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Anak merupakan ganerasi penerus perjuangan yang akan menghadapi 

tantangan masa depan. Anak sejak dini membutuhkan pembinaan budi pekerti 
agar kelak dapat bersikap dan berperilaku baik dan tidak terseret arus yang 
menyesatkan. Panti Asuhan Darul Hadlonah turut membantu dalam upaya 
pembinaan budi pekerti anak, baik anak yatim, piatu, yatim piatu atau anak yang 
benar-benar tidak mampu untuk sekolah. Tujuannya adalah anak dapat 
meneruskan sekolah dan dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik 
dimasyarakat serta berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. 
permasalahaan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pola pembinaan buudi 
pekerti anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang. (2) 
Faktor apa saja yang menghambat pembinaan budi pekerti anak di Panti Asuhan 
Darul Hadlonah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pola 
pembinaan budi pekerti anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran 
Semarang. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pembinaan budi 
pekerti anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama 
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dalam memberikan gambaran yang jelas 
mengenai pembinaan budi pekerti. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi 
penelitian di Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen dan masyarakat Kuncen yang 
ada di sekitar panti. Fokus penelitian ini adalah pembinaan budi pekerti anak, 
faktor yang menghambat dan upaya penanganan oleh Panti Asuhan darul 
Hadlonah. Sumber data penelitian ini adalah person (orang) yaitu ketua panti, 
pengasuh panti, pengurus panti, anak asuh panti dan masyarakat sekitar panti. 
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa 
buku, arsip, dan dokumen panti asuhan Darul Hadlonah. metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi, data dianalisis melalui 
analisis kualitatif interaktif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan budi pekerti di panti 
asuhan darul hadlonah menggunakan model pembinaan dari endraswara yaitu 
model demokratis, dimana dalam penyampaian lebih terbuka, dialog dan 
musyawarah, model keteladanan yaitu dengan cara melihat orang yang akan 
diteladani dan model integrasi dengan cara mengajarkan budi pekerti dalam mata 
pelajaran lain. kegiatan pembinaan yang ada di panti asuhan meliputi pembinaan 
sikap terhadap Tuhan, sikap terhadap sesama manusia, sikap terhadap diri sendiri, 
dan sikap dalam hubungannya dengan alam sekitar. Semua pembinaan yang 
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diajarkan di panti diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari oleh semua anak panti. 
Dalam sikap terhadap Tuhan diaplikasikan dengan menjalankan sholat 
berjama’ah, membaca Al-Qur’an setelah sholat maghrib. Pembinaan sikap 
terhadap sesama manusia antara lain membiasakan anak asuh untuk minta izin 
sebelum keluar panti, bertutur kata sopan kepada semua orang, dan doa bersama 
yang dilaksanakan di panti. Pembinaan terhadap diri sendiri antara lain melatih 
kedisiplinan anak dengan cara membiasakan anak asuh untuk merapikan tempat 
tidur, memasak dan mencuci sendiri, memberi kepercayaan anak asuh untuk 
membayar uang sekolah dan memberi keterampilan kepada anak asuh. Pembinaan 
sikap anak kaitannya dengan alam sekitar antara lain membuat jadwal piket untuk 
anak asuh dan kerja bakti setiap hari minggu sebelum mengikuti tausiyah di 
masjid istikomah.  

Faktor penghambat pembinaan budi pekerti di panti asuhan Darul 
Hadlonah adalah sarana tempat ibadah yang kurang mendukung karena masih satu 
ruang dengan tempat penyimpanan mesin jahit, belum ada ustadz yang mengajari 
sorogan anak asuh sehingga pihak panti dalam mengatasi hal ini membimbing 
anak asuh untuk mengaji bersama yang pimpin oleh pengasuh panti, hambatan 
lain yaitu kurangnya pengasuh yang memperhatikan anak asuh, dalam mengatasi 
hambatan ini pihak panti bisa bekerjasama dengan pihak luar atau lembaga 
keagamaan untuk menambah pengasuh yang ada di panti. selain itu belum ada 
pengajar dalam keterampilan menjahit dan membordir dan kurangnya kesadaran 
pada diri anak asuh dalam menjaga lingkungan sekitar. Dalam mengatasi 
hambatan ini pihak panti mewajibkan anak asuh untuk piket harian dan kerja bakti 
setiap hari minggu.  

Saran yang diajukan kepada panti asuhan Darul Hadlonah agar pembiaan 
budi pekerti dapat meningkat sebaiknya pengurus mencari tenaga pengajar 
sorogan bagi anak asuh, memindahkan jama’ah ke masjid belakang panti agar 
anak asuh dapat lebih membaur dengan masyarakat, sebaiknya pihak panti 
secepatnya mencari tenaga pengajar dalam menjahit dan membordir, agar 
keterampilan yang sudah didapat anak asuh tidak hilang percuma,  dalam latihan 
membuat kue seharusnya bisa di aktifkan kembali. Bagi anak asuh hendaknya 
mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, dan sabar menunggu pembina 
dalam melatih keterampilan menjahit dan membordir, mengerjakan tugas dengan 
baik serta mentaati semua peraturan yang ada di panti.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini di tengah-tengah masyarakat sedang berlangsung krisis dalam 

segala aspek kehidupan antara lain kemiskinan, kebodohan, kezaliman, 

penindasan, ketidakadilan, kemerosotan moral, meningkatnya tindak kriminal dan 

berbagai bentuk penyakit sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat. Kenyataan yang dapat kita lihat saat ini, bahwa generasi 

muda yang menjadi tumpuan harapan bangsa sangat jauh dari sosok generasi 

dambaan, mulai dari perilaku siswa, mahasiswa sampai demonstrasi yang bersifat 

anarkis dan para buruh kerja yang menuntut dinaikkannya gaji serta tunjangan 

mereka.  

Dalam kehidupan masyarakat, keluarga memiliki peran yang sangat besar 

karena keluarga mempunyai fungsi penting di dalam kelangsungan kehidupan 

bermasyarakat. Fungsi penting ini dapat dilihat pada peranan keluarga untuk 

melakukan sosialisasi yang bertujuan mendidik warga masyarakat (anak) agar 

mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga 

mempunyai peran penting dalam pendidikan, baik dalam lingkungan masyarakat 

Islam maupun non-Islam karena keluarga merupakan tempat pertumbuhan anak 

yang pertama di mana dia mengenal niai-nilai kebudayaan dari anggota-

anggotanya (keluarganya). Menurut Ki Hajar Dewantoro (dalam Supriyoko, 

2000:6) pendidikan keluarga adalah tempat yang sebaik-baiknya untuk 

melakuakan pendidikan sosial dan budi pekerti sebagai bekal hidup 

bermasyarakat. 
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Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah 

yang dilaksanakan dalam suatu keluarga. Pendidikan keluarga merupakan salah 

satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengalaman seumur hidup. 

Pendidikan keluarga dapat memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang 

mencakup nilai moral, dan aturan-aturan pergaulan, keterampilan dan sikap hidup 

yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada 

anggota keluarga yang bersangkutan.  

Pendidikan moral dalam keluarga dapat menjadi basis awal pendidikan 

budi pekerti yang dapat melatih perbuatan, ucapan, dan cara pikir anak yang 

bersifat positif, dengan tujuan agar anak tetap berbuat baik dan tidak melakukan 

kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi sesama. Dalam keluarga-

keluarga yang harmonis, anak akan cenderung berperilaku positif dan sebaliknya 

dalam keluarga yang tidak harmonis (broken home), anak akan berperilaku 

negatif. 

Masa yang penting dan paling kritis dalam pendidikan anak adalah tahun-

tahun pertama dalam kehidupan anak (usia pra-sekolah) karena pada masa 

tersebut apa yang ditanamkan dalam diri anak akan sangat membekas, sehingga 

tidak mudah hilang atau berubah. Dari sini, anak diwariskan norma-norma atau 

aturan-aturan serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Anak dilatih untuk 

mengenal, menghargai serta mengikuti norma hidup masyarakat melalui 

kehidupan dalam keluarga. Disini keluarga mempunyai peranan besar dalam 

pembangunan masyarakat karena keluarga merupakan pondasi bangunan 

masyarakat dan tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan 

masa depan anak. 
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Anak merupakan faktor penting dalam pembangunan bangsa dan negara 

karena anak merupakan generasi penerus perjuangan yang akan menghadapi 

tantangan masa depan. Anak adalah karunia Allah SWT yang tidak dapat dinilai 

dengan apapun dan dia menjadi  tempat  curahan  kasih sayang orang tuanya. 

 Dalam Hadis Riwayat Bukhari Rasul  SAW bersabda bahwa: 

ِ◌َدانِهِ  فَاَبََواهُ  ْالفِْطَرَ◌َ◌َ◌َ◌ةِ  َعلَى يُْولَدُ  لُْودٍ  َموْ  ُكلُّ  َرانِهِ اَْويُ  يُھَوِّ نَصَّ َسانِهِ    اَْويَُمجِّ

                                                            (البخاري  رواه) 

“Tiap anak yang dilahirkan keadaannya masih suci (fitrah), maka kedua orang 
tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi 
(HR. Bukhari)” (Bukhari dalam Ulwan, 2007:187). 

 

Dalam hadis di atas menjelaskan betapa besar pengaruh pendidikan orang 

tua terhadap anak-anaknya, orang tua bisa menentukan keadaan anaknya kelak 

dimasa datang. Oleh karena itu, seharusnya   para orang tua bersungguh-sungguh 

dan berhati-hati dalam mendidik anak. Orang tua sangat berperan dalam 

meletakkan dasar perilaku bagi anak-anaknya. sikap dan perilaku serta kebiasaan 

orang tua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anak yang kemudian semua itu 

akan diresapi dan secara sadar atau tidak semua yang dilihat anak akan menjadi 

kebiasaan. hal ini disebabkan karena anak mengidentifikasikan diri pada orang 

tuanya sebelum mengadakan identifikasi dengan orang lain. 

Pada masa sekarang ini, dapat kita lihat banyak orang tua yang tidak 

mampu menyekolahkan anaknya, sehingga anak harus putus sekolah. Akibatnya 

kebodohan dan  tindak kriminal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat. Anak yang tidak mampu sekolah ini muncul di jalanan 

menjadi pengemis, pengamen maupun pedagang asongan. Bahkan, banyak dari 
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mereka menjadi pelaku tindak kriminal, mencopet, terlibat narkoba, mabuk-

mabukan, pembunuhan dan perbuatan asusila lainnya.  

Sebagai generasi penerus yang sedang berkembang, anak sangat 

membutuhkan pengarahan, perhatian dan pendamping dalam menjalani hidupnya 

agar tetap terarah pada jalur yang benar. Disini keutuhan keluarga sangat 

diperlukan karena kehadiran orang tua memungkinkan adanya rasa kebersamaan 

sehingga memudahkan orang tua untuk mewariskan nilai-nilai moral yang ditaati 

dalam berperilaku di masyarakat.  

Keadaan tersebut diatas, akan berbeda bagi anak yang tidak mempunyai 

keluarga secara utuh atau disorganisasi keluarga seperti perceraian kedua orang 

tua, masalah ekonomi keluarga, meninggalnya salah satu atau kedua orang tua 

yang menyebabkan terputusnya interaksi sosial antara orang tua dan anak. 

Akibatnya, anak menjadi kurang mendapat perhatian dan pendidikan terabaikan.  

Anak yang mempunyai orang tua lengkap akan merasakan kasih sayang 

dari kedua orang tuanya. Berbeda dengan anak yang kehilangan orang tua, mereka 

akan cenderung murung, merasa tidak ada yang memperhatikan dan merasa 

bahwa masa depannya tidak jelas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

anak-anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka adalah 

dengan di masukkan ke dalam suatu lembaga sosial yaitu panti asuhan, guna 

membantu meningkatkan kesejahtaraan anak dengan cara mendidik, merawat, 

membimbing, dan mengarahkan  seperti yang diberikan oleh orang tua dalam 

keluarga. 
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Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang 

berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak-anak sehingga anak dapat 

hidup dengan normal sesuai dengan usianya. Salain itu panti asuhan juga 

merupakan suatu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memberikan 

kesempatan pada anak telantar untuk dapat mengembangkan potensi yang ada 

pada dirinya. 

Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran berdiri untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim, piatu, dan yatim piatu dan 

menjadikan mereka anak yang sholih-sholihah. Anak yang di tampung dalam 

panti asuhan tersebut adalah anak yatim, piatu dan yatim piatu. Jumlah anak yang 

ada di panti asuhan ada 28 anak yang terdiri dari 22 putri dan 6 laki-laki yang 

semuanya di sekolahkan oleh pihak panti. Panti asuhan berfungsi sebagai lembaga 

sosial dimana dalam kehidupan sehari-hari anak asuh, dididik, dibimbing, 

diarahkan dan diberi kasih sayang sebagai keluarga pengganti bagi anak. 

Panti Asuhan bertujuan memberikan pelayanan kesejahteraan kepada 

semua anak yang ada dipanti dengan kebutuhan fisik, psikologi, mental dan 

keterampilan. Dalam hal ini pembinaan mental agama dan kepribadian merupakan 

salah satu pendidikan pokok bagi anak, karena dengan pembinaan agama dan 

kepribadian anak akan dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. 

Salah satu bentuk pembinaan budi pekerti di panti, diharapkan anak dapat 

menjadi anggota masyarakat yang sholih-sholihah, berakhlak mulia, mampu hidup 

layak, disiplin dan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka peneliti menyusun skripsi 
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yang berjudul “POLA PEMBINAAN BUDI PEKERTI ANAK DI PANTI 

ASUHAN DARUL HADLONAH KUNCEN UNGARAN SEMARANG”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Masalah merupakan suatu hal yang timbul karena adanya tantangan, 

kesangsian dan kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, baik yang 

telah ada atau akan ada. Terkait dengan uraian di atas maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pola pembinaan budi pekerti anak di Panti Asuhan Darul 

Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang? 

2. Hambatan apa saja yang di alami dalam pembinaan budi pekerti anak  

Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui pola pembinaan budi pekerti anak di Panti Asuhan 

Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Panti Asuhan dalam 

membina budi pekerti anak asuh. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 
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1. Secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

sosial, khususnya mengenai pola pembinaan budi pekerti anak. 

2. Secara Praktis 

Bagi pihak panti asuhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dan pertimbangan panti dalam mengambil kebijakan yang 

digunakan untuk meningkatkan pembinaan budi pekerti anak asuhnya. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan serta penelitian lebih 

terarah, maka istilah-istilah dalam judul penelitian perlu diberi batasan-batasan:  

1. Pola Pembinaan Anak 

Istilah ini bisa diartikan sebagai sistem, cara, atau pola yang digunakan 

atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak, meliputi cara 

mengasuh, membina, mengarahkan, membimbing dan memimpin anak 

(Shochib, 2000:15). 

2. Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang 

Panti Asuhan diartikan sebagai rumah, tempat atau kediaman yang 

digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu, dan yatim 

piatu (Poerwadarminta, 2002:710) 

Dalam pasal 1 (1) UU RI No. 16 Tahun 2001 dijelaskan bahwa 

yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 
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dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. 

Panti Asuhan Darul Hadlonah, berawal dari kegiatan perkumpulan 

muslimat NU anak cabang Ungaran menyantuni anak yatim dan yatim 

piatu setiap tanggal 10 muharam, dan memberi bea siswa bagi anak yang 

berprestasi sebanyak empat puluh anak tiap tahunnya. Melihat anak yatim 

dan yatim piatu semakin banyak dan kurang terurus, akhirnya 

perkumpulan muslimat NU anak cabang Ungaran mempunyai inisiatif 

untuk mendirikan Panti Asuhan untuk anak yatim dan yatim piatu yang 

bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi sholih-sholihah.  

Dengan demikian dapat diambil devinisi Panti Asuhan Darul 

Hadlonah Kuncen Ungaran merupakan tempat atau rumah yayasan sosial 

yang berusaha menangani, menampung dan memberdayakan anak didik 

guna mencapai tujuan panti yaitu tercapainya anak yang mandiri dan 

sholih-sholihah.  

Berdasarkan batasan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pola 

pembinaan budi pekerti anak di panti asuhan Darul Hadlonah adalah merupakan 

suatu cara dan perbuatan dalam menjaga, merawat, melatih, dan mendidik anak 

yatim dan yatim piatu agar menjadi orang yang mandiri dan sholih-sholihah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Pola Pembinaan Anak 

1. Pengertian anak 

Anak adalah keturunan yang kedua, orang yang berasal dari atau 

dilahirkan di suatu negeri, daerah dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

2005:43) 

Anak adalah seorang manusia yang hendak menjadi dewasa. 

Dalam UU No.23 Tahun 2002 “anak adalah seorang yang belum berusia 

18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan” (pasal 1 ayat 1). 

Anak merupakan bagian dari keluarga yang secara sosial dan 

psikologis tidak terlepas dari pembinaan, pendidikan orang tua, 

masyarakat dan lembaga masyarakat. 

Jadi anak adalah keturunan yang kedua, yang berasal dari keluarga 

dan tidak terlepas dari pembinaan pendidikan orang tua. 

Dalam kehidupan anak ada dua proses yang berjalan secara kontinu 

yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses tersebut berlangsung 

secara interdependen, saling tergantung satu sama lain (Kartono, 1995:18). 

Dalam tahap-tahap perkembangan, Bijou (dalam Elizabeth B. 

Hurlock, 1978:37) mengatakan bahwa periode dalam perkembangan tidak 

ditandai dengan usia, tetapi dengan kejadian biologis dan perubahan dalam 

perilaku seseorang. Dilihat dari psikologi perkembangan, tahap 

perkembangan anak dibagi menjadi lima tahap yaitu: 
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a. Periode pra lahir (pembuahan sampai lahir) yaitu masa sebelum lahir. 

Pada masa ini perkembangan berlangsung sangat cepat, yang terutama 

terjadi adalah secara fisiologis yang terdiri dari pertumbuhan seluruh 

struktur tubuh. 

b. Masa Neonatus (lahir sampai 10-14 hari): masa ini adalah periode baru 

anak yang baru lahir atau neonate (berasal dari kata yunani “neos” 

yang berarti “baru” dan kata kerja latin “nascor” yang berarti 

dilahirkan). Selama masa ini bayi harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang seluruhnya baru di luar rahim ibu. 

c. Masa Bayi (2 minggu sampai 2 tahun): pada masa ini bayi pertama-

tama sama sekali tidak berdaya. Secara bertahap mereka belajar 

mengendalikan otot-ototnya sehingga mereka secara berangsur-angsur 

dapat bergantung pada dirinya sendiri. Perubahan ini disertai dengan 

perasaan tidak suka dianggap seperti bayi dan berkeinginan untuk 

mandiri. 

d. Masa Kanak-kanak (2 tahun sampai masa remaja): Periode ini terdiri 

atas dua bagian, yaitu: masa kanak-kanak dini (2 sampai 6 tahun) 

adalah usia pra sekolah atau pra kelompok. Anak berusaha 

mengendalikan lingkungan dan belajar menyesuaikan diri secara 

sosial, Periode kedua yaitu periode akhir kanak-kanak (6 sampai 13 

tahun pada anak perempuan dan 14 tahun pada anak laki-laki). Periode 

ini merupakan periode dimana terjadi kematangan seksual pada anak 

dan mereka memasuki masa remaja, periode ini juga disebut dengan 

usia sekolah atau usia kelompok. 
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e. Masa Puber (11 sampai 16 tahun): merupakan periode yang saling 

tumpang tindih, kira-kira 2 tahun meliputi masa akhir masa kanak-

kanak dan 2 tahun meliputi awal masa remaja. Masa puber 

berlangsung dari usia 11 sampai 15 tahun pada gadis, dan dari 12 

sampai 16 tahun pada jejaka. Tubuh anak pada masa ini berubah 

menjadi dewasa. 

Anak merupakan pribadi sosial yang memerlukan komunikasi 

dengan orang lain untuk memanusiakan dirinya. Anak ingin dicintai, 

dihargai, dan diakui serta mendapatkan tempat dalam kelompoknya. 

Dalam komunikasi dengan orang lain (orang tua, guru atau pendidik, 

pengasuh, dan lain-lain) anak bisa berkembang menuju kedewasaan. Anak 

tidak mungkin bisa dengan sendirinya tanpa bantuan dari lingkungan 

sosialnya. Oleh karena itu, setiap sikap dan perilaku anak merupakan sikap 

dan perilaku sosial  karena mempunyai relasi atau kaitan dengan orang lain 

(Kartono, 1995:43). 

Hurlock membagi perilaku sosial anak menjadi beberapa bentuk 

antara lain: 

1) Kerjasama 

2) Persaingan  

3) Kemurahan hati 

4) Hasrat dan penerimaan sosial  

5) Simpati 

6) Empati 

7) Ketergantungan 

8) Sikap ramah 
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9) Sikap tidak mementingkan diri sendiri 

10) Meniru 

11) Perilaku kelekatan (Attachment behaviour) (Hurlock 1999:262) 

2. Pola Pengasuhan Anak  

Pola pengasuhan merupakan cara mengasuh yang meliputi 

menjaga, merawat, mendidik agar disiplin, membantu, mengembangkan, 

serta melatih anak agar berdiri sendiri. Cara atau metode yang dipilih 

orang tua dalam mendidik anak-anaknya, merupakan cara bagaimana 

orang tua memperlakukan anak-anak mereka. 

Menurut Elizabeth B. Hurlock (dalam ihromi, 1999:51-52) ada 

beberapa pola sosialisasi yang digunakan orang tua dalam menanamkan 

disiplin pada anak-anaknya, yaitu: 

a. Otoriter 

Dalam pola asuh otoriter ini orang tua memiliki kaidah-kaidah 

dan peraturan-peraturan yang kaku dalam mengasuh anaknya. Sedikit 

sekali atau tidak pernah ada pujian atau tanda-tanda yang 

membenarkan tingkah laku anak apabila mereka melaksanakan aturan 

tersebut. Tingkah laku anak dikekang secara kaku dan tidak ada 

kebebasan berbuat kecuali perbuatan yang sudah ditetapkan oleh 

peraturan. Orang tua tidak mendorong anak untuk mengambil 

keputusan sendiri atas perbuatannya, tetapi menentukan bagaimana 

harus berbuat. Dengan demikian anak tidak memperoleh kesempatan 

untuk mengendalikan perbuatan-perbuatannya. 
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Dengan pola pengasuhan ini semua tingkah laku anak 

ditentukan oleh orang tua, dengan kata lain pola pengasuhan otoriter 

lebih cenderung memaksakan kehendak kepada anak. Anak dituntut 

untuk mematuhi kehendak orang tua, meskipun anak tidak ingin 

melakukan kegiatan itu. Sebagai akibat dari pola pengasuhan otoriter 

ini biasanya anak akan memiliki pribadi yang suka menyendiri, ragu 

dalam menentukan keputusan, cenderung akan berontak ketika berada 

di luar lingkungan keluarga, tidak bahagia, paranoid/selalu berada 

dalam ketakutan, mudah sedih dan tertekan, senang berada di luar 

rumah, benci orang tua, dan lain-lain. Namun di balik itu biasanya 

anak hasil didikan orang tua otoriter lebih bisa mandiri, bisa menjadi 

orang sesuai keinginan orang tua, lebih disiplin dan lebih bertanggung 

jawab dalam menjalani hidup. 

b. Demokratis 

Orang tua menggunakan diskusi, penjelasan dan alasan-alasan 

yang membantu anak agar mengerti mengapa ia diminta untuk 

mematuhi suatu peraturan. Orang tua menekankan aspek pendidikan 

dari pada aspek hukuman. Hukuman tidak pernah kasar dan hanya 

diberikan apabila anak dengan sengaja menolak perbuatan yang harus 

ia lakukan. Apabila perbuatan anak sesuai dengan apa yang patut ia 

lakukan, orang tua memberikan pujian. Orang tua yang demokratis 

adalah orang tua yang berusaha menumbuhkan kontrol dari dalam diri 

anak sendiri. 
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 Pola pengasuhan demokratis ini dapat menumbuhkan sikap 

pribadi anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, hidup 

ceria, menyenangkan, kreatif, cerdas, percaya diri, terbuka pada orang 

tua, berprestasi baik, disukai lingkungan dan masyarakat,  mau 

menghargai orang lain, menerima kritikan dengan terbuka, keadaan 

emosi yang stabil serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. 

c. Permisif 

Orang tua bersikap memberikan, mengizinkan setiap tingkah 

laku anak, dan tidak memberikan hukuman kepada anak. Pola ini 

ditandai dengan sikap orang tua yang membiarkan anak mencari dan 

menemukan sendiri tatacara yang memberikan batasan-batasan dari 

tingkah lakunya. Pada saat terjadi hal yang berlebih barulah orang tua 

bertindak. Pada pola ini pengawasan menjadi sangat longgar. 

 Biasanya pola pengasuhan anak oleh orang tua semacam ini 

diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, 

kesibukan atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan 

mengasuh anak dengan baik. Dengan begitu anak hanya diberi materi 

atau harta saja dan terserah anak itu mau tumbuh dan berkembang 

menjadi apa. Anak yang diasuh orang tuanya dengan metode semacam 

ini nantinya bisa berkembang menjadi anak yang kurang perhatian, 

merasa tidak berarti, rendah diri, nakal, memiliki kemampuan 

sosialisasi yang buruk, kontrol diri buruk, salah bergaul, kurang 

menghargai orang lain, dan lain sebagainya baik ketika kecil maupun 

sudah dewasa. 
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Beberapa prinsip yang digunakan orang tua yang mampu 

membantu anak memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin 

diri antara lain:  

1) Keteladan diri 

Orang tua atau pendidik yang menjadi teladan bagi anak 

adalah orang yang pada saat bertemu atau tidak dengan anak 

senantiasa berperilaku yang taat terhadap nilai-nilai moral. Dengan 

demikian mereka senantiasa patut dicontoh karena tidak sekedar 

memberi contoh. Orang tua atau pendidik 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. 

Semua upaya yang diteladankan orang tua atau pendidik adalah 

nilai-nilai moral yang dikemas dan disandarkan pada nilai-nilai 

agama (Shochib, 2000:124).  

2) Kebersamaan orang tua atau pendidik dengan anak-anak dalam 

merealisasikan nilai-nilai moral  

Upaya yang dapat dilakukan orang tua dalam menciptakan 

kebersamaan dengan anak-anak dalam merealisasikan nilai-nilai 

moral secara esensial adalah dengan menciptakan aturan-aturan 

bersama oleh anggota keluarga untuk ditaati bersama. Tujuannnya 

adalah terciptanya aturan-aturan umum yang ditaati bersama dan 

aturan-aturan khusus yang dapat dijadikan pedoman diri bagi 

masing-masing anggota keluarga. Dengan upaya tersebut orang 
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tua atau pendidik telah menciptakan situasi dan kondisi yang 

mendorong serta merangsang anak untuk senantiasa berperilaku 

sesuai dengan aturan-aturan (nilai-nilai moral). Anak yang telah 

terbiasa dan terbudaya berperilaku taat moral, secara substansial 

telah memiliki perilaku yang disiplin diri (Shochib, 2000:127). 

3) Demokratisasi dan keterbukaan dalam suasana kehidupan keluarga 

Demokratisasi dan keterbukaan dalam suasana kehidupan 

keluarga adalah syarat esensial terjadinya pengakuan dunia 

keorang tuaan orang tua oleh anak dan dunia keanakan anak oleh 

orang tuanya, dan situasi kehidupan yang dihayati bersama. 

Untuk membangun suasana tersebut, dimulai dari sikap 

keterbukaan orang tua atau pendidik tentang upaya yang 

dilakukan, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar 

rumah. Sikap ini dapat dibangun jika orang tua atau pendidik 

memiliki kesadaran bahwa dirinya bukan manusia sempurna. 

Dengan keterbukaan, kehidupan keluarga mereka harus siap untuk 

menerima saran dari anggota keluarga yang lain (Shochib, 

2000:130).  

4) Kemampuan Orang Tua atau Pendidik untuk Menghayati Dunia 

Anak 

Anak dapat memahami bahwa bantuan orang tua akan 

bermakna bagi dirinya untuk memiliki dan mengembangkan nilai-

nilai moral sebagai dasar berperilaku jika orang tua berangkat dari 

dunianya. Artinya orang tua atau pendidik perlu menyadari bahwa 
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anaknya tidak  bisa dipandang sama dengan dirinya. Pernyataan 

ini sangat sederhana akan tetapi sering sekali orang tua 

memandanng anaknya sama dengan dirinya. 

Orang  tua atau pendidik yang mampu menghayati dunia 

anak mengerti bahwa dunia yang dihayatinya tidak semua dapat 

dihayati oleh anak. Dengan demikian, orang tua dituntut untuk 

menghayati dunia anaknya sehingga memudahkan terciptanya 

dunia yang relatif sama. Dunia yang relatif sama antara orang tua 

dan anaknya merupakan syarat esensial terjadinya pertemuan 

makna. Jika orang tua tidak dapat menghadirkan pertemuan makna 

dengan anaknya tentang nilai-nilai 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 (Shochib, 2000:132). 

5) Konsekuensi Logis 

Orang tua atau pendidik perlu menyusun konsekuensi logis, 

baik dalam kehidupan di rumah maupun di luar rumah, yang 

dibuat dan ditaati bersama-bersama oleh semua anggota keluarga. 

