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SARI 
 

Prasetiyanti, Herlin. 2005. Pola Asuh Orang Tua Dalam Meningkatkan Disiplin Anak 
Di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang. 87 h. 
 
Kata Kunci : Pola Asuh Orang Tua, Displin Anak 

 Peran dan tanggung jawab orang tua sangat dibutuhkan dalam memberikan 
pendidikan disiplin dalam keluarga. Harapan setiap orang tua adalah menginginkan 
anaknya menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan 
negara. Oleh karena itu, diperlukan pola asuh yang tepat dari orang tua dalam 
meningkatkan disiplin anak supaya anak tidak terjerumus oleh arus globalisasi yang 
berdampak negatif. 

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pola asuh orang tua dalam 
meningkatkan disiplin anak, upaya-upaya apa saja yang dilakukan orang tua dalam 
meningkatkan disiplin anak dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi  orang tua  
dalam  meningkatkan  disiplin  anak di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis 
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 
adalah mengetahui pola asuh yang diterapkan orang tua, mengetahui upaya-upaya yang 
dilakukan orang tua dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi orang tua dalam 
meningkatkan disiplin anak. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi keluarga dan masyarakat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam cara mengasuh, mengarahkan dan membimbing anak supaya anak mengenal 
aturan-aturan, batasan-batasan dalam berperilaku. Manfaat bagi peneliti yaitu untuk 
menambah pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji. Manfaat lain yaitu sebagai 
bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis pola asuh orang tua dalam meningkatkan 
disiplin anak. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Yang menjadi 
lokasi penelitian adalah Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae 
Kabupaten Kudus. Fokus penelitian ini adalah pola asuh orang tua, upaya-upaya yang 
dilakukan orang tua dan kendala-kendala yang dihadapi orang tua dalam meningkatkan 
disiplin anak. Data penelitian meliputi sumber data utama yaitu informan atau 
responden dan sumber data tambahan. Informan atau responden terdiri dari 20 orang tua 
yang mempunyai anak usia 6 sampai  12 tahun yang masih bersekolah di SD, bertempat 
tinggal di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten 
Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode observasi, 
metode wawancara dan metode dokumentasi. Validitas data diperoleh dengan metode 
trianggulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya orang tua yang mempunyai 
anak usia 6 sampai 9 tahun yaitu kelas 1 sampai kelas 3 SD menerapkan pola asuh 
otoriter dengan pemberian hadiah dalam meningkatkan disiplin anak. Orang tua yang 
mempunyai anak usia 10 sampai 12 tahun yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD menerapkan 
pola asuh  demokratis, namun pada situasi dan kondisi tertentu orang tua juga bersikap 
otoriter dalam meningkatkan disiplin anak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para 
orang tua dalam menanamkan atau memasukkan nilai-nilai, norma-norma kedalam diri 
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anak sehingga anak memiliki disiplin diri, yaitu adanya keteladanan diri dari orang tua 
kepada anak-anaknya, pendidikan Agama sebagai dasar pendidikan anak, mengajarkan 
nilai moral pada anak dan melatih tanggung jawab anak. Kendala yang dihadapi orang 
tua dalam meningkatkan disiplin anak diantaranya, (1)kendala intern diartikan sebagai 
suatu hambatan yang diakibatkan oleh faktor dari dalam keluarga dalam hal ini orang 
tua, (2)kendala ekstern yaitu suatu hambatan yang dihadapi oleh orang tua karena 
pengaruh dari luar yaitu lingkungan sekitar dan pesatnya arus globalisasi seperti TV, 
game center dan play station. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa orang tua di Perumahan Muria 
Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam meningkatkan 
disiplin anak menggunakan pola asuh yang berbeda-beda sesuai dengan usia atau 
tingkat perkembangan anak. Orang tua menerapkan unsur-unsur disiplin diantaranya 
adanya peraturan dalam keluarga, adanya hukuman, adanya penghargaan, dan adanya 
konsistensi dari orang tua. Upaya-upaya yang dilakukan orang tua supaya anak 
memiliki disiplin diri, yaitu adanya keteladanan diri dari orang tua, adanya pendidikan 
Agama, mengajarkan nilai moral dan melatih tanggung jawab anak. Kendala yang 
dihadapi orang tua dalam meningkatkan disiplin anak diantaranya, kendala intern dan 
kendala ekstern. 

Saran yang diajukan adalah faktor keteladanan orang tua sangat penting bagi 
penerapan disiplin anak. Diharapkan pada Pemerintah supaya menetapkan peraturan 
yang lebih ketat terhadap penayangan-penayangan televisi yang negatif yang dapat 
mempengaruhi jiwa anak. 

 
 
 



 

 

 

x

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................... ii 

PENGESAHAN KELULUSAN......................................................................... iii 

PERNYATAAN ................................................................................................. iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN...................................................................... v 

PRAKATA.......................................................................................................... vi 

SARI ................................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI....................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL............................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1 

A. Latar belakang .................................................................................... 1 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah................................................. 7 

C. Perumusan Masalahan ........................................................................ 8 

D. Batasan Operasional............................................................................ 9 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian........................................................... 12 

F. Sistematika Penulisan Skripsi............................................................. 13 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

A. Pola Asuh Orang Tua......................................................................... 15 

1. Pengertian Pola Asuh ................................................................... 15 



 

 

 

xi

2. Landasan Pola Asuh ..................................................................... 16 

3. Macam-macam Pola Asuh............................................................ 17 

B. Disiplin............................................................................................. 23 

1. Pengertian Disiplin ....................................................................... 23 

2. Tujuan Disiplin............................................................................. 24 

3. Unsur-unsur Disiplin .................................................................... 26 

4. Bentuk Kedisiplinan Pada Anak...................................................   27 

5. Terbentuknya Disiplin Dalam Diri Anak...................................... 29 

6. Upaya Orang Tua dalam Membantu 

     Meningkatkan Disiplin Anak....................................................... 30 

C. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan 

     Disiplin Anak................................................................................... 34 

D. Kerangka Berpikir ........................................................................... 35 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 37 

A. Lokasi Penelitian............................................................................. 37 

B. Fokus Penelitian .............................................................................. 37 

C. Sumber Data Penelitian................................................................... 38 

D. Metode Pengumpulan Data ............................................................. 39 

E. Metode Keabsahan Data ................................................................. 41 

F. Metode Analisis Data...................................................................... 42 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.................................. 45 

A. Hasil Penelitian ....................................................................................... 45 

1. Kondisi Umum Perumahan Muria Indah ....................................... 45 



 

 

 

xii

2. Identitas Responden ....................................................................... 51 

3. Pola Asuh yang Diterapkan Orang Tua dalam 

    Meningkatkan Disiplin Anak ......................................................... 52  

 4. Upaya-upaya yang Dilakukan Orang Tua dalam 

     Meningkatkan Disiplin Anak.......................................................... 62 

 5. Kendala yang Dihadapi Orang Tua dalam  

     Meningkatkan Disiplin Anak.......................................................... 69 

B. Pembahasan ............................................................................................ 74 

BABV PENUTUP .......................................................................................... 84 

A. Simpulan ........................................................................................... 84 

B. Saran ..............................................................................................86 

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 88 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................... 90 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................ 91 

 



 

 

 

xiii

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Penduduk Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis 

  menurut kelompok umur dan jenis kelamin ......................................... 46 

Tabel 2  Jumlah Penduduk menurut Pendidikan ................................................ 47 

Tabel 3  Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian...................................... 48 

Tabel 4  Jumlah Penduduk menurut Agama....................................................... 48 

Tabel 5  Sarana Pendidikan ................................................................................ 49 

Tabel 6  Sarana Peribadatan................................................................................ 50 

Tabel 7  Sarana Olahraga.................................................................................... 50 

  



 

 

 

xiv

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1   Kerangka berpikir ............................................................................ 35 

Gambar 2   Komponen analisis data model interaktif ........................................ 43 

 

 

 

 

 



 

 

 

xv

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Orang Tua.............................................. 91 

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Anak ...................................................... 111 

Lampiran 3 Daftar Responden............................................................................ 121 

Lampiran 4 Surat Ijin Survey Pendahuluan........................................................ 122 

Lampiran 5 Surat Ijin Permohonan Penelitian.................................................... 123 

Lampiran 6 Surat Rekomendasi dari Kesbanglinmas......................................... 124 

Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Penelitian .................................................. 125 

Lampiran 8 Keterangan Foto .............................................................................. 126 

Lampiran 9 Peta Gondangmanis......................................................................... 127 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era 

globalisasi, menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan yaitu fungsi 

membimbing, mengarahkan untuk membentuk perilaku bermoral dari anak-

anak terhadap perkembangan perilaku yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut. Jika dalam era globalisasi tidak ada upaya 

untuk mengantisipasi manusia dapat larut dan hanyut di dalamnya. Berkaitan 

dengan hal tersebut, perubahan yang cepat mengharuskan adanya berbagai 

upaya terhadap anak agar mereka mempunyai kemampuan untuk 

mengantisipasi, mengakomodasi dan mewarnai arus globalisasi (tidak hanyut 

dan larut dalam arus global). Pelanggaran-pelanggaran nilai moral yang 

dilakukan anak sekarang ini dipandang sebagai perwujudan rendahnya disiplin 

diri pada anak. Disinilah peran dan tanggung jawab orang tua sangat 

dibutuhkan dalam memberikan pendidikan disiplin dalam keluarga. 

 Berbagai aturan dasar dalam pendidikan tidaklah dibuat semaunya  

demi kepentingan  orang tua, namun juga dibentuk agar bermanfaat bagi anak. 

Hak-hak seorang  anak adalah hak untuk dilindungi, tidak saja terhadap orang 

lain tetapi juga terhadap dirinya sendiri, terhadap dorongan-dorongan 

pribadinya yang belum terkendalikan. Mereka berhak meminta perlindungan 

pada orang tua, sampai mereka siap mengadakan pilihan berdasarkan penilaian 
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diri sendiri. Karena itu mereka berhak diberi aturan-aturan sampai mereka 

mengerti apa artinya “tanggung jawab“ penuh dan memikul sendiri akibat suatu 

perbuatan atau kesalahan.  

Ki Hadjar Dewantoro (1962: 100) menyatakan bahwa keluarga 

merupakan “Pusat Pendidikan“ yang pertama kali dan terpenting karena sejak 

timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi 

pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia. Di samping itu, orang tua dapat 

menanamkan benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri ke 

dalam jiwa anak-anaknya. Inilah hak orang tua utama dan tidak bisa dibatalkan 

oleh orang lain. Sehubungan dengan ini, disiplin diri sangat diperlukan bagi 

anak agar ia memiliki budi pekerti yang baik. Bantuan yang diberikan oleh 

orang tua adalah lingkungan kemanusiawian yang disebut pendidikan disiplin 

diri. Karena tanpa pendidikan orang 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. Karena ia telah mempunyai patokan yang jelas, ia tidak lagi hidup 

dalam kebimbangan. Disiplin merupakan aspek utama pada pendidikan dalam 

keluarga yang diemban oleh orang tua karena mereka bertanggung jawab 
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secara kodrati dalam meletakkan dasar-dasar dan fondasinya kepada anak-

anak. 

Tujuan disiplin adalah mengupayakan pengembangan minat anak dan 

mengembangkan anak menjadi manusia yang baik, yang akan menjadi sahabat, 

tetanggga dan warga negara yang baik. Tanpa peran semua pihak, maka untuk 

mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas, disiplin dan bertanggung 

jawab serta memiliki moral yang baik akan mengalami kesulitan. Pihak yang 

harus berperan pertama kali dalam mewujudkan disiplin  pada anak supaya 

tidak terbawa arus globalisasi adalah peran keluarga (Shochib, 1997: 3). 

Dalam perspektif Islam, kewajiban orang tua dalam mengupayakan 

disiplin diri kepada anaknya terdapat dalam ayat Al-Qur`an. Orang tua wajib 

mengupayakan pendidikan kepribadian (QS. Lukman: 12-19). Pendidikan 

dalam keluarga dipersiapkan sejak wadah persiapan pembinaan anak dimulai, 

yaitu sejak awal pembentukan keluarga dengan ketentuan; persyaratan iman 

(QS. Al- Baqarah : 221), persyaratan akhlak (QS. An-Nur : 3), dan persyaratan 

tidak ada hubungan darah (QS. An-Nisa : 22-23). 

Keutuhan orang tua (Ayah dan Ibu) dalam sebuah keluarga sangat 

dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-

dasar disiplin pada anak. Keluarga yang utuh memberikan peluang besar pada 

anak untuk membangun kepercayaan terhadap kedua  orang tuanya, yang 

merupakan unsur essensial dalam membantu anak untuk memiliki dan 

mengembangkan dasar-dasar disiplin. Kepercayaan dari orang tua yang 
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dirasakan oleh anak akan mengakibatkan arahan, bimbingan dan bantuan orang 

tua yang diberikan kepada anak. 

Masing-masing keluarga memiliki perlakuan yang berbeda-beda dalam 

mengasuh dan membimbing anak. Dalam keluarga sering kita jumpai orang tua 

yang berlaku keras terhadap anaknya. Semua aturan yang telah ditentukan oleh 

orang tua harus dituruti sebab jika anak melanggar peraturan, orang tua akan 

marah, akibatnya anak diancam atau dihukum. 

Di lain pihak, ada juga orang tua yang memperhatikan dan menghargai 

kebebasan anak, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Orang tua 

senantiasa memberi bimbingan yang penuh pengertian. Keinginan dan 

pendapat anak sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku 

dalam keluarga dan tidak berdampak buruk bagi anak, orang tua akan selalu 

memperhatiakn dan disetujui untuk dilaksanakan. Sebaliknya terhadap 

keinginan dan pendapat yang bertentangan dengan norma-norma dalam 

keluarga dan masyarakat, orang tua akan memberi pengertian secara rasional 

dan objektif, sehingga anak mengerti apa yang menjadi keinginan dan 

pendapatnya tersebut tidak disetujui orang tuanya. 

Berbagai cara pengasuhan tersebut sangat berpengaruh terhadap anak. 

Sebagai gambaran anak yang selalu diawasi dan diatur yang disertai ancaman 

akan menjadikan anak patuh dihadapan orang tuanya. Kepatuhan bukan atas 

dasar kesadaran dari hati anak, namun atas dasar paksaan, sehingga anak 

dibelakang orang tua akan memperlihatkan reaksi-reaksi melawan atau 

menentang orang tua.  



 5

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

pertama kali dalam mewujudkan disiplin  pada anak supaya tidak terbawa arus 

globalisasi adalah peran keluarga. Keluarga merupakan “Pusat Pendidikan“ 

yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia 

dilahirkan. Bentuk, isi dan cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu 

mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya budi pekerti dan kepribadian tiap-

tiap manusia. Dengan demikian orang tua mempunyai tanggung jawab dalam 

membimbing dan mengarahkan agar anak berdisiplin baik dalam melaksanakan 

hubungan dengan Tuhan yang menciptakannya, dirinya sendiri, sesama 

manusia dan lingkungan alam dan makhluk hidup lainnya berdasarkan nilai 

moral. 

