tetapi kenyataannya seringkali 

orang tua tanpa disadari mengambil suatu sikap tertentu yang sebenarnya 

merupakan suatu skap yang salah, tetapi sikap itu dianggap benar menurut 

anggapan mereka atau umum. Akhinya anak melihat dan menerima sikap 

orang tuanya dan memperlihatkan suatu reaksi dalam tingkah lakunya yang 

kemudian dibiasakan sehingga akhinya menjadi pola kepribadian. Orang tua 

biasanya juga akan mengambil suatu sikap tertentu pada anaknya berdasarkan 

latar belakang orang tua sendiri dan penampilan anak itu sendiri 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh adalah cara 

mengasuh dan metode disiplin orang tua dalam berhubungan dengan anaknya 

dengan tujuan membentuk watak kepribadian dan memberikan nilai – nilai 

bagi anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dalam 

memberikan aturan – aturan atau nilai terhadap anak – anaknya tiap orang tua 

akan menghasilkan bermacam – macam pola asuh yang berbeda dari orang 

tua yang berbeda pula. 

Dengan interaksi sosial di dalam keluarga terjadilah proses pembinaan 

baik secara langsung maupun tidak langsung setiap aktivitas anak dalam 
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kehidupan sehari – hari. Pembinaan secara langsung seperti keinginan anak 

untuk membeli sesuatu maka anak tahu bahwa apa yang menjadi 

keinginannya disetujui oleh mereka. Pembinaan tidak langsung seperti bila 

ada ucapan yang salah, orang tua akan memarahi, dari tindakan orang tua 

tersebut secara tidak langsung membina anak bersikap rendah hati, sehingga 

akan mampu mengendalikan dirinya 

Ada dua factor yang perlu diperhatikan dalam membimbing anak yaitu 

kesabaran dan bijaksana ( Kartini Kartono, 1992 : 90 ). Orang tua harus 

memiliki kesadaran bahwa jalan pemikiran orang tua dengan anak – anaknya 

tidak sejalan sehingga tidak boleh menyamakan. Perlu disadari pula bahwa 

masing – masing anak memiliki kecerdasan yang tidak sama meskipun 

mereka anak kembar. Dengan mengetahui sifat – sifat dalam diri anak, akan 

memudahkan orang tua dalam membimbingnya. Sikap bijaksana diperlukan 

untuk mengerti kemampuan anak, kekurang tahuan terhadap kemampuan 

anak terkadang menumbuhkan sikap kasar terhadap anak. Sikap kasar akan 

bertambah persoalannya bahkan bimbingan yang diberikan terhadapnya justru 

menjadi tekanan jiwa dalam dirinya 

 

2. Macam – Macam Pola Asuh  

Pembentukan kedisiplinan pada anak dapat di pengaruhi juga oleh bentuk 

pola asuh yang di terapkan orang tua. Dalam mengasuh dan membina anak, 

masyarakat kita mengenal tiga model pola asuh ( Yatim, 1986 : 96 – 98 ) 

yaitu : 
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1) Pola asuh liberal : 

“ Pola asuh liberal, yaitu keluarga memberi kebebasan pada anak. 

Kebebasan diberikan orang tua kepada anaknya untuk berperilaku sesuai 

dengan keinginan – keinginan anak. Orang tua kurang peduli dan tidak 

pernah memberi aturan yang jelas dan pengarahan pada anak. Segala 

keiginan anak keputusan sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada anak, 

orang tua tidak memberikan pertimbangan bahkan tidak tahu, anak kurang 

tahu apakah yang ia kerjakan benar “. 

2) Pola asuh otoriter 

Ciri – ciri pola asuh ini, menekankan pada segala aturan orang tua 

harus ditaati oleh anak. Orang tua bertindak semena – mena, tanpa dapat 

dikontrol oleh anak. Anak harus menurut dan tidak boleh membantah 

terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Dalam hal ini, anak 

seolah – olah menjadi “ robot “ , sehingga ia kurang inisiatif, merasa takut, 

tidak percaya diri, pencemas, rendah diri, minder dalam pergaulan tetap 

disisi lain, anak bias memberontak, nakal atau melarikan diri dari 

kenyataan, misalnya dengan menggunakan narkoba. Dari segi positifnya, 

anak yang dididik dalam pola asuh ini, cenderung akan menjadi disiplin 

yakni menaati peraturan. Akan tetapi bisa jadi, ia hanya mau menunjukkan 

kedispilinan di hadapan orang tua, padahal dalam hatinya berbicara lain, 

sehingga ketika dibelakang orang tua, anak bersikap dan bertindak lain. 

Hal itu tujuannya semata hanya untuk menyenangkan hati orang tua. Jadi 

anak cenderung memiliki kedisplinan dan kepatuhan yang semu. 
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3) Pola Asuh Demokratis 

Kedudukan antara orang tua dan anak sejajar. Suatu keputusan 

diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak 

diberi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang dilakukan oleh 

anak tetap harus dibawah pengawasan orang tua dan dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara moral. Orang tua dan anak tidak dapat 

berbuat semena – mena. Anak diberi kepercayaan dan dilatih untuk 

mempertanggung jawabkan segala tindakannya. Akibat positif dari pola 

asuh ini, anak akan menjadi seorang individu yang mempercayai orang 

lain, bertanggung jawab terhadap tindakan – tindakannya, tidak munafik, 

jujur. Namun akibat negatif, anak akan cenderung merongrong 

kewibawaan orang tua, kalau segala sesuatu harus dipertimbangkan anak 

dan orang tua. 

Selain ketiga pola asuh di atas, ada beberapa tindakan yang dapat 

dilakukan orang tua dalam membentuk disiplin anak yaitu dengan cara 

pemberian hadiah dan pemberian hukuman  

a. Pemberian Hadiah 

   Danny I Yatim ( 1986 : 97 ) bahwa : 

“Pola asuh pemberian hadiah atau penghargaan memiliki ciri 

orang tua senantiasa memberikan hadiah yang menyenagkan 

setelah melakukan perbuatan yang menyenangkan itu bisa 

berwujud benda yang nyata seperti makanan, uang, mainan, dan 

tidak nyata berupa pujian, perhatian maupun penghargaan” 
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Namun dalam pemberian hadiah harus bijaksana jangan 

sampai pemberian hadiah tersebut menjadi rangsangan anak untuk 

berbuat, bukan maksud dan tujuan mengapa tindakan itu dilakukan. 

Pemberian hadiah atau penghargaan dapat merangsang anak 

bertindak atau bertingkah laku yang baik dan memuaskan. 

Penghargaan menjadikan anak lebih percaya diri bahwa apa yang 

dilakukannya mendapat dukungan. Namun pemberian hadiah yang 

tidak bijaksana justru kurang mendukung jiwa anak, dan membuat 

anak melakukan perbuatan atas dasar agar mendapat hadiah 

sehingga kurang ada rasa tanggung jawab dalam diri anak 

b. Pemberian Hukuman 

     Biasanya tujuan orang tua menghukum anak adalah 

dengan dengan maksud mendidik, agar anak patuh pada displin. 

Namun tidak jarang perbuatan menghukum itu lebih merupakan 

sebagai suatu efeksi kemarahan orang tua ( Sobur 1991 : 36 ). Pada 

dasarnya semua hukuman adalah untuk hari kemudian. Maksud 

kita bukanlah menghukum seorang anak untuk suatu yang telah 

diperbuatnya, melainkan untuk mengindarkan jangan sampai ia 

melakukan kesalahan itu lagi 

    Suatu pemberian hukuman haruslah tetap mampu 

memberikan hubungan dan saling pengertian serasi antara orang 

tua dan anak. Anak harus mendapat kesan bahwa hukuman itu 

untuk kepentingan juga. Hukuman yang setimpal justru merupakan 

bukti adanya perhatian orang tua dan bermanfaat bagi 
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perkembangan anak . Yang jelas hukuman tidak boleh lebih 

menyakitkan atau lebih membahayakan darp pada akibat perbuatan 

ang akan dicegah itu sendiri, sebab kalau demikian halnya maka 

fungsi mendidik dari hukuman itu menjadi hilang 

    Dari uraian di atas, apapun bentuk hukuman yang di 

limpahkan kepada anak, maka hukuman yang efektif hendaknya 

memenuhi hal – hal sebagai berikut : 

1) Pemberian hukuman harus di usahakan agar tidak 

menyinggung harga diri anak. Bukan dirinya yang disalahkan 

tetapi tingkah lakunya 

2) Hukuman lebih efektif bila disertai alasan atau penjelasan oleh 

si pemberi hukuman. 

3) Hukuman harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan 

harus di berikan segera setelah pelanggaran dilakukan 

4) Hukuman dapat dijatuhkan pada anak bila anak tersebut sudah 

jelas kesalahannya. 

5) Dalam menjatuhkan hukuman hendaklah adil dan bijaksana, 

yaitu harus dipertimbangkan dan diperhitungkan antara bentuk 

hukuman untuk anak – anak dan orang dewasa, anak laki – laki 

dan anak perempuan 

6) Pemberian hukuman sebaiknya mengarah pada pembentukan 

hati nurani, agar anak kelak mampu mengendalikan dirinya 

sendiri 
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7) Hukuman haruslah bersifat konstruktif, tidak semata – mata 

menghukum si anak melainkan harus menimbulkan dorongan 

agar si anak tidak lagi melakukan kesalahan yang sama  

  Perlakuan yang hangat setelah menghukum anak sangat 

penting untuk menunjukkan bahwa orang tua tidaklah 

membenci anaknya meskipun ia menghukum anaknya itu. 