Aturan-aturan ini dibuat agar sejak awal 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 telah dibuat sendiri. 
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Dengan demikian, masing-masing anggota keluarga secara bersama-

sama dapat saling membantu untuk membuat pedoman diri dalam 

mengarahkan dirinya agar senantiasa untuk memiliki dan meningatkan 

nilai-nilai moral dalam kehidupan (Shochib, 2000:133). 

6) Kontrol Orang Tua atau Pendidik terhadap Perilaku Anak 

Dalam melaksanakan kontrol terhadap perilaku anaknya, 

orang tua atau pendidik haruslah senantiasa berperilaku yang taat 

moral dengan didasari bahwa perilaku yang dikontrolkan pada 

anaknya telah terpolakan dalam kehidupan. Oleh karena itu antara 

orang tua atau pendidik dengan anak perlu adanya konfirmitas 

atau transaksional melalui dialog bahwa dirinya (orang tua atau 

pendidik) berhak dan berkewajiban untuk mengontrol perilaku 

mereka (anak-anak)  (Shochib, 2000:133). 

7) Nilai-nilai moral disandarkan pada nilai-nilai agama 

Orang tua atau pendidik dituntut untuk menyadari bahwa 

sumber nilai-nilai moral yang diupayakan kepada anak perlu 

disandarkan kepada sumber nilai yang mempunyai kebenaran 

mutlak. Hal ini dapat memberikan petunjuk kepada anak untuk 

mengarungi dunia dengan perubahan yang sangat cepat sehingga 

tidak larut di dalamnya. Disamping itu, untuk memberikan 

kepastian pada anak agar berperilaku yang jelas arahnya untuk 

waktu yang tidak terhingga. 
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Bagi anak yang telah memiliki nilai-nilai moral yang 

sandaran nilainya barasal dari agama, tanpa kehadiran orang 

tuapun nilai itu tetap direalisasikan. Perealisasian mereka rasakan 

sebagai kewajiban dan mereka merasa dipantau dan beraudensi 

dengan Yang Maha Segalanya (Shochib, 2000:134-135). 

Beberapa tips cara mendidik anak yang baik : 

a)    Baik ibu dan ayah harus kompak memilih pola asuh yang akan 

diterapkan kepada anak. Jangan plin-plan dan berubah-ubah agar 

anak tidak menjadi bingung. 

b) Jadilah orang tua yang pantas diteladani anak dengan 

mencontohkan hAl-hal positif dalam kehidupan sehari-hari. 

Jangan sampai anak dipaksa melakukan hal baik yang orang 

tuanya tidak mau melakukannya. Anak nantinya akan 

menghormati dan menghargai orang tuanya sehingga setelah 

dewasa akan menyayangi orang tua dan anggota keluarga yang 

lain. 

c)   Sesuaikan pola asuh dengan situasi, kondisi, kemampuan dan 

kebutuhan anak. Pola asuh anak balita tentu akan berbeda dengan 

pola asuh anak remaja. Jangan mendidik anak dengan biaya yang 

tidak mampu ditalangi orang tuanya. Usahakan anak mudah 

paham dengan apa yang kita inginkan tanpa merasa ada paksaan, 

namun atas dasar kesadaran diri sendiri. 
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d) Kedisiplinan tetap harus diutamakan dalam membimbing anak 

sejak mulai kecil hingga dewasa agar anak dapat mandiri dan 

dihormati serta diharga masyarakat. HAl-hal kecil seperti bangun 

tidur tepat waktu, membantu pekerjaan rumah tangga orang tua, 

belajar dengan rajin, merupakan salah satu bentuk pengajaran 

kedisiplinan dan tanggungjawab pada anak. 

e)    Kedepankan dan tanamkan sejak dini agama dan moral yang 

baik  pada anak agar kedepannya dapat menjadi orang yang shalih 

dan memiliki sikap dan perilaku yang baik dan agamis. Anak yang 

shalih akan selalu mendoakan orang tua yang telah melahirkan dan 

membesarkannya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. 

f)   Komunikasi dilakukan secara terbuka dan menyenangkan dengan 

batasan-batasan tertentu agar anak terbiasa terbuka pada orang tua 

ketika ada hal yang ingin disampaikan atau hal yang mengganggu 

pikirannya. Jika marah sebaiknya orang tua menggunakan 

ungkapan yang baik dan tidak langsung yang dapat dipahami anak 

agar anak tidak lantas menjadi tertutup dan menganggap orang tua 

tidak menyenangkan. 

g) Hindari tindakan negatif pada anak seperti memarahi anak tanpa 

sebab, menyuruh anak seenaknya tanpa batas, menjatuhkan mental 

anak, merokok, malas beribadah, menbodoh-bodohi anak, sering 

berbohong pada anak, membawa pulang stres dari kantor, 

memberi makan dari uang haram pada anak, enggan mengurus 

anak, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya. 

(http://wiramandiri.wordpress.com./ Pendidikan Anak Dalam 

Islam). 
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3. Konsep Islam Dalam Pendidikan Anak Dan Pengasuhan Anak 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mendewasakan 

manusia. Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan untuk mendidik 

manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki potensi 

atau kemampuan sebagaimana mestinya. Melalui pendidikan manusia  

dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga ia dapat 

melaksanakan tugas sebagai manusia. Pendidikan dapat mengubah 

manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik dan 

sebagainya (Muchtar, 2005:14).  

Dalam Islam mendidik anak merupakan tanggung jawab orang tua. 

Hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh al hakim, dari Abi 

rofi’ RA, Rosulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya “kewajiban 

orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya baca tulis, mengajarinya 

berenang, dan memanah, tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang 

baik. 

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Turmudzi, Rosulullah 

SAW bersabda: 

  (الترمذى رواه) َحَسنٍ  اََدبٍ  ِمنْ  اَْفَضلَ  نَْحلٍ  َوالٌِدَولًَداِمنْ  َمانََحلَ 
“Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik 

dari pada budi (pendidikan) yang baik”.  Dalam hadis yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah, Rosullullah SAW bersabda:  

 
  اَْوالََدُكمْ  فَاِنَّ  َواَْحَسنُْوااََدابَھُمْ  اَْكَرُمْوااَْوالََدُكمْ 

 (ماجه ابن رواه) اِلَْيُكمْ  ھَِديَّةً 
Muliakanlah anak-anak kalian didiklah akhlak mereka, karena 

sesungguhnya anak-anak kalian itu merupakan hadiah bagi kalian” (HR. 
Ibnu majah) (Muchtar, 2005:86). 
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Berdasarkan sabda nabi di atas, maka pendidikan yang perlu 

diajarkan kepada anak mencakup: 

a. Pendidikan akhlak atau tingkah laku anak dalam hidup bermasyarakat; 

b. Kemampuan baca dan tulis anak untuk memperoleh ilmu pengetahuan; 

c. Olahraga yang sangat penting untuk pertumbuhan, menjaga kesehatan 

dan kesegaran jasmani; 

d. Bela diri yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa aman dan 

kepercayaan pada diri sendiri; 

e. Keterampilan yang sangat penting untuk bekal hidup dalam mencari 

penghasilan. 

Upaya yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak pada usia 

sekolah antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan kebebasan yang terbatas dalam arti, memberikan 

tuntunan, bimbingan nasihat, teguran dan pengendalian. 

2) Mengadakan konunikasi secara timbal balik yaitu menyediakan waktu 

untuk berbincang-bincang, bercanda dan berdialog dalam hal positif 

yang bisa membantu anak untuk berkembang. 

3) Memberikan kesempatan untuk berfikir dan berbuat sesuatu serta 

berpendapat agar mereka merasa tidak dianggap sebagai anak kecil. 

4) memberikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam penyelesaian 

suatu pekerjaan. 

5) Jangan terlalu memanjakan atau mengekangnya dan memberikan 

materi yang berlebih-lebihan. 
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6) Memberikan perhatian, pendidikan kedisiplinan dan akhlakul karimah 

serta pendidikan untuk hidup mandiri. 

4. Metode-Metode Pendidikan Anak 

Seorang pendidik yang bijaksana sudah tentu akan mencari metode 

alternatif yang lebih efektif dengan menerapkan dasar-dasar pendidikan 

yang berpengaruh dalam mempersiapkan anak secara mental dan moral, 

saintikal, spiritual dan etos sosial, sehingga anak dapat mencapai 

kematangan yang sempurna, memiliki wawasan yang luas, dan 

berkepribadian integral. Metode pendidikan disini bukanlah metode yang 

sering dikenal di dunia pendidikan pada umumnya, seperti metode 

ceramah, tanya jawab, problem solving dan sebagainya, namun lebih luas 

dari itu. Metode pendidikan Islam dalam mendidik anak ada lima yaitu: 

a. Metode Keteladanan (Uswatun Hasanah) 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari 

sejumlah cara yang paling efektif dalam mempersiapkan dan 

membentuk anak secara moral, spiritual, dan sosial. Hal ini karena 

seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, 

yang sopan santun dan tingkah lakunya akan ditiru anak. Metode 

keteladanan ini sesuai dengan sabda Rosulullah  

  اِْبَدْأبِنَْفِسكَ 
 “Mulailah dari diri sendiri”. 

Maksud hadis ini adalah dalam hal kebaikan dan kebenaran, 

apabila kita menghendaki orang lain juga mengerjakannya, maka 
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mulailah dari diri kita sendiri untuk mengerjakannya (Muchtar, 

2005:19). 

b. Metode Pembiasaan 

 Dalam melakukan tugas dan kewajiban secara benar dan rutin 

terhadap anak diperlukan pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu 

metode pendidikan yang sangat penting bagi anak. Anak dapat 

menurut dan taat kepada peraturan-peraturan dengan jalan 

membiasakannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dalam 

keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Kebiasan baik ini sangat 

penting karena dapat membentuk watak anak yang akan dibawa 

sampai tua. Dalam pelaksanaan metode ini diperlukan pengertian, 

kesabaran, dan ketelatenan orang tua terhadap anaknya.  

c. Metode Nasihat 

Metode pendidikan yang cukup berhasil dalam pembentukan 

akidah anak dan mempersiapkannya baik secara moral, emosional 

maupun sosial adalah pendidikan anak dengan memberikannya 

nasihat-nasihat karena nasihat memiliki pengaruh yang cukup besar 

dalam membuka mata anak-anak kesadaran akan hakikat sesuatu, 

mendorong mereka menuju harkat dan martabat yang luhur, 

menghiasinya dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan 

prinsip-prinsip Islam. Metode ini sering digunakan oleh para orang 

tua, dan pendidik terhadap anak atau peserta didik dalam proses 

pendidikannya (Ulwan, 1999:209).  
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Agar nasihat dapat terlaksana dengan baik, maka dalam 

pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:  

1) Gunakan kata dan bahasa yang baik dan sopan serta mudah 

dipahami. 

2) Jangan sampai menyinggung perasaan orang yang dinasihati. 

3) Sesuaikan perkataan kita dengan umur, sifat, dan tingkat 

kemampuan atau kedudukan anak (peserta didik). 

4) Perhatikan saat yang tepat kita memberi nasihat. Usahakan jangan 

menasihati ketika kita atau yang dinasihati sadang marah. 

5) Perhatikan keadaan sekitar ketika memberi nasihat. Usahakan 

jangan di hadapan orang lain atau orang banyak (kecuali ketika 

memberi ceramah atau tausiyah) (muchtar, 2005:20). 

d. Metode memberi Perhatian 

Metode pendidikan dengan memberi perhatian adalah 

senantiasa mencurahkan perhatian dan mengikuti perkembangan aspek 

akidah dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan kesiapan 

mental dan dan sosial serta menanyakan tentang kesehatan jasmani 

dan kemampuan ilmiahnya (Ulwan, 1999:280). 

Metode memberi perhatian biasanya berupa pujian dan 

penghargaan yang diberikan orang tua kepada anaknya, yang sering 

kita jumpai di masyarakat kebanyakan anak-anak di besarkan dengan 

caci-maki orang tuanya sehingga setelah mereka dewasa banyak yang 

berperilaku tidak baik. Sebagai oang tua  seharusnya mereka bisa 
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mendampingi anak dalam upaya membentuk akidah moralnya, dan 

mengawasinya dalam mempersiapkan akhlak serta menanyakan secara 

kontinu tentang keadaannya baik dalam hal pendidikan jasmani atau 

rohaninya. 

e. Metode Hukuman 

Metode hukuman sebenarnya berhubungan dengan pujian dan 

penghargaan. Imbalan atau tanggapan terhadap orang lain itu terdiri 

dari dua, yaitu penghargaan (reward / targhib) dan hukuman 

(punishment / tarhib). Hukuman dalam proses pendidikan dapat 

dikatakan sebagai penderitaan yang diberikan dengan sengaja oleh 

orang tua atau guru sesudah terjadi pelanggaran atau kesalahan pada 

anak. Pendidikan hukuman bertujuan kearah yang baik yang diberikan 

untuk kepentingan anak itu sendiri (Muchtar, 2005:18-22). 

 

B. Kepribadian 

1. Pengertian kepribadian 

Menurut Allport (dalam Chaplin1991:1), kepribadian adalah suatu 

organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik, individu yang menentukan 

tingkah laku dan pemikiran individu secara bebas. Menurut Sujanto 

(1991:12), kepribadian adalah suatu totalitas psikophisis yang komplek 

dari individu, sehingga nampak dalam tingkah lakunya yang unik. 

Menurut Supratiknya (1993:26), kepribadian adalah suatu yang memberi 
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tata tertib dan keharmonisan terhadap segala tingkah laku yang berbeda-

beda yang dilakukan oleh individu.  

Dari ketiga pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepribadian adalah pola menyeluruh dari semua kemampuan, perbuatan 

serta kebiasaan seseorang baik jasmani, rohani maupun sosial. 

Menurut Yusuf (2005:128-129), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepribadian, antara lain: 

a. Fisik 

Faktor fisik yang dipandang mempengaruhi perkembangan 

kepribadian adalah postur tubuh (langsing, gemuk, pendek, tinggi), 

kecantikan (cantik atau tidak cantik), kesehatan (sehat atau sakit-

sakitan), keutuhan tubuh (utuh atau cacat), dan keberfungsian organ 

tubuh. 

b. Intelegensi 

  Tingkat intelegensi individu dapat mempengaruhi 

perkembangan kepribadiannya. Individu yang intelegensinya tinggi 

atau normal biasanya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 

secara wajar, sedangkan yang rendah biasanya sering mengalami 

hambatan atau kendala dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungnnya. 

c. Keluarga 

 Suasana atau iklim keluarga sangat penting bagi 

perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, dalam arti orang tua 
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memberikan curahan kasih sayang, perhatian serta bimbingan dalam 

kehidupan berkeluarga, maka perkembangan kepribadian anak 

cenderung positif dan sebaliknya pada lingkungan keluarga yang tidak 

harmonis (broken home).  

d. Teman Sebaya (peer group) 

 Setelah masuk sekolah, anak mulai bergaul dengan teman 

sebayanya dan menjadi anggota dari kelompoknya. Pada saat inilah 

dia mulai mengalihkan perhatiannya untuk mengembangkan sifat-sifat 

atau perilaku yang cocok yang di kagumi oleh teman-temannya, 

walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Melalui 

hubungan interpersonal dengan teman sebaya, anak belajar menilai 

dirinya sendiri dan kedudukannya dalam kelompok. Bagi anak yang 

kurang mendapat kasih sayang dan bimbingan keagamaan atau etika 

dari oarnng tuanya, biasanya kurang memiliki kemampuan selektif 

dalam memilih teman dan mudah terpengaruh oleh sifat dan perilaku 

kelompoknya. 

e. Kebudayaan 

 Setiap kelompok masyarakat (bangsa, ras, atau suku bangsa) 

memiliki tradisi, adat, atau kebudayan yang khas. tradisi atau 

kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap 

kepribadian setiap anggotanya, baik yang menyangkut cara berpikir, 

bersikap atau berperilaku. Pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian 

itu, dapat dilihat dari adanya perbedaan antara masyarakat modern 
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yang budayanya relatif maju dengan masyarat primitif yang 

budayanya relatif masih sederhana. 