Namun dalam kenyataannya, tidak semua keluarga dalam hal ini orang 

tua dapat melaksanakan peranannya dengan baik. Kenyataan tersebut dilatar 

belakangi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu faktor pekerjaan. Orang tua 

lebih sering berada di luar rumah karena kesibukannya dalam bekerja, 

menjadikan perhatian dan kasih sayang pada anak berkurang. Kurangnya 

komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak menyebabkan kediplinan 

anak baik itu kedisiplinan dalam hubungnnya dengan Tuhan YME, dengan 

dirinya sendiri, maupun dengan orang lain menjadi kurang terkontrol oleh 

orang tuanya. Kenyataan tersebut dapat terjadi pada keluarga-keluarga yang 

berada di perkotaan atau di perumahan yang sebagian besar orang tua sibuk 

dengan pekerjaannya seperti di Perumahan Muria Indah. 
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Perumahan Muria Indah terletak di desa Gondangmanis Kecamatan Bae 

Kabupaten Kudus, mayoritas penduduk di Perumahan Muria Indah masih 

dalam usia produktif, sehingga dalam aktivitas sehari-hari penduduk 

Perumahan Muria Indah disibukkan oleh pekerjaannya masing-masing padahal 

mereka mempunyai keluarga yaitu anak-anak yang masih membutuhkan 

bimbingan serta arahan dari kedua orang tua mereka. 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 anak tidak terbawa 

oleh arus globalisasi yang berdampak negatif dan melanggar dari norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian dalam skripsi ini 

mengambil judul: “POLA ASUH ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN 

DISIPLIN ANAK DI PERUMAHAN MURIA INDAH DESA 

GONDANGMANIS KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS“. 

Alasan-alasan yang mendukung penyusunan skripsi dengan judul 

tersebut di atas adalah : 

1. Bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk 

manusia menjadi warga negara yang baik yaitu taat pada norma atau 

hukum yang berlaku. Dengan pendidikan disiplin, seorang individu akan 

mengenal aturan-aturan, batasan-batasan mengenai perbuatan yang boleh 
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dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena menyimpang 

dari norma yang berlaku. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dibutuhkan adanya peran atau upaya berbagai pihak supaya 

anak tidak terjerumus oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berdampak negatifyang dapat mempengaruhi jiwa anak. Pihak yang 

pertama kali memberikan pendidikan disiplin pada anak adalah orang tua  

yang kemudian dikembangkan lagi oleh guru di sekolah terutama guru 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

2. Bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab dalam membimbing, 

mengarahkan agar anak berdisiplin baik dalam melaksanakan hubungan 

dengan Tuhan yang menciptakannya, dirinya sendiri, sesama manusia dan  

makhluk hidup lainnya berdasarkan nilai moral. Untuk itu dalam 

mengembangkan dasar-dasar disiplin diri anak diperlukan pola asuh yang 

tepat sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing keluarga.  

3. Daerah penelitian merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga 

memudahkan peneliti dalam mengadakan penelitian. 

 
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

 Pihak yang harus berperan pertama kali dalam mewujudkan disiplin  

pada anak supaya tidak terbawa arus globalisasi yang berdampak negatif adalah 

peran keluarga. Keluarga merupakan “ Pusat Pendidikan “ yang pertama dan 

utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan. 

Bentuk, isi dan cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu 

mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya budi pekerti dan kepribadian tiap-
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tiap manusia. Tanggung jawab orang tua adalah mengupayakan agar anak 

berdisiplin untuk melaksanakan hubungan dengan Tuhan yang 

menciptakannya, dirinya sendiri, sesama manusia dan lingkungan alam dan 

makhluk hidup lainnya berdasarkan nilai moral. 

 Hak-hak seorang  anak adalah hak untuk dilindungi, tidak saja terhadap 

orang lain tetapi juga terhadap dirinya sendiri, terhadap dorongan-dorongan 

pribadinya yang belum terkendalikan. Mereka berhak berlindung pada orang 

tua, sampai mereka siap mengadakan pilihan berdasarkan penilaian diri sendiri. 

Karena itu mereka berhak diberi aturan-aturan sampai mereka mengerti apa 

artinya “ tanggung jawab “ penuh dan memikul sendiri akibat suatu perbuatan 

atau kesalahan. 

Masing-masing keluarga memiliki perlakuan yang berbeda-beda dalam 

mengasuh dan membimbing anak. Tidak semua keluarga dapat  melaksanakan 

peranannya dengan baik, banyak faktor yang menjadi kendala sebuah keluarga 

dalam memberikan pendidikan disiplin pada anak. Kesibukan orang tua dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga perhatian ke anak berkurang, 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi 

lingkungan sekitar dapat menjadikan kendala keluarga dalam memberikan 

pendidikan disiplin pada anak. 

Dari beberapa faktor tersebut, peneliti berniat membatasi masalah pada 

bagaimana pola asuh orang tua dalam meningkatkan disiplin anak, upaya-

upaya apa saja yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan disiplin anak dan 

kendala-kendala apa saja yang dihadapi  orang tua  dalam  meningkatkan  
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disiplin  anak di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae 

Kabupaten Kudus. 

 
C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan   latar  belakang   tersebut,   permasalahan  penelitian ini  

adalah : 

1. Bagaimana pola asuh orang tua dalam meningkatkan disiplin anak di 

Perumahan   Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten 

Kudus ? 

2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan 

disiplin anak di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan 

Bae Kabupaten Kudus ? 

3. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi orang tua dalam 

meningkatkan disiplin anak di Perumahan Muria Indah Desa 

Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus ? 

 
D. Batasan Operasional 

Untuk memberi arah yang jelas dalam memahami isi judul skripsi ini, 

maka perlu dijelaskan batasan-batasan operasional yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. Pola Asuh 

Kata pola asuh berasal dari dua kata yaitu pola dan asuh. “pola“ 

adalah gambaran yang dipakai untuk contoh batik, ragi (corak batik atau 

tenun), potongan kertas yang dipakai contoh membuat baju dan sebagai 
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patron, model (Poerwadarminta, 1985: 763). Sedangkan “ Asuh “ adalah 

menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, memimpin (membantu, 

melatih) orang tua atau negara agar dapat berdiri sendiri, 

menyelenggarakan atau memimpin sekolah, siaran radio untuk anak-anak 

(Poerwadarminta, 1985: 63). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud pola asuh yaitu sistem, cara 

atau pola yang digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

terhadap anak. Sistem atau cara tersebut meliputi cara mengasuh, membina, 

mengarahkan, membimbing dan memimpin anak. 

2. Orang tua 

Menurut Undang-Undang Kesejahteraan anak bahwa orang tua 

adalah Ayah Ibu kandung. Jadi dapat dikatakan bahwa orang tua kandung 

terdiri dari ayah dan ibu atau salah satu seorang darinya yang memiliki 

hubungan pertalian darah dengan si anak dan mereka inilah yang 

bertanggung jawab dalam mengawasi pertumbuhan, perkembangan dan 

pendidikan anaknya dari mulai anak berada dalam kandungan,dilahirkan 

hingga anak tersebut dianggap dewasa dan mandiri (UU No.4 Tahun 1979 

Bab 1 Pasal 1 ayat 3a).  

Dalam penelitian ini, orang tua adalah Ayah dan Ibu kandung yang 

mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan disiplin kepada anaknya. 

3. Meningkatkan 

Meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf), mempertinggi 

(Poerwodarminto, 1985: 950). Dalam penelitian ini yang dimaksud dalam 
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meningkatkan yaitu cara membimbing, mengarahkan dan memimpin yang 

dilakukan orang tua dalam meningkatkan disiplin anak dalam keluarga 

supaya perilaku anak tidak menyimpang aturan-aturan yang berlaku dalam 

keluarga maupun masyarakat serta tidak terbawa arus globalisasi yang 

negatif. 

4. Disiplin  

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari  serangkaian  perilaku yang menunjukkan nilai – nilai  ketaatan 

kesetiaan, keteraturan dan tata tertib (Prijodarminto, 1994 : 23). 

Menurut Poerwodarminto, disiplin adalah tata tertib (disekolah, 

kemiliteran), (kepatuhan) kepada peraturan tata tertib (Poerwodarminto, 

1985 : 208). 

Disiplin dalam penelitian ini yaitu ketaatan, kesetiaan dalam 

mematuhi tata tertib yang berlaku dalam keluarga. 

5. Anak 

Anak adalah seorang manusia yang hendak menjadi remaja dan 

dewasa. Dengan demikian anak tersebut masih dalam suatu pertumbuhan 

dan perkembangan dimana ia sangat memerlukan pemenuhan kebutuhan 

sesuai dengan apa yang diperlukan untuk menjadi dewasa (Hurlock,1997:9)  

Yang dimaksud anak dalam penelitian ini yaitu anak pada masa 

sekolah dasar (usia 6-12 tahun). Anak pada masa usia 6-12 tahun 

merupakan masa transisi atau peralihan menuju ke masa remaja dan dewasa 

sehingga pendidikan disiplin sangat diperlukan supaya pada masa remaja 
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anak sudah mampu membedakan perbuatan-perbuatan yang boleh 

dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta mampu 

bertanggung jawab dalam melakukan suatu perbuatan tertentu. 

 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk  mengetahui  bagaimana  pola asuh yang diterapkan oleh orang tua 

dalam meningkatkan disiplin anak di Perumahan Muria Indah Desa 

Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

b. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan orang tua dalam 

meningkatkan disiplin anak di Perumahan Muria Indah Desa 

Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

c. Untuk mengetahui  kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh orang 

tua dalam meningkatkan disiplin anak di Perumahan Muria Indah Desa 

Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

 
2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian mengenai pola asuh orang tua dalam 

meningkatkan disiplin anak di Perumahan Muria Indah Desa 

Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, diharapkan dapat 

memperoleh manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

   1) Sebagai    bahan    acuan    untuk    mengkaji   dan    menganalisis pola 
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  asuh orang tua dalam meningkatkan disiplin anak. 

 2) Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang pola 

asuh orang tua dalam meningkatkan disiplin anak. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti dapat memperluas pengetahuan tentang pola asuh orang 

tua, pentingnya keluarga, pentingnya peranan orang tua dalam 

meningkatkan disiplin anak, serta bermanfaat bagi peneliti sendiri 

karena nantinya akan menjadi orang tua bagi anak-anak kelak. 

2) 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 

boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan serta perbuatan 

yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

 
F. Sistematika Skripsi 

1. Bagian Pendahuluan Skripsi  

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

pengesahan, motto dan  persembahan,  kata pengantar, daftar isi,  daftar 

tabel dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari : 

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

Masalah Penelitian, (2) Identifikasi dan Pembatasan Masalah, (3) Rumusan 
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Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kegunaan Penelitian, dan                     

(6)  Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA, membahas tentang : (1) Pengertian Pola 

Asuh, (2) Landasan Pola Asuh, (3) Macam-macam Pola  Asuh,                  

(4) Pengertian Disiplin, (5) Tujuan Disiplin, (6) Unsur-Unsur Disiplin,       

(7) Bentuk Kedisiplinan Pada Anak, (8) Terbentuknya Disiplin Dalam Diri 

Anak, (9) Upaya Orang Tua dalam Membantu Meningkatkan Disiplin Anak, 

(10) Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Disiplin Anak, (11) Kerangka 

Berpikir. 

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. 

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 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Pola Asuh Orang Tua 

1. Pengertian Pola Asuh 

Kata pola asuh berasal dari dua kata yaitu Pola dan Asuh. “Pola“ 

adalah gambaran yang dipakai untuk contoh batik (corak batik), potongan 

kertas yang dipakai contoh membuat baju dan sebagai patron, model 

(Poerwadarminta, 1985: 763). “Asuh“ adalah menjaga (merawat dan 

mendidik) anak kecil, memimpin (membantu, melatih) orang tua atau negara 

agar dapat berdiri sendiri, menyelenggarakan atau memimpin sekolah, siaran 

radio untuk anak-anak (Poerwadarminta,1985:63). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud pola asuh yaitu sistem, cara atau 

pola yang digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap 

anak. Sistem atau cara tersebut meliputi cara mengasuh, membina, 

mengarahkan, membimbing dan memimpin anak. Menurut Tim Penggerak 

PKK Pusat (1992: 2), pola asuh adalah pengasuhan anak, usaha memelihara, 

membimbing, membina, melindungi anak untuk kelangsungan hidupnya.   

Dengan interaksi sosial di dalam keluarga, terjadilah proses 

pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung, setiap aktivitas 

anak dalam 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 

15 
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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 faktor yang perlu diperhatikan dalam membimbing anak  

yaitu: 

a.  Kesabaran 

b. 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. Landasan Pola Asuh 

Semenjak bayi masih dalam kandungan hingga dewasa interaksi 

yang harmonis antara ayah, ibu dan anak maupun anggota keluarga yang 

lain merupakan faktor yang amat penting. Pada interaksi tersebut ada rasa 

cinta kasih dalam anggota keluarga, cinta kasih dijadikan dasar dalam 
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membina anak, cinta menjadi dasar-dasar pendidikan kemanusiaan (M. 

Nasir Ali, 1975: 93). 

Tim PKK Pusat, (1992: 6) menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi 

landasan pola asuh yaitu : 

a.  Berperilaku dengan landasan kasih sayang penuh pengertian didalam 

keluarga. 

b. Keyakinan adanya Tuhan YME harus ditanamkan dalam diri anak sesuai 

dengan perkembangannya. 

c.  Keyakinan adanya Tuhan YME diwujudkan dengan membiasakan anak 

untuk melakukan ibadah dalam sehari-hari. 

Dalam menanamkan atau memasukkan sikap perilaku dan nilai-nilai 

senantiasa berdasarkan pada ajaran agama, ramah-tamah, berbakti, hormat 

terhadap orang tua dan anggota keluarga yang lain, dapat menilai yang baik, 

buruk dan yang salah. 

3. Macam-macam Pola Asuh 

Dalam mengasuh dan membina anak, masyarakat kita mengenal tiga 

model pola asuh  yaitu : 

a. Pola Asuh Otoriter 

Dalam pola asuh yang otoriter biasanya pihak orang tua yang 

menggariskan keputusan-keputusan tentang perilaku anak-anaknya. 

Wujudnya tampak dalam contoh berikut ini : “Kamu harus bangun pagi 

jika saya mengatakan kamu harus bangun. Kamu harus pergi tidur jika 

saya menyatakan kamu harus pergi tidur “ (Maurice Balson, 1987:2).  
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Pola asuh ini bercirikan dengan adanya aturan-aturan yang kaku 

dari orang tua. Kebebasan anak dibatasi oleh orang tua, sehingga aturan 

yang ada dalam pergaulan keluarga terasa kaku sebab orang tua selalu 

memaksakan untuk berperilaku sesuai dengan keinginan orang tua. Bila 

aturan-aturan yang berlaku dilanggar, orang tua akan memberi hukuman 

kepada anaknya, namun jika akan mematuhinya orang tua tidak 

memberikan hadiah atau pujian karena apa yang dilakukan anak sudah 

sepantasnya dilakukan.  

