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