Dengan bersikap demikian maka si anak akan tetap 

menghormati dan mencintai orang tuanya. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Pembentukan kedisiplinan pada anak merupakan aspek utama dan 

essensial pendidikan dalam keluarga yang diemban oleh orangtua, karena mereka 

bertanggung jawab kodrati dalam meletakkan dasar- dasarna pada anak. Upaya 

orang tua sebagai pendidik sekaligus pemimpin akan tercipta bila anak telah 

mampu mengontrol perilakunya sendiri dengan acuan nilai – nilai 

moral,aturan,peraturan,tata tertib,adat,kebudayaan,dan sebagainya 

Kedisiplinan pada anak jelas akan mempengaruhi perilakunya di 

lingkungan apapun termasuk di dalamnya adalah di lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 
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Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

DISIPLI

Di Rumah 

Di Sekolah

Di 

a.Waktu: Melaksanakan sholat 5 waktu secara teratur. 

b.Berpakaian: Memakai pakaian yang sopan dan menutupi aurat. 

c.Berperilaku santun: menghormati dan menghargai orang yang lebih tua 

serta menyayangi orang yang lebih muda

a.Waktu: Berangkat ke sekolah sebelum jam 7. 

b.Berpakaian: Memakai seragam sekolah yang sopan sesuai peraturan 

sekolah

c.Berperilaku santun: Menghormati dan menghargai Bapak/Ibu Guru serta 

menyayangi teman-teman

a. Waktu: mengikuti kegiatan seperti arisan, rapat tepat waktu. 

b.Berpakaian: Memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. 

c. Berperilaku santun: Mematuhi dan mentaati peraturan berlalu lintas 



 

32 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Penelitian kialitatif adalah 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata – kata 

tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati (  Moleong, 

2000 : 3 ) 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat penelitian di Asrama 

Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Asrama Nalumsari adalah 

merupakan kompleks Asrama yang semua kepala keluarganya berprofesi sebagai 

polisi 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus berarti penentuan keluasan ( scope ) permasalahan dan batas 

penelitian. Dalam pemikiran fokus, terliput didalamnya perumusan latar belakang 

studi dan permasalahan ( Rachman, 1999 : 121 ) 

Fokus penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan disiplin anak yang ada di 

Asrama Nalumsari. 

2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam pembentukan 

kedisiplinan anak di Asrama Nalumsari 
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C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian dengan tema pembentukan kedisiplinan anak 

dalam keluarga polisi di Asrama Nalumsari adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini berupa kata – kata 

dan tindakan, selebihnya adalah sumber data tambahan berupa dokumen  

Sumber data penelitian menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat 

diperoleh. Sumber data ada dua macam yaitu : 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data diperoleh atau di dapat dari 

orang yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Penulis memperoleh informasi dari narasumber yang berupa kata – kata 

dan tindakan dari beberapa keluarga di Asrama Nalumsari. Untuk 

memperoleh data ini, diperlukan data primer yang ditentukan yaitu : 

a. Orang Tua 

Yang dimaksud orang tua dalam penelitian ini yaitu ayah dan ibu 

atau satu dari mereka yang mempunyai anak berumur 6 sampai 12 tahun 

yang masih bersekolah di SD, bertempat tinggal di Asrama Nalumsari 

Kecamatan Nalumsari Kota Kabupaten Jepara. 

b. Anak 

Yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini yaitu seorang 

anak yang masih bersekolah di Sekolah Dasar usia 6 sampai 12 Tahun 

bertempat tinggal di Asrama Polsek Nalumsari Kecamatan Nalumsari  

Kabupaten Jepara. 



34 

34 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yaitu 

dokumentasi, arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian 

tersebut. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian, disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga perlu 

memilih teknik pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik pengumpulan 

data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang obyektif. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1) Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengerjakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk menjawab secara 

lisan juga. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan 

tatapmuka anatara pencari informasi ( intervieweer ) dan sumber 

informasi( interviewee ). Untuk memperoleh informasi yang tepat 

revieweer harus mampu menciptakan hubungna baik dengan 

interviewee atau responden atau mengadakan rappot ialah mengadakan 

suatu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia 

menjawab pertanyaan dan memberikan informasi sesuai dengan 

pikiran dan keadaan yang sebenarnya ( Rachman, 1999 : 83 ) 
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2) Observasi 

Obeservasi diartikan sebagai pengamaatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian ( 

Rachman, 1999 : 77 ). Pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung ; 

a. Pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap 

obyek tempat kejadian atau berlangsungnya peristiwa. 

b. Pengamatan tidak langsung adalah pengamtan yang dilakukan 

tidak pada saat berlangsungnya peristiwa. Pengamatan ini 

dilakukan melalui sumber lain. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi langsung. Obeservasi langsung adalah pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama 

proyek yang diselidiki ( Rachman, 1999 : 77 ). 

Peneliti mengadakan pengamatan langsung yaitu di Asrama 

Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Metode 

observasi dilakukan untuk memperoleh data – data tentang pola 

asuh orang tua dalam membentuk disiplin anak dan hambatan – 

hambatan yang dihadapi orang tua dalam menerapkan pendidikan 

tersebut di Asrama Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten 

Jepara. 
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3) Dokumentasi  

Dokumentasi diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui 

bukti tertulis, seperti arsip – arsip dan termasuk juga buku – buku 

tentang pendapat teori – teori, dalil atau hukum – hukum dan lain – 

lain yang berhubungan dengan masalah peneliti ( Rachman, 1999 : 96 

). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti mencari dan 

mengumpulkan data – data yang ada di Asrama Nalumsari Kecamatan 

Nalumsari Kabupaten Jepara. 

 

E. Metode Keabsahan Data 

Teknik trianggulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang banyak digunakan adalah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Patton dalam Moleong ( 2000 : 178 ), trianggulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dengan mengecek balik sederajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal 

ini dapat dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. membandingkan apa yang dikatakan orang sewaktu diteliti dengan 

sepanjang waktu 
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4. Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai 

pendapat, pandangan seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang yang 

berpendidikan, orang yang berbeda. 

5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan  

Berdasarkan penjelasan teori tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 

teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah dengan teknik trianggulasi 

sumber yaitu membandingkan dan mengecek data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara. 

Bagan trianggulasi pada pemerikasaan keabsahan data dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

1. Sumber sama, teknik berbeda 

 

 

 

 

2. Teknik sama, sumber berbeda 

 

 

 

 

 

Sumber Data 

Pengamatan  

Wawancara  

Wawancara  

Informasi A 

Informasi B 
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F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut 

Patton ( dalam Moleong, 2000: 183 ) adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar. 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengantiga tahap yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pengumpulan data – data yang diperoleh 

dilapangan baik berupa catatan di lapangan, gambar, dokumen dan lainnya 

diperiksa kembali diatur dan kemudian diurutkan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “ kasar “ yang muncul 

dari catatan – catatan tertulis di lapangan . 

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan (Miles, 1992 : 16). 

Dalam hal ini proses reduksi data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.   

3. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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Sedang dengan melihat semua Penyajian – Penyajian itu maka dapat 

dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan Terlebih jauh 

menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang 

didapat dari Penyajian – Penyajian tersebut. 

Dalam hal ini data yang telah dikategorikan tesebut kemudian di organisir 

sebagai bahan Penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif. Yang 

berdasarkan pada aspek yang diteliti. Sehingga dapat dimungkinkan dapat 

mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian deretan dan kolom – kolom 

sebuah matrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk yang 

dimasukkan ke dalam kotak – kotak matrik ( Miles, 1992 : 17 ) 

4. Verifikasi Data. 

    Verifikasi data yaitu bagian dari kegiatan – kegiatan konfigurasi yang 

utuh dimana kesimpulan – kesimpulan yang dibuat juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang pada 

catatan lapangan atau peninjauan kembali serta “ kesepakatan intersubyektif  

“ Singkatnya makna – makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohan dan kecocokan, yakni yang merupakan validitas ( 

Miles, 1992 : 19 ). 

Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data 

yang telah disajikan dan dibuat dalam pertanyaan singkat dan mudah 

dipahami dengan mengacu pada pokok – pokok permasalahan yang diteliti. 

Dalam pandangan ini ada tiga jenis analisis dan kegiatan pengumpulan 

data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap 
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bergerak di antara empat sumber kumpulan itu selama pengumpulan data, 

selanjutnya bergerak bolak – balik di antara kegiatan reduksi. Penyajian dan 

verifikasi selama sisa waktu penelitiannya 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Umum Asrama Nalumsari 

Asrama Nalumsari adalah suatu komplek Asrama yang berada di 

Desa Tunggul Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Propinsi Jawa 

Tengah. Secara administratif Asrama Nalumsari terletak di Rt 01 Rw 01 

dengan jumlah penduduk 19 Jiwa, luas wilayah 1 Ha, dengan permukaan 

tanah berbentuk daratan. 

a. Kondisi Geografis 

Asrama Nalumsari terletak sekitar 5 km dari Kecamatan Nalumsari 

dan berjarak 25 km dari Ibu Kota Kabupaten Jepara, sedangkan jarak 

Asrama Nalumsari ke Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah 60 km. 

Batas Wilayah Asrama Nalumsari Kecamatan Nalumsari 

Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Pringtulis, sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Pelemkerep, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidorekso 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Papringan 

b. Penduduk 

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

Asrama Nalumsari Desa Tunggul Kecamatan Nalumsari Kabupaten 
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Jepara pada tahun 2009 adalah 19 Jiwa, yang terbagi dalam 4 Kepala 

keluarga. Dari jumlah tersebut terbagi 9 Jiwa berjenis kelamin laki – 

laki sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 10 Jiwa.  