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pola asuh otoriter adalah 

orang tua sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam keluarga untuk 

mengekang dan mengendalikan anak.  Kebebasan anak dibatasi oleh orang 

tua, sehingga aturan yang ada dalam pergaulan keluarga terasa kaku. Bila 

aturan-aturan yang berlaku dilanggar, orang tua tidak segan-segan akan 

memberi hukuman kepada anaknya. 

b. Pola Asuh Permisif 

Dalam pola asuh permisif atau juga dikenal dengan pola asuh 

liberal, keluarga memberikan kebebasan pada anak, kebebasan diberikan 

dari 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 keinginan anak 

keputusannya diserahkan sepenuhnya pada anak, orang tua tidak 

memberikan pertimbangan bahkan tidak tahu atau sikap orang tua yang 
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masa bodoh, anak kurang tahu apakah tindakan yang ia kerjakan salah atau 

benar (Danny .I. Yatim, 1986:96). 

Dari uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pola asuh permisif adalah  orang tua yang memberikan kebebasan pada 

anak untuk berbuat sekehendak hatinya. Keputusan diserahkan 

sepenuhnya pada anak, orang tua tidak memberikan pertimbangan apakah 

tindakan yang ia kerjakan salah atau benar. 

c. Pola Asuh Demokratis  

Pola  asuh  demokratis  mendorong  anak   sebagai  individu  yang 

selalu berkembang, sehingga memiliki ciri adanya sikap saling terbuka antar 

anak dengan orang tua. Dalam setiap pengambilan keputusan atau aturan-

aturan yang dipakai atas kesepakatan bersama. Orang tua memberi 

kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapat, gagasan maupun 

keinginannya dan belajar untuk dapat  menghargai dan menanggapi orang 

lain. Orang tua bersikap hanya sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan 

terhadap aktivitas anak ( Danny I Yatim, 1986:98 ). 

Menurut Martaniah (1964: 19), orang tua demokratis besar 

pengertiannya terhadap anak dan memberikan kebebasan kepada anak untuk 

menyatakan pendapatnya. Bagi orang tua demokratis anak mempunyai 

kedudukan yang sama dalam keluarga. Orang tua yang demokratis selalu 

memperhatikan perkembangan anak, dan tidak harus sekedar mampu dalam 

memberi saran-saran atau nasehat saja, tetapi juga mau mendengarkan 

keluhan anak sehubungan dengan persoalan yang anak hadapi. 



 20

Tim Penggerak PKK Pusat (1992: 10) menjelaskan, pelaksanaan pola 

asuh demokratis atau yang dikenal dengan pola asuh pendekatan perilaku, 

tidak menang dan tidak kalah adalah orang tua yang bersikap keras, jelas 

dan konsekuen, tidak memaksakan kehendak, menghargai dan menghormati, 

membiasakan minta maaf kepada anak jika akan, sedang dan sesudah 

menyinggung perasaan orang lain, kalau anak menyimpang dari aturan, adat, 

hukum dan agama, menasehati tanpa merendahkan martabat anak, tidak 

menyalahkan atau membenarkan apabila salah satunya berkelahi, 

menghindari, mengalahkan atau memenangkan anak. Akibat dari pola asuh 

ini adalah menyebabkan anak menjadi mandiri, mempunyai tanggung jawab, 

mempunyai inisiatif dan kreatif, sopan santun dan dapat membedakan yang 

baik dan yang buruk. 

Jadi dapat ditarik suatu pengertian bahwa pola asuh demokratis adalah 

orang tua memposisikan anak dalam posisi yang sama dengan orang tua 

artinya memiliki hak dan kewajiban yang sama, orang tua tidak harus 

menang dan tidak harus kalah artinya orang tua bersikap keras, jelas dan 

konsekuen tetapi memaksakan kehendak. Orang tua memberi kesempatan 

pada anak untuk menyampaikan pendapat, gagasan maupun keinginannya 

dan belajar untuk dapat  menghargai dan menanggapi oarang lain. Orang tua 

bersikap hanya sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan terhadap 

aktivitas anak. Anak akan semakin termotivasi dalam melakukan kegiatan 

karena adanya kepercayaan diri  yang diberikan oleh orang tua, sehingga 

semakin bertanggung jawab. 
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Selain ketiga pola asuh diatas,  ada beberapa tindakan yang dapat 

dilakukan orang tua dalam meningkatkan disiplin anak, yaitu dengan cara 

pemberian hadiah dan pemberian hukuman. 

a. Pemberian Hadiah 

Menurut Danny I Yatim (1986: 97) bahwa pola asuh pemberian 

hadiah atau penghargaan memiliki ciri orang tua senantiasa memberikan 

hadiah yang menyenangkan, setelah melakukan perbuatan yang 

menyenangkan itu bisa berwujud benda yang nyata seperti makanan, uang, 

mainan dan tidak nyata berupa pujian, perhatian maupun penghargaan. 

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, anak nanti 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 

maksud mendidik, agar anak patuh pada disiplin. Namun tidak jarang 

perbuatan menghukum itu lebih merupakan sebagai suatu ekspresi 
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kemarahan dari orang tua (Alex Sobur, 1985: 36). Pada dasarnya semua 

hukuman adalah untuk hari kemudian. Maksud kita bukanlah menghukum 

seorang anak untuk sesuatu yang telah diperbuatnya, melainkan untuk 

menghindarkan jangan sampai ia melakukan kesalahan itu lagi. Maksud 

hukuman tersebut adalah untuk memberi manfaat kepada anak itu dan 

membetulkan suatu kesalahan. 

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 kepentingannya juga. 

Tidak sekecil pun ada keinginan orang tua untuk memojokkan si anak. 

Hukuman yang setimpal justru merupakan bukti adanya perhatian orang 

tua dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Yang jelas hukuman tidak 

boleh lebih menyakitkan atau lebih membahayakan daripada akibat 

perbuatan yang akan dicegah itu sendiri, sebab kalau demikian halnya 

maka fungsi mendidik dari hukuman itu menjadi hilang.  

Dari uraian di atas, apapun bentuk hukuman yang ditimpahkan 

kepada anak, maka hukuman yang efektif hendaknya memenuhi hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Pemberian hukuman harus diuasahakan agar tidak menyinggung harga 

diri anak. Bukan dirinya yang disalahkan tetapi tingkah lakunya. 

2) Hukuman harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan harus 

diberikan segera setelah pelanggaran dilakukan. 
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3) Hukuman dapat dijatuhkan pada anak bila anak tersebut sudah jelas 

kesalahannya. 

4) Dalam menjatuhkan hukuman hendaklah adil dan bijaksana., yaitu 

harus diperhitungkan dan dipertimbangkan antara bentuk hukuman 

untuk anak-anak dan orang dewasa. Anak laki-laki dan anak 

perempuan. 

5) Hukuman akan lebih efektif bila disertai alasan atau penjelasan oleh si 

pemberi hukuman 

6) Pemberian hukuman sebaiknya mengarah pada pembentukan hati 

nurani, agar kelak anak mampu mengendalikan dirinya sendiri. 

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.  

 
B. Disiplin 

1. Pengertian Disiplin  

Kata disiplin merupakan kata serapan dari bahasa asing, “discipline” 

(Inggris), “disciplin” (Belanda)  yang artinya belajar. Menurut Singgih 

Gunarso (1995: 81) disiplin adalah suatu proses dari latihan atau belajar 

yang bersangkut paut dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. 
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Pengertian lain dikemukakan oleh Yuwono (dalam 

Soedjatmiko,1991) bahwa disiplin sebagai kesadaran untuk mentaati nilai, 

norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga atau masyarakat. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan 

kesadaran diri untuk mentaati nilai, norma dan aturan-aturan yang telah 

ditetapkan oleh lingkungan, sehingga tercipta suatu ketertiban. 

2. Tujuan Disiplin 

Menurut Sobur (1991: 35), bahwa tujuan pemberian disiplin adalah 

agar anak bisa bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan oleh 

lingkungannya. Menurut Shochib (1997: 3), tujuan disiplin diri adalah 

mengupayakan pengembangan minat anak dan mengembangkan anak 

menjadi menusia yang baik, yang akan menjadi sahabat, tetangga dan warga 

negara yang baik. 

Dari kedua batasan tentang tujuan disiplin 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: 137) menjelaskan bahwa disiplin 

diperlukan dalam mendidik anak supaya dengan mudah anak dapat :  

a. Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara lain mengenai hak 

milik orang lain. 
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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. 

Terdapat banyak kondisi yang mempengaruhi kebutuhan anak akan 

disiplin, menurut Hurlock (1997: 83-84) empat diantaranya yang dianggap 

sangat penting adalah : 

a. Variasi dalam laju perkembangan anak 

Tidak semua anak dengan usia yang sama dapat diharapkan 

mempunyai kebutuhan akan disiplin yang sama. Disiplin yang cocok 

untuk anak yang satu belum tentu cocok untuk anak yang lain dalam usia 

yang sama. Hal ini dikarenakan tiap individu mempunyai perbedaan 

individual. 

b. Kebutuhan akan disiplin bervariasi menurut waktu dalam sehari . 

Pada jam-jam tertentu, anak membutuhkan disiplin yang lebih 

dibandingkan pada jam-jam yang lain. 

c. 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. 
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d. 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. 

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 : 

a. Peraturan. 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk 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. 

b. Hukuman. 

Hukuman berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena 

suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau 

pembalasan. Hukuman digunakan supaya anak tidak mengulangi 

perbuatan yang salah dan tidak diterima oleh lingkungannya. Dengan 

adanya hukuman tentunya anak dapat berpikir manakah tindakan yang 
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benar dan manakah yang salah sehingga anak akan menghindari 

perbuatan yang menimbulkan hukuman. 

c. 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 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. 

d. Konsisitensi. 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stbilitas, yaitu suatu 

kecenderungan menuju kesamaan. Konsistensi harus ada dalam peraturan, 

hukuman dan penghargaan. Disiplin yang konsistensi akan 

memungkinkan individu (anak) menghadapi perubahan kebutuhan 

perkembangan dalam waktu yang bersamaan dan anak tidak akan 

bingung. Penyebab dari disiplin yang tidak konsisten adalah adanya 

perbedaan pendapat antara ayah dan ibu atau orang tua yang tidak 

diselesaikan sehingga anak menjadi tidak mengerti mana yang harus 

ditaati. Anak-anak memerlukan suatu gambaran yang jelas dengan segala 

batasan tentang perbuatan yang diijinkan dan yang dilarang. 

4. Bentuk Kedisiplinan Pada Anak  

Kedisiplinan  pada   anak  merupakan  aspek   utama  dan  essensial  
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pendidikan dalam keluarga yang diemban oleh orang tua, karena mereka 

bertanggung jawab secara kodrati dalam meletakkan dasar-dasarnya pada 

anak. Upaya orang tua sebagai pendidik sekaligus pemimpin akan tercapai 

bila anak telah mampu mengontrol perilakunya sendiri dengan acuan nilai-

nilai moral, peraturan, tata tertib, adat, kebudayaan dan sebagainya. 

Kedisiplinan anak jelas akan mempengaruhi perilakunya 

dilingkungan apapun termasuk didalamnya adalah lingkungan keluarga 

(rumah), lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kedisiplinan anak 

mencakup : 

a. Kedisiplinan di rumah seperti ketaqwaan terhadap Tuhan YME, 

melakukan kegiatan secara secara teratur, melakukan tugas-tugas 

pekerjaan rumah tangga (membantu orang tua), menyiapkan dan 

membenahi keperluan belajarnya, mematuhi tata tertib yang berlaku di 

rumah dan sebagainya. 

b. Kedisiplinan dilingkungan sekolah dimana anak sedang melakukan 

kegiatan belajarnya. Di lingkungan sekolah kedisiplinan ini diwujudkan 

dalam pelaksanaan tata tertib sekolah. 

c. Kedisiplinan dilingkungan 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 
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penyiapan anak untuk mengarungi kehidupannya dimasa yang akan datang 

atau demi masa depan anak.    

5. Terbentuknya Disiplin Dalam Diri Anak 

Menurut Soegeng Priyo Darminto, (1994: 25) bahwa secara garis 

besar terbentuknya disiplin pada diri anak dapat dituliskan sebagai berikut : 

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 menunjukkkan nilai-nilai ketaatan, 

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

proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman atau 

pengenalan dari keteladanan lingkungannya. 

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

sistem 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 dimulai 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 
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manusia akan menghasilkan disiplin yang lemah dan tidak bertahan lama 

atau akan lekas pudar. 

6. 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 ke dalam diri anak sehingga anak 

memiliki disiplin diri. Menurut Moh. Shochib (1997: 124), upaya-upaya 

orang tua tersebut antara lain : 

a. Keteladanan diri 

Orang tua yang 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 kepada anaknya. Dalam memberikan keteladanan 

pada anak, orang tua juga dituntut untuk mentaati terlebih dahulu nilai-

nilai yang akan diupayakan pada anak. Dengan demikian bantuan mereka 

ditangkap oleh anak secara utuh, sehingga memudahkan untuk 

menangkap dan mengikutinya. Misalnya, dalam hal mengerjakan sholat, 

terlebih dahulu orang tua telah mengerjakan atau segera menegakkan 

sholat, sehingga anak akan mencontoh keteladanan orang tua tersebut. 

b. Kebersamaan Orang Tua dengan Anak-anak dalam  Merealisasikan Nilai-

nilai Moral.  
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Dalam  mencipatakan  kebersamaan  dengan  anak-anak  dalam 

merealisasikan nilai-nilai moral adalah dengan menciptakan aturan-aturan 

bersama oleh anggota keluarga untuk ditaati bersama. Dalam pembuatan 

aturan ini juga dapat diciptakan bantuan diri, khususnya bagi anak 

maupun anggota lain. 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 tersebut, berarti orang tua menciptakan situasi dan 

kondisi yang mendorong serta merangsang anak untuk senantiasa 

berperilaku yang sesuai dengan aturan. 

c. Memberi tugas dan tanggung jawab. 

Dalam pemberian tugas yang perlu diperhatikan adalah pertama-

tama harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Selanjutnya perlu 

diusahakan adanya penjelasan-penjelasan sebelum anak melaksanakan 

tugas. Pada waktu menjalankan tugas bila perlu diberikan bimbingan dan 

penyuluhan secara khusus, dalam hal ini orangtua tidak bertindak sebagai 

tutor, yaitu pembimbing perseorangan atau kelompok kecil dan akhirnya 

anak disuruh melaporkan hasilnya. Dalam menanggapi laporan anak, 

orangtua dapat memberi ulasan. Ulasan itu dapat berisi tugas-tugas yang 

telah betul  dan kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. 

d. 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 
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sebagai dasar berperilaku jika orang tua berangkat dari dunianya, artinya 

orang tua perlu menyadari bahwa anaknya tidak bisa dipandang sama 

dengan dirinya. 

Orang tua yang mampu menghayati dunia anak mengerti bahwa 

dunia yang dihayati tidak semua dapat dihayati oleh anak. Dengan 

demikian orang tua dituntut untuk menghayati dunia anaknya, sehingga 

memudahkan terciptanya dunia yang relatif sama antara orang tua dengan 

anak. Ini merupakan syarat essensial terjadinya pertemuan makna. Jika 

orang tua tidak dapat menghadirkan pertemuan makna dengan anaknya 

tentang nilai-nilai dan moral yang dikemas, maka bantuan orang tua 

dirasakan sebagai pendiktean oleh anak. Dengan demikian anak 

melaksanakan keinginan orang tua bukan karena kepatuhan tetapi 

disebabkan oleh ketakutan terhadap mereka. 

e. Konsekuensi Logis 

Orang tua perlu menyusun konsekuensi logis baik dalam 

kehidupan di rumah maupun di luar rumah, yang dibuat dan ditaati 

bersama oleh semua anggota keluarga. Aturan-aturan ini dibuat agar 

mereka sejak semula menyadari konsekuensi yang harus diterima jika 

melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai moral. 

Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman karena mereka sendiri yang 

telah menetapkan sesuatu yang harus diambil jika melanggar aturan yang 

dibuat sendiri pula, artinya aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan 
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disadari sebagai wahana untuk tetap dan meningkatkan kepemilikannya 

nilai-nilai moral. 

Dengan demikian masing-masing anggota keluarga secara 

bersama-sama dapat saling membantu untuk membuat pedoman diri 

dalam mengarahkan dirinya agar senantiasa untuk memiliki dan 

meningkatkan nilai-nilai moral untuk dipolakan dalam kehidupannya.  

 f. 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 telah diterapkan 

dalam kehidupan. Tujuan kontrol perlu dikomunikasikan kepada anak, 

sehingga kontrolnya dirasakan sebagai bantuan.   

Kontrol mereka pada anak yang masih kecil disertai dengan 

contoh-contoh konkret untuk mengembalikan anak pada perilaku yang 

taat moral. Bentuk konkretnya berbeda dengan anak yang menginjak 

masa remaja. Kontrol mereka terhadap anak yang menginjak remaja 

dapat dimulai dengan jalan dialog terbuka. 

 g. Nilai Moral Disandarkan pada Nilai-nilai 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 di dalamnya. 
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Disamping itu, untuk memberikan kepastian pada anak agar berperilaku 

yang jelas arahnya untuk waktu yang tidak terhingga. 

Bagi anak yang telah memiliki nilai-nilai moral yang sandaran 

nilainya berasal dari agama, tanpa kehadiran orang tua pun nilai itu 

direalisasikan. Realisasiannya mereka rasakan sebagai kewajiban dan 

mereka senantiasa merasa dipantau oleh Yang Maha Segalanya. 

  
C. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Disiplin Anak 

Hubungan pola asuh orang tua dengan disiplin anak dimaksudkan 

sebagai upaya orang tua dalam mengasuh, mengarahkan, membimbing, 

memimpin dan meletakkan dasar-dasar disiplin diri kepada anak sehingga 

anak memiliki disiplin diri.  

Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus 

ditumbuhkan, dibina dan dikembangkan melalui latihan pendidikan atau 

penanaman kebiasaan dengan keteladanan-keteladanan tertentu yang harus 

dimulai sejak ada dalam lingkungan keluarga. Anak akan belajar disiplin dari 

peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungan keluarganya, sehingga ketika 

berada di luar lingkungan keluarga anak akan terbiasa mentaati aturan atau 

norma yang berlaku pada lingkungan tersebut.  

Apabila kedisiplinan sudah menyatu dalam dirinya, maka sikap atau 

perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, namun 

sebaliknya akan membebani dirinya apabila ia tidak berbuat disiplin. Nilai-

nilai kepatuhan telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Dengan 

belajar disiplin anak akan mampu menyaring kecanggihan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi yaitu teknologi mana yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan  bagi dirinya, serta teknologi mana yang akan merugikan 

masa depannya. 

Dengan pendidikan disiplin yang dilakukan orang tua, akan 

mengembangkan anak menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia serta 

menjadi warga negara yang baik.     

 
D. Kerangka Berpikir   

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka 

kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
  Upaya Orang Tua dalam Meningkatkan Disiplin Anak 
 
Keteladanan Orang Tua 
Pendidikan Agama Sebagai Dasar Pendidikan Anak 
Mengajarkan Nilai Moral Pada Anak 
Melatih Tanggung Jawab Anak 

              
 

 

 

 

 

 
Gambar 1: Kerangka Berpikir 

Disiplin Dalam Keluarga 

Disiplin Dalam Segala Hal 

Pola Asuh Orang Tua 
 

Otoriter 
Permisif 
Demokratis 

 
Keluarga 
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Analisis dari gambar kerangka berpikir di atas adalah bahwa anak 

sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada 

manusia dalam keadaan fisik dan psikologis sangat tergantung pada 

lingkungan sekitar yaitu keluarga terutama orang tuanya. Dalam 

mengupayakan dasar-dasar disiplin anak, orang tua perlu menerapkan pola 

asuh tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing keluarga.  

Untuk pembentukan disiplin pada diri anak memerlukan suatu proses 

belajar, pada awal proses belajar perlu ada upaya orang tua  yaitu dengan cara 

keteladanan diri dari orang tua yaitu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai 

moral, kebersamaan orang tua dengan anak dalam merealisasikan niali-nilai 

moral, pendidikan Agama sebagai dasar pendidikan anak, mengajarkan nilai 

moral pada anak, melatih tanggung jawab anak. 

Mengasuh dan membimbing anak merupakan tugas dan tanggung jawab 

orang tua, dimana hal ini sangat berperan dalam membentuk dan 

mengembangkan tingkah laku anak termasuk di dalamnya adalah penanaman 

disiplin  (1) dalam keluarga atau di rumah yang mencakup ketaqwaan terhadap 

Tuhan YME, membantu pekerjaan rumah tangga (membantu orang tua), 

belajar dan tugas rumah yang lain, (2) penanaman disiplin di sekolah,           

(3) disiplin di masyarakat sehingga akan tercapainya disiplin dalam segala hal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 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 

Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten 

Kudus. Perumahan Muria Indah adalah merupakan kompleks perumahan yang 

penduduknya mayoritas masih dalam usia produktif. Sebagian besar bekerja 

sebagai pegawai negeri, TNI-Polri dan pegawai swasta.  Dilihat dari mata 

pencahariannya, maka banyak orang tua yang bekerja meninggalkan rumah, 

sehingga perhatian dan pengawasan terhadap anak-anaknya berkurang. 

 
B. Fokus Penelitian 

Fokus berarti penentuan keluasan (scope) permasalahan dan batas 

penelitian. Dalam pemikiran fokus, terliput didalamnya perumusan latar 

belakang studi dan permasalahan (Maman Rachman, 1993: 121). 

Fokus penelitian ini adalah: 

1. Pola asuh orang tua dalam meningkatkan disiplin anak, dengan indikator :  

a. Otoriter 

37 
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b. Permisif 

c. Demokratis 

2. Upaya-upaya yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan displin anak, 

dengan indikator : 

a. Keteladanan Orang Tua 

b. Pendidikan Agama Sebagai Dasar Pendidikan Anak 

c. Mengajarkan Nilai Moral Pada Anak 

d. Melatih Tanggung Jawab Anak 

3. Kendala-kendala yang dihadapi orang tua dalam meningkatkan disiplin 

anak, dengan indikator : 

a. Kendala Intern 

b. Kendala Ekstern 

 
C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian menyatakan berasal dari mana data penelitiaan 

dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah :  

1. Responden 

Pengambilan  data  utama  yang  berupa kata-kata dan tindakan 

yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan. Untuk memperoleh 

data ini, diperlukan responden yang ditentukan yaitu: 

a. Orang Tua 

Yang dimaksud orang tua dalam penelitian ini yaitu ayah dan 

ibu atau salah satu dari mereka yang mempunyai anak berumur            

6 sampai 12 tahun yang masih bersekolah di SD, bertempat tinggal       
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di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae 

Kabupaten Kudus. 

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 Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

2. Informan, dalam hal ini adalah keterangan dari tokoh masyarakat, yaitu 

Kepala Desa dan Ketua RT di Lingkungan Perumahan Muria Indah     

Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

3. Dokumen, dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa buku-

buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, 

buletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi dan dokumen 

resmi. Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam metodologi dan 

memperdalam kajian teoritis. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 

1. Metode Observasi. 

Menurut Maman Rachman (1993:77) observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. 
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a. Pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek 

tempat kejadian atau berlangsungnya peristiwa.  

b. Pengamatan  tidak  langsung  adalah pengamatan yang dilakukan tidak 

pada saat berlangsungnya peristiwa. Pengamatan ini dilakukan melalui 

sumber lain. 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi 

langsung. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, 

sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki (Rachman,        

1993: 77) 

Peneliti mengadakan pengamatan langsung yaitu di Perumahan 

Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

Metode observasi dilakukan untuk memperoleh data-data tentang pola asuh 

orang tua dalam meningkatkan disiplin anak, upaya-upaya yang dilakukan 

orang tua dalam meningkatkan disiplin anak dan kendala yang dihadapi 

orang tua dalam menerapkan pola asuh tersebut di Perumahan Muria Indah 

Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

2.  Metode Wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai  (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000 : 135). 

Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai pandangan 

atau konsep pola asuh orang tua dalam meningkatkan disiplin anak. 
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Pengambilan data wawancara dilakukan secara langsung kepada 

Responden dan informan pada saat pengamatan langsung atau observasi 

partisipan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu.  

3. Dokumentasi. 

Dokumentasi diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui 

bukti tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian (Rachman, 1993: 96). Metode dokumentasi 

dilakukan dengan cara peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang 

ada di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dan data dari 

Ketua RT dilingkungan Perumahan Muria Indah mengenai jumlah 

penduduk, letak geografis dan keadaan sosial penduduk. 

 
E. Metode Keabsahan Data 

Untuk mengetahui keabsahan atau validitas data yang dilaporkan, 

dalam penelitian ini digunakan pemeriksaan data dengan teknik-teknik 

Triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000: 178). 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik sederajat suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 
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berbeda dengan metode kualitatif (Moleong, 2000: 231). Hal itu dapat dicapai 

dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.  

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang sebagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah, 

pendidikan tinggi, orang berada atau orang pemerintahan. 

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 triangulasi 

sumber yaitu membandingkan dan mengecek data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara.  

  
F. Metode Analisis Data 

Analisis merupakan proses mengorganisasikan dalam mengutamakan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

(Moleong,2000: 103). 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

model analisis interaktif dimana komponen reduksi data dan sajian data 

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data 



 43

terkumpul, empat komponen analisis (pengumpulan data, reduksi data, sajian 

data dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.  

Untuk memperjelas uraian di atas, perlu disimak skema atau pola 

analisis data interaktif fungsional di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Komponen-komponen analisis data model interaktif (Miles, 1992: 19). 

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pengumpulan data-data yang diperoleh di 

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

diperiksa kembali diatur dan kemudian diurutkan 

2. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data 

    ( 2 )  
    Reduksi Data 

( 4 ) 
    Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/ Verifikasi  

    ( 1 )  
    Pengumpulan Data 

( 4 ) 
    Kesimpulan dan Verifikasi  

      ( 3 ) 
           Sajian Data 

    ( 2 )  
    Reduksi Data 

    ( 1 )  
    Pengumpulan Data 
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yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.    

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi  yang  telah  tersusun 

yang memberi  kemungkinan  adanya penarikan  kesimpulan  dan  

pengambilan tindakan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data. Reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data sebagai 

sesuatu yang saling berinteraksi sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 

data dalam bentuk yang sejajar, terpadu dan sinergis. Tiga alur kegiatan 

analisis dalam kegiatan pengumpulan data tersebut merupakan proses siklus 

yang interaktif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi Umum Perumahan Muria Indah 

Perumahan Muria Indah adalah salah satu kompleks perumahan yang 

berada di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Propinsi 

Jawa Tengah. Secara administratif Perumahan Muria Indah terdiri dari         

1 RW (Rukun Warga) dan 10 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah 

penduduk 1.177 jiwa, luas wilayah 7,75 Ha, dengan permukaan tanah 

berbentuk daratan. 

a. Kondisi Geografis 

Perumahan Muria Indah terletak sekitar 3 Km dari Ibu kota 

Kecamatan Bae dan berjarak 6 Km dari Ibu kota Kabupaten Kudus, 

sedangkan jarak Perumahan Muria Indah ke Ibu kota Propinsi Jawa 

Tengah 52 Km. (Monografi Desa Gondangmanis). 

Batas-batas wilayah Perumahan Muria Indah Kecamatan Bae 

Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cendana. 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dersalam.  

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pedawang. 

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangbener. 

 

45 
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b. Penduduk 

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah 

penduduk Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae 

Kabupaten Kudus pada tahun 2005 adalah 1.177 Jiwa, yang terbagi dalam 

281 Kepala Keluarga. Dari jumlah tersebut terbagi 523 Jiwa berjenis 

kelamin laki-laki sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 654 Jiwa. 

Berdasarkan data monografi antara jenis laki-laki dan jenis perempuan 

adalah lebih banyak jenis kelamin perempuan. 

Di bawah ini adalah deskripsi penduduk Perumahan Muria Indah 

Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus berdasarkan data 

yang diperoleh dari kantor Desa Gondangmanis Kecamatan Bae 

Kabupaten Kudus serta dari beberapa Ketua RT di lingkungan Perumahan 

Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

Tabel 1 
Penduduk Perumahan Muria Indah 

menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 
No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 – 4 tahun 
5 – 9 tahun 
10 – 14 tahun 
15 – 19 tahun 
20 – 24 tahun 
25 – 29 tahun 
30 – 39 tahun 
40 – 49 tahun 
50 tahun keatas 

74 
89 
56 
49 
41 
52 
98 
53 
11 

95 
119 
70 
63 
54 
66 
110 
62 
15 

169 
208 
126 
112 
95 
118 
208 
115 
26 

 Jumlah 523 654 1.177 

 Sumber : Monografi Desa Gondangmanis tahun 2005. 
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Berdasarkan Tabel 1 di atas jumlah penduduk Perumahan Muria 

Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebanyak 

1.177 Jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Perumahan Muria 

Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus seluas 

.7,75 Ha, maka penduduknya cukup padat.  

Tabel 2 
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tamat Akademik / PT 

Tamat SLTA 

Tamat SLTP  

Tamat SD 

Tidak tamat SD 

Belum tamat SD 

Belum Sekolah 

Tidak Pernah Sekolah 

319 

183 

106 

99 

2 

237 

231 

- 

Sumber : Monografi Desa Gondangmanis tahun 2005. 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk 

Perumahan Muria Indah yang bersekolah berjumlah 713 orang yang 

terbagi dalam berbagai jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan taraf 

pendidikan masyarakat Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, maka para orang tua menganjurkan 

kepada anak-anaknya agar masuk sekolah ke jenjang berikutnya ke kota 

kecamatan, ke kota kabupaten atau ke kota lain sesuai dengan cita-cita 

dan kemampuan masing-masing 
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Tabel 3 
Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Petani 

Buruh Industri 

Pengusaha 

Pedagang 

Pengangkutan 

PNS 

TNI/POLRI 

Karyawan Swasta 

Pensiunan 

Lain-lain 

- 

- 

2 

8 

6 

209 

94 

76 

21 

17 

 Jumlah 433 
Sumber : Monografi Desa Gondangmanis tahun 2005 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mata 

pencaharian penduduk Perumahan Muria Indah secara keseluruhan 

beragam, tetapi persentase terbesar adalah sebagai pegawai negeri sipil 

(PNS). Usia produktif penduduk Perumahan Muria Indah sebagian besar 

bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang dan lain-

lain. 