2. Perubahan kepribadian  

Kepribadian seseorang pada dasarnya bersifat konstan, tetapi 

dalam kenyataan sering ditemukan bahwa perubahan kepribadian itu dapat 

dan mungkin terjadi. Perubahan itu terjadi pada umumnya lebih 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Hurlock (dalam Yusuf 2005:129) 

mengklasifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan 

kepribadian kedalam tiga kategori yaitu: 

a. Faktor organik, seperti makanan, obat, infeksi, gangguan organik; 

b. Faktor dari dalam diri individu, seperti: tekanan emosional, 

identifikasi terhadap orang lain, dan imitasi atau meniru; 

c. Faktor lingkungan sosial budaya, seperti pendidikan, rekreasi dan 

partisipasi sosial.  

 

C.  Pengertian Budi Pekerti 

Dari aspek etimologi, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan 

pekerti. Kata budi berarti nalar, pikiran, watak. Sedangkan pekerti berarti 

penggaweyan, watak, tabiat, dan akhlak. Jadi kata budi pekerti berarti tingkah 

laku, perangai, akhlak, dan watak (Poerwadarminto 1939:51). Dalam (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia  2005:155), Budi pekerti, barasal dari kata “budi” yang 

artinya alat batin yang merupakan panduan akal dan perasaan untuk menimbang 

baik dan buruk, sedang pekerti berarti tingkah laku, akhlak, watak. 
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Menurut Endraswara (2006:2), budi pekerti adalah perilaku seseorang 

yang didasarkan pada kematangan jiwanya. Kematangan jiwa akan melahirkan 

budi pekerti luhur yang selaras dengan kaidah sosial yang berlaku didalam 

masyarakat sekitarnya. 

Menurut Zainuddin (2005:2) budi pekerti merupakan akumulasi dari cipta, 

rasa, karsa yang di aktualisasikan ke dalam sikap, kata-kata, dan tingkah laku. 

Budi pekerti menggambarkan sikap batin, yang dalam wawasan keagamaan 

dikenal dengan sebutan akhlakul karimah (budi pekerti mulia). 

Menurut Sedyawati (dalam Suparno 2002:27), budi pekerti sering 

diartikan sebagai moralitas yang mengandung pengertian antara lain adat istiadat, 

sopan santun, dan perilaku. Sebagai perilaku, budi pekerti meliputi pula sikap 

yang dicerminkan oleh perilaku itu. Jadi, budi pekerti dapat berarti macam-

macam, tergantung situasinya. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa budi 

pekerti adalah alat batin yang memandu akal dan perasaan untuk menimbang baik 

buruk, sehingga menentukan kualitas diri seseorang yang tercermin dalam sikap 

dan perilakunya. 

 

D. Pengelompokan Budi Pekerti  

Zainuddin(2005:24) mengelompokkan budi pekerti dalam tradisi jawa 

menjadi dua, yaitu: 

1. Budi pekerti yang baik atau Akhlak Mahmudah (mulia) 
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Manusia yang memiliki budi pekerti mulia menurut budaya jawa 

harus memiliki watak dan perilaku sebagai berikut: 

a. Dalam hubungan dengan Sang Khalik meliputi takwa, ingat kepada 

Tuhan, tawakal, bertaubat, bersyukur, dan berjihad. 

b. Dalam hubungan dengan sesama manusia meliputi: malu, adil, 

menghargai orang lain, ikhlas, sabar, jujur, peramah, pemaaf, 

penolong, bijaksana, berani, perwira dan setia. 

2. Budi pekerti yang buruk atau akhlak madzmumah (tercela) 

Manusia mempunyai budi pekerti tercela yaitu yang mempunyai 

watak dan perilaku: apus-apus (bohong), cethil (kikir), saru (jorok), 

aleman (manja), dengki (iri hati), mbeler (kurang ajar), misoh (berkata-

kata kasar), ngucireng (pengecut), ngolokro (putus asa). 

Dari pengelompokan akhlak di atas dapat disimpulkan, bahwa budi 

pekerti dapat dikelompokan dalam beberapa sikap dan perilaku yang 

membantu untuk dapat hidup baik bersama Tuhan, sesama manusia, diri 

sendiri dan alam sekitarnya, karena sebagai sikap dan perilaku terbentuknya 

pun bermacam-macam dan juga dipengaruhi budaya lain. 

Suparno (2002:30) mengatakan bahwa budi pekerti dapat 

dikelompokan menjadi empat: 

a. Sikap terhadap Tuhan 

Pendidikan religi perlu ditekankan sejak dini untuk membantu 

anak menghormati sang pencipta dalam sikap hidup yang real. Sikap itu 

dapat diwujudkan dengan beribadah, berbuat baik kepada sesama, 
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menghargai iman dan budaya orang lain. Dalam konteks ini pedoman 

budi pekerti tidak mungkin menyimpang dari agama, karena proses budi 

pekerti yang terjadi berdasarkan keyakinan. 

b. Sikap terhadap sesama manusia  

Sikap terhadap sesama manusia dapat ditinjau sebagai berikut: 

1) Sikap penghargaan terhadap orang lain 

2) Mengahargai gagasan dan bersedia hidup berdampingan dengan 

orang lain. 

3) Sikap tenggang rasa, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, sopan, dan 

tepat janji. 

4) Sikap berbangsa dan cinta tanah air 

5) Sikap demokratis 

c. Sikap terhadap diri sendiri  

Sikap terhadap diri sendiri dapat ditinjau dari sikap berikut: 

1) Sikap jujur, terbuka, dan harga diri 

2) Beberapa sikap pengembangan sebagai pribadi manusia seperti 

disiplin, bijaksana, cermat, dan percaya diri. 

3) Daya juang dan penguasaan diri  

4) Kebebasan bertanggung jawab 

Selain beberapa sikap di atas, setiap manusia juga harus 

mempunyai jati diri, karena jati diri seseorang mampu mengahargai 

dirinya sendiri dengan menunjukkan konsep diri yang positif. 

d. Sikap dan perilaku dalam hubungan dengan alam sekitar 
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Anak dibimbing untuk menjaga lingkungan hidup, menggunakan 

barang secara bertanggungjawab dan kritis terhadap persoalan lingkung-

an yang dihadapi masyarakat. Kesadaran dan kebiasaan untuk menjaga 

kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, membuang sampah 

pada tempatnya, dan tidak menambahkan polusi udara, sangat penting 

ditanamkan pada diri anak, agar anak terbiasa dengan hidup sehat. 

 

E. Nilai- Nilai Budi Pekerti 

Dalam pedoman umum manajemen sekolah, disebutkan bahwa nilai yang 

terkandung dalam budi pekerti ada dua yaitu nilai budi pekerti yang baik dan budi 

pekerti yang buruk. 

1. Nilai Budi Pekerti yang Baik atau Positif  

Nilai budi pekerti yang baik adalah perilaku yang mencerminkan 

akhlak dan watak yang baik. Baik dalam sikap, perbuatan maupun ucapan. 

Berikut adalah contoh sifat budi pekerti baik yang patut di tanamkan pada 

anak didik: 

a. Beriman  

Adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan keyakinan akan adanya 

kekuatan Sang Pencipta atau Tuhan. Keyakinan ini disertai kepatuhan 

dan ketaatan dalam mengikuti perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. 

b. Berdisiplin 

Kesadaran akan sikap dan perilaku yang sudah tertanam dalam diri, 

sesuai dengan tata tertib yang berlaku. 



34 

 

c. Bertanggung Jawab 

Sikap dan perilaku yang berani menanggung segala akibat dari 

perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya. Sikap ini 

diwujudkan dalam perilaku yang konsekuen, dan diharapkan 

penyelesaiannya dapat dilakukan dalam hubungan dengan diri sendiri. 

d. Jujur 

Sikap dan perilaku yang tidak suka bohong dan berbuat curang, 

berkata apa adanya dan berani mengakui segala kesalahan, serta rela 

berkorban untuk kebenaran. 

e. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang lebih mengandalkan kesadaran akan 

kehendak, kemampuan, dan tanggung jawab diri sendiri, tetapi tidak 

melakkukan kodratnya sebagai makhluk sosial. 

f. Pemaaf 

Sikap dan perilaku yang suka memberi maaf atas kesalahan yang 

dibuat orang lain. 

g. Pemurah 

Sikap dan perilaku yang murah hati, pengasih, dan penyayang. Ini 

diwujudkan dalam perilaku yang suka menolong dan rela memberikan 

bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. 

h. Rajin 

Sikap dan perilaku yang secara konsisten dan terus-menerus dilakukan 

dengan kesadaran diri sendiri tanpa dorongan dari orang lain. 
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i. Rendah Hati 

Sikap dan perilaku yang tidak suka menonjolkan diri sendiri  

meskipun kenyataannya lebih dari orang lain, ia dapat menahan diri 

untuk tidak menonjolkan dirinya. 

j. Sopan santun 

Sikap dan perilaku yang tertib sesuai dengan adat-istiadat atau norma-

norma yang berlaku di masyarakat.  

2. Nilai budi pekerti yang buruk atau negatif  

Nilai budi pekerti buruk adalah perilaku yang mencerminkan 

akhlak atau watak yang buruk. Berikut adalah contoh sikap negatif yang 

harus dihindari karena sikap ini dapat merugikan diri sendiri ataupun 

orang lain. Sikap tersebut antara lain: 

a. Bohong 

Dalam berbagai hal, sikap dan perilaku bohong perlu dihindari. 

Bohong adalah berkata-kata dan bersikap yang tidak sesuai dengan 

apa adanya serta perlawanan hati nurani manusia. 

b. Egois 

Sikap dan perilaku yang ingin menang sendiri, mementingkan diri 

sendiri dengan tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Sikap 

semacam ini perlu dihindari kerena manusia diciptakan selain 

makhluk individu juga makhluk sosial yang selalu hidup bersama 

orang lain. 



36 

 

c. Malas 

Sikap dan perilaku yang suka berbuat hAl-hal yang negatif dan suka 

berpangku tangan serta tidak sungguh-sungguh dalam melakukan 

suatu pekerjaan. 

d. Pesimis 

Sikap dan perilaku yang mudah menyeluruh pada keadaan serta 

mudah putus asa dalam mengahadapi segala kesulitan hidup. 

Seseorang yang mempunyai sikap pesimis biasanya tidak konsekuen 

dalam menjalankan tugas sampai tuntas, mudah mundur karena 

rintangan dan selalu menyimpang dan berpindah haluan. 

e. Boros 

Sikap dan perilaku yang tidak menghargai dan memanfaatkan waktu, 

dan pikiran sesuai dengan kebutuhan serta selalu menggunakan 

sesuatu secara berlebihan sehingga semuannya terbuang percuma. 

f. Sombong  

Sikap atau perilaku yang suka menonjolkan dan menomorsatukan  diri 

sendiri. Hal ini diwujudkan dalam perilaku yang tidak mau mendengar 

dan mengakui kebenaran orang lain karena menganggap bahwa 

dirinya memiliki kedudukan paling tinggi dibanding orang lain. 

g. Dengki 

Sikap dan perilaku yang menaruh perasaan marah (benci, tidak suka) 

karena iri pada keuntungan orang lain. 

h. Khianat 

Adalah perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan 

dengan janji. 
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i. Mungumpat 

Mengumpat adalah mengulangi cerita atau laporan yang didengar 

tentang seseorang untuk tujuan menimbulkan kebencian, salah 

pengertian, dan permusuhan antara keduanya. 

 

F. Pola Pembinaan Budi Pekerti 

Pembinaan budi pekerti merupakan pembinaan dasar bagi anak dalam 

hidup bermasyarakat. Pembinaan budi pekerti bertujuan untuk melatih perbuatan, 

ucapan, dan pikiran seseorang agar selalu benar dan supaya orang tersebut selalu 

berbuat kebaikan dan mencegah kesalahan yang dapat menimbulkan penderitaan 

bagi diri sendiri atau orang lain. Agar dalam pembinaan budi pekerti dapat 

berjalan dengan baik, maka harus digunakan model penanaman nilai budi pekerti 

pada anak. 

Menurut Superka (dalam Zubaedi, 2005:12) ada lima pendekatan 

pendidikan nilai budi pekerti, yaitu: 

a. Pendekatan Penanaman Nilai 

Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang 

memberikan penekanan pada penanaman nilai sosial dalam diri peserta 

didik. Hal ini perlu ditanamkan karena nilai-nilai sosial berfungsi sebagai 

acuan bertingkah laku dalam berinteraksi dengan sesama sehingga 

keberadaannya dapat diterima masyarakat. 

Penanaman nilai-nilai ini antara lain adalah nilai, moral, dan sikap. 

Perkembangan nilai, moral dan sikap individu sejalan dengan 
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perkembangan usianya yang diperoleh melalui interaksi dengan 

lingkungannya. Individu yang berinteraksi dengan lingkungannya akan 

mendapatkan pembelajaran berbagai macam aspek kehidupan termasuk 

didalamnya aspek nilai, moral dan sikap ( Zubaedi, 2005:14). 

b. Pendekatan Perkembangan Kognitif 

Pendekatan perkembangan kognitif menitik beratkan pada faktor 

pengertian dan faktor penanaman. Tujuan yang akan dicapai pada 

pendekatan ini adalah: yang pertama membantu anak didik dalam berbuat 

pertimbangan  moral yang lebih kompleks berdasarkan nilai yang lebih 

tinggi, kedua mendorong anak didik untuk mendiskusikan alasan-

alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral 

(Zubaedi, 2005:15) 

c. Pendekatan Analisis Nilai 

Pendekatan analisis nilai memberikan penekanan pada 

perkembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir logis dengan cara 

menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial 

(Zubaedi, 2005:21) 

d. Pendekatan Klasifikasi Nilai 

Pendekatan klasifikasi nilai memberi penekanan pada usaha 

membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatan  sendiri, 

untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri 

(Zubaedi, 2005:23). 
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e. Pendekatan Pembelajaran Berbuat 

Pendekatan pembelajaran berbuat memberi penekanan pada usaha 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan moral, baik sacara perseorangan ataupun secara 

bersama-sama dalam satu kelompok (Zubaedi, 2005:28). 