Di bawah ini adalah deskripsi penduduk Asrama Nalumsari Desa 

Tunggul Kecamaatan Nalumsari Kabupaten Jepara berdasarkan data 

yang diperoleh dari Mapolsek Nalumsari Desa Tunggul Kecamatan 

Nalumsari Kabupaten Jepara  

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Asrama Nalumsari 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. 

2. 

Laki – laki 

Perempuan 

9 

10 

 Jumlah 19 

 

Tabel 2 

Penduduk Asrama Nalumsari 

Menurut Kelompok Umur 

 

o 
Kelompok 

Umur 
Jumlah 

0 – 4 tahun 
5 – 9 tahun 

10 – 14 tahun 
30 – 39 tahun 
40 – 49 tahun 

 
Jumlah 

2 
5 
4 
5 
3 
 

19 
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Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Asrama Nalumsari 

sebanyak 19 Jiwa, jika dibandingkan dengan luas wilayah Asrama 

Nalumsari seluas 1 Ha, maka penduduknya tergolong cukup sedikit. 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

Tamat Akademik / PT 

Tamat SLTA 

Tamat SLTP 

Tamat SD 

Tidak Tamat SD 

Belum Tamat SD 

Belum Sekolah 

Tidak Pernah Sekolah 

 

Jumlah 

2 

6 

0 

0 

0 

9 

2 

0 

 

19 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk 

Asrama Nalumsari yang bersekolah berjumlah 17 orang yang terbagi 

dalam berbagai jenjang pendidikan 
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Tabel 4 
Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian Orang Tua 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 

2 

3 

4 

POLRI 

PNS 

Dagang 

Wiraswasta 

4 

2 

1 

1 

 Jumlah 8 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian 

penduduk Asrama Nalumsari secara keseluruhan beragam. Usia 

produktif penduduk Asrama Nalumsari sebagaian besar bekerja 

sebagai POLRI, PNS, Wiraswasta, Pedagang. 

Tabel 5 
Jumlah Penduduk Menurut Agama 

No Agama Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Islam 

Kristen Katholik 

Kristen Protestan 

Hindu 

Budha 

15 

4 

0 

0 

0 

 Jumlah 19 

Agama yang dianut penduduk Asrama Nalumsari, yaitu Islam dan 

Kristen Protestan. Tetapi mayoritas penduduk Asrama Nalumsari 

adalah beragam Islam. 
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c. Sarana dan Prasarana 

Sarana Prasarana yang tersedia di Asrama Nalumsari dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 6 

Sarana Peribadatan 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Masjid 

Mushola 

Gereja 

Kuil 

Wihara 

0 

1 

0 

0 

0 

 

Dari tabel di atas dapat diperoleh keterangan bahwa sarana 

peribadatan yang ada di Asrama Nalumsari hanya Musholla. Hal ini 

sesuai dengan kondisi penduduk yang hampir sebagaian besar adalah 

beragama Islam. 

Tabel 7 

Sarana Olahraga 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 

2 

Lapangan Volley 

Lapangan Bulu Tangkis 

1 

1 

 

Prasarana olah raga yang terdapat pada Asrama Nalumsari sudah 

cukup memadai. Hal ini terbukti dengan tersedianya lapangan – 
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lapangan olah raga terutama lapangan volley dan bulu tangkis yang 

merupakan olah raga kegemaran sebagaian besar para warga Asrama 

Nalumsari. 

d. Identitas Responden 

 Dalam penelitian ini, penelitian populasi mengambil seting 

penelitian pada 4 keluarga. Setting penelitian pada 4 keluarga dengan 

hitungan Kepala Keluarga 4 orang tua, Ibu Rumah Tangga 4 Orang 

tua, anak 11 orang dan 1 tokoh masyarakat setempat bernama Bp. Sri 

Widiono 

2. Pembentukan Kedisiplinan Anak Di Asrama Polsek Nalumsari 

Kabupaten Jepara. 

Asrama Nalumsari merupakan suatu Rumah Dinas yang dikhususkan 

untuk Anggota Polri yang berdinas di Kesatuan Polres Jepara khususnya 

Polsek Nalumsari. Melalui orang tua, anak dalam kehidupan sehari – hari 

anak tersebut mengalami proses pergaulan yang di dalamnya ada 

pembentukan kedisiplinan yang mencakup seluruh kegiatan. Dengan 

pembentukan kedisiplinan yang diterapkan oleh orang tua, dalam diri anak 

tersebut akan terbentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan mandiri 

yang tercermin pada sikap dan perilaku anak sehari – hari. 

Setiap anak yang di Asrama Polisi Nalumsari memiliki keadaan yang 

berbeda antara satu dengan yang lain. Begitu halnya dengan sikap mental 

dan kepribadian masing – masing anak. Disini peran orang tua dibutuhkan 
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untuk memberikan jaminan motivasi kepada anak agar memiliki rasa 

Percaya diri. 

Sikap disiplin dimasing – masing keluarga tidak muncul dengan 

sendirinya. Melainkan harus ditumbuhkan dan diterapkan melalui sanksi 

berupa ganjaran maupun hukuman bagi pelanggarnya. 

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa diberlakukan akan 

tercipta melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai – 

nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang 

semuanya itu merupakan unsur terbentuknya disiplin. Dalam diri anak 

akan timbul rasa disiplin apabila dalam kehidupan sehari – harinya selalu 

dibiasakan dengan sikap maupun nilai – nilai pendidikan. 

 Pembentukan kedisiplinan keluarga di Asrama Polisi Nalumsari 

yaitu disiplin dalam hal disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan disiplin 

bersikap. Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan 

pengendalian diri seseorang terhadap bentuk – bentuk aturan. Orang tua 

mengajarkan disiplin kepada anak supaya anak tersebut kelak dapat hidup 

sukses dan kesuksesan seseorang anak nantinya dapat terlihat ketika anak 

itu mandiri. Kedisiplinan anak dalam kehidupan sehari – hari di 

lingkungan keluarga sangat bermanfaat untuk kehidupannya. Keluarga 

juga tidak lepas hanya memusatkan disiplin hanya pada pola sikap dan 

perilaku namun juga dalam hal waktu dan berpakaian. 

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan orang tua dapat diperoleh 

informasi bahwa di lingkungan keluarga orang tua sangat beranggung 
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jawab terhadap sikap disiplin anak – anak. Disiplin dapat menjadi bekal 

anak – anak untuk kehidupannya kelak. Di sini orang tua menerpkan 

disiplin dalam berbagai hal baik waktu, sikap maupun berpakaian. Orang 

tua juga menambahkan apabila anak sudah disiplin dalam ketiga hal 

tersebut, maka nantinya bisa dibuat pegangan anak – anak untuk menjadi 

yang lebih baik. 

Orang tua menjadi orang yang berkewajiban mendidik, 

membimbing, dan melatih kedisiplinan anak agar sauat saat dapat berguna 

bagi orang lain. 

a. Disiplin Waktu 

Disipilin waktu untuk masing – masing jadwal kegiatan 

dirumah sudah diatur baik yang ada di sekolah dan di rumah. 

Keduanya harus seimbang karena untuk jadwal kegiatan yang ada di 

rumah seperti kegiatan les memang sudah disesuaikan agar tidak 

berbenturan dengan jadwal kegiatan yang ada di sekolah, tanpa 

melanggar peraturan yang ada. Di keluarga, anak – anak memang 

harus disiplin dalam hal waktu, mereka harus bisa taat dalam 

menyesuaikan aturan – aturan yang telah ditentukan orang tua. 

Sesuai dengan yang dikatakan anak bahwa di keluarga, waktu 

untuk tidur, istirahat dan belajar sudah diatur oleh orang tua dan ada 

sanksi kalau tidak patuh pada aturan orang tua. Di dalam keluarga 

anak dididik dan dilatih untuk dapat memiliki sikap disiplin untuk 
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mengatur waktu supaya mereka nantinya dapat membagi dan 

mengelola waktu dengan baik. 

 Orang Tua di Asrama Nalumsari tidak selamanya mengekang 

segala aktifitas anak, namun anak dalam beraktifitas mendapatkan 

batasan – batasan dan pengawasan dari orang tua. Misalnya dalam 

batasan – batasan tertentu yaitu dalam melatih kedisiplinan anak 

belajar, beribadah, disiplin dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan 

disiplin mentaati peraturan dalam keluarga. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bp Suyadi ( yang 

mempunyai anak kelas 4 SD ) : 

” Memang saya keras mbak dalam melatih disiplin pada anak, 

kalau memang waktunya belajar, waktunya sholat, walaupun anak 

baru bermain dengan temannya pasti saya panggil lalu saya suruh 

pulang atau kalau lagi nonton TV saya suruh matikan dulu dan segera 

belajar atau sholat ( wawancara tanggal 12 Januari 2010 ) ” 

 

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh putrinya yaitu adik 

Suhindriyatno kelas 4 SD, Adik Indri berkata bahwa : 

 ” Kalau saya dipanggil bapak / ibu saya langsung pulang 

karena kalau tidak pintu rumah dikunci bapak. Dan bapak bilang 

sekalian nggak usah pulang kerumah. 

 

Untuk melatih kedisiplinan dalam hal waktu orang tua di 

Asrama Nalumsari bisa memulai dengan hal – hal kecil sebagai 

berikut : 

1. Bangun pagi 
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Sejak awal orang tua harus melakukan pola yang sama, dan 

aktivitas ini dilakukan rutin dan konsisten.Agar seisi rumah 

terbiasa bangun pagi dan bisa memberikan contoh kepada ank - 

anaknya. Orang tua di Asrama nalumsari juga memberi batasan 

waktu yang jelas, dan segala konsekuensinya bila hal tersebut 

dilanggar. 