Tabel 4 
Jumlah Penduduk menurut Agama 

No Agama Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 

Islam 
Kristen Katholik 
Kristen Protestan 
Hindu 
Budha 

1.132 
18 
23 
- 
4 

 Jumlah 1.177 

Sumber : Monografi Desa Gondangmanis tahun 2005 
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Agama yang dianut penduduk Perumahan Muria Indah yaitu; 

Islam, Kristen  Protestan, Kristen Khatolik, dan Budha. Tetapi mayoritas 

penduduk Perumahan Muria Indah beragama Islam. 

c. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana yang tersedia di Peumahan Muria Indah 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 5 
Sarana Pendidikan 

No Jenjang Pendidikan Jumlah sekolah 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

TK 

Taman Pendidikan Al Qur’an  

SD/ MI 

SLTP/ MTS 

SLTA/ MA 

Akademik/ Perguruan Tinggi 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

Sumber : Monografi Desa Gondangmanis tahun 2005 

Dari data yang ada pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 

sarana pendidikan di Perumahan Muria Indah sangat minim, karena 

sarana pendidikan yang ada hanya TK dan Taman Pendidikan Al Qur’an 

saja. Untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Perumahan 

Muria Indah, maka Pemerintah Desa Gondangmanis menganjurkan 

kepada seluruh masyarakat Perumahan Muria Indah agar masuk sekolah 

ke jenjang berikutnya ke kota Kecamatan, ke kota Kabupaten atau ke 

Kota lain sesuai dengan cita-cita dan kemampuan masing-masing. 
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Tabel 6 
Sarana Peribadatan 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Masjid 

Mushola 

Gereja 

Kuil  

Wihara 

1 

4 

- 

- 

- 

Sumber : Monografi Desa Gondangmanis tahun 2005 

Dari tabel di atas dapat diperoleh keterangan bahwa sarana 

peribadatan yang ada di Perumahan Muria Indah hanya masjid dan 

mushola saja. Hal ini sesuai dengan kondisi penduduk yang hampir 

100% beragama Islam. 

Tabel 7 
Sarana Olahraga 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Lapangan sepak bola 

Lapangan volley 

Lapangan bulu tangkis 

Lapangan tenis 

Tenis meja 

1 

1 

3 

1 

2 

Sumber : Monografi Desa Gondangmanis tahun 2005 

Sarana olah raga yang terdapat pada perumahan Muria Indah 

sudah cukup. Hal ini terbukti dengan tersedianya lapangan-lapangan 

olah raga terutama lapangan sepak bola yang merupakan olah raga 

kegemaran sebagian besar pemuda. 
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d.  Identitas Responden 

Dalam penelitian ini, peneliti mangambil responden sebanyak 20 

responden yaitu 20 orang tua yang mempunyai anak usia 6 sampai 

dengan 12 tahun yang masih bersekolah di Sekolah Dasar. Responden 

tersebut bertempat tinggal di Perumahan Muria Indah Desa 

Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, yang tersebar dari 

Blok A sampai Blok I. 

Dua puluh responden tersebut terdiri dari : 

1. Empat orang tua yang mempunyai anak usia 6 sampai dengan 7 tahun 

(kelas 1 Sekolah Dasar) bertempat tinggal di Blok B, G, H, I. 

2. Empat orang tua yang mempunyai anak usia 7 sampai dengan 8 tahun 

(kelas 2 Sekolah Dasar) bertempat tinggal di Blok A, C, I, D. 

3. Tiga orang tua yang mempunyai anak usia 8 sampai dengan 9 tahun 

(kelas 3 Sekolah Dasar) bertempat tinggal di Blok C, G, H. 

4. Tiga orang tua yang mempunyai anak usia 9 sampai dengan 10 tahun 

(kelas 4 Sekolah Dasar) bertempat tinggal di Blok F, B, I. 

5. Tiga orang tua yang mempunyai anak usia 10 sampai dengan 11 tahun 

(kelas 5 Sekolah Dasar) bertempat tinggal di Blok E, F, D. 

6. Tiga orang tua yang mempunyai anak usia 11 sampai dengan 12 tahun 

(kelas 6 Sekolah Dasar) bertempat tinggal di Blok G, D, A. 
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2. Pola Asuh yang Diterapkan oleh Orang Tua dalam Meningkatkan 

Disiplin Anak di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan 20 responden yang 

terdiri dari 4 orang tua yang mempunyai anak kelas 1 Sekolah Dasar, 4  

orang tua yang mempunyai anak kelas 2 Sekolah Dasar, 3 orang tua yang 

mempunyai anak kelas 3 Sekolah Dasar, 3 orang tua yang mempunyai anak 

kelas 4 Sekolah Dasar, 3 orang tua yang mempunyai anak kelas 5 Sekolah 

Dasar, 3 orang tua yang mempunyai anak kelas 6 Sekolah Dasar, dapat 

disimpulkan bahwa orang tua di Perumahan Muria Indah Desa 

Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam meningkatkan 

disiplin anak menggunakan pola asuh yang berbeda-beda sesuai dengan 

tingkat pendidikan orang tua dan usia anak. Pada umumnya orang tua yang 

mempunyai anak usia 6 sampai dengan 9 tahun yaitu kelas 1 sampai dengan 

kelas 3 Sekolah Dasar menerapkan pola asuh otoriter dengan pemberian 

hadiah dalam meningkatkan disiplin anak. Orang tua yang mempunyai anak 

usia 10 sampai dengan 12 tahun yaitu kelas 4 sampai dengan kelas 6 

Sekolah Dasar menerapkan pola asuh  demokratis, namun pada situasi dan 

kondisi tertentu orang tua juga menerapkan pola asuh yang otoriter dalam 

meningkatkan disiplin anak. 

Orang tua yang mempunyai anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 

Sekolah Dasar dalam meningkatkan disiplin kepada anak menerapkan pola 

asuh  otoriter dengan pemberian hadiah. Seorang anak pada tahap ini masih 
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membutuhkan pengawasan yang sangat ketat, karena dia belum mengetahui 

mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak membahayakan dirinya, 

mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dalam melaksanakan sesuatu 

mereka masih berdasarkan dorongan dari dalam dirinya. Mereka masih 

sangat membutuhkan bimbingan yang sangat ketat dari orang tuanya. 

 Orang tua yang mempunyai anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 

Sekolah Dasar ini dalam memberikan dasar-dasar pendidikan disiplin pada 

anak, menerapkan pola asuh yang otoriter. Namun otoriter dalam batasan-

batasan tertentu yaitu dalam melatih kedisiplinan anak belajar, beribadah, 

disiplin dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan disiplin mentaati 

peraturan dalam keluarga. Orang tua tidak selamanya otoriter dan 

mengekang segala aktivitas anak, namun anak dalam beraktivitas 

mendapatkan batasan-batasan dan pengawasan dari orang tua. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kamaludin dan Ibu Siti (yang 

mempunyai anak kelas 1 SD) Blok H/ 633 :  

“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 13 April 2005).  
 
Pernyataan di atas juga diungkapkan oleh putranya yaitu adik Thoyyibul 

Alfi kelas 1 SD. Adik Thoyyibul berkata bahwa : 

“Kalau saya dipanggil Papa atau Mama, saya langsung pulang karena kalau 
tidak pintu pagar dikunci Mama”. (Wawancara tanggal 17 April 2005). 
 
 Dari pernyataan Bapak Kamaludin dengan Ibu Siti, memang 

sebagai orang tua yang mempunyai anak kelas 1 Sekolah Dasar harus 
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bersikap keras atau malaksanakan pengawasan yang ketat, tetapi keras dan 

ketat dalam hal ini bukan kita lalu bersikap keras setiap hari pada anak, 

selalu marah-marah dan selalu memberi hukuman dan ancaman pada anak 

melainkan semata-mata hanya untuk melatih dan meningkatkan disiplin 

pada anak supaya mereka dapat mengerti perbuatan yang baik atau 

perbuatan yang buruk. Karena anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 Sekolah 

Dasar ini, dalam berbuat atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan 

keinginan hatinya. Kalau dia senang dan ingin tahu atau penasaran, dia 

akan melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi bila mereka tidak suka, 

mereka tidak akan melakukannya. 

 Jadi orang tua harus benar-benar memperhatikan kegiatan anak 

sehari-hari. Pada tahap ini, merupakan peluang yang tepat bagi orang tua 

untuk memberikan dasar-dasar pendidikan disiplin anak. Dimulai dari tahap 

ini anak dilatih disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar dan disiplin 

dalam beribadah. Anak diberikan batasan-batasan dan penjelasan terhadap 

segala sesuatu yang dilaksanakannya. Dengan demikian anak akan terbiasa 

melakukannya dan mempunyai tanggung jawab dalam segala aktivitas 

sehari-hari. 

Dalam memberikan dasar-dasar pendidikan disiplin pada anak 

kelas 1 sampai dengan kelas 3 Sekolah Dasar tersebut, selain dengan 

menerapkan pola asuh yang ketat, orang tua juga harus memberikan 

motivasi berupa pemberian hadiah pada anak. Pemberian hadiah tersebut  

berupa pujian, perhatian, atau bisa juga dengan memberikan suatu benda 
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yang sangat diinginkan anak. Namun dalam pemberian hadiah harus 

bijaksana jangan sampai pemberian hadiah tersebut menjadi rangsangan 

anak untuk berbuat yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hadiah.  

Pemberian hadiah yang bijaksana misalnya orang tua menjanjikan 

akan membelikan sepeda kepada anaknya kalau si anak mendapat ranking 

sepuluh besar di kelas, tetapi orang tua dalam memberikan hadiah tersebut 

harus disertakan dengan penjelasan pada anak tentang mengapa kita harus 

belajar dan manfaat dari belajar. Dengan demikian anak mengetahui bahwa 

kita harus belajar meskipun tidak ada hadiah dari orang tua. Pemberian 

hadiah yang tidak bijaksana justru kurang mendukung jiwa anak, anak nanti 

melakukan perbuatan atas dasar agar mendapat hadiah sehingga kurang ada 

rasa tanggung jawab dalam diri anak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Sumardiyanto Blok I/ 655 yang mempunyai anak kelas 2 SD. Beliau 

mengatakan bahwa : 

 “Setiap anak belajar dan akan menghadapi tes, saya memberikan sedikit 
penjelasan ke anak mengapa kita mesti belajar. Apa keuntungannya bila 
kita pintar, namun saya juga menjanjikan memberikan hadiah kepada anak 
jika dia mendapat ranking 10 besar. Sebelumnya saya bilang ke anak bahwa 
hadiah ini tidak bisa menjadikan kamu pintar tetapi hadiah ini adalah wujud 
rasa bangga Papa terhadap prestasimu, yang akan menjadikan kamu pintar 
adalah tetap belajar”. (Wawancara 16 April 2005). 
 

Pernyataan di atas, juga dikemukakan oleh Bapak Ilham dan Ibu 

Dewi yang bertempat tinggal di Blok C/ 345 yang mempunyai  anak     

kelas 3 SD.  

“Kami berdua mengharapkan anak kami berhasil mencapai cita-citanya,, 
masa depannya cerah, makanya sedini mungkin kami menanamkan sikap 
disiplin dan tanggung jawab pada anak. Kalau soal belajar dan ibadah kami 
memang selalu mengontrol walaupun kami berdua sibuk bekerja. Nah, 



 56

supaya anak tidak malas dalam belajar dan ibadah, terkadang kami memang 
memberikan hadiah. Tetapi kami membatasi hadiah berupa perlengkapan 
yang berguna bagi belajarnya atau perlengkapan untuk ibadah”. 
(Wawancara tanggal 7 Mei 2005). 
 

Selain pernyataan dari beberapa orang tua di atas, peneliti juga 

mendengarkan pernyataan yang bijaksana dari Bapak Abdul Blok G/ 596 

orang tua dari Ryanmas kelas 3 SD yaitu:  

“Untuk memotivasi anak supaya rajin belajar, rajin mengaji, rajin 
membantu orang tua dirumah, rajin sholat dan latihan untuk berpuasa, 
memang saya menjanjikan hadiah kepada anak. Kadang berupa barang, 
terkadang tambahan uang saku. Tetapi dengan syarat untuk ditabung. 
Namun saya tidak hanya memberikan hadiah begitu saja, saya menjelaskan 
pada anak manfaat belajar, manfaat shalat, manfaat ibadah puasa, manfaat 
berbakti pada orang tua dan mereka akan mendapatkan pahala yang lebih 
besar dari Allah SWT apabila kita dalam melakukannya atas dasar 
kesadaran dan niat yang tulus dalam diri kita sendiri bukan kalau hanya 
mendapatkan hadiah saja”.  (Wawancara 17 April 2005). 
 

Dalam meningkatkan disiplin anak kelas 4 sampai dengan kelas 6 

Sekolah Dasar, pada umumnya orang tua di Perumahan Muria Indah Kudus 

menerapkan pola asuh anak yang demokratis, akan tetapi pada situasi dan 

kondisi tertentu orang tua juga bersikap otoriter. Seorang anak pada usia 

ini, masih memerlukan pengawasan dari orang tua, namun tidak perlu 

dikontrol terlalu ketat. Karena pada usia ini anak sudah mengetahui tugas 

dan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai 

seorang anak, seorang pelajar, seorang Warga Negara. Mereka  sudah bisa 

berpikir dan menyerap penjelasan dari orang tua serta ditambah penjelasan 

dari guru mereka di sekolah.  

Dalam hal ini orang tua memperhatikan dan menghargai 

kebebasan anak. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Orang 
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tua senantiasa memberikan bimbingan yang penuh pengertian. Keinginan 

dan pendapat anak sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang 

berlaku dalam keluarga dan tidak berdampak buruk pada anak, orang tua 

akan selalu memperhatikan dan disetujui untuk dilaksanakan. Sebaliknya 

terhadap keinginan dan pendapat yang bertentangan dengan norma-norma 

dalam keluarga dan masyarakat, orang tua akan memberi pengertian secara 

rasional dan objektif sehingga anak mengerti apa yang menjadi keinginan 

dan pendapatnya tersebut tidak disetujui orang tuanya. 

Pola asuh yang demikian seperti diungkapkan oleh Bapak 

Soehartono dan Ibu Chrisnawati Blok G/ 584 yang mempunyai anak kelas 

6 SD, yaitu bahwa: 

“Semenjak anak kami naik ke kelas 5 SD, memang waktu belajar dan 
waktu bermain sudah jarang kami awasi, namun untuk mengetahui 
perkembangan anak, seminggu sekali hari sabtu malam kami sekeluarga 
mengadakan dialog  bersama. Kesempatan inilah kami gunakan untuk 
menanyakan nilai ulangan anak, kesulitan apa yang mereka hadapi”. 
(Wawancara tanggal 22 April 2005). 
 

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh putrinya Zekka 

Maulita kelas 6 SD : 

“ Mama Papa sekarang jarang memarahi saya untuk belajar, cuma Mama 
bilang waktu belajar terserah pokoknya setiap hari harus belajar. Lagian 
kalau saya belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari, nilai saya 
akan bagus dan akan pintar”. (Wawancara tanggal 22 April 2005). 
 