 

G. Model Sosialisasi Budi Pekerti 

Model sosialisasi budi pekerti, menurut Endraswara ada 3 yaitu: 

1. Model Demokratis  

Sosialisasi budi pekerti merupakan wahana penanaman nilai, yang 

di dalamnya tidak hanya mentransfer nilai, melainkan melalui proses 

kristalisasi nilai. Sosialisasi budi pekerti dengan model demokratis, 

penyampaiannya lebih terbuka dan penuh dialog yang sehat dan 

bertanggung jawab sehingga tidak tercipta kebudayaan bisu. Metode ini 

dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, 

kejujuran, penghargaan pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati, 

dan toleransi. 

Melalui model demokratis ini, sosialisasi budi pekerti akan 

menuju pada pembaharuan, kultur dan norma. Dalam kaitan ini 

keberadaan keluarga merupakan faktor yang penting dalam perkembangan 

kepribadian seorang anak, karena keluarga merupakan kelompok sosial 

pertama dengan siapa seseorang mengidentifikasikan diri. 
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2. Model Keteladanan 

Keteladanan merupakan salah satu kunci dalam pembudayaan 

budi pekerti. Keteladanan adalah memberikan contoh melalui perbuatan 

atau tindakan nyata. Proses pembentukan pekerti pada anak akan dimulai 

dengan melihat orang yang akan diteladani. Dengan keteladanan, seorang 

pendidik dapat membimbing untuk membentuk sikap yang kokoh pada 

anak didiknya. 

3. Model integrasi 

Budi pekerti harus memiliki makna yang umum, dimana setiap 

orang dapat menerima. Budi pekerti, semestinya mampu menyentuh nilai-

nilai dasar kemanusiaan, dan diajarkan bersama-sama dengan mata 

pelajaran lain. 

 

H. Penilaian Budi Pekerti 

Penilaian budi pekerti dilakukan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai 

budi pekerti telah dipahami dan diterapkan seseorang dalam kehidupan sehari-

hari. Penilaian dilakukan untuk mendapat gambaran tentang penghayatan budi 

pekerti yang tercermin dalam hidup sehari-hari. Suatu perbuatan seseorang dapat 

dikatakan berbudi pekerti apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Menjalankan ajaran agama 

Ajaran agama yang berasal dari Tuhan merupakan kebenaran 

mutlak. Oleh karena itu, suatu perbuatan di katakan baik apabila perbuatan 
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itu mengikuti aturan-aturan-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-

Nya. 

2. Menyesuaikan perilaku dengan adat-istiadat yang berlaku 

Suatu perbuatan dapat di terima masyarakat apabila sesuai dengan 

adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat itu, sebaliknya jika masyarakat 

tidak bisa menerima suatu perbuatan seseorang, maka perbuatan itu di 

anggap bertentangan dengan adat yang berlaku di masyarakat.  

3. Mendatangkan kebahagiaan 

Suatu perbuatan manusia dikatakan baik apabila ia  mendatangkan 

kebahagiaan baik itu kebahagiaan diri sendiri ataupun bagi orang lain. 

4. Mengendalikan perilaku diri atas dasar intuisi 

Intuisi merupakan kekuatan batin yang dapat menilai sesuatu yang 

baik atau buruk. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai intuisi 

tersebut, namun  kekuatannya berbeda, karena itu perlu adanya pembinaan 

secara kontinu.  

5. Mengikuti hukum evolusi 

Segala sesuatu mengalami evolusi atau berkembang kearah 

kesempurnaan. Perilaku atau akhlak juga tumbuh secara 

berkesinambungan dan perilaku yang sederhana menuju perilaku yang 

ideal. 

6. Disertai niat baik 

Suatu perbuatan bernilai baik atau buruk, dapat dilihat dari niat 

yang melakukannya, meskipun mempunyai dampak yang buruk. 
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Sedangkan perbuatan dengan nilai buruk tetap mempunyai nilai buruk 

walaupun menghasilkan kebaikan. 

7. Mengikuti hati nurani (suara hati) 

Kasadaran moral adalah kesadaran tentang diri sendiri didalam 

menghadapi hal yang baik atau buruk. Hati nurani dapat membimbing 

manusia berbuat baik dan menjauhkan perbuatan buruk. Oleh karena itu 

diperlukan pendidikan dan latihan yang dapat melahirkan kesadaran moral 

dan budi pekerti yang baik. 

8. Mendapat pengakuan hukum 

Nilai-nilai moral yang merupakan hasil evaluasi dari tindakan-

tindakan yang secara umum diakui baik atau buruk oleh anggota 

masyarakat (Depdiknas, 2006:29) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Dasar Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud 

menemukan kebenaran (Rachman, 1999:2). Metode kualitatif menurut 

Blogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang 

dan perilaku yang diamati. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka 

tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan  yang mencakup catatan 

laporan dan foto-foto. 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU 

Jl. Kepodang Kuncen Ungaran Semarang 

C. Fokus penelitian 

 Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat 

perhatian dan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian 

adalah: 

a. Pola pembinaan budi pekerti anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah 

Kuncen Ungaran Semarang 

b. Hambatan yang di alami dalam pembinaan budi pekerti anak  Panti 

Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang 
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D. Sumber data penelitian 

 Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh (Arikunto, 2002:107). Data penelitian ini diperoleh dari: 

a. Data Primer 

Ada dua data primer yang digunakan: 

1)   Responden 

Responden adalah orang yang diminta untuk memberikan 

keterangan suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat 

disampaikan dalam bentuk tulisan yaitu ketika mengisi angket, 

atau lisan ketika menjawab pertanyaan (Arikunto, 2002:122). 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah anak 

asuh yang ada di panti asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran. 

2) Informan 

Informan adalah orang yang memberikan informasi guna 

dapat memecahkan masalah yang diajukan. Informan dalam 

penelitian ini adalah: 

a)Pimpinan panti asuhan Darul Hadlonah 

b) Pengurus panti asuhan Darul Hadlonah 

c)Pengasuh panti Asuhan Darul Hadlonah 

d) Tokoh masyarakat sekitar Panti Asuhan Darul Hadlonah 

b. Data sekunder 
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Data sukunder yaitu sumber data yang didapat atau diperoleh 

dengan cara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh 

dari: 

1) Sumber tertulis  

Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini meliputi 

arsip, dokumen-dokumen, catatan dan laporan rutin panti asuhan. 

2) Foto 

Ada dua kategori foto yang dapat dipergunakan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto 

yang dihasilkan oleh peneliti itu sendiri. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

melakukan pertanyaan dan yang diwawancara memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu (Moleong, 2004:186) 

Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang pola 

pembinaan budi pekerti anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen 

Ungaran. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat 

pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen 

yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada 

pemimpin, pengurus dan anak asuh dipanti asuhan. 
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2. Observasi 

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu obyek yang menggunakan alat indera 

(Arikunto, 2002:133). Dengan demikian observasi merupakan 

pengamatan langsung terhadap fenomena yang dikaji. Observasi dapat 

dilakukan dengan rekaman gambar maupun rekaman suara. 

Dalam penelitian ini digunakan observasi partisipasi dengan 

tujuan mengetahui bagaimana pola pembinaan budi pekerti di panti 

Asuhan Darul Hadlonah. Adapun cara yang digunakan adalah 

mengadakan pengamatan langsung di Panti Asuhan Darul Hadlonah 

dengan cara melihat, mendengar, penginderaan lain. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya ( Arikunto, 2002:148) 

Dokumentasi dalam penelitian diperlukan untuk memperkuat 

data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara 

mengumpulkan data yang berupa catatan tertulis dari panti asuhan. 

Selain itu peneliti mencatat hasil wawancara dengan informan, peneliti 

juga merekam hasil penelitian dalam bentuk foto-foto tentang 

kegiatan-kegiatan dan kondisi Panti Asuhan Darul Hadlonah. 

F. Validitas data 

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian di lapangan perlu 

data sebagai  berikut:  
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1. Keikutsertaan peneliti di lapangan 

Dalam keikutsertaan peneliti di lapangan, peneliti akan banyak 

mempelajari tentang penerapan pola pembinaan budi pekerti anak di 

Panti Asuhan Darul hadlonah Kuncen Ungaran dan juga dapat menguji 

kebenaran dari responden dan informan. Dengan demikian perpanjangan 

keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan 

data yang dikumpulkan (Moleong 2007:327). 

2. 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  

2004:330).  

G. Metode analisis data 

Menurut Bogdan dan Biklen (Djoyomartono, 1995:17) menganalisis 

data mencakup didalamnya kegiatan-kegiatan mengerjakan data, menatanya, 

membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya, 

mencari pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang akan dilaporkan. 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan tiga langkah yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Reduksi data dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasinya, sehingga 

memudahkan penarikan simpulan, atau verifikasi. Cara mereduksi data ialah 
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dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat dan 

menggolong-golongkan ke dalam suatu pola yang luas. Penyajian data 

berwujud kesimpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

 Penarikan simpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab 

akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara 

melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar 

memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran 
Semarang 

 
a. Sejarah Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang 
 

Panti Asuhan Darul Hadlonah terletak di Jalan Kepodang 

Rt.13, Rw.01 Kuncen Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 

yang di asuh oleh Ibu Hj. Siti Maryam. Panti Asuhan Darul Hadlonah 

Kuncen Ungaran berawal pada tahun 2000 dengan adanya kegiatan 

muslimat anak cabang Ungaran menyantuni anak yatim, piatu, yatim 

piatu dan anak yang kurang mampu setiap tahun dan memberi bantuan 

bagi anak sekolah sebanyak empat sampai seratus lima anak pada tiap 

tahunnya. selain itu muslimat anak cabang Ungaran juga memberikan 

bea siswa terhadap anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang ada di 

kampung-kampung yang berjumlah empat puluh anak. Kegiatan 

menyantuni anak yatim, piatu dan yatim piatu ini biasa di laksanakan 

setiap tanggal 10 Muharam yang mana kegiatan menyantuni anak 

yatim piatu ini telah berjalan beberapa tahun. Dalam meningkatkan 

kesejahteraan anak, pada tahun 2004 Ibu Hj. Djoemiyati Mawardi 

selaku ketua muslimat anak cabang Ungaran mempunyai gagasan 

untuk mendirikan sebuah Panti Asuhan yang mana panti tersebut 

untuk asrama atau tempat tinggal anak-anak yatim, piatu dan yatim 
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piatu.  Permasalahan yang dirasa paling vital adalah belum ada lahan 

untuk tempat pendirian panti. Hal ini merupakan kendala pertama 

yang dihadapi pengurus muslimat dalam melaksanakan rencana 

mulianya sehingga pada tahun 2004 ditemukan sebuah gedung pondok 

boro yang dikelola kelurahan Ungaran yang kosong dan tidak terpakai 

berada di Jalan Kepodang Rt. 13, Rw. 01 Kuncen Ungaran. Ibu Hj. 

Mawardi sebagai ketua muslimat anak cabang ungaran memberanikan 

diri untuk mencoba meminjam gedung itu kepada kelurahan Ungaran 

untuk dijadikan asrama Panti Asuhan. Pada bulan Oktober 2004 

kelurahan Ungaran mengadakan musyawarah kelurahan dan akhirnya 

pada musyawarah kelurahan itu disetujui kalau gedung yang kosong 

tersebut dipakai untuk Panti Asuhan dengan batas pinjam lima tahun 

dan dengan syarat segera memperbaiki gedung yang rusak atau tidak 

layak pakai tersebut. Renovasi bangunan dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2004 sampai bulan Januari 2005 dan menghabiskan dana 

sebesar Rp. 25.000.000,00 yang bersumber dari sumbangan 

masyarakat sekitar, dana dari ibu-ibu muslimat dan bapak-bapak 

muslimin di lingkungan Ungaran pada khususnya. Renovasi bangunan 

walaupun baru mencapai 70% gedung Panti Asuhan sudah 

diresmikan. Peresmian gedung Panti Asuhan Darul Hadlonah 

dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2005 oleh bapak Drs. H. 

Bambang Guritno selaku bupati kepala daerah tingkat II Semarang. 

Pada bulan maret 2005 panti sudah ada yang menempati 3 anak dan 
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sampai 2009 bertambah menjadi 28 anak asuh yang semuanya di 

sekolahkan dan dicukupi kebutuhan sehari-harinya oleh pihak panti 

sampai sekarang.  

b. Maksud dan tujuan 

1) Membantu, menolong, dan mengantarkan klien yang mengalami 

kesulitan dalam pembiayaan sekolah terutama anak yatim, piatu 

dan yatim piatu untuk mau di sekolahkan dan dibiayai sampai lulus 

SMA atau SMK. 

2) Melatih klien menjadi anak yang mandiri, mempunyai jiwa wira 

usaha atau wiraswasta. 

3) Mendidik klien menjadi anak yang disiplin, tangguh, 

bertanggungjawab, dan menghargai waktu.  

4) Mendidik klien menjadi anak yang mampu bergaul dengan orang 

lain. 

5) Membimbing klien menjadi anak yang sholih dan sholihah, 

berbakti kepada orang tua serta berguna bagi nusa, bangsa dan 

agama. 

c. Susunan Organisasi 

Panti Asuhan Darul Hadlohan Kuncen Ungaran Semarang 

dipimpin oleh ketua panti yang dibantu oleh seksi-seksi. 

Ketua I: Ibu Hj. Mawardi 

Ketua II: Ibu Hj. Miftahudin 

Sekretaris I: Ibu Hj. Sri Wahyuni 
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Sekretaris II: Ibu Chomsani 

Bendahara I: Ibu Lilik Aminah 

Bendahara II: Ibu Ida Suharyani 

Seksi-Seksi 

Koordinator Seksi Usaha: Ibu Dra. Sri Hargiyani 

Koordinator Seksi Pendidikan: Ibu Umi Zaedah 

Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana: Bapak Haris Pranowo 

Koordinator Humas: Bapak Sutrimo 

d. Persyaratan  klien sebelum masuk Panti Asuhan Darul Hadlonah 

Anggota yang dibina Panti Asuhan Darul Hadlonah adalah 

anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak yang benar-benar kurang 

mampu dan mau melanjutkan sekolah. Santunan yang diberikan 

kepada anak asuh berupa: kebutuhan sehari-hari (pakaian, makanan, 

dan tempat tinggal), alat-alat sekolah, seragam sekolah, biaya 

pendidikan dan uang saku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar 

anak dapat masuk di Panti Asuhan darul Hadlonah yaitu sebagai 

berikut: 

1) Beragama Islam 

2) Status anak adalah yatim, piatu, yatim piatu, atau berasal dari 

keluarga yang benar-benar tidak mampu. 