2. Membatasi waktu bermain ( nonton TV, game center, dan play 

station ) 

Memberi batasan waktu yang jelas dari jam berapa sampai jam 

berapa anak boleh bermain setiap harinya, dan membuat sebuah 

kesepakatan bagaimana seandainya hal tesebut dilanggar 

Seperti yang dipaparkan orang tua untuk menerapkan disiplin 

waktu pada anak di lingkungan keluarga ada aturan mengenai jam 

tidur, belajar, istirahat. Waktu belajar, istirahat, dan untuk tidur 

masing – masing sudah disesuaikan. Sanksi pun juga jelas sudah 

menunggu bagi anak yang melanggar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Tejo Saroso  : 

” Saya membatasi waktu anak dalam menonton TV, bila tidak 

dibatasi akan berdampak kurang baik terhadap perkembangan jiwa 

anak ” ( 29 September 2009 ). 

 

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh putri dari Bapak 

Tejo S yaitu adik Dian Retno W : 
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"Iya bapak selalu membatasi jam menonton TV saya dan adik 

karena bapak takut kalau menganggu jam belajar " ( 29 September 

2009 ) 

 

Orang tua menerapkan disiplin atas aturan – aturan waktu yang 

ada di rumah / keluarga. Disini disiplin waktu dibagi dalam mengenai 

jam tidur, jam belajar dan jam istirahat. Aturan mengenai jam tidur, 

jam belajar dan jam istirahat anak selalu ada. Jam tidur anak biasanya 

jam 22.00 sampai jam 05.00 agar anak terbiasa bangun pagi. Jam 

belajar mulai jam 19.00 sampai jam 20.30. Sedangkan untuk istirahat 

anak jam 13.00 habis pulang sekolah sampai waktu ashar. 

Orang tua di Asrama Nalumsari dalam membuat aturan jam 

belajar pada anak – anaknya pun berbeda – beda. Untuk kelas 1 – 4 

SD belajar mulai jam 19.00 sampai jam 20.00, sedangkan untuk kelas 

5 – 6 SD mulai jam 19.00 sampai jam 20.30. Agar jam belajar tidak 

kemaleman dan aturan tersebut menjadi kebiasaan anak yang harus 

dilaksanakan setiap hari 

b. Disiplin dalam Berpakaian  

Orang Tua di Asrama Nalumsari selalu mengajarkan kepada 

anak bagaimana cara berpakaian, tatacara berpakaian untuk menutupi 

aurat. Orang tua selalu menekankan kepada anak bahwa dengan cara 

berpakaian yang sopan akan memunculkan kepribadian seseorang  

Pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Imam 

Siswanto yang mempunyai anak kelas 6 SD : 
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” Untuk urusan berpakaian saya selalu menekankan anak – 

anak untuk dapat berpakaian sopan, menutupi aurat dan tidak 

membentuk lekuk tubuh. Karena saya sepet mbak kalau lihat anak 

pakai pakaian yang tidak sopan. ” ( wawancara tanggal 14 jamuari 

2010 ) 

 

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh putrinya yaitu adik 

Martina Setya N kelas 6 SD  ( wawancara tanggal 14 Januari 2010 ) 

”Kalau pakai celana nggak boleh dibawah pinggang dan atasan 

tidak bolek ketat – ketat. Dulu pernah saya beli baju baru kebetulan 

ngepas banget ketahuan sama bapak langsung direbut dan disobek – 

sobek sama bapak dan langsung dibakar. Katanya bapak malu - 

maluin. ( wawancara tanggal 14 Januari 2010 ) 

 

Di lingkungan keluarga selalu mengajarkan kepada anak 

bagaimana cara berpakaian. Orang tua selalu menanamkan kepada 

anak bahwa dengan cara berpakaian akan memunculkan kepribadian 

sesorang. 

Hal ini dibenarkan oleh orang tua bahwa di lingkungan 

keluarga anak – anak harus bisa disiplin dalam berpakaian, seseorang 

bisa dikatakan disiplin atau tidak apabila tidak melanggar ketentuan. 

Untuk urusan berpakaian orang tua selalu menekankan anak – anak 

untuk dapat berpakaian sopan. Jadi di lingkungan keluarga ini 

mengusahakan disiplin dalam hal berpakaian  
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c. Disipilin dalam Berperilaku Santun 

Orang tua di Asrama Nalumsari dalam mendidik anak supaya 

menjadi anak yang baik, patuh pada norma dan hukum yang berlaku 

sebagai orang tua berkewajiban untuk mengajarkan sopan – santun 

pada anak.  

Pendapat tersebut diungkapkan oleh Bapak Sugiyono yang 

mempunyai anak kelas 2 SD : 

” Untuk mendidik anak supaya berperilaku baik, saya selalu 

memberikan contoh kepada anak saya seperti selalu berkata jujur, 

saling tolong – menolong, berkata yang lemah lembut dan teguran 

yang sopan terhadap semua tetangga atau membungkukkan badan 

apabila berjalan di depan orang yang lebih tua ” ( wawancara tanggal 

16 Januari 2010 )  

 

Disiplin dalam hal sikap dan tingkah laku juga ada dalam 

pembentukan kesiplinan yang diterapkan di lingkungan keluarga 

Asrama Polisi Nalumsari. Seseorang anak dikatakan disiplin dalam 

hal bersikap apabila mereka bisa menghormati dan menghargai orang 

yang lebih tua serta menyayangi yang lebih muda. Selain itu, sikap 

yang ditunjukkan anak pada waktu makan dan keaktifan anak dalam 

mengikuti kegiata yang ada di rumah. Disini anak sudah menunjukkan 

bahwa mereka sangat disiplin dalam bersikap. Dibuktikan dengan 

sikap sehari – hari yang mereka tunjukkan kepada orang yang lebih 

tua, cara bersikap dengan sesama teman . Itu semua mereka tunjukkan 
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dengan sikap yang tidak menghormati dan tidak kurang ajar terhadap 

orang lain.  

Sesuai dengan pernyataan anak yang menyatakan bahwa ia dan 

teman – teman sudah disiplin untuk sholat tepat waktu, selalu ikut 

kegiatan tepat waktu seperti les 

Orang tua mengatakan bahwa selain menerapkan disiplin 

waktu dan berpakaian, beliau juga menerapkan disiplin dalam hal 

bersikap. Karena dengan bisa disiplin dalam hal bersikap. Karena 

dengan bisa disiplin dalam hal bersikap akan membuat seseorang anak 

akan saling menghargai orang yamg lebih tua dan hubungan timbal 

balik bahwa semua lingkungan keluarga di Asrama Polisi merupakan 

suatu keluarga. 

Menurut keterangan dari Bp. Tejo Saroso ketiga bentuk 

disiplin selalu diterapkan di lingkungan keluarga. Anak – anak 

dibiasakan untuk bersikap disiplin dalam kehidupan sehari – hari. Jika 

ada anak yang melanggar peraturan yang diterapkan, sanksi akan 

menunggu mereka.Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui 

apabila bentuk – bentuk disiplin yang diterapkan oleh lingkungan 

keluarga itu dapat berjalan dengan baik dan diterapkan oleh anak 

dalam kehidupan sehari – hari. Disiplin sangat penting bagi anak 

karena dengan disiplin dapat menjadi bekal untuk anak – anak dan 

kehidupannya kelak agar tidak terbawa arus globalisasi yang negatif. 
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Dalam memberikan dasar – dasar pendidikan kepada anak, 

orang tua di Asrama Nalumsari menerapkan unsur – unsur disiplin 

sebagai berikut : 

1) Adanya Peraturan dalam keluarga 

Peraturan adalah pola yang diterapkan dalam tingkah laku oleh 

orang tua,guru, atau teman bermain. Peraturan mempunyai tujuan 

untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui 

dalam situasi tertentu. Peraturan berfungsi untuk memperkenalkan 

pada anak bagaimana harus berperilaku sesuai dengan perilaku 

yang disetujui oleh anggota kelompok mereka dan membantu anak 

mengekang perilaku yang tidak diinginkan anggota kelompok 

tersebut. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Tejo Saroso 

yang mempunyai anak kelas 6 SD : 

“ Setelah selesai sholat maghrib, mengaji dan makan malam 

maka anak, saya suruh untuk belajar dan TV harus dimatikan 

supaya dapat konsentrasi belajar. Setelah selesai belajar anak boleh 

nonton TV tapi cuma sebentar habis itu segera tidur “ ( wawancara 

tanggal 29 September 2009 ). 

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam keluarga 

Bapak Tejo Saroso, terdapat suatu peraturan yang tegas dalam 

mendidik anak supaya disiplin. 

2) Adanya Hukuman  

Hukuman berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang 

karena suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai 
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ganjaran atau pembalasan. Hukuman digunakan supaya anak tidak 

mengulangi perbuatan yang salah dan tidak diterima 

lingkungannya. Dengan adanya hukuman tentunya anak dapat 

berpikir manakah tindakan yang benar dan manakah tindakan yang 

salah sehingga anak akan menghindari perbuatan yang 

menimbulkan hukuman 

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Suyadi yang 

mempunyai anak kelas 4 SD ( dalam wawancara tanggal 26 

September 2009 ) : “ Saya selalu berpesan pada anak kalau main 

dengan teman apabila sudah mendengar Adzan Dhuhur harus 

segera pulang ke rumah kalau tidak akan mendapatkan sanksi yaitu 

anak tidak boleh bermain di luar rumah “. 