Putra dari Bapak Suparno yang bernama Wayang kelas 5 Sekolah 

Dasar Blok F/ 275 juga mengungkapkan bahwa : 

“Bapak kadang menyuruh belajar kadang tidak, tetapi setiap hari saya 
belajar biar kalau ada pertanyaan dari Bu guru saya bisa menjawab dan 
tidak dimarahi”. (Wawancara tanggal 21 April 2005). 
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Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa orang tua 

memberikan kebebasan pada anak, namun kebebasan tersebut masih perlu 

dikontrol. Bahwa di dalam keluarga perlu adanya sikap keterbukaan antara 

orang tua dengan anak, serta dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa 

anak kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD sudah mengetahui perlunya belajar. 

Selain orang tua bersikap demokratis dalam meningkatkan disiplin 

anak, namun pada saat-saat tertentu orang tua perlu menerapkan sikap 

otoriter yaitu berupa sanksi dan peraturan-peraturan yang tegas supaya anak 

memiliki tanggung jawab dalam mentaati peraturan keluarga. Seperti 

pendapat Ibu Mudjiwati dan Bapak Tri yang mempunyai anak kelas 4 SD 

bertempat tinggal di Blok B/ 375 : 

“Memang mbak, saya tidak membatasi anak bermain atau nonton TV, 
tetapi saya selalu berpesan sebelum dia minta ijin untuk bermain dengan 
temannya, kamu boleh bermain tetapi harus tahu waktu. Misalnya saat 
mendengar adzan maghrib maka harus segera pulang. Kalau tidak akan 
mendapat sanksi”. (Wawancara tanggal 5 Mei 2005). 
 
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Tri, 

“Saya dan Ibunya anak-anak dalam memberikan sanksi atau hukuman 
kepada anak berdasarkan kesepakatan bersama semua anggota keluarga dan 
menjadi peraturan dalam keluarga saya”. (Wawancara 5 Mei 2005). 

 
Jadi dalam keluarga yang demokratis terdapat adanya peraturan-

peraturan yang tegas dalam keluarga dimana peraturan itu harus disepakati 

dan dipatuhi bersama. 

Menjadi tugas dan kewajiban orang tua yaitu memberikan 

pendidikan disiplin pada anak supaya anak bisa menjadi manusia 

bertanggung jawab dalam kehidupannya baik sebagai makhluk ciptaan 
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Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anak dan sebagai Warga Negara. Dalam 

memberikan dasar-dasar pendidikan kepada anak, orang tua di Perumahan 

Muria Indah menerapkan unsur-unsur disiplin sebagai berikut : 

1. Adanya peraturan dalam keluarga 

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. Hal ini seperti dalam keluarga 

Bapak Ilham, orang tua dari Ditra kelas 3 SD Blok C/ 345. 

“ Supaya anak disiplin dalam belajar maka pukul 18.30 WIB, sesudah 
shalat maghrib dan makan malam, anak harus sudah belajar dan TV 
harus dimatikan selama jam belajar. Itu sudah menjadi peraturan 
bersama dalam keluarga saya”. (Wawancara tanggal 7 Mei 2005). 
 

Dari hasil wawancara dari Bapak Ilham di atas, dapat diketahui 

bahwa di dalam keluarga Bapak Ilham dan Ibu Dewi, terdapat suatu 

peraturan yang tegas dalam mendidik anak supaya anak disiplin dalam 

belajarnya. 

2. Adanya Hukuman  

Hukuman digunakan supaya anak tidak mengulangi perbuatan 

yang salah dan tidak diterima oleh 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 
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diungkapkan oleh Bapak Khusnul. H dan Ibu Endah yang mempunyai 

anak kelas 5 SD Blok E/ 120 : 

  “Kami selalu menekankan kepada anak kami, sepulang sekolah boleh 
main kerumah teman tetapi harus pulang kerumah dulu dan minta ijin 
sama Ibu, kalau itu dilanggar kamu akan ayah beri sanksi”. (Wawancara 
tanggal 23 April 2005). 

 
Peneliti juga wawancara dengan putra pertama Bapak Khusnul 

yaitu Syaiful kelas 5 SD. 

 “Saya pernah dicari Ibu karena pulang sekolah saya diajak Dimas 
temanku beli stiker di toko Panjang. Ayah marah, kata Ayah kalau mau 
main harus minta ijin, lalu saya disuruh membersihkan kaca jendela dan 
menguras bak mandi”. (Wawancara tanggal 24 April 2005). 

 
Dari wawancara dengan keluarga Bapak Khusnul Blok E/ 120 di 

atas, dapat diketahui bahwa untuk mendidik anak disiplin dalam waktu, 

maka diperlukan suatu sanksi supaya anak mengetahui bahwa 

perbuatannya salah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. 

3. Adanya Penghargaan 

 Penghargaan berarti setiap bentuk pemberian atau pengakuan 

untuk suatu hasil yang baik, tidak perlu harus berbentuk materi tetapi 

dapat berupa pujian, senyuman atau tepukan pada pungung. Penghargaan 

berfungsi supaya anak 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. Dalam memberikan pendidikan disiplin 

pada anak, selain orang tua bersikap keras dengan memberikan sanksi 

supaya anak mengetahui batas-batas mana perbuatan yang salah dan 
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mana perbuatan yang benar, orang tua sesekali juga harus memberikan 

motivasi berupa penghargaan dan  pemberian hadiah. 

Pola asuh yang seperti ini telah diterapkan oleh keluarga Bapak 

Sumardiyanto, Blok C/ 655, keluarga Bapak Ilham, Blok C/ 345 dan 

keluarga Bapak Abdul, Blok G/ 596, yang pernyataan mereka telah 

diungkapkan pada halaman sebelumnya. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bapak Pardi dan Ibu Erni yang 

anak keduanya ini kelas 4 SD yang bernama Erika: 

“Setiap anak menghadapi ujian, saya memotivasinya dengan 
mengajaknya tamasya atau membelikannya sepatu baru tetapi syaratnya 
kalau mereka bisa rangking 5 besar”. (Wawancara tanggal 24 April 
2005). 
 

Jadi adanya penghargaan atau pemberian hadiah tersebut dapat 

digunakan oleh orang tua untuk memotivasi belajar anak, namun dalam 

pemberian hadiah tersebut orang tua harus bijaksana. Orang tua harus 

bisa menjelaskan manfaat dari belajar meskipun orang tua tidak 

memberikan hadiah. 

4.  Adanya Konsistensi 

Konsisten 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 konsisitensi seluruh anggota keluarga, 

terutama para orang tua, harus konsisten dengan pendidikan yang 

diajarkan pada anak. Misalnya dalam mengajarkan nilai kebenaran atau 

kejujuran, nilai kebaikan dan nilai keagamaan pada anak. Pendapat 



 62

tersebut dikemukakan oleh Bapak Edy orang tua dari Dian siswi kelas 6 

SD Blok A/ 428, yaitu: 

“Sebagai orang tua, saya berharap anak saya dapat berperilaku tidak 
menyimpang dari nilai-nilai moral. Anak, saya didik untuk selalu berkata 
jujur kepada orang tua, sebaliknya saya sebagai orang tua juga harus 
berkata dihadapan anak-anak”. (Wawancara tanggal 4 Mei 2005).  
 

Dari pendapat Bapak Edy di atas dapat diketahui bahwa sikap 

konsisten diperlukan dalam mendidik anak, jika orang tua mendidik 

anak untuk berkata jujur, maka orang tua pun harus konsisten dalam 

bersikap selain itu harus mencerminkan kejujuran, jangan sampai orang 

tua sendiri berkata bohong kepada anak, karena hal ini dapat 

menyebabkan anak mengikuti sikap dan perbuatan orang tua. 

 
3. Upaya-upaya yang Dilakukan Orang Tua dalam Meningkatkan Displin 

Anak di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan 

Bae Kabupaten Kudus 

Harapan setiap orang tua adalah menginginkan putra-putrinya 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 

memiliki masa depan yang cerah, dan menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, agama, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan semua itu 

diperlukan adanya upaya orang tua dalam meningkatkan disiplin pada anak. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh para orang tua dalam menanamkan atau 

memasukkan nilai-nilai, norma-norma ke dalam diri anak sehingga anak 

memiliki disiplin diri, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Keteladanan Orang Tua 

 Orang tua yang menjadi teladan bagi anak adalah orang tua yang 

pada saat bertemu atau bersama anak senantiasa berperilaku yang taat 

terhadap nilai-nilai moral. Keteladanan orang tua tidak mesti harus 

berupa ungkapan kalimat-kalimat, namun memerlukan suatu contoh 

nyata dari orang tua. Dari contoh tersebut anak akan  melaksanakan 

suatu perbuatan seperti yang dicontohkan orang tua pada anak. Dalam 

memberikan keteladanan pada anak, orang tua juga dituntut mentaati 

terlebih dahulu nilai-nilai yang akan diupayakan pada anak. Keteladanan 

diri tersebut dicontohkan oleh Bapak Laurentius dan Ibu Tri kepada 

putrinya Ignatius kelas 1 SD  Blok I/ 694, yaitu: 

“Setiap akan melaksanakan suatu kegiatan, kami sekeluarga 
membiasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Misalnya sebelum kami 
makan, saya memimpin doa dan anak-anak mengikutinya begitu juga 
setelah makan mengakhiri dengan mengucapkan puji syukur pada 
Tuhan. Dengan begitu anak akan terbiasa dan mereka akan melakukan 
seperti itu walaupun saya tidak dirumah”. (Wawancara tanggal 13 April 
2005). 

 
Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu Susi Blok C/ 302, 

yaitu: 

“Saya dan Papanya  selalu bangun pagi, begitu mendengar suara adzan 
subuh, untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Ini kami lakukan 
supaya anak terbiasa untuk menjalankan ibadah sholat tepat pada 
waktunya”. (Wawancara tanggal 23 April 2005). 

 
Berdasarkan ungkapan di atas dapat diketahui bahwa keteladanan 

diri dari orang tua yang ditunjukkan secara langsung atau kongkrit akan 

mudah ditiru oleh anak. Oleh karena itu semua perbuatan dan tingkah 

laku orang tua haruslah merupakan contoh-contoh yang baik untuk 
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diterapkan oleh anak dalam diri dan kehidupannya, karena anak dapat 

merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu adalah sifat-

sifat yang baik. 

b. Pendidikan Agama Sebagai Dasar Pendidikan Anak 

Pada hakikatnya keluarga atau rumah tangga merupakan tempat 

pertama dan yang utama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental 

dan pembentukan kepribadian yang kemudian ditambah dan 

disempurnakan oleh sekolah. Begitu pula halnya pendidikan agama 

harus dilakukan oleh orang tua sendiri sedini mungkin dengan 

membiasakannya pada akhlak dan tingkah laku yang diajarkan agama. 

Apabila pendidikan agama tidak diberikan kepada anak sejak kecil maka 

akan mengakibatkan anak menjadi mudah melakukan segala sesuatu 

menurut dorongan dan keinginan jiwanya tanpa memperhatikan norma-

norma atau hukum-hukum yang berlaku. Sebaliknya jika dalam 

kepribadian seseorang terdapat nilai-nilai agama, maka segala keinginan 

dan kebutuhan bisa dipenuhi dengan cara wajar dan tidak melanggar 

hukum atau norma-norma agama. 

Para orang tua yang mempunyai anak kelas 1 sampai dengan 

kelas 6  SD di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan 

Bae Kabupaten Kudus pada umumnya dalam meningkatkan disiplin 

anak bersandar pada pendidikan agama. Mereka berpendapat bahwa 

nilai-nilai agama sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 
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keluarga dalam mendidik anak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Abdul Blok G/ 596 : 

“Selain anak saya sekolahkan kesekolah umum, pada sore harinya anak 
saya sekolahkan ke TPQ supaya dapat mendalami tentang ilmu agama 
dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akherat”. (Wawancara tanggal 
17 April 2005). 

 
Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Slamet dan Ibu Ida 

Blok D/ 361, yaitu : 

“Agar anak mendapatkan pendidikan moral dan dapat mengaji dengan 
baik, setiap jam empat sore anak saya suruh untuk belajar mengaji di 
TPQ, selain itu setelah sholat magrib secara berjamaah kurang lebih 10 
menit setiap hari saya memberikan ajaran-ajaran agama yaitu memberi 
arahan-arahan yang mudah dipahami oleh anak”. (Wawancara tanggal 1 
Mei 2005). 

 
Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebagai 

orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak agar anak 

mempunyai perilaku yang baik dengan menerapkan ajaran-ajaran agama 

sebagai pilar utama yang menjadi penyaring dari pengaruh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan psikologi anak dan hal itu harus 

dilaksanakan sedini mungkin pada anak. 

Ajaran-ajaran keagamaan bisa berupa petunjuk apa yang boleh 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pendidikan agama yang 

mengajarkan orang harus hidup sholeh, jujur dan bertangung jawab juga 

dimulai dari keluarga. Keluarga itu bisa menentukan hari depan 

kehidupan seorang anak. Disanalah ia memperoleh dasar-dasar hidup 
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yang akan dikembangkan di sekolah dan lingkungan pergaulan dengan 

orang lain. 

Pendidikan agama yang ditanamkan sejak kecil pada anak-anak 

akan merupakan bagian dari unsur-unsur kepribadiannya, akan bertindak 

menjadi pengendali dalam menghadapi segala keinginan dan dorongan-

dorongan yang timbul. Karena keyakinan agama yang menjadi bagian 

dari kepribadian itu, akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang 

secara otomatis dari dalam. Ia tidak mau mengambil hak orang lain atau 

berbuat tidak baik, bukan karena ia takut akan hukuman pemerintah atau 

masyarakat, akan tetapi ia takut akan kemarahan dan kehilangan ridho 

Allah yang dipercayainya itu. Ia akan belajar dan bekerja secara giat 

untuk kepentingan bangsa dan negara bukan karena ingin dipuji akan 

tetapi karena keyakinan agamanya menganjurkan demikian. Jika ia 

menjadi seorang Ibu atau Bapak di rumah tangga, ia merasa terdorong 

untuk membesarkan anak-anaknya dengan pendidikan dan asuhan yang 

diridhoi oleh Allah. Ia tidak akan membiarkan anak-anaknya melakukan 

perbuatan yang melanggar hukum dan susila. 

c. Mengajarkan Nilai Moral Pada Anak 

Setiap orang tua tentu berharap agar anak-anak mereka tumbuh 

dan berkembang menjadi anak yang baik, dapat membedakan apa yang 

baik dan apa yang buruk, tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-

perbuatan yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. 

Harapan-harapan seperti itu kiranya akan lebih mudah terwujud apabila 
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sejak semula, orang tua telah menyadari peranan mereka sebagai orang 

tua yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak. Dalam 

mengajarkan nilai moral pada anak, orang tua senantiasa mengajarkan 

nilai kejujuran yaitu selalu berkata benar atau tidak berbohong, nilai 

kebaikan seperti sikap saling tolong-menolong dengan orang lain, dan  

nilai keagamaan yaitu orang tua senantiasa mengajarkan anak tentang 

pendidikan agama seperti melatih anak untuk beribadah. 

 Orang tua di Perumahan Muria Indah berpendapat bahwa dalam 

mendidik anak supaya menjadi anak yang baik, patuh pada norma dan 

hukum yang berlaku, sebagai orang tua berkewajiban untuk mengajarkan 

nilai-nilai moral pada anak. Pendapat tersebut diungkapkan oleh  Bapak 

Kamaludin  Blok H/ 633, yaitu: 

 “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”. (Wawancara tanggal 13 April 2005).  