3) Usia sekolah (TK, SD, SMP dan SMA) 

Syarat administrasi 

1) Surat pengantar dari kelurahan setempat tentang status anak 
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2) Akte kelahiran 

3) Ijazah bagi yang sudah lulus SD atau raport bagi yang belum lulus 

SD 

4) Membuat surat pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib atau 

aturan yang ada di dalam Panti Asuhan Darul Hadlonah. 

e. Kewajiban dan hak anak asuh 

Kewajiban yang harus dilakukan anak asuh adalah sebagai berikut: 

1) Belajar atau sekolah 

2) Mengaji 

3) Sholat wajib 

4) Melaksanakan piket kebersihan dan piket masak 

5) Menjaga kebersihan baik di kamar atau lingkungan sekitar 

6) Mengikuti setiap kegiatan yang diadakan Panti Asuhan seperti 

kegiatan ketrampilan, siraman rohani, pengajian atau tausiyah di 

masjid Istikomah setiap hari minggu. 

Hak anak asuh 

1) Mendapatkan fasilitas yang ada seperti tempat tinggal, tempat 

tidur dan lain sebagainya. 

2) Tercukupinya kebutuhan sehari-hari seperti makan, peralatan 

mandi, peralatan sekolah dan lain sebagainya. 

3) Mendapatkan fasilitas untuk belajar seperti buku, tas, meja belajar, 

sepatu dan lain sebagainya. 

4) Bisa melanjutkan sekolah tanpa biaya sampai SMA atau SMK. 
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5) Terjaminnya biaya kesehatan untuk anak panti yang sakit. 

f. Sumber Dana atau pembiayaan Panti Asuhan Darul Hadlonah 

Dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Panti Asuhan 

berasal dari: 

 

1) Donatur tetap, yaitu: 

a) Sumbangan dari masyarakat yang menjadi donatur tetap yang 

berjumah 150-200 orang 

b) Batuan subsidi BBM dari Departemen Sosial Pusat Jakarta 

2) Donatur tidak tetap yang bersumber dari para tamu yang datang ke 

panti baik berupa uang, barang, makanan atau yang lain 

3) Sodaqoh, hibah, infaq  

g. Pendidikan Anak asuh Panti Asuhan Darul Hadlonah 

1) Pendidikan Formal 

a) Semua anak asuh disekolahkan oleh Panti Asuhan dari tingkat 

TK, SD, SMP/MTS, SMA/SMK. 

b) Semua anak asuh diberi uang saku sesuai dengan tingkat 

pendidikan masing-masing. 

c) Semua pembiayaan sekolah termasuk ekstrakulikuler yang 

diikuti anak asuh, biaya les ditanggung oleh pihak Panti 

Asuhan. 

2) Pendidikan Non Formal 

a) Anak dilatih untuk mandiri dengan cara mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari seperti mencuci, memasak, menyetrika, 
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membersihkan kamar mandi, mengepel ruangan dan lain-lain 

sesuai dengan jadwal piket. 

b) Anak diarahkan agar dapat hidup dalam suasana kekeluargaan 

dengan menganggap Panti Asuhan sebagai rumahnya sendiri 

sehingga semua anak mempunyai tanggungjawab untuk 

menjaganya. 

c) Dalam melatih kedisiplinan, anak asuh diwajibkan untuk 

mematuhi semua peraturan yang ada di Panti Asuhan ataupun 

di sekolahan. 

d) Anak asuh dilatih untuk membiasakan ramah kepada 

masyarakat sekitar dengan cara menyapa orang jika berpapasan 

di jalan.  

h. Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan hal yang terpenting dalam 

menunjang kehidupan anak asuh di dalam Panti Asuhan. Panti Asuhan 

Darul Hadlonah membangun gedung asrama dengan luas 1200m 2  

sebagai sarana tempat tinggal bagi anak asuh. Dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari anak asuh, Panti Asuhan Darul Hadlonah 

menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana sebagai berikut: 

1) Ruang kantor 

2) Ruang makan 

3) Ruang tamu 

4) Ruang belajar 
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5) Ruang klinik kesehatan 

6) Ruang rekreasi 

7) Kamar mandi 

8) Dapur  

9) Aula 

10) Ruang jaga untuk penjaga panti 

 

2. Pola Pembinaan Budi Pekerti Anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam Panti Asuhan Darul 

Hadlonah Kuncen Ungaran pola pembinaan budi pekerti anak meliputi 

pola pembinaan yang berkaitan dengan sikap terhadap Tuhan, pola 

pembinaan yang berkaiatan dengan sikap terhadap sesama manusia, pola 

pembinaan yang berkaiatan dengan sikap terhadap diri sendiri, pola 

pembinaan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam hubungan 

dengan alam sekitar. 

a. Pola Pembinaan Budi Pekerti Yang Berkaitan Dengan Sikap 

Terhadap Tuhan Y.M.E. 

Dalam kehidupan sehari-hari anak panti selalu diajarkan oleh 

bapak dan ibu pengasuh dan pengurus panti untuk taat kepada aturan-

aturan agama dan menjauhi segala larangan agama karena dengan 

agama anak akan dapat hidup dengan teratur dan disiplin. Dalam 

pembinaan budi pekerti yang berkaitan dengan Tuhan yang paling 

ditekankan adalah perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari dan 
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sholat anak panti karena dengan keduanya hidup akan lebih terarah 

dan anak dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang tidak baik. 

Menurut Ibu Djoemiyati Mawardi (kepala panti): “dalam 
mengajarkan pendidikan agama saya tanamkan setelah mereka masuk 
ke panti sini, dalam menanamkan nilai-nilai agama saya selalu 
mengingatkan anak dan mengajak mereka untuk sholat berjama’ah 
terutama pada sholat subuh karena sholat jama’ah yang paling berat 
adalah subuh dan dengan sholat berjama’ah tersebut dapat melatih 
mereka untuk hidup disiplin dan taat pada agama kita dan 
alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan, walaupun ada satu dua 
anak yang tidak mengikutinya, tapi biasanya mereka sholat sama 
temannya di kamar” (wawancara hari Jum’at, tanggal 29 Mei 2009). 

 
Berdasarkan pernyataan dari Ibu Djoemiyati Mawardi tersebut 

jelas bahwa pembinaan agama sangat penting dan paling di utamakan 

dalam pendidikan anak karena dengan pembinaan agama, anak dapat 

memiliki iman yang kuat dan tidak melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan agama, anak dapat hidup lebih disiplin dan 

mempunyai kepribadian yang baik serta taat kepada agama sehingga 

diharapkan setelah lulus SMA atau SMK mereka dapat hidup 

bermasyarakat, disiplin dan hidup mandiri tanpa menyusahkan orang 

tua karena kebanyakan anak yang ada di Panti Asuhan Darul 

Hadlonah adalah dari keluarga yang kurang mampu seperti yang 

dituturkan Susanti (16 tahun) sebagai berikut:  

       “Saya masuk ke Panti Asuhan Darul Hadlonah karena ingin 
melanjutkan sekolah di SMK mbak, berhubung perekonomian orang 
tua saya yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah jadi 
saya masuk panti ini agar dapat meneruskan sekolah dengan harapan 
masa depan yang lebih baik, Dalam pendidikan keagamaan saya di 
ajari setelah masuk Panti Asuhan ini, saya dilatih untuk hidup disiplin 
dengan cara di wajibkan untuk sholat berjama’ah lima waktu setiap 
hari, mengaji Al-Qur’an setelah sholat maghrib, membaca surat yasin 
setiap malam jum’at, dan setiap hari minggu di wajibkan ke Masjid 
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Istikomah untuk mengikuti tausiyah” (wawancara hari Minggu, 
tanggal 24 Mei 2009). 
  

 Susanti mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari keluarga 

yang kurang mampu dan ingin melanjutkan sekolah agar mempunyai 

masa depan yang lebih baik. Ia mengatakan bahwa Bapak dan Ibu 

pembina juga mengajarinya tentang cara taat beragama, melatih untuk 

hidup disiplin dengan cara semua anak panti diwajibkan untuk 

mengikuti sholat berjama’ah di aula panti, mengaji Al-Qur’an setelah 

selesai sholat maghrib, membaca surat yasin setiap malam jum’at dan 

wajib mengikuti tausiyah di masjid Istikomah setiap Minggu pagi. 

      Achmad Rifa’i (15 tahun) juga mengatakan hal yang sama: 
“Saya masuk panti Darul Hadlonah ini karena ingin meringankan 
beban orang tua karena orang tua saya tidak mampu, saya ingin 
melanjutkan sekolah yang tidak terlalu mikir biaya. Kalau dalam 
penanaman keagamaan saya sudah di ajarkan orang tua dari rumah 
dan setelah masuk panti sini saya tambah yakin untuk beragama Islam, 
di panti saya juga di ingatkan oleh ibu panti untuk sholat yang khusu’. 
Kalau misalnya puasa Ramadhan itu kita diwajibkan semua untuk 
berpuasa tapi kalau puasa sunah cuma di anjurkan saja” (wawancara 
hari  Rabu, tanggal 3 juni 2009).  
 

Dari pengakuan kedua anak panti di atas jelas bahwa mereka 

mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar walaupun mereka 

terhambat oleh biaya dalam melanjutakan cita-citanya karena orang 

tua mereka kurang mampu, mereka menganggap bahwa pendidikan itu 

sangat penting untuk bekal hidup terutama pendidikan agama karena 

agama adalah tuntunan dalam menjalani hidup sedangkan pendidikan 

formal untuk memberi mereka pengalaman dan bekal untuk mencari 

pekerjaan dan mereka juga berharap mempunyai masa depan yang 
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lebih baik, walaupun harus di panti yang penting bisa meneruskan 

sekolah. 

Pendapat Achmad Rifa’i juga diakui oleh Temu Jumiati (18 

tahun) yang mengatakan bahwa: 

”Yang menjadi motivasi saya untuk masuk panti Darul 
Hadlonah ini karena keluarga saya tidak mampu menyekolahkan saya, 
dan saya ingin melanjutkan sekolah, punya pengalaman dan kalau 
sudah lulus nanti bisa  kerja membantu orang tua. Setelah masuk panti 
ini saya juga ditanamkan keyakinan beragama misalnya bapak 
memberi ceramah, siraman rohani” (wawancara hari Sabtu, 23 Mei 
2009). 
 

Bapak muchlas (46 tahun), selaku pembina panti juga 

mengatakan tentang pentingnya pembinaan keagamaan bagi anak 

Panti Asuhan terutama dalam keyakinan beragama dan praktiknya. 

Menurut bapak muchlas (pengasuh Panti Asuhan): “Kami 
melaksanakan penanaman keyakinan beragama bagi anak panti setelah 
mereka masuk di dalam panti karena anak itu tidak bisa langsung 
betah dan harus menyesuaikan diri dulu dengan lingkungan barunya 
jadi perlu waktu untuk melaksanakan pendidikan keagamaan untuk 
mereka. Kita tanamkan kepada anak untuk mencoba mensyukuri atas 
nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, dan saya juga 
mendidik anak-anak dengan metode ketakwaan yaitu sholat 
berjama’ah, setiap habis maghrib wajib membaca Al-Qur’an, setelah 
sholat subuh kita ajak istighotsah, kadang kala melaksanakan sholat 
sunnah baik itu rowatib, atau pun tahajud dan memperbanyak zikir 
kepada Allah” (wawancara hari Kamis, tanggal 11 Juni 2009). 

 
Dari keterangan yang di tuturkan Bapak Muchlas di atas dapat 

kita lihat bahwa pembinaan budi pekerti anak tidak lepas dari 

pembinaan beragama. Jadi pembinaan budi pekerti dapat dilakukan 

dengan cara membina agama anak dengan terus-menerus atau kontinu, 

sabar dalam menghadapi anak, dan memberi contoh yang baik kepada 

anak panti, tidak hanya menyuruh saja tapi juga meberi contoh 
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langsung. Pembinaan keagamaan ini bertujuan agar anak dapat 

berbudi pekerti baik atau berakhlak mahmudah (mulia) dalam hidup 

bermasyarakat nantinya dan mempunyai kedisiplinan seperti yang 

telah diajarkan di Panti Asuhan Darul Hadlonah. 

Dalam pembentukan mental kerohanian anak, bapak dan ibu 

panti memberikan pendidikan dengan metode keteladanan yakni 

seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak, 

yang sopan santun dan tingkah laku pendidik akan ditiru oleh anak. 

Kegiatan dalam pembentukan mental kerohanian yang dilaksanakan di 

Panti Asuhan Darul Hadlonah antara lain: 

1) Sholat lima waktu dengan berjama’ah 

  Setiap anak asuh Panti Asuhan Darul Hadlonah diwajibkan 

mengikuti sholat berjama’ah di aula panti kecuali anak yang 

belum pulang sekolah atau ada kegiatan di luar panti, mereka 

mendapat keringanan bisa sholat di kamar. Kegiatan sholat 

berjama’ah bisa dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 01 sholat berjama’ah di aula panti 

  Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa anak-anak panti 

melaksanakan ibadah sholat berjama’ah dengan khusu’ yang 

dilaksanakan di aula panti asuhan. Temu Jumiati (18 tahun) salah 

satu anak Panti Asuhan memberi keterangan sebagai berikut: 

  “Dalam membina ketakwaan  kepada Allah SWT, simbah 
selalu mengajak sholat jama’ah di aula panti, kalau tidak ikut kami 
dimarahi, ada juga qiroati setiap kamis sore, ngaji Al-Qur’an 
setiap ba’da maghrib dan mengikuti pengajian ahad pagi di Masjid 
Istikomah setelah kerja bakti di panti” (wawancara hari Minggu, 
tanggal 24 Mei 2009).  
 
  Anak-anak panti juga dianjurkan untuk sholat sunnah 

sendiri-sendiri seperti sholat sunnah rowatib, sholat sunnah 

tahajud, sholat sunnah hajat dan lain-lain. Bapak H. Nachrowi (65 

tahun) selaku pengurus Panti Asuhan mengungkapkan sebagai 

berikut: 

   “Setiap saya ke panti, saya selalu mengarahkan anak-anak 
untuk mentaati aturan yang ada di panti agar menjadi anak yang 
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sholih dan sholihah, mengikuti sholat berjama’ah dengan simbah 
mawar, syukur bisa melaksanakan sholat sunnah, jangan 
membantah atau berani dengan simbah walaupun beliau sudah tua 
beliau adalah orang yang mendidik kalian dengan sabar 
mengopyaki tiap hari untuk sholat” (wawancara hari Sabtu, 
tanggal 13 Juni 2009).  