 

Dari pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Putranya adik 

Suhindriyatno kelas 4 SD ( dalam wawancara tanggal 26 

September 2009 ) : “ Pernah suatu hari saya bermain dengan teman 

dan pada waktu Adzan Dzuhur saya tidak segera pulang maka 

orang tua saya marah. Kata ibu kalau main dengan teman harus 

tahu waktu “. 

 

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa untuk 

mendidik anak disiplin dalam waktu, maka diperlukan suatu sanksi 

supaya anak tidak mengulangi perbuatan yang salah. 

3) Adanya Penghargaan 

Penghargaan berarti setiap bentuk penghargaan untuk suatu hal 

yang baik, tidak perlu berbentuk materi tetapi dapat berupa pijian, 

senyuman, atau tepukan dipunggung. Penghargaan berfungsi 
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supaya anak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya 

disetujui oleh lingkungannya. Dengan demikian anak akan 

mengulangi perbuatan tersebut sehingga mereka termotivasi untuk 

belajar berperilaku sesuai norma atau aturan yang berlaku. Selain 

orang tua bersikap keras pada anak dengan memberikan sanksi, 

orang tua juga harus memberikan motivasi berupa penghargaan dan 

pemberian hadiah. 

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Bapak Tejo Saroso yang 

mempunyai anak kelas 6 SD ( dalam wawancara tanggal 29 

September 2009 ) : “ Untuk membuat anak semangat dalam belajar, 

saya menjajikan memberi hadiah dengan syarat kalau rajin belajar 

dan mendapat ranking 10 besar “. 

 

Adanya penghargaan atau pemberian hadiah kepada anak 

dapat digunakan orang tua dalam memotivasi belajar anak, namum 

orang tua harus bijaksana dalam memberikan hadiah. Di sini hadiah 

ynag biasa diberikan orang tua kepada anak berupa tas atau sepatu 

baru atau hanya sebuah pujian saja. 

4) Adanya konsistensi 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas yaitu 

suatu kecenderungan menuju kesamaan. Konsistensi harus ada dala 

peraturan, hukuman dan penghargaan. Disiplin yang konsistensi 

akan memungkinkan individu ( anak ) menghadapi perubahan 

kebutuhan perkembangan dalam waktu bersamaan dan anak tidak 

akan bingung. Anak – anak memerlukan suatu gambaran yang jelas 
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dengan segala batasan tentang perbuatan yang diijinkan dan yang 

dilarang. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Bapak Sugiyono 

yang mempunyai anak kelas 2 SD : 

“ Saya mengajarkan pada anak untuk mematikan TV pada 

waktu Adzan Maghrib sampai anak selesai belajar setelah itu TV 

boleh dihidupkan tapi hanya sebentar setelah itu anak – anak harus 

tidur. Saya melakukan ini dengan tujuan agar anak tidak malas dan 

dapat konsentrasi dalam belajar ( wawancara tanggal 24 September 

2009 ). 

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sikap konsisten 

diperlukan dalam mendidik anak berkata jujur dan tidak berbohong 

kepada  orang tua. 

Untuk mendidik anak mempunyai sikap disiplin diri dalam 

keluarga perlu adanya peraturan – peraturan. Dalam menentukan 

aturan – aturan yang berlaku dalam keluarga haruslah 

dipertimbangkan berbagai macam aspek yang dapat menjamin 

adanya kedamaian dan kerukunan dalam keluarga. Dimana 

ketentuan – ketentuan itu haruslah sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga. Kepemilikan 

disiplin memerlukan proses belajar. Pada awal proses belajar perlu 

ada upaya orang tua. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melatih, 

membiasakan berperilaku sesuai dengan cara melatih. 

Membiasakan berperilaku sesuai dengan nilai – nilai moral dan 

perlu adaya control orang tua untuk mengembangkannya. 
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3. Hambatan – hambatan dalam Pembentukan Kedisiplinan. 

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembentukan 

kedisiplinan anak di Asrama Polisi Nalumsari mengalami beberapa 

kendala dan hal ini menjadi tantangan orang tua dalam mengurus dan 

mendidik anaknya. Hambatan  yang dihadapi orang tua tersebut, 

diantaranya : 

1. Hambatan dalam disiplin waktu 

Untuk mengatasi hambatan ini salah satu yang biasanya dilakukan 

oleh orang tua di Asrama Nalumsari yaitu membatasi waktu pada anak 

agar tidak mempunyai ketergantungan acara tertentu pada televisi, selain 

itu mendampingi anak pada waktu luang dalam menonton acara TV untuk 

memberikan pengertian pada anak tentang tayangannya dengan. Dengan 

acara seperti itu orang tua di Asrama Nalumsari, dalam mengatasi 

hambatan dalam membimbing dan mendidik anak putra – putrinya sudah 

bagus dan hal ini diharapkan dapat meminimalisasi kondisi yang lebih 

buruk. 

2. Hambatan dalam disiplin pakaian 

Untuk mengawasi hambatan ini salah satu yang biasanya dilakukan 

oleh orang tua di Asrama Nalumsari yaitu orang tua dituntut bisa 

memberikan arahan yang sesuai dengan moral, norma agama dan susila. 

Namum disatu sisi derasnya arus globalisasi lewat media sangat kuat 

mempengaruhi perkembangan jiwa anak atas keprihatinan dan perubahan 

jaman dengan peradaban kebudayaan. 
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3. Hambatan dalam disiplin berperilaku santun 

Orang tua diharapkan dapat saling membantu untuk meningkatkan 

perilaku disiplin  kepada anak yaitu dengan menciptakan suasana 

kehidupan yang taat dan patuh terhadap norma – norma yang berlaku di 

masyarakat dan membantu mengawasi sikap / perilaku anak yang ada di 

sekitar lingkungan tempat tinggal agar perilaku anak dapat terkontrol. 

Misalnya mengajarkan bahasa jawa krama. Anak – anak dalam keluarga 

sudah berbicara dan bersikap sopan terhadap bapak / ibu maupun dengan 

teman – temannya. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Sugiyono 

wawancara tanggal 16 Jauuari 2010 : 

” Saya mengajari anak – anak untuk berbicara bahasa krama, 

berperilaku sopan dengan orang tua mbak, dan sampai jauh ini anak – anak 

sudah melakukannya dengan baik”.  

 

Hal ini juga disampaikan oleh anak bahwa di dalam keluarga anak – 

anak harus berbicara dengan bahasa jawa krama kepada orang yang lebih 

tua, seperti yang disampaikan oleh putranya adik Joko S kelas 6 SD : 

” Cara bapak / ibu mengajarkan kepada kami agar berperilaku sopan 

adalah mengajarkan dan membiasakan anak – anak di dalam keluarga 

menggunakan bahasa krama kepada orang – orang yang lebih tua 

mbak.Biasanya kalau tidak berbahasa krama bapak / ibu yang kita tanyai 

tidak mau menjawab pertanyaan kami ( wawancara tanggal 16 Januari 

2010 ) 
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Faktor yang menghambat dalam pembentukan sikap anak adalah 

kurangnya pengawasan dari bapak / ibu mengakibatkan kurangnya 

pengawasan pada anak, sehingga masih ada anak yang berbicara kasar 

tidak sopan dengan anggota keluarga yang ada di rumah bahkan dengan 

teman – temannya. Sehingga kadang masih terjadi perkelajian antara anak 

di dalam keluarga maupun di luar lingkungan 

 

B. Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi sebagai 

berikut : 

1. Pembentukan Kedisiplinan yang Diterapkan di Asrama Polsek 

Nalumsari Kabupaten Jepara. 

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa untuk membentuk 

kedisiplinan pada anak, orang tua menerapkan pembentukan kedisiplinan 

disetiap perilaku anak supaya tingkah lakunya dapat terkontrol dan terarah. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Sobur ( 1991 : 34 ) : ” bahwa 

menanamkan disiplin dimulai dengan mengenalkan aturan – aturan, denga 

mengenalkan aturan – aturan itu, anak akan tahu dengan pasti perbuatan mana 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Suatu disiplin yang baik yang dapat 

ditanamkan pada anak – anak adalah menolongnya untuk mengerti cinta dan 

kasih sayang yang di berikan. Kerelaan orang tua mempelajari dan 

menunjukkan sikap memimpin dan membimbing bagi anak akan 
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menumbuhkan perasaan dapat memberi dan menerima sala jiwa anak – anak 

serta perasaan hormat dan cinta kepada orang tua ” 

Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Shochib ( 1998 : 133 ) dalam pola 

asuh orang tua bahwa dalam hubungan orang tua dan anak perlu ada 

komunikasi, orang tua berhak dan berkewajiban untuk mengontrol perilaku 

anak 

a. Disiplin Waktu 

Waktu merupakan hal yang paling berharga bagi seseorang. Karena 

dengan waktu, seseorang akan lebih mudah mengerjakan sesuatu yang 

mereka anggap penting. Namun bila segaal pekerjaan dianggap penting, 

seseorang akan kesulitan untuk membagi waktu yang nantinya me        

ngakibatkan tidak bisa disiplin dalam hal waktu. Orang tua juga 

mengarahkan anak supaya dapat bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang 

terjadi di lingkungan sekolah dan di rumah. Anak harus bisa datang dan 

pulang tepat waktu  

 

Pembentukan disiplin waktu dalam belajar 
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b. Disiplin dalam Berpakaian 

Pesatnya perkembangan zaman membuat perubahan di segala aspek 

kehidupan, tak terkecuali dengan peradaban kebudayaan. Kita sebagai 

penganut budaya timur seringkali memiru budaya barat khususnya dalam 

hal berpakaian. Sering kita lihat di pusat – pusat perbelanjaan, di tengah 

keramaian, banyak sekali anak – anak yang menggunakan pakaian yang 

memperlihatkan auratnya. 

c. Disiplin dalam Berperilaku santun  

Sikap yang ditunjukkan oleh anak dalam kehidupan sehari – hari dapat 

terlihat, apakah anak tersebut sudah disiplin atau belum. Orang lain akan 

menghormati seseorang apabila orang itu mempunyai sikap santun dan 

rasa hormat. Anak harus bisa bersikap menghargai pada orang yang lebih 

tua. Disiplin atau tidaknya seseorang bisa dilihat pada sikap yang mereka 

tunjukkan. 