 
Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bapak Tulus dan Ibu Tri 

Blok G/ 560: 

“Dalam kesehariannya Ayu selalu saya latih untuk berbuat baik dengan 
temannya, kalau dia baru makan sesuatu kebetulan ada temannya, saya 
menyuruh Ayu untuk berbagi dengan temannya. Saya juga melatih Ayu 
supaya berkata sopan dan membungkukkan badan apabila berjalan di 
depan orang yang lebih tua”. (Wawancara tanggal 17 April 2005). 

 
Dengan orang tua mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, maka 

anak akan belajar mempelajari norma-norma yang berlaku dalam 

lingkungannya dan anak dapat diterima dengan baik oleh lingkungan 

tersebut. 
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d. Melatih Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah yang dihargai dan perlu dimiliki oleh 

setiap anak. Semua orang tua tentu berharap agar anak-anaknya menjadi 

manusia yang bertanggung jawab. Orang tua akan senang dan bangga 

apabila anak-anaknya telah dapat diserahi tanggung jawab. Anak-anak 

yang memiliki rasa tanggung jawab umumnya juga memiliki nilai-nilai 

pribadi yang kuat, sehingga keberhasilan seseorang dalam hidupnya 

sebagian besar tergantung atas bagaimana ia hidup dan bertangung 

jawab sejak masa kecilnya. 

Rasa tanggung jawab bukanlah sesuatu yang “terpasang” dalam 

diri anak waktu lahir, si anakpun tidak mendapatkannya secara otomatis 

pada usia tertentu, seolah-olah atas kehendak alam. Rasa tanggung 

jawab diperoleh secara bertahap selama bertahun-tahun. Untuk itu 

diperlukan latihan sehari-hari. Anak belajar bertanggung jawab apabila 

kita memberinya kesempatan menilai sendiri dan memilih sendiri hal-

hal yang berkaitan dengan dirinya. Tentu saja semua itu disesuikan 

dengan usia serta daya tangkapnya. 

Perlunya melatih tangung jawab kepada anak berikut ini 

diungkapkan oleh Bapak Soehartono, KS Blok G/ 584, yaitu: 

“Saya selalu membiasakan anak untuk ikut berperan menjaga 
kebersihan, kerapian dan keindahan rumah. Saya punya dua anak, laki-
laki sama perempuan, yang perempuan kelas 6 SD ia bertugas 
membantu mamanya seperti memasak, menyapu, merapikan semua 
ruangan yang ada di rumah. Sedangkan yang laki-laki membantu saya 
menata taman dan membersihkan kolam ikan”. (Wawancara tanggal 22 
April 2005). 
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Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh orang tua Yusuf kelas 5 

SD, yaitu Bapak Handoyo dan Ibu Nasiah Blok D/ 338: 

“Di keluarga saya, anak saya suruh untuk merapikan kamar tidur 
sendiri, membereskan buku-buku setelah belajar, sehabis makan saya 
juga menyuruh anak-anak membantu Ibunya mencuci piring”. 
(Wawancara tanggal 8 Mei 2005). 

 
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dimengerti bahwa dalam 

mananamkan rasa tanggung jawab sebaiknya dilakukan dengan 

memberi contoh konkret. Anak-anak dibiasakan untuk ikut berperan 

menjaga dan bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian dan 

keamanan lingkungannya. Jelas, menjadi kewajiban orang tualah untuk 

membina anak-anak, membina keluarga sehingga anak cepat 

mengambil suri tauladan dalam pergaulan antar anggota keluarga. 

Bagaimanapun juga,  individu yang bertanggung jawab di masyarakat 

adalah anggota keluarga yang bertanggung jawab pula. Tidak ada 

gunanya menimang dan menyayang sang anak tanpa memberinya 

bekal-bekal yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak. 

 
4. Kendala yang Dihadapi Orang Tua dalam Meningkatkan Disiplin 

Anak di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan 

Bae Kabupaten Kudus 

Orang tua di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang mempunyai anak kelas 1 sampai 

dengan kelas 6 SD dalam meningkatkan disiplin pada anak, mengalami 

beberapa kendala. Kendala yang dihadapi orang tua tersebut, diantaranya : 
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a.  Kendala Intern 

Kendala intern diartikan sebagai suatu hambatan yang 

diakibatkan oleh faktor dari dalam keluarga dalam hal ini orang tua. 

Setiap orang tua tentunya mengharapkan anaknya menjadi anak yang 

taat pada agama, cerdas, menjadi putra-putri yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Untuk mewujudkan semua harapan orang tua tersebut, 

dibutuhkan adanya pola asuh yang tepat dari orang tua dalam 

meningkatkan disiplin anak, baik disiplin dalam belajar, disiplin dalam 

beribadah kepada Tuhan YME maupun disiplin dalam mentaati norma 

dan aturan yang berlaku.  

Namun orang tua di Perumahan Muria Indah dalam mengasuh, 

membimbing, memberikan pendidikan disiplin pada anak mengalami 

kendala dari dalam keluarga , yaitu orang tua sebagai pemimpin 

keluarga. Kendala-kendala intern yang dihadapi orang tua di 

Perumahan Muria Indah diantaranya sebagai berikut: 

 1)  Kesibukan Orang Tua  

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Kamaludin dan 

Ibu Siti, orang tua dari Thoyyibul Alfi kelas 1 SD Blok H/ 633: 

“Kami pengennya setiap waktu selalu mengontrol belajar dan 
ibadahnya Alfi, tapi itu hanya bisa kami lakukan setelah pulang dari 
Pasar Kliwon sekitar jam empat sore”. (Wawancara tanggal 13 
April 2005). 
 
Dari pernyataan Bapak Kamaludin dan Ibu Siti dapat diketahui 

bahwa kesibukan orang tua bekerja menjadi salah satu kendala  
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melatih anak  supaya disiplin dalam belajar dan beribadah. Padahal 

bimbingan dan kontrol orang tua sangat dibutuhkan bagi anak. 

2)  Kurangnya Waktu Berkumpul dengan Keluarga 

 Seperti yang disampaikan oleh Bapak Teguh dan Ibu Yuni 

Blok I/ 771 yang mempunyai anak kelas 4 SD: 

“Yang menjadi permasalahan kami dalam mendidik dan mengasuh 
anak yaitu waktu yang kami miliki untuk berkumpul bersama 
keluarga sangat kurang. Saya dan Mamanya karyawan Pusaka raya. 
Kami kerja dari pagi sampai sore kadang lembur sampai malam. 
Jadi aktivitas anak sehari-hari kurang terkontrol oleh kami orang 
tuanya”. (Wawancara tanggal 1 Mei 2005).  
 

Pendapat dari Bapak Teguh dan Ibu Yuni menerangkan bahwa 

kurangnya waktu berkumpul dengan keluarga, sehingga aktivitas 

anak sehari-hari kurang terkontrol dapat menjadi kendala dalam 

mendidik dan mengasuh anak supaya anak memiliki disiplin diri. 

Jadi dari pendapat Bapak Kamaludin dan Bapak Teguh di atas, 

dapat diketahui bahwa kesibukan orang tua dalam bekerja dan 

kurangnya waktu berkumpul dengan keluarga sehingga aktivitas anak 

sehari-hari kurang terkontrol dari pengawasan orang tua, dapat menjadi 

kendala bagi orang tua dalam meningkatkan disiplin anak. 

b. Kendala Ekstern 

Kendala ekstern yaitu suatu hambatan yang dihadapi oleh 

orang tua karena pengaruh dari luar atau lingkungan. Pada umumnya 

orang tua di Perumahan Muria Indah yang mempunyai anak kelas 1 

sampai dengan kelas 6 SD menyatakan bahwa dalam mengasuh, 
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membimbing, mengarahkan  dan membimbing seorang anak supaya 

memiliki disiplin diri tidaklah mudah.  

Orang tua menghadapi kendala baik yang datang dari dalam 

diri orang tua tersebut maupun yang datang dari luar. Kendala dari luar 

yang dihadapi orang tua di Perumahan Muria Indah dalam 

meningkatkan disiplin anak, diantaranya sebagai berikut: 

1) Pesatnya arus globalisasi seperti televisi, game center dan play 

station. 

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Abdul dan Ibu Sri 

Blok C/ 345 : 

“Yang menjadi kendala saya dan Mamanya untuk mengajak Ryan 
disiplin dalam belajar yaitu adanya siaran TV film-film kartun 
yang menarik bagi anak-anak sehingga anak malas kalau disuruh 
belajar, malah kadang menjadi ngambek tidak mau belajar kalau 
tidak dibelikan seperti yang dia tonton di TV. Kayak kemaren baru 
saja Ryan minta dibelikan baju seperti di film ninja Hattori. 
Memang perkembangan jaman yang semakin modern, 
mengharuskan orang tua pintar-pintar dalam mendidik anak, 
supaya anak tidak terbawa ke hal negatif yang akan menghambat 
masa depannya”. (Wawancara tanggal 17 April 2005). 

 
Pernyataan serupa diungkapkan oleh Ibu Ida Blok D/ 361 : 

“Terkadang saya jengkel dengan Bagus, walaupun biasanya dia 
tahu sendiri kapan dia harus belajar tanpa saya komando, tapi kalau 
pas ada acara menarik di TV, Bagus jadi malas belajar. Apalagi 
sekarang ada tetangga yang  menyewakan play station, terus apa 
itulah game centre. Nah, ini yang menjadikan anak kurang 
disiplin”. (Wawancara tanggal 1 Mei 2005).  

 
Dari pernyataan di atas, mengandung ungkapan bahwa orang 

tua di Perumahan Muria Indah sangat prihatin atas perkembangan 

jaman yang semakin modern. Pada saat ini orang tua dituntut untuk 
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bisa mendidik, membimbing, memberikan arahan yang sesuai 

dengan norma yang berlaku, namun di satu sisi pesatnya arus 

globalisasi lewat media seperti tayangan TV, game centre dan play 

station sangat kuat mempengaruhi jiwa anak.  

Disinilah orang tua dituntut untuk memberikan pendidikan 

disiplin dan menerapkan pola asuh yang tepat supaya anak 

memiliki disiplin diri dan tidak terjerumus oleh arus globalisasi 

yang berdampak negatif  bagi anak.  

Pesatnya  arus globalisasi seperti TV, game centre dan play 

station merupakan salah satu kendala yang dihadapi orang tua 

dalam meningkatkan disiplin anak khususnya usia Sekolah Dasar 

yaitu usia 6 sampai dengan 12 tahun. Dimana pada usia tersebut 

seorang anak sedang diajarkan oleh orang tua tentang dasar-dasar 

ilmu agama terutama tentang nilai kebenaran, nilai kebaikan dan 

nilai kejujuran. Namun orang tua harus berhadapan dengan 

tayangan-tayangan menarik yang disiarkan oleh TV, permainan-

permainan menarik dari game centre dan play station. 

2) Pengaruh lingkungan sekitar 

 Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hedy dan Ibu Susi            

Blok I/ 302 : 

“Saya memang ketat kalau masalah waktu Indah harus belajar dan 
waktu Indah latihan sholat, kapan dia boleh bermain keluar rumah. 
Kok Indah mainnya lama ya saya panggil, saya suruh pulang. 
Terkadang saya marah, kenapa Indah suka main di rumah 
temannya, Indah menjawab karena rumah dek Dani punya mainan 
bagus dan boneka barbienya banyak. Kadang malah Indah sudah 
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menurut saya main di rumah saja, eh ada teman-temannya 
manggil-manggil. Kalau tidak diijinkan jadi ngambek tidak mau 
makan akhirnya tidak mau belajar”. (Wawancara tanggal 16 April 
2005).    
 

Pernyataan dari Bapak Hedy dan Ibu Susi tersebut dibenarkan 

oleh putrinya Indah : 

“Saya sebel sama Mama, lagi enak-enak maen dipanggil disuruh 
belajar, disuruh ngaji. Saya seneng maen di rumah dek Dani , 
punya maenan boneka barbie banyak”. (Wawancara tanggal 7 Mei 
2005).  
 

Dari ungkapan Bapak Hedy dapat dimengerti bahwa 

kedisiplinan anak dalam belajar juga dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan disekitarnya, misalnya anak malas belajar karena lebih 

tertarik  dengan ajakan teman-temannya untuk bermain.   

Jadi orang tua di Perumahan Muria Indah dalam meningkatkan 

disiplin pada anak terhambat oleh perkembangan jaman yang semakin 

modern seperti adanya tayangan TV berupa film kartun yang menarik 

perhatian anak, permainan play station dan adanya game centre serta 

terhambat oleh  pengaruh lingkungan sekitar yaitu tertarik ajakan 

teman untuk bermain. 

 
B. Pembahasan 

Setelah peneliti wawancara dengan responden, diketahui bahwa 

orang tua di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae 

Kabupaten Kudus dalam meningkatkan disiplin anak menggunakan pola 

asuh yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan orang tua dan 

usia anak. Pada umumnya orang tua yang mempunyai anak usia                  
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6 sampai dengan 9 tahun yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 3 Sekolah 

Dasar menerapkan pola asuh otoriter dengan pemberian hadiah dalam 

meningkatkan disiplin anak. Sedangkan orang tua yang mempunyai anak 

usia 10 sampai dengan 12 tahun yaitu kelas 4 sampai dengan kelas 6 

Sekolah Dasar menerapkan pola  asuh  demokratis, namun pada situasi dan 

kondisi tertentu orang tua juga menerapkan pola asuh yang otoriter dalam 

meningkatkan disiplin anak. 

 Orang tua yang mempunyai anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 

Sekolah Dasar dalam meningkatkan disiplin kepada anak menerapkan pola 

asuh yang otoriter dengan pemberian hadiah. Seorang anak pada tahap ini 

masih membutuhkan pengawasan yang sangat ketat karena dia belum 

mengetahui mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak 

membahayakan dirinya, mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan.  

Dalam berbuat atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya, 

kalau dia senang dan ingin tahu atau penasaran, dia akan melakukan 

perbuatan tersebut. Akan tetapi bila mereka tidak suka, mereka tidak akan 

melakukannya. 

 Memang orang tua yang mempunyai anak kelas 1 sampai dengan 

kelas 3 Sekolah Dasar ini dalam memberikan dasar-dasar pendidikan 

disiplin pada anak, menerapkan pola asuh yang otoriter. Namun otoriter 

disini dalam batasan-batasan tertentu yaitu dalam melatih kedisiplinan anak 

belajar, beribadah, disiplin dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan 

disiplin mentaati peraturan dalam keluarga. Orang tua disini tidak 
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selamanya otoriter dan mengekang segala aktivitas anak, namun anak 

dalam beraktivitas mendapatkan batasan-batasan dan pengawasan dari 

orang tua.  

Dalam memberikan dasar-dasar pendidikan disiplin pada anak 

kelas 1 sampai dengan kelas 3 Sekolah Dasar tersebut, selain dengan 

menerapkan pola asuh yang ketat, orang tua juga harus memberikan 

motivasi berupa pemberian hadiah pada anak. 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 yang bijaksana misalnya orang tua menjanjikan 

akan membelikan sepeda kepada anaknya kalau si anak mendapat rangking 

sepuluh besar di kelas, tetapi orang tua dalam memberikan hadiah tersebut 

harus disertakan dengan penjelasan pada anak tentang mengapa kita harus 

belajar dan manfaat dari belajar. Dengan demikian anak mengetahui bahwa 

kita harus belajar meskipun tidak ada hadiah dari orang tua.. Pemberian 

hadiah yang tidak bijaksana justru kurang mendukung jiwa anak, anak nanti 

melakukan perbuatan atas dasar agar mendapat hadiah sehingga kurang ada 

rasa tanggung jawab dalam diri anak. 