  
2) Menjalankan ibadah puasa  baik wajib atau sunnah 

  Semua anak panti diwajibkan melaksanakan puasa wajib 

pada bulan Ramadhan kecuali bagi anak yang sedang ada 

halangan misalnya haid, atau tidak kuat puasa karena sakit mereka 

boleh tidak puasa tapi harus mengganti di hari lain setelah puasa 

ramadhan selesai. 

  Anak asuh juga dibina dan di anjurkan untuk menjalankan 

puasa-puasa sunnah seperti puasa senin kamis, puasa tarwiyah, 

puasa arofah dan sebagainya. 

 Achmad Rifa’i (15 tahun) mengatakan: “Kalau dalam 
penanaman keagamaan saya sudah di ajarkan orang tua dan 
setelah masuk panti tambah yakin beragama, disini juga saya di 
ingatkan oleh ibu panti untuk sholat yang khusu’, kalau misalnya 
puasa ramadhan itu kita diwajibkan untuk berpuasa tapi kalau 
puasa sunah cuma di anjurkan saja” (wawancara hari  Rabu, 
tanggal 3 juni 2009). 
 

  Pendapat Achmad rifa’i tersebut juga dibenarkan oleh Ibu 

Lilik Aminah (67 tahun) selaku pengurus Panti Asuhan yang 

mengatakan:  

“Kalau pada bulan Ramadhan semua anak wajib puasa kecuali 
yang berhalangan dan di panti itu banyak orang yang datang 
terutama masyarakat sekitar kadang mereka mengadakan buka 
bersama dengan anak-anak atau meminta anak-anak untuk 
mendoakan agar hajatnya terkabul, kemarin juga ada dari anak 
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pramuka yang mengadakan buka bersama di panti” (wawancara 
hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2009). 
 

3) Membaca Al-Qur’an  

 Al-Qur’an merupakan kitab suci bagi umat Islam sekaligus 

pegangan dan penuntun hidup untuk semua umat Islam di dunia 

ini, termasuk anak Panti Asuhan. Dalam membaca Al-Qur’an 

setiap anak panti Darul Hadlonah diwajibkan belajar membaca Al-

Qur’an setiap selesai sholat maghrib, kegiatan ini dilaksanakan 

agar semua anak panti dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan 

tartil sesuai degan tajwidnya dan setelah keluar panti semua anak 

asuh diharapkan sudah bisa khatam Al-Qur’an minimal satu kali. 

 Ibu Djoemiyati Mawardi juga mengatakan: “Saya 
menyuruh anak-anak untuk belajar membaca Al-Qur’an setiap 
selesai sholat maghrib agar semua anak panti bisa membaca Al-
Qur’an dan tidak malu-maluin kalau sudah kembali ke 
masyarakat, dulu juga ada yang mengajari ngaji tilawatil Qur’an 
gratis tetapi sampai sekarang anak belum berani membaca kalau di 
depan umum, masih merasa belum pede dan sekarang belum 
berjalan lagi”(wawancara hari Jum’at, tanggal 29 Mei 2009).  

 
 Pendapat Ibu Djoemiyati Mawardi dibenarkan oleh Devi 

Ayu Safitri (16 tahun) yang mengatakan:  

“Dalam membina ketakwaan kepada saya bapak dan ibu 
mengajarkan untuk sholat jama’ah dan wajib ngaji Al-Qur’an 
setiap selesai sholat Maghrib” (wawancara hari Minggu 24 
Mei 2009). 

 
 Kegiatan belajar membaca Al-Qur’an setiap hari dilaksanakan di 

aula Panti Asuhan setelah selesai sholat maghrib kecuali malam 

jum’at karena malam jum’at mereka diajak untuk tahlilan bersama 
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mendoakan keluarga yang sudah meninggal yang di pimpin oleh 

pengasuh Panti Asuhan.  

4) Mengikuti tausiyah di Masjid Istikomah 

  Dalam menumbuhkan dan memperkuat iman anak asuh, 

bapak/ibu pembina panti juga mewajibkan anak untuk mengikuti 

tausiyah yang dilaksanakan di masjid Istikomah setiap hari minggu 

mulai pukul 08.00-11.00 WIB. Kegiatan tausiyah dilaksanakan 

bersama-sama dengan masyarakat sekitar Ungaran, dimana kegiatan 

ini dapat melatih anak untuk hidup bermasyarakat. Kegiatan 

tausiyah dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 02 tausiyah Minggu  

 Dari gambar di atas dapat kita lihat kegiatan tausiyah keagamaan 

di masjid Istikomah Ungaran yang diikuti oleh semua anak panti dan 

masyarakat sekitar Ungaran dengan khusu’ mendengarkan ceramah 

dalam menumbuhkan dan memperkuat iman kepada Allah SWT. 
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b. Pola Pembinaan Budi Pekerti Yang Berkaitan Dengan Sikap 

Terhadap Sesama Manusia 

Pembinaan budi pekerti yang berkaitan dengan manusia tidak 

lepas dari hubungan atau cara hidup dengan masyarakat sekitar baik 

itu di dalam lingkungan panti ataupun lingkungan di luar panti. Dalam 

hubungan dengan manusia Bapak dan Ibu pembina mengajarkan untuk 

selalu berbuat baik kepada orang lain baik itu teman, tetangga, 

pengurus, pengasuh ataupun para tamu yang datang ke Panti Asuhan.  

Bentuk kegiatan yang diajarkan Panti Asuhan dalam membina sikap 

terhadap sesama manusia yaitu: 

1) Meminta Izin Kepada Bapak Ibu Panti Setiap Keluar Panti  

 Semua anak panti dibiasakan untuk berperilaku berdasarkan 

nilai-nilai budi pekerti dengan cara membiasakan anak untuk 

meminta izin kepada bapak/Ibu pengasuh atau pengurus yang 

piket apabila ingin keluar atau ada kepentingan di luar panti 

karena dengan membiasakan anak meminta izin akan melatih 

mereka untuk menghormati orang tua dan melatih anak untuk taat 

pada aturan panti. Seperti yang di ungkapkan oleh Temu Jumiati 

(18 tahun) mengatakan:  

“Waktu saya ingin keluar sore hari saya minta izin dulu kepada 
bapak, walaupun sudah pasti diperbolehkan saya tetap izin karena 
sudah terbiasa dan di sini kalau ingin keluar harus memakai 
kerudung (wawancara hari Minggu, tanggal 24 Mei 2009).  
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Pendapat Temu Jumiati juga dibenarkan oleh Ibu Lilik Aminah 

yang mengatakan: 

“Anak-anak kalau mau keluar panti terutama kalau sore hari 
setelah jam sekolah harus sepengatahuan bapak/ibu yang ada di 
panti yang sering di panti itu Pak Muh, simbah Mawar dan Ibu 
Muh” (wawancara hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2009).  
 
Dari keterangan ibu Lilik di atas sudah jelas anak panti di ajarkan 

untuk menghormati orang yang lebih tua dan agar anak dapat 

melaksanakan peraturan panti dengan ikhlas tanpa ada paksaan 

dari orang lain. 

   
2) Mengajarkan Tutur Bahasa Yang Sopan              

 Dalam mendidik anak agar mematuhi peraturan panti, 

bapak/Ibu pembina menggunakan metode nasihat dimana 

bapak/ibu panti memberi arahan kepada anak dengan tutur kata 

yang halus karena latar belakang keluarga anak yang berbeda 

membuat sifat anak menjadi berbeda-beda pula. Semua anak panti 

di ajarkan untuk bersikap sopan dan bertutur kata yang halus, 

sesuai dengan bahasa orang yang mengajak bicara, kalau orang 

yang mengajak bicara dengan bahasa indonesia anak panti 

diajarkan untuk menjawab dengan bahasa indonesia, kalau orang 

yang mengajak bicara memakai bahasa jawa maka anak panti juga 

harus menjawab dengan bahasa jawa krama, selain itu anak panti 

juga diajarkan untuk menyapa masyarakat apabila berpapasan di 

jalan, menyalami dan menyapa tamu yang datang ke panti. 
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 Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Maryam (43 

tahun) selaku pengasuh Panti Asuhan sebagai berikut: 

“Saya selalu memberi nasihat kepada anak untuk ramah kepada 
masyarakat karena kita tidak hidup sendiri, kalau misalnya ketemu 
orang di jalan harus menyapa misalnya dengan kata “monggo 
Bu...” atau permisi bu, kalu misalnya ada tamu ke panti semua 
anak saya latih mereka untuk menemui dan menyalami tamu yang 
datang tersebut agar mereka bisa latihan hidup bermasyarakat” 
(wawancara hari Kamis, tanggal 11 Juni 2009). 
 
 Menurut tanggapan Sartono (24 tahun) selaku masyarakat sekitar 
mengatakan: “Hubungan anak panti dengan masyarakat sekitar 
baik, anak-anaknya sopan, punya rasa hormat pada orang lain, 
kalau ketemu tetangga atau berpapasan di jalan dengan warga 
anak-anak menyapa” (wawancara hari Jum’at, 29 Mei 2009).  
 
Dari kedua pendapat di atas jelas bahwa anak-anak panti diajarkan 

untuk menghargai orang lain dan menjaga sopan santun kepada 

sesama karena dalam hidup di dunia kalau kita ingin di hargai dan 

dihormati oleh orang lain maka kita harus menghargai dan 

menghormati orang lain terlebih dahulu. 

3) Membiasakan Berkata Jujur 

 Setiap orang tua wajib menanamkan nilai kejujuran pada 

anak baik dalam ucapan sehari-hari maupun dalam tindakan. Jika 

anak tidak ditanamkan dan dilatih untuk jujur sejak usia dini, 

maka anak akan terbisa berbohong kepada siapa saja dan juga 

dapat merugikan anak karena orang tidak ada yang menaruh 

kepercayaan kepadanya. 

Menurut Ibu Widat (44 tahun) selaku pengurus Panti 
Asuhan mengatakan: “Saya setiap hari Sabtu InsyaAllah selalu ke 
panti, saya menyarankan anak-anak agar selalu berkata jujur 
kepada siapa saja, karena kunci kesuksesan itu adalah prinsip 
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hidup jujur dan merasa yang mengawasi hidup kita adalah Allah 
S.W.T., saya juga melatih anak-anak untuk menabung dan 
Alhamdulillah sekarang semua anak menabung yang di titipkan 
kepada saya” (wawancara hari Minggu, tanggal 14 Juni 2009). 
 

4) Menganjurkan Bergaul Dengan Orang Yang Baik 

 Setiap orang pasti ingin mempunyai teman atau sahabat 

untuk saling membantu dan menyayangi kepada sesama. Oleh 

sebab itu sudah sepantasnya sebagai orang tua harus dapat 

memberikan pengarahan dan batasan kepada anaknya dalam 

bergaul. Seperti yang dikatakan Bapak Muchlas bahwa: 

 “Dalam bergaul di panti tentu ada batasan-batasannya 
karena apa yang dilakukan anak-anak akan menjadi tolak ukur 
bagaimana pengasuh membina anak-anak itu. Pergaulan yang baik 
adalah pergaulan yang tahu pergaulan yang dilakukan dan 
pertangungjawabkan  pada dasarnya boleh bergaul denga siapa 
saja tapi harus bertanggungjawab dengan pergaulan itu sendiri 
sehingga saya katakan kepada anak-anak masa depan kamu ada di 
tangan kamu sendiri dan menjadi tanggungjawab kamu, saya 
hanya mendampingi dan ngilikke saja”( wawancara hari Kamis, 11 
Juni 2009). 

 
 Dari keterangan bapak Muchlas di atas jelas dalam hal 

bergaul, anak-anak Panti Asuhan di bebaskan boleh bergaul 

dengan siapa saja yang pasti anak dapat 

mempertanggungjawabkan dia bergaul dengan  siapa, karena 

lingkungan dimana kita bergaul dapat mempengaruhi tingkahlaku 

dan sikap hidup kita, jadi diharapkan anak mampu memilah-milah 

teman yang bersifat baik dan kurang baik karena masa depan 

mereka ada ditangan mereka sendiri.  

Hal ini seperti yang di ungkapkan Ni’matul Hikmah Bakti 
(16 tahun) yang mengatakan: ” Dalam bergaul di panti tidak ada 
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batasan yang rumit, saya dan teman-teman bebas bergaul dengan 
siapa saja asalkan teman kita mengajak dalam hal kebaikan 
(wawancara Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009). 

 
Pendapat Ni’matul Hikmah Bakti juga dibenarkan oleh 

Achmad Rifa’I (14 tahun), dia mengatakan bahwa: “Dalam hal 
bergaul bapak/ibu selalu mengarahkan kalau bergaul untuk bisa 
memilih teman yang baik jangan dengan teman yang nakal” 
(wawancara hari Rabu tanggal 3 Juni 2009).  

    
5) Berdoa bersama 

 Dalam menumbuhkan sikap saling tolong menolong 

terhadap sesama manusia, anak panti juga di ajarkan untuk 

mengikuti acara doa bersama yang dilaksanakan di ruang tamu 

panti. Acara doa bersama biasanya dilaksanakan apabila ada tamu 

yang minta didoakan oleh anak panti agar hajadnya terkabul 

karena mereka percaya bahwa doa anak-anak yatim akan cepat 

dikabulkan oleh Allah SWT. 

6) Belajar dan nonton TV bersama 

 Dalam menumbuhkan sikap kebersamaan, anak panti 

dilatih untuk belajar dan nonton tv bersama setelah selesai belajar. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melatih kekompakkan anak asuh 

dan anak bisa menikmati hiburan setelah belajar. Kegiatan belajar 

bersama dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 03 belajar bersama 

  Dari gambar di atas dapat kita lihat kegiatan belajar bersama oleh 

anak panti yang dilaksanakan di ruang tamu panti, bagi adik kelas yang 

kesulitan belajar boleh minta diajari oleh kakak kelasnya. Kegiatan ini 

dilaksanakan setelah jama’ah sholat isya’, yang diawasi oleh pembina 

panti. Bapak/ibu panti melarang anak asuh untuk belajar di kamar 

karena biasanya kalau belajar di kamar anak-anak sering mengantuk. 

Seperti yang dikatakan bapak Muchlas bahwa:  

  ”Saya melarang anak-anak untuk belajar di kamar karena biasanya 
kalau belajar di kamar mereka pada tidur, jadi saya ajarkan untuk 
belajar bersama di ruang tamu ini agar mereka terlatih untuk saling 
tolong menolong misalnya yang lebih besar bisa mengajari adik 
kelasnya” (wawancara hari Kamis, 14 Mei 2009). 
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7) Mengikutsertakan Anak Panti Jika Ada Acara-acara Tertentu Di 

Masyarakat 

 Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan 

sosial, oleh karena itu tanpa interaksi sosial, tidak akan mungkin 

ada kehidupan bersama (Soekanto, 1997:67). Interaksi sosial 

sangatlah penting dilakukan oleh semua anak asuh dengan 

masyarakat sekitar agar nantinya semua anak asuh dapat hidup 

bermasyarakat dengan baik dan mengetahui serta mematuhi aturan 

ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Partisipasi 

anak-anak Panti Asuhan Darul Hadlonah kepada masyarakat 

antara lain doa bersama yang dilaksanakan di rumah warga yang 

punya hajat, di undang dalam acara-acara hajatan seperti 

pernikahan, tahlilan ketika orang meninggal, syukuran ulang 

tahun, acara maulid nabi dan sebagainya.  