 

Pembentukan disiplin dalam berprilaku santun 
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Seseuai dengan Fishbein dalam Soeparwoto ( 2004 : 100 ) mengatakan 

bahwa sikap memang tidak dapat diamati secara langsung tetapi bisa 

dilihat dari konsistensi perilaku yang ditunjukkan sehari – hari 

Dengan diberlakukannya disiplin dalam bersikap di keluarga, 

daharapkan anak – anak nantinya dapat mengaplikasikan konsistensi 

perilaku disiplin dalam berbagai hal. 

Dalam memberikan Dasar – dasar Pendidikan pada anak , orang tua di 

Asrama Nalumsari menerapkan unsur – unsur disiplin sebagai berikut : 

1) Adanya peraturan dalam keluarga 

Peraturan adalah pola yang diterapkan untuk tingkah laku oleh 

semua orang tua, guru atau teman bermain. Orang tua di Asrama 

Nalumsari berpendapat bahwa dalam mendidik anak supaya disiplin 

diperlukan adanya suatu peraturan yang tegas supaya anak mengenal 

kapan waktu untuk belajar, beribadah, dan waktu untuk bermain. 

2) Adanya hukuman  

Hukum berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu 

kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau 

pembalasan. Hukuman digunakan supaya anak tidak mengulangi 

perbutan yang salah dan tidak diterima oleh lingkungannya. Dengan 

adanya hukuman tentunya anak akan menghindari perbuatan yang 

meninggalkan hukuman. Orang tua di Asrama Nalumsari dalam 

mendidik anak supaya anak tidak mengulangi perbuatan yang salah dan 

tidak diterima oleh lingkungannya. 
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3) Adanya penghargaan 

Penghargaan berarti setiap bentuk penghargaan untuk suatu hasil 

yang baik, tidak perlu berbentuk materi tetapi dapat berupa pujian, 

senyuman atau tepukan dipunggung. Penghargaan berfungsi supaya 

tindakan yang dilakukannya disetujui oleh lingkungannya. Selain 

bersikap keras dengan memberikan sanksi dalam menerapkan disiplin 

pada anak, orang tua juga harus memberikan motivasi berupa 

penghargaan dan pemberian hadiah. Adanya penghargaan atau 

pemberian hadiah dapat digunakan oleh orang tua untuk memotivasi 

belajar anak, namun dalam pemberian hadiah orang tua harus bijaksana. 

4) Adanya konsistensi 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas yaitu 

kecenderungan menuju kesamaan. Konsistensi harus ada dalam 

peraturan, hukuman dan penghargaan. Aturan – aturan yang dibuat 

harus disetujui dan dipatuhi bersama oleh keluarga dan bagi yang 

melanggar aturan tersebut tentu ada sanksinya. Dalam hal ini 

dibutuhkan adanya konsistensi seluruh anggota keluarga. 

Sikap konsistensi diperlukan dalam mendidik anak, jika orang tua 

mendidik anak berkata jujur, maka orang tuapun harus konsisten dalam 

bersikap, selain itu harus mencerminkan kejujuran jangan sampai orang 

tua sendiri berkata bohong dihadapan anak, karena hal ini dapat 

menyebabkan anak mengikuti sikap dan perbuatan orang tua 
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Fungsi keluarga yang ada di Asrama Polsek Nalumsari Jepara 

sudah berjalan dengan baik.Pola asuh yang diterapkan di Asrama 

Polsek Nalumsari adalah pola asuh yang otoriter yaitu segala aturan 

orang tua harus ditaati oleh anak. Anak harus menurut dan tidak boleh 

membantah terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Dari segi 

positifnya, anak yang didik dalam pola asuh ini, cenderung akan 

menjadi disiplin yakni menaati peraturan. 

Keuntungan disiplin waktu yaitu bisa mengatur dan membagi 

waktu dengan baik, dan kelemahannya yaitu sulit melatih anak untuk 

terbiasa bangun pagi. 

Keuntungan disiplin Berpakaian yaitu bisa menempatkan cara 

berpakaian yang sopan sesuai situasi dan kondisi, dan kelemahannya 

yaitu sulit mengajarkan kepada anak tatacara berpakaian yang sopan 

dan menutupi aurat  

Sedangkan keuntungan Berperilaku santun yaitu menghormati dan 

menghargai orang yang lebih tua serta menyayangi orang yang lebih 

muda, dan kelemahannya yaitu sulit mengajarkan bahasa krama untuk 

anak – anak kepada orang yang yang lebih tua 

 

2. Hambatan – hambatan dalam Pembentukan Kedisiplinan. 

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembentukan kedisiplinan 

anak di Asrama Polisi Nalumsari mengalami beberapa kendala dan hal ini 
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menjadi tantangan orang tua dalam mengurus dan mendidik anaknya. 

Hambatan  yang dihadapi orang tua tersebut, diantaranya : 

1. Hambatan dalam disiplin waktu 

Untuk mengatasi hambatan ini salah satu yang biasanya dilakukan 

oleh orang tua di Asrama Nalumsari yaitu membatasi waktu pada anak 

agar tidak mempunyai ketergantungan acara tertentu pada televisi, selain 

itu mendampingi anak pada waktu luang dalam menonton acara TV untuk 

memberikan pengertian pada anak tentang tayangannya dengan. Dengan 

acara seperti itu orang tua di Asrama Nalumsari, dalam mengatasi 

hambatan dalam membimbing dan mendidik anak putra – putrinya sudah 

bagus dan hal ini diharapkan dapat meminimalisasi kondisi yang lebih 

buruk. 

2. Hambatan dalam disiplin pakaian 

Untuk mengawasi hambatan ini salah satu yang biasanya dilakukan 

oleh orang tua di Asrama Nalumsari yaitu orang tua dituntut bisa 

memberikan arahan yang sesuai dengan moral, norma agama dan susila. 

Namum disatu sisi derasnya arus globalisasi lewat media sangat kuat 

mempengaruhi perkembangan jiwa anak atas keprihatinan dan perubahan 

jaman dengan peradaban kebudayaan. 

3. Hambatan dalam disiplin berperilaku santun 

Orang tua diharapkan dapat saling membantu untuk meningkatkan 

perilaku disiplin  kepada anak yaitu dengan menciptakan suasana 

kehidupan yang taat dan patuh terhadap norma – norma yang berlaku di 



68 

68 

masyarakat dan membantu mengawasi sikap / perilaku anak yang ada di 

sekitar lingkungan tempat tinggal agar perilaku anak dapat terkontrol. 

Misalnya mengajarkan bahasa jawa krama. Anak – anak dalam keluarga 

sudah berbicara dan bersikap sopan terhadap bapak / ibu maupun dengan 

teman – temannya. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Sugiyono 

wawancara tanggal 16 Jauuari 2010 : 

” Saya mengajari anak – anak untuk berbicara bahasa krama, 

berperilaku sopan dengan orang tua mbak, dan sampai jauh ini anak – anak 

sudah melakukannya dengan baik”.  

 

Hal ini juga disampaikan oleh anak bahwa di dalam keluarga anak – 

anak harus berbicara dengan bahasa jawa krama kepada orang yang lebih 

tua, seperti yang disampaikan oleh putranya adik Joko S kelas 6 SD : 

” Cara bapak / ibu mengajarkan kepada kami agar berperilaku sopan 

adalah mengajarkan dan membiasakan anak – anak di dalam keluarga 

menggunakan bahasa krama kepada orang – orang yang lebih tua 

mbak.Biasanya kalau tidak berbahasa krama bapak / ibu yang kita tanyai 

tidak mau menjawab pertanyaan kami ( wawancara tanggal 16 Januari 

2010 ) 

Faktor yang menghambat dalam pembentukan sikap anak adalah 

kurangnya pengawasan dari bapak / ibu mengakibatkan kurangnya 

pengawasan pada anak, sehingga masih ada anak yang berbicara kasar 

tidak sopan dengan anggota keluarga yang ada di rumah bahkan dengan 
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teman – temannya. Sehingga kadang masih terjadi perkelajian antara anak 

di dalam keluarga maupun di luar lingkungan 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembentukan 

kedisiplinan anak dalam keluarga polisi di Asrama Nalumsari Desa Tunggul 

Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Hambatan Disiplin Waktu : Sulit melatih anak untuk terbiasa bangun pagi, 

sulit membatasi waktu bermain anak, dan sulit mengatur anak mengenai jam 

tidur, jam belajar dan jam istirahat 

2. Hambatan Disiplin Berpakaian : Sulit mengajarkan kepada anak bagaimana 

tatacara berpakaian yang sopan dan menutupi aurat, dan anak masih meniru 

cara berpakaian ala budaya barat sehingga dapat mempengaruhi 

perkembangan jiwa anak 

3. Hambatan Berperilaku Santun : Sulit mengajarkan bahasa krama untuk anak 

– anak kepada orang yang lebih tua, dan masih ada anak yang berbicara 

kasar tidak sopan dengan anggota keluarganya sendiri dan teman - temannya 

 