Dalam meningkatkan disiplin anak kelas 4 sampai dengan kelas 6 

Sekolah Dasar, pada umumnya orang tua di Perumahan Muria Indah Kudus 

menerapkan pola asuh anak yang demokratis, akan tetapi pada situasi dan 

kondisi tertentu orang tua juga bersikap otoriter. Seorang anak pada usia 
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ini, masih memerlukan pengawasan dari orang tua, namun tidak perlu 

dikontrol terlalu ketat. Karena pada usia ini anak sudah mengetahui tugas 

dan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai 

seorang anak, seorang pelajar, seorang Warga Negara. Mereka  sudah bisa 

berpikir dan menyerap penjelasan dari orang tua serta ditambah penjelasan 

dari guru mereka di sekolah. 

   Dalam memberikan dasar-dasar pendidikan kepada anak, orang tua 

orang tua di Perumahan Muria Indah menerapkan unsur-unsur disiplin 

sebagai berikut : 

1. Adanya peraturan dalam keluarga 

Orang tua di Perumahan Muria Indah berpendapat bahwa dalam 

mendidik anak supaya  disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah 

diperlukan adanya suatu peraturan yang tegas supaya anak mengetahui 

bahwa kapan waktunya mereka belajar, kapan waktu bermain dan kapan 

saatnya mereka menjalankan ibadah. Selain itu dengan adanya peraturan, 

anak mengetahui batas-batas mereka dalam bertingkah laku. 

2. Adanya Hukuman  

Hukuman digunakan supaya anak tidak mengulangi perbuatan 

yang salah dan tidak diterima oleh 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. 
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Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa untuk mendidik anak 

disiplin dalam waktu, maka diperlukan suatu sanksi supaya anak 

mengetahui bahwa perbuatannya salah dan tidak akan mengulangi 

perbuatan tersebut. 

3. Adanya Penghargaan 

 Penghargaan berarti setiap bentuk pemberian atau pengakuan 

untuk suatu hasil yang baik, tidak perlu harus berbentuk materi tetapi 

dapat berupa pujian, senyuman atau tepukan pada pungung. Dalam 

memberikan pendidikan disiplin pada anak, selain orang tua bersikap 

keras dengan memberikan sanksi supaya anak mengetahui batas-batas 

mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar, orang tua 

sesekali juga harus memberikan motivasi berupa penghargaan dan  

pemberian hadiah. 

Jadi adanya penghargaan atau pemberian hadiah tersebut dapat 

digunakan oleh orang tua untuk memotivasi belajar anak, namun dalam 

pemberian hadiah tersebut orang tua harus bijaksana. Orang tua harus 

bisa menjelaskan manfaat dari belajar meskipun orang tua tidak 

memberikan hadiah. 

4.  Adanya Konsistensi 

Konsisten 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 konsisitensi seluruh anggota keluarga. 
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Terutama para orang tua, harus konsisten dengan pendidikan yang 

diajarkan pada anak. Misalnya dalam mengajarkan nilai kebenaran atau 

kejujuran, nilai kebaikan dan nilai keagamaan pada anak.  

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sikap konsisten 

diperlukan dalam mendidik anak, jika orang tua mendidik anak untuk 

berkata jujur, maka orang tua pun harus konsisten dalam bersikap selain 

itu harus mencerminkan kejujuran, jangan sampai orang tua sendiri 

berkata bohong kepada anak, karena hal ini dapat menyebabkan anak 

mengikuti sikap dan perbuatan orang tua. 

Harapan setiap orang tua adalah menginginkan putra-putrinya 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 

memiliki masa depan yang cerah, dan menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, agama, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan semua itu 

diperlukan adanya upaya orang tua dalam meningkatkan disiplin pada anak. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh para orang tua dalam menanamkan atau 

memasukkan nilai-nilai, norma-norma kedalam diri anak sehingga anak 

memiliki disiplin diri, diantaranya yaitu : 

a. Keteladanan Orang Tua 

Keteladanan orang tua tidak mesti harus berupa ungkapan 

kalimat-kalimat, namun memerlukan suatu contoh nyata dari orang tua. 

Dari contoh tersebut anak akan  melaksanakan suatu perbuatan seperti 

yang dicontohkan orang tua pada anak. Dalam memberikan keteladanan 

pada anak, orang tua juga dituntut mentaati terlebih dahulu nilai-nilai 
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yang akan diupayakan pada anak.Keteladanan diri dari orang tua yang 

ditunjukkan secara langsung atau kongkrit akan mudah ditiru oleh anak. 

Oleh karena itu semua perbuatan dan tingkah laku orang tua haruslah 

merupakan contoh-contoh yang baik untuk diterapkan oleh anak dalam 

diri dan kehidupannya, karena anak dapat merasakan bahwa apa yang 

dilakukan oleh orang tuanya itu adalah sifat-sifat yang baik. 

b. Pendidikan Agama Sebagai Dasar Pendidikan Anak 

Orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak agar 

anak mempunyai perilaku yang baik dengan menerapkan ajaran-ajaran 

agama sebagai pilar utama yang menjadi penyaring dari pengaruh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan psikologi anak dan hal itu harus 

dilaksanakan sedini mungkin pada anak. 

Ajaran-ajaran keagamaan bisa berupa petunjuk apa yang boleh 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pendidikan agama yang 

mengajarkan orang harus hidup sholeh, jujur dan bertangung jawab juga 

dimulai dari keluarga. Keluarga itu bisa menentukan hari depan 

kehidupan seorang anak. Disanalah ia memperoleh dasar-dasar hidup 

yang akan dikembangkan di sekolah dan lingkungan pergaulan dengan 

orang lain. 

Ini terbukti bahwa para orang tua di Perumahan Muria Indah 

selain menyekolahkan anaknya pada sekolah umum, mereka juga 

menyekolahkan ke sekolah agama yaitu di TPQ. 
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c.  Mengajarkan Nilai Moral Pada Anak 

Setiap orang tua tentu berharap agar anak-anak mereka tumbuh 

dan berkembang menjadi anak yang baik, dapat membedakan apa yang 

baik dan apa yang buruk, tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-

perbuatan yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. 

Harapan-harapan seperti itu kiranya akan lebih mudah terwujud 

apabila sejak semula, orang tua telah menyadari peranan mereka 

sebagai orang tua yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan 

moral anak. Dalam mengajarkan nilai moral pada anak, orang tua 

senantiasa mengajarkan nilai kejujuran yaitu selalu berkata benar atau 

tidak berbohong, nilai kebaikan seperti sikap saling tolong-menolong 

dengan orang lain, dan  nilai keagamaan yaitu orang tua senantiasa 

mengajarkan anak tentang pendidikan agama seperti melatih anak 

untuk beribadah. 

Orang tua di Perumahan Muria Indah berpendapat bahwa 

dalam mendidik anak supaya menjadi anak yang baik, patuh pada 

norma dan hukum yang berlaku, sebagai orang tua berkewajiban untuk 

mengajarkan nilai-nilai moral pada anak. 

d. Melatih Tanggung Jawab 

Dalam  mananamkan  rasa  tanggung jawab sebaiknya dilakukan  

dengan memberi contoh konkret. Anak-anak dibiasakan untuk ikut 

berperan menjaga dan bertanggung jawab atas kebersihan, kerapian dan 

keamanan lingkungannya. Jelas, menjadi kewajiban orang tualah untuk 
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membina anak-anak, membina keluarga sehingga anak cepat 

mengambil suri tauladan dalam pergaulan antar anggota keluarga. 

Bagaimanapun juga,  individu yang bertanggung jawab di masyarakat 

adalah anggota keluarga yang bertanggung jawab pula. Tidak ada 

gunanya menimang dan menyayang sang anak tanpa memberinya 

bekal-bekal yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak. 

Orang tua di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang mempunyai anak kelas 1 sampai 

dengan kelas 6 SD dalam meningkatkan disiplin pada anak, mengalami 

beberapa kendala. Kendala yang dihadapi orang tua tersebut, diantaranya :  

a. Kendala Intern 

Kendala intern diartikan sebagai suatu hambatan yang 

diakibatkan oleh faktor dari dalam keluarga dalam hal ini orang tua. 

Kesibukan orang tua dalam bekerja dan kurangnya waktu berkumpul 

dengan keluarga sehingga aktivitas anak sehari-hari kurang terkontrol 

dari pengawasan orang tua, dapat menjadi kendala bagi orang tua dalam 

meningkatkan disiplin anak. 

Padahal bimbingan dan pengawasan dari orang tua sangat 

diperlukan anak dalam berlatih kedisiplinan. Walaupun orang tua 

kurang dapat mengawasi secara langsung aktivitas anak, namun sebagai 

orang tua yang bertanggung jawab, dapat mengontrol anak melalui 

telepon atau dapat juga dengan menitip pesan kepada penjaga rumah 

agar selalu mengawasi aktivitas anak.  
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b. Kendala Ekstern 

Kendala ekstern yaitu suatu hambatan yang dihadapi oleh 

orang tua karena pengaruh dari luar yaitu pesatnya arus globalisasi 

seperti adanya tayangan TV berupa film kartun yang menarik perhatian 

anak, permainan play station dan adanya game centre serta terhambat 

oleh  pengaruh lingkungan sekitar yaitu tertarik ajakan teman untuk 

bermain. 

 Orang tua di Perumahan Muria Indah sangat prihatin atas 

perkembangan jaman yang semakin modern. Pada saat ini orang tua 

dituntut untuk bisa mendidik, membimbing, memberikan arahan yang 

sesuai dengan norma yang berlaku, namun di satu sisi pesatnya arus 

globalisasi lewat media seperti tayangan TV, game center, play station 

sangat kuat mempengaruhi jiwa anak.  

Disinilah orang tua dituntut untuk memberikan pendidikan 

disiplin dan menerapkan pola asuh yang tepat supaya anak memiliki 

disiplin diri dan tidak terjerumus oleh arus globalisasi yang berdampak 

negatif  bagi anak.  

Jadi orang tua di Perumahan Muria Indah dalam meningkatkan 

disiplin pada anak terhambat oleh pengaruh lingkungan sekitar yaitu 

pengaruh teman bermain si anak di lingkungannya dan perkembangan 

jaman yang semakin modern seperti adanya tayangan TV berupa film 

kartun yang menarik perhatian anak, permainan play station dan 

adanya game centre. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pola asuh 

orang tua dalam meningkatkan disiplin anak di Perumahan Muria Indah Desa 

Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pola asuh yang diterapkan orang tua dalam meningkatkan disiplin anak. 

Orang tua di Perumahan Muria Indah dalam meningkatkan disiplin 

pada anak menerapkan pola asuh yang berbeda-beda sesuai dengan  tingkat 

pendidikan orang tua dan usia anak. Pada umumnya orang tua yang 

mempunyai anak usia 6 sampai dengan 9 tahun yaitu kelas 1 sampai dengan 

kelas 3 Sekolah Dasar menerapkan pola asuh yang otoriter dengan 

pemberian hadiah dalam meningkatkan disiplin anak. Sedangkan orang tua 

yang mempunyai anak usia 10 sampai dengan 12 tahun yaitu kelas 4 

sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar menerapkan pola asuh yang 

demokratis, namun pada situasi dan kondisi tertentu orang tua juga 

menerapkan pola asuh yang otoriter dalam meningkatkan disiplin anak. 

Dalam memberikan dasar-dasar pendidikan pada anak, orang tua di 

Perumahan Muria Indah menerapkan unsur-unsur disiplin diantaranya 

adanya peraturan dalam keluarga, adanya hukuman, adanya penghargaan, 

dan adanya konsistensi dari orang tua. 
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2. Upaya-upaya yang dilakukan orang tua dalam meningkatkan disiplin anak  

Harapan setiap orang tua adalah menginginkan putra-putrinya 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 

memiliki masa depan yang cerah, dan menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, agama, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan semua itu 

diperlukan adanya upaya orang tua dalam meningkatkan disiplin pada anak. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh para orang tua dalam 

menanamkan atau memasukkan nilai-nilai, norma-norma kedalam diri anak 

sehingga anak memiliki disiplin diri, yaitu adanya keteladanan diri dari 

orang tua kepada anak-anaknya, pendidikan Agama sebagai dasar 

pendidikan anak, mengajarkan nilai moral pada anak dan melatih tanggung 

jawab anak. 

3. Kendala yang dihadapi orang tua dalam meningkatkan disiplin anak. 

Beberapa hal yang menjadi kendala orang tua yang mempunyai 

anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar di Perumahan Muria 

Indah dalam meningkatkan disiplin anak adalah : 

a. Kendala Intern 

Kendala intern diartikan sebagai suatu hambatan yang 

diakibatkan oleh faktor dari dalam keluarga dalam hal ini orang tua. 

Kesibukan orang tua dalam bekerja dan kurangnya waktu berkumpul 

dengan keluarga sehingga aktivitas anak sehari-hari kurang terkontrol 

dari pengawasan orang tua, dapat menjadi kendala bagi orang tua dalam 

meningkatkan disiplin anak. 
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b.  Kendala Ekstern 

Kendala ekstern yaitu suatu hambatan yang dihadapi oleh orang 

tua karena pengaruh dari luar yaitu lingkungan sekitar dan pesatnya 

arus globalisasi seperti TV, game center dan play station. 

Jadi orang tua di Perumahan Muria Indah dalam meningkatkan 

disiplin pada anak terhambat oleh pengaruh lingkungan sekitar yaitu 

pengaruh teman bermain si anak di lingkungannya dan perkembangan 

jaman yang semakin modern seperti adanya tayangan TV berupa film 

kartun yang menarik perhatian anak, permainan play station dan 

adanya game centre.  

  
B. Saran  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan 

pemerintah supaya dalam meningkatkan disiplin pada anak berhasil dengan 

baik, diantaranya sebagai berikut :  

1. Orang Tua 

Beberapa hal yang sepatutnya mendapat perhatian orang tua dalam 

meningkatkan disiplin anak yaitu : 

a. Orang tua harus setiap hari berkomunikasi dengan anak, meskipun 

orang tua disibukkan oleh pekerjaan. 

b. Faktor keteladanan orang tua sangat penting bagi penerapan disiplin. 

Bila orang tua mendisiplinkan anaknya agar rajin ibadah, maka orang 

tua pun harus rajin beribadah. 
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c. Jangan hanya menghukum atau menonjolkan perbuatan negatif anak. 

Tetapi pujilah juga tingkah lakunya yang baik dan yang berkenan di 

hati Anda. Meski sekecil apa pun, karena anak selalu membutuhkan 

perhatian, kasih sayang dan rasa yakin kalau ia benar-benar dicintai 

orang tua. 

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 yang lebih 

ketat terhadap penayangan-penayangan televisi yang negatif yang dapat 

mempengaruhi jiwa anak. 

b. Pemerintah memberikan himbauan kepada stasiun televisi supaya 

dalam penayangannya memperbanyak siaran pendidikan. 
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