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Mengenal Disiplin Positif

✓Sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa
kekerasan,

✓Upaya mengomunikasikan perilaku yang 
efektif antara orangtua dan anak,

✓Mengajarkan anak untuk memahami
konsekuensi dari perilaku mereka,

✓Mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa 
hormat ketika berinteraksi dengan
lingkungannya.



Disiplin Positif bukanlah … Disiplin Positif adalah …

Membiarkan anak melakukan apapun

yang mereka mau

Membantu anak mengembangkan 

kontrol diri sepanjang waktu

Tidak memiliki aturan Mengomunikasikan dengan jelas

Bereaksi cepat terhadap situasi
Menghormati anak dan mendapatkan

rasa hormat dari mereka

Menghukum daripada memukul atau 

membentak

Mengajari anak bagaimana membuat 

keputusan yang baik

Membangun keterampilan dan 

kepercayaan diri anak

Mengajarkan sikap respek anak terhadap

perasaan orang lain



Pahami Tahapan Tumbuh Kembang
Anak

Dengan memahami tahap tumbuh kembang
anak, kita sebagai pendidik dapat ikut berempati
kepada setiap anak yang sedang kita bimbing



Tahap tumbuh kembang menurut usia
(Maria Montesori)

Tahap usia 0-7 tahun

• bereksplorasi melalui
pencerapan
inderanya

• meniru perilaku
orang-orang yang 
ada di sekelilingnya. 

• Ortu menjadi model 
yang baik

Tahap usia 7-14 tahun

• membangun rasa untuk
mulai menaruh kepedulian
terhadap lingkungannya

• kemampuan berimajinasi
dan berempati menjadi hal
utama yang harus
diperhatikan orang tua. 

• Ortu sebagai referensi yang 
utama anak terkait dengan
standar perilaku yang 
sedang dibangunnya



Loving Authority

• otoritas yang penuh kasih adalah kebalikan
dari sikap otoriter yang biasanya masih banyak
diterapkan orang tua kepada anaknya. Alih-
alih menerapkan kewenangan yang 
dipaksakan dan bersifat keras→kewenangan
yang alamiah dan penuh kasih sayang. 



penerapan loving authority dalam
keseharian:

• Menjadi model yang baik

• Mencari pilihan kata yang positif

• Menegaskan secara konsisten apa yang harus
anak lakukan

• Mengenalkan batasan

• Konsekuensi sebagai pengganti hukuman



Disiplin Positif di kelas
• Membangun kegiatan belajar tepat sesuai

tumbuh kembang anak

• Memahami karakteristik dan kebutuhan anak

• Terjalin kerjasama antara guru dan orangtua

• Meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi
baik dengan siswa maupun orangtua



Jelas berbeda dong ya…

Hukuman
• Mengarah pada

pengendalian
perilaku anak

• Mengarah pada
bagaimana
mengontrol perilaku
atau tindakan anak
sesuai dengan
kemauan guru

Disiplin Positif

• Mengembangkan
perilaku anak

• Menekankan tanggung
jawab anak akan
perilakunya,pengendali
an diri serta
memahami bagaimana
perilaku yang pantas



Disiplin
Pada ABK

POLA & 
CONTOH

KomitmenSupport

Pemahaman & 
Keyakinan

Kesabaran, kehangatan, kasih
sayang, pendampingan

Konsisten



Jadi Disiplin positif…
• bukan tentang hukuman

• bukan sekedar satu pihak

• Dimulai sejak dini dengan memahami
tumbuh kembang serta kebutuhan anak

• Bangun Nilai Kedisiplinan Melalui Loving 
Authority

• Dari satu nilai akan berdampak pada
nilai-nilai lainnya

• PADA ABK HARUS KONSISTEN



DISIPLIN ADALAH SUKACITA

Matur Suwun