B. Saran 

1. Orang Tua 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan pemerintah 

supaya dalam meningkatkan disiplin pada anak berhasil dengan baik 

diantaranya sebagai berikut : 
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a. Orang tua harus lebih meningkatkan lagi waktu untuk berkumpul dengan 

keluarga. Meski orang tua disibukkan oleh pekerjaan. Agar hubungan antara 

orang tua dengan anak tetap harmonis 

b. Orang tua harus meningkatkan lagi dalam membimbing anaknya agar tidak 

terjerumus dalam arus globalisasi yang membawa pengaruh negatif 

2. Pemerintah 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam membantu 

meningkatkan disiplin pada anak – anak generasi penerus bangsa yaitu : 

a. Diharapkan pada pemerintah supaya menetapkan peraturan – peraturan yang 

lebih ketat terhadap penayangan – penayangan TV yang negatif yang dapat 

mempengaruhi jiwa anak 

b. Pemerintah memberikan himbauan kepada stasiun TV supaya dalam 

penayangannya memperbanyak siaran pendidikan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN ORANG TUA 

 

 Identitas Responden : 

 Nama Orang Tua : Bp Tejo Saroso 

 Nama Anak / Kelas : Dian Retno W 

 Agama   : Islam 

 Pekerjaan  : Polri 

 Alamat   : Aspol Nalumsari 

 Tanggal  : 29 September 2009 

1. Mengapa Bapak / Ibu selalu membatasi jam nonton TV anak ? 

 Karena kalau nonton TV nya tidak dibatasi bisa menganggu konsentrasi 

belajar mbak, apalagi anak jaman sekarang malah bisa – bisa gak jadi 

belajar 

2. Mengapa pembentukan kedisiplinan pertama kali harus diterapkan di 

lingkungan keluarga ? 

 Karena keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama 

karena dengan pembentukan kedisiplinan di dalam keluarga anak 

mengenal segala aturan – aturan danm perbuatan yang dilarang maupun 

yang tidak boleh dilakukan  

3. Bagaimana Bapak / Ibu mengontrol waktu belajar dan kegiatan anak ? 

 Ya, saya mengontrol balajar anak setelah pulang dari piket misale gak 

bisa ya saya menyuruh ibunya untuk menunggui kalau anak belajar 

sungguh – sungguh atau Cuma pura - pura 

4. Kapan Waktu Bapak / Ibu berkumpul dengan keluarga ? 

 Saya jarang ngumpul mbak sama keluarga. Karena saya sendiri dan 

ibunya ya sama – sama repot masuk pagi pulang sore. Jadi gak ada 

waktu untuk berkumpul. Paling ada waktu Cuma sebentar atau pas 

sabtu minggu 
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5. Menurut Bapak / Ibu apakah tayangan TV dapat mempengaruhi anak 

dalam melaksanakan disiplin, misalnya jam 7 malam waktunya anak 

belajar tapi karena ada acara TV yang disukai maka anak tidak belajar ? 

 Ya itu mbak yang paling susah ngaturnya.Kalau pas belajar saya suruh 

matikan dulu, seumpama sudah selesai belajarnya boleh nonton TV lagi 

tapi saya suruh cuma sebentar dan habis itu untuk tidur malam agar 

anak bisa bangun pagi 

6. Menurut Bapak / Ibu apa yang menyebabkan terkadang anak malas untuk 

belajar ? 

 Ya itu tadi kalau belajar kebarengan sama nonton TV kesukaannya / 

maen sama teman – temane gak tahu waktu 

7. Apakah disiplin penting untuk anak ? 

 Karena dengan disiplin dapat menjadi bekal untuk anak dan 

kehidupannya kelak agar tidak terbawa arus globalisasi yang negatif 

8. Bagaimana aturan mengenai jam tidur untuk anak ? Kapan waktu tidur 

untuk anak ? 

 Aturan tidur untuk anak pasti ada, agar anak terbiasa bangun pagi. 

Maksimal jam 22.00 sampai jam 05.00 

9. Bagaimana aturan mengenai waktu belajar untuk anak ? Kapan waktu 

belajarnya ? 

 Belajarnya mulai jam 19.00 sampai jam 20.30 

10. Bagaimana aturan mengenai waktu istirahat anak ?  

 Untuk waktu istirahat jam 13.00 atau habis pulang dari sekolah sampai 

dengan jam 15.00 habis ashar  
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PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN ANAK 

 

 Identitas Responden : 

 Nama   : Dian Retno W 

 Jenis kelamin  : Perempuan 

 Umur   :  11 tahun 

 Sekolah  : SD N 2 Tunggul Nalumsari 

 Kelas   : 6 SD 

 Agama   : Islam 

 Nama Orang Tua : Bp Tejo S 

 Alamat   : Aspol Nalumsari 

 Tanggal  : 29 September 2009 

1. Mengapa jam menonton TV waktunya selalu dibatasi oleh orang tua adik ?  

 Ya takutnya bapak sih bisa menganggu konsentrasi belajar 

2. Apa alasan  yang menyebabkan adik malas belajar ? 

 Kalau lagi enak – enakan nonton TV disuruh matiin atau pas maen 

sama teman disuruh segera pulang ibu 

3. Mengapa ada aturan jam tidur untuk adik ? Kapan waktu tidur dan harus 

bangun pagi ? 

 Agar terbiasa bangun lebih pagi dan sekolahnya biar gak terlambat 

4. Apa ada aturan mengenai waktu belajar ? Kapan waktu belajar adik ? 

 Ada, jam 19.00 sampai jam 20.30 

5. Apakah adik belajar kalau disuruh oleh orang tua ? 

 Nggak, tapi kalau ada PR atau ulangan belajarnya sungguh - sungguh 

6. Apakah ketika adik belajar orang tua selalu menemani ? 

 Kadang – kadang mbak, kalau ditemani itu cuma mau mengecek saja 

belajar beneran atau pura - pura 

7. Apa ada aturan mengenai waktu istirahat ? 

 Ada mbak, habis pulang sekolah sampai ashar jam 15.00 
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8. Kalau adik disuruh orang tua untuk belajar dan mematikan TV apakah 

adik mau menuruti perintah orang tua ? Mengapa ? 

 Ya mau mbak.Agar tidak dimarahi sama bapak 

9. Bagaimana perilaku adik sehari – hari ? 

 Ya sudah disiplin mbak dan patuh sama bapak ibu agar keduanya tidak 

marah 

10. Selama adik bersikap disiplin, apa ada teman adik yang mempengaruhi 

supaya tidak berperilaku baik ? 

 Ada sih mbak tapi itu tergantung kita mau atau tidak. Biasanya sih 

habis pulang sekolah mesti ditawari untuk maen dulu 
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PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN ORANG TUA 

 

 Identitas Responden : 

 Nama Orang Tua : Bp Sugiyono 

 Nama Anak / Kelas : Aprillya Dwi Jayaniarti 

 Agama   : Islam 

 Pekerjaan  : Polri 

 Alamat   : Aspol Nalumsari 

 Tanggal  : 24 September 2009 

1. Mengapa Bapak / Ibu selalu membatasi jam nonton TV anak ? 

 Kalau masalah lia nonton TV memang kami memberikan ijin pada jam 

– jam tertentu terutama sebelum maghrib sekitar jam 17.00 Wib sampai 

jam 19.00 Wib, TV harus dimatikan untuk belajar karena kalau 

kemaleman lia nagantuk dan gak jadi belajar 

2. Mengapa pembentukan kedisiplinan pertama kali harus diterapkan di 

lingkungan keluarga ? 

 Karena di dalam keluarga anak mengenal segala aturan – aturan dan 

perbuatan yang dilarang maupun yang tidak boleh dilakukan yang telah 

diajarkan oleh orang tua  

3. Bagaimana Bapak / Ibu mengontrol waktu belajar dan kegiatan anak ? 

 Ya saya selalu  mengontrol mbak, terutama waktu belajar, karena anak 

usia lia masih senang bermain. Kalau tidak dipanggil ya dia akan tetap 

bermain, tidak tahu waktunya belajar, istirahat, jadi masih perlu 

pengawasan  

4. Kapan Waktu Bapak / Ibu berkumpul dengan keluarga ? 

 Waktu untuk berkumpul dengan keluarga pas saya gak kejatahan piket 

itu aja kalau ada waktu luang 
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5. Menurut Bapak / Ibu apakah tayangan TV dapat mempengaruhi anak 

dalam melaksanakan disiplin, misalnya jam 7 malam waktunya anak 

belajar tapi karena ada acara TV yang disukai maka anak tidak belajar ? 

 Itu berpengaruh sekali mbak buat saya dan ibunya, dengan adanya 

tayangan TV yang menarik ditonton anak, anak jadi malas disuruh 

untuk segera belajar apalagi ibadah 

6. Menurut Bapak / Ibu apa yang menyebabkan terkadang anak malas untuk 

belajar ? 

 Anak malas untuk diajak belajar biasanya dikarenakan capai habis 

bermaen sama teman – temannya, ngantuk,atau ada acara TV yang dia 

suka 

7. Apakah disiplin penting untuk anak ? 

 Disiplin sangat penting bagi anak agar anak tidak terbawa arus 

globalisasi yang negatif 

8. Bagaimana aturan mengenai jam tidur untuk anak ? Kapan waktu tidur 

untuk anak ? 

 Aturan tidur untuk anak pasti ada, untuk malatih anak agar terbiasa 

bangun pagi. Maksimal jam 21.00 sampai jam 05.00 

9. Bagaimana aturan mengenai waktu belajar untuk anak ? Kapan waktu 

belajarnya ? 

 Belajarnya mulai jam 19.00 sampai jam 20.00 

10. Bagaimana aturan mengenai waktu istirahat anak ?  

 Untuk waktu istirahat jam 12.00 atau habis pulang dari sekolah sampai 

dengan jam 15.00 habis ashar  
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PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN ANAK 

 

 Identitas Responden : 

 Nama   : Aprillya Dwi J 

 Jenis kelamin  : Perempuan 

 Umur   :  7 tahun 

 Sekolah  : SD N 1 Pandean Nalumsari 

 Kelas   : 2 SD 

 Agama   : Islam 

 Nama Orang Tua : Bp sugiyono 

 Alamat   : Aspol Nalumsari 

 Tanggal  : 24 September 2009 

1. Mengapa jam menonton TV waktunya selalu dibatasi oleh orang tua adik ?  

 Ya takutnya bapak nggak jadi belajar gara – gara nonton TV 

2. Apa alasan  yang menyebabkan adik malas belajar ? 

 Capai kadang – kadang pengen nonton TV 

3. Mengapa ada aturan jam tidur untuk adik ? Kapan waktu tidur dan harus 

bangun pagi ? 

 Agar terbiasa bangun lebih pagi dan sekolahnya biar gak terlambat 

4. Apa ada aturan mengenai waktu belajar ? Kapan waktu belajar adik ? 

 Ada, jam 19.00 sampai jam 20.00 

5. Apakah adik belajar kalau disuruh oleh orang tua ? 

 Ya bapak yang menyuruh belajar 

6. Apakah ketika adik belajar orang tua selalu menemani ? 

 Ya ibu selalu menemani 

7. Apa ada aturan mengenai waktu istirahat ? 
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 Ada mbak, habis pulang sekolah sekitar jam 12.00 sampai habis ashar  

8. Kalau adik disuruh orang tua untuk belajar dan mematikan TV apakah 

adik mau menuruti perintah orang tua ? Mengapa ? 

 Ya mau menuruti ibu mbak 

9. Bagaimana perilaku adik sehari – hari ? 

 Ya sudah disiplin mbak dan patuh sama bapak ibu 

10. Selama adik bersikap disiplin, apa ada teman adik yang mempengaruhi 

supaya tidak berperilaku baik ? 

 Ada sih mbak tapi itu tergantung kitanya mau atau tidak.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN ORANG TUA 

 

 Identitas Responden : 

 Nama Orang Tua : Bp Suyadi 

 Nama Anak / Kelas : Suhindriyatno 

 Agama   : Kristen Katolik 

 Pekerjaan  : Polri 

 Alamat   : Aspol Nalumsari 

 Tanggal  : 26 September 2009 

1. Mengapa Bapak / Ibu selalu membatasi jam nonton TV anak ? 

 Kalau nonton TV nya tidak dibatasi ya tidak tahu kapan waktunya harus 

belajar mbak. Punya anak usia indri harus cerewet mbak 

2. Mengapa pembentukan kedisiplinan pertama kali harus diterapkan di 

lingkungan keluarga ? 

 Karena keluarga merupakan pusat yang pertama kali dalam 

mengajarkan kedisiplinan untuk anak. Supaya anak tahu segala 

perbuatan yang dilarang maupun yang tidak boleh dilakukan yang telah 

diajarkan oleh orang tua  

3. Bagaimana Bapak / Ibu mengontrol waktu belajar dan kegiatan anak ? 

 Saya memang mengakui sebagai bapak kurang mengontrol, paling 

malam hari pilang dari piket saya bertanya pada anak sudah belajar 

belum 

4. Kapan Waktu Bapak / Ibu berkumpul dengan keluarga ? 

 Waktu untuk berkumpul dengan keluarga paling ya sore mbak pulang 

dari piket atau pas hari sabtu – minggu itu aja Cuma sebentar 

5. Menurut Bapak / Ibu apakah tayangan TV dapat mempengaruhi anak 

dalam melaksanakan disiplin, misalnya jam 7 malam waktunya anak 

belajar tapi karena ada acara TV yang disukai maka anak tidak belajar ? 
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 Berpengaruh sekali mbak anak kalau sudah disepan TV malas untuk 

melakukan sesuatu apalagi belajar 

6. Menurut Bapak / Ibu apa yang menyebabkan terkadang anak malas untuk 

belajar ? 

 Kalau baru asyik maen game dengan temannya / baru asyik nonton TV 

7. Apakah disiplin penting untuk anak ? 

 Disiplin sangat penting bagi anak agar anak tidak akan  terbawa arus 

globalisasi yang negatif 

8. Bagaimana aturan mengenai jam tidur untuk anak ? Kapan waktu tidur 

untuk anak ? 

 Aturan tidur untuk anak pasti ada,maksimal jam 21.00 sampai jam 

05.00 

9. Bagaimana aturan mengenai waktu belajar untuk anak ? Kapan waktu 

belajarnya ? 

 Belajarnya mulai jam 19.00 sampai jam 20.00 

10. Bagaimana aturan mengenai waktu istirahat anak ?  

 Untuk waktu istirahat jam 13.00 atau habis pulang dari sekolah sampai 

habis ashar  
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PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN ANAK 

 

 Identitas Responden : 

 Nama   : Suhindriyatno 

 Jenis kelamin  : Laki – laki  

 Umur   :  9 tahun 

 Sekolah  : SD N 2 Tunggul Nalumsari 

 Kelas   : 4 SD 

 Agama   : Islam 

 Nama Orang Tua : Bp Suyadi 

 Alamat   : Aspol Nalumsari 

 Tanggal  : 26 September 2009 

1. Mengapa jam menonton TV waktunya selalu dibatasi oleh orang tua adik ?  

 Ya takutnya bapak bisa menganggu konsentrasi belajar 

2. Apa alasan  yang menyebabkan adik malas belajar ? 

 Baru asyik main game atau capai 

3. Mengapa ada aturan jam tidur untuk adik ? Kapan waktu tidur dan harus 

bangun pagi ? 

 Agar bisa bangun lebih pagi dan sekolahnya biar gak terlambat 

4. Apa ada aturan mengenai waktu belajar ? Kapan waktu belajar adik ? 

 Ada, jam 19.00 sampai jam 20.00 

5. Apakah adik belajar kalau disuruh oleh orang tua ? 

 Tidak juga 

6. Apakah ketika adik belajar orang tua selalu menemani ? 

 Paling bertanya sudah belajar apa belum 

7. Apa ada aturan mengenai waktu istirahat ? 

 Ada mbak, habis pulang sekolah sekitar jam 13.00 sampai habis ashar  

8. Kalau adik disuruh orang tua untuk belajar dan mematikan TV apakah 

adik mau menuruti perintah orang tua ? Mengapa ? 
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 Kadang, kalau tidak mau belajar ibu biasanya mengancam tidak akan 

member saku 

9. Bagaimana perilaku adik sehari – hari ? 

 Ya sudah disiplin mbak dan patuh sama bapak ibu 

10. Selama adik bersikap disiplin, apa ada teman adik yang mempengaruhi 

supaya tidak berperilaku baik ? 

 Ada sih mbak tapi itu tergantung kitanya mau atau tidak.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

DENGAN ANAK 

 

 Identitas Responden : 

 Nama   : Diah Ayu P 

 Jenis kelamin  : Perempuan   

 Umur   : 8 tahun 

 Sekolah  : SD N 2 Tunggul Nalumsari 

 Kelas   : 3 SD 

 Agama   : Islam 

 Nama Orang Tua : Bp Tejo S 

 Alamat   : Aspol Nalumsari 

 Tanggal  : 29 September 2009 

1. Mengapa jam menonton TV waktunya selalu dibatasi oleh orang tua adik ?  

 Ya takutnya bapak bisa menganggu konsentrasi belajar 

2. Apa alasan  yang menyebabkan adik malas belajar ? 

 Pengen lihat TV 

3. Mengapa ada aturan jam tidur untuk adik ? Kapan waktu tidur dan harus 

bangun pagi ? 

 Agar terbisa bangun lebih pagi dan sekolahnya biar gak terlambat 

4. Apa ada aturan mengenai waktu belajar ? Kapan waktu belajar adik ? 

 Ada, jam 19.00 sampai jam 20.00 

5. Apakah adik belajar kalau disuruh oleh orang tua ? 

 Nggak 

6. Apakah ketika adik belajar orang tua selalu menemani ? 

 Kadang – kadang menemani, kadang – kadang ya nggak juga 

7. Apa ada aturan mengenai waktu istirahat ? 

 Ada mbak, habis pulang sekolah sekitar jam 13.00 sampai habis ashar  

8. Kalau adik disuruh orang tua untuk belajar dan mematikan TV apakah 

adik mau menuruti perintah orang tua ? Mengapa ? 
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 Ya mau mbak, agar tidak dimarahi ma bapak / ibu 

9. Bagaimana perilaku adik sehari – hari ? 

 Ya sudah disiplin mbak dan patuh sama bapak ibu agar keduanya tidak 

marah 

10. Selama adik bersikap disiplin, apa ada teman adik yang mempengaruhi 

supaya tidak berperilaku baik ? 

 Ada sih mbak tapi itu tergantung kitanya mau atau nggak 
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DAFTAR RESPONDEN 

 

NO NAMA ORANG TUA NAMA ANAK KELAS ALAMAT 

1 

2 

3 

 

SUGIYONO 

SUYADI 

TEJO SAROSO 

APRILLYA DWI J

SUHINDRIYATNO 

DIAN RETNOWATI 

DIAH AYU P 

2 SD

4 SD 

6 SD 

3 SD 

Aspol Nalumsari 

Aspol Nalumsari 

Aspol Nalumsari 

Aspol Nalumsari 

 

 

 