Menurut Ibu Umi Zaidah (46 tahun) selaku warga 
masyarakat mengatakan: “Dalam hidup bermasyarakat anak-anak 
panti bersikap sopan santun, kalau bertemu orang menyapa, kalau 
misalnya ada acara-acara tertentu seperti hajatan orang menikah, 
undangan ulang tahun dan lain-lain anak-anak sering 
diikutsertakan sebagai tamu undangan. Kalau kegiatan di 
masyarakat yang sering melibatkan anak panti misalnya acara 
pengajian di masjid, acara lomba tujuh belasan, acara tahun baru, 
acara maulid nabi setiap tanggal 12 maulud dan alhamdulillah 
sampai sekarang tidak ada anak panti yang melanggar aturan yang 
ada di masyarakat, mereka baik-baik saja karena panti punya 
aturan sendiri (wawancara hari Jum’at, tanggal 19 Juni 2009). 

 
Pendapat Ibu Umi Zaidah juga dibenarkan oleh Muhammad 

Syamsul Mu’arifin (13 tahun) mengatakan:“Kalau ada kegiatan di 
masyarakat saya sering mengikutinya. Kegiatan di masyarakat 
yang pernah saya ikuti antara lain kerja bakti, lomba antar panti, 
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acara syukuran ulang tahun, nikahan, tahlilan”(wawancara hari 
Sabtu tanggal 30 Mei 2009). 

  
 Dari keterangan ibu Umi Zaidah dan Muhammad Syamsul 

Mu’arifin di atas jelas bahwa anak panti selain dididik untuk 

bersikap sopan dengan orang lain juga  dilatih untuk bisa bergaul 

dengan masyarakat dengan cara memenuhi undangan dari 

masyarakat dalam acara-acara yang ada di masyarakat seperti 

acara hajatan, syukuran ulang tahun dan lain sebagainya. Kegiatan 

ini dimaksudkan agar anak panti dapat srawung dan menjaga 

hubungan baik dengan masyarakat, sehingga anak dapat belajar 

bagaimana hidup di masyarakat. Akan tetapi ada warga yang 

menganggap kalau anak panti masih kurang srawung dengan 

masyarakat. Sebagimana yang dikatakan Bapak Nur (58 tahun) 

sebagai berikut:  

“Keberadaan Panti Asuhan Darul Hadlonah sangat 
beranfaat bagi masyarakat sikitar misalnya kalau ada orang yang 
akan zakat bisa menitipkan di panti, perilaku anak-anak panti 
terhadap masyarakat sopan, kalau ketemu orang di jalan mereka 
menyapa, adapun acara-acara tertentu seperti pernikahan, acara 
ulang tahun, pengajian, tahlilan dan lain-lain anak panti hanya 
sebagai tamu saja. harapan saya para pengasuh dapat mengajak 
semua anak panti untuk bisa lebih membaur dengan masyarakat, 
misalnya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat 
seperti memanfaatkan masjid yang di belakang panti untuk 
dijadikan tempat sholat jama’ah oleh semua anak panti seperti 
sholat maghrib, isya’ dan subuh karena dengan kegiatan itu anak 
bisa lebih membaur dan lebih dekat dengan masyarakat sekitar 
karena di masjid itu masyarat biasa melaksanakan jama’ah sholat” 
(wawancara hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2009). 

 
 Bapak Nur berpendapat bahwa perilaku anak panti kepada 

masyarakat sudah baik dan sopan akan tetapi, masih kurang 
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srawung dan akrab dengan masyarakat karena jarang berkumpul 

dengan masyarakat. Harapan beliau pengasuh panti bisa lebih 

mengakrabkan anak dengan masyarakat, dengan cara 

memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat seperti masjid 

yang ada di belakang panti yang dijadikan tempat sholat jama’ah 

oleh warga masyarakat agar bisa dijadikan tempat sholat jama’ah 

juga untuk anak panti. Jadi anak panti bisa lebih membaur dan 

srawung dengan masyarakat sekitar karena masyarakat juga 

menggunakan masjid tersebut sebagai sarana berkumpul. 

 

c. Pola Pembinaan Budi Pekerti Yang Berkaiatan Dengan Sikap 

Terhadap Diri Sendiri 

  Pembinaan yang berkaitan dengan diri sendiri erat 

hubungannya dengan individu masing-masing anak karena sifat yang 

melekat pada satu orang dan yang lainnya berbeda-beda. Ada 

beberapa bentuk kegiatan yang di lakukan oleh Panti Asuhan Darul 

Hadlonah dalam membina budi pekerti yang berkaitan dengan diri 

sendiri misalnya melatih kedisiplinan dan kemandirian anak, melatih 

anak untuk bertanggungjawab dan memberi keterampilan kepada 

anak. 

1) Melatih kedisiplinan dan kemandirian anak 

Dalam melatih kediplinan dan kemandirian anak asuh, 

Panti Asuhan Darul Hadlonah mengajarkan anak asuh 
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menyelesaikan tugasnya mulai dari bangun tidur yaitu merapikan 

tempat tidur, membersihkan kamar, memasak, mencuci semua 

peralatan yang di pakai untuk kebutuhan sendiri. 

Seperti yang dituturkan oleh  Devi Ayu Safitri (16 tahun) 
mengatakan bahwa: “Dalam membina budi pekerti pada saya 
bapak selalu menyarankan agar selalu hidup disiplin dan 
menghargai waktu, kami dilatih untuk masak sendiri, dan harus 
mencuci peralatannya setelah masak, secara bergantian sesuai 
dengan piket (wawancara hari Minggu tanggal 24 Mei 2009).   

 
2) melatih anak untuk bertanggungjawab 

Melatih anak untuk bersikap tanggungjawab bukanlah hal 

mudah bagi orang tua kerena suatu sikap apabila tidak dilatih dan 

dibiasakan maka tidak akan mudah untuk mewujudkannya. Dalam 

melatih anak agar dapat hidup bertanggungjawab, Panti Asuhan 

Darul Hadlonah melatih anak dengan memberi kepercayaan 

kepada mereka untuk membelanjakan uang saku yang di berikan 

bapak/ibu panti tiap minggu karena dengan itu anak akan terlatih 

untuk bertanggungjawab atas sesuatu yang mereka miliki. 

Ibu Siti Maryam (43 tahun) mengatakan bahwa: “Saya 
memberi kepercayaan kepada anak untuk membayar bayaran 
sekolah atau kebutuhan yang lain seperti LKS, bayar bulanan atau 
bayar kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah, mereka saya kasih 
uang dan saya suruh untuk membayar sendiri. Selain itu saya juga 
melatih mereka untuk membagi-bagi jatah sakunya sendiri, 
mereka saya kasih uang saku tiap minggu dan mereka yang harus 
membagi untuk kebutuhanya sendiri. Dengan pembelajaran yang 
seperti ini harapan saya agar besok setelah keluar dari panti sini 
mereka menjadi anak yang bertanggungjawab dan mampu 
mengemban amanah dari siapa saja (wawancara hari Kamis, 11 
Juni 2009) 
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Keterangan Ibu Siti Maryam juga dibenarkan oleh Jalalatul 
Farida (13 tahun) yang mengatakan: “Saya diberi uang saku tiap 
minggu oleh ibu dan harus membagi-baginya sendiri, mungkin 
untuk latihan agar kita bisa mengatur pengeluaran kita sehari-hari 
(wawancara Hari Sabtu, 23 Mei 2009). 

 
Keterangan Ibu Siti Maryam dan Jalalatul Farida di atas 

dapat kita ketahui bahwa sikap tanggungjawab sangat penting 

dalam hidup kita karena dengan tanggungjawab, orang akan 

menaruh kepercayaan kepada kita. Dengan memberi anak 

kepercayaan untuk membayar uang sekolah sendiri dan 

membelanjakan uang saku yang mereka dapat tiap minggu 

merupakan wujud dari latihan bertanggungjawab dalam hidup di 

panti, dengan latihan ini diharapkan semua anak panti dapat 

bersikap tanggungjawab atas apa yang mereka miliki. 

3) Memberi keterampilan kepada anak 

Untuk memberi bekal hidup kepada anak di Panti Asuhan 

Darul Hadlonah, Bapak/Ibu pembina memberi keterampilan dan 

kesenian kepada anak. Pendidikan keterampilan yang pernah 

diberikan kepada anak asuh antara lain: menjahit, membordir, 

belajar komputer, belajar rebana, membuat kue dan membuat 

hiasan dinding, akan tetapi sekarang kegiatan-kegiatan tersebut 

untuk sementara dihentikan karena belum ada lagi orang yang 

melatih.  

Seperti yang diungkapkan Ni’matul Hikmah Bakti (16 
tahun) sebagai berikut: “Dulu kami pernah di latih untuk belajar 
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menjahit, membordir, sampai bisa membuat keset dari kain perca 
dan membuat hiasan dinding tapi sekarang tidak lagi, karena tidak 
ada yang melatih kami (wawancara Hari Sabtu tanggal 23 Mei 
2009). 

  
Ibu Widat (44 tahun) juga mengatakan: Anak-anak dulu 

pernah diajari menjahit, dan bordir oleh ibunya salah satu anak 
panti dan gratis tapi sekarang sudah tidak lagi karena anak-anak 
sudah dua tahun baru bisa membuat keset dari kain perca, dan 
simbah kecawa sehingga akhirnya sekarang dihentikan. Saya juga 
pernah melatih anak-anak membuat kue tar dan kue lapis tapi 
malah anak-anak dimarahi karena menghabiskan gas, padahal 
kalau dipikir itu kan untuk kemajuan anak dan juga fasilitas anak 
agar dapat lebih kreatif. Jadi sampai sekarang saya tidak 
mengajarinya lagi, mungkin ini merupakan salah satu hambatan 
dalam melatih keterampilan anak asuh (wawancara hari Minggu, 
tanggal 14 Juni 2009). 

 
 

d. Pola Pembinaan Yang Berkaitan Dengan Sikap Dan Perilaku 

Dalam Hubungan Dengan Alam Sekitar. 

Dalam membentuk kecintaan anak pada alam sekitar, ada 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Darul Hadlonah 

antara lain: 

1) Membuat jadwal piket untuk anak panti 

Untuk menjaga kebersihan lingkungan alam sekitar semua 

anak panti diwajibkan untuk melaksanakan piket harian yang 

sudah dibagi oleh bapak/ibu panti, piket harian terdiri dari piket 

membersihkan panti seperti nyapu dan mengepel ruangan panti 

dan piket masak. Piket harian dilaksanakan dengan cara sistem 

rolling atau bergantian sesuai dengan pembagian tugas dari 

masing-masing kelompok piket. Jadi, anak yang hari ini bertugas 
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mengepel maka minggu depan harus bergantian dengan temannya 

yang memasak atau menyapu. Piket anak panti dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 04 piket harian 

Dari gambar di atas dapat dilihat dua orang anak panti yang 

mencuci peralatan masak setelah selesai memasak. Piket harian ini 

di laksanakan setiap pagi dan sore setelah selesai sholat subuh dan 

setelah selesai sholat ashar. Selain piket harian, Panti Asuhan 

Darul Hadlonah juga melaksanakan kerja bakti setiap hari minggu 

yang dilaksanakan semua anak panti yaitu membersihkan semua 

lingkungan panti baik itu di dalam ataupun halaman panti sebelum 

berangkat ke masjid Istikomah untuk mengikuti pengajian. 

Bapak Muchlas mengatakan bahwa “ Saya mengajari anak-
anak untuk membiasakan membuang sampah sekecil apapun 
karena kalau satu sampah jatuh dan tidak di bersihkan maka lama-
kelamaan akan menjadi jorok, Allah suka dengan keindahan, 
kebersihan merupakan sebagian dari iman oleh karena itu kita 
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semua wajib menjaga kebersihan lingkungan kita terutama 
lingkungan panti agar selalu bersih dan indah (wawancara hari 
Kamis, tanggal 11 Juni 2009).  

 
 
Kegiatan kerja bakti dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 
 

 
 

Gambar 05 kerja bakti bersama 
 

Dari gambar di atas dapat kita lihat kerja bakti yang 

dilaksanakan oleh anak-anak panti dan penjaga panti di 

lingkungan sekitar panti. Kegiatan ini dapat melatih anak untuk 

hidup bersih dan menjaga keindahan alam sekitar. 

Jalalatul Farida mengatakan: ”agar saya dan teman-teman 
peduli dengan lingkungan kami diajarkan untuk membuang 
sampah pada tempatnya, melaksanakan piket harian yang sudah 
dibagi dan kerja bakti bersama setiap hari minggu sebelum 
berangkat ke masjid Istikomah. Tapi, kadang-kadang kalau hari 
minggu sering capek mbak, kalau membersihkannya kurang bersih 
kami ditegur dan dimarahi, lebih enak kalau hari aktif sekolah  
(wawancara Hari Sabtu, 23 Mei 2009). 
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2) Membiasakan hidup sehat dari bangun tidur sampai tidur lagi 

Bapak/ibu pembina selalu mengajarkan agar anak hidup 

sehat dengan cara membiasakan semua anak panti untuk 

membersihkan kamar setiap pagi setelah bangun tidur, merapikan 

dan menyapu kamar masing-masing sebelum berangkat ke 

sekolah. 

3. Hambatan yang di alami dalam pembinaan budi pekerti anak  Panti 
Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang 

 
Dalam melaksanakan suatu kegiatan sering kali tidak berjalan 

mulus seperti yang kita harapkan karena adanya hambatan yang terjadi, 

begitu juga dengan pembinaan budi pekerti anak di Panti Asuhan Darul 

Hadlonah tidak lepas dari berbagai hambatan. 

a. Hambatan Dalam Pembinaan Budi Pekerti Yang Berkaitan 

Dengan Tuhan dan Upaya Mengatasinya 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Widat selaku pengurus 

Panti Asuhan Darul Hadlonah, beliau berpendapat sebagai berikut: 

“Dalam pembinaan keagamaan yang menjadi hambatan kami 
belum ada ustadz yang mengajari anak-anak mengaji satu-satu mbak. 
Waktu saya ke panti mendampingi anak-anak mengaji, masyaAllah 
mbak, cara membaca anak-anak masih belum sesuai dengan tajwidnya 
mungkin karena ngajinya bersama-sama tidak sorogan satu-satu 
langsung dengan ustadznya, sampai sekarang kami berusaha mencari 
dan sekarang masih di ajari ngaji oleh pak muh tapi dengan bersama-
sama tidak ngaji satu-satu (wawancara hari Minggu, tanggal 14 Juni 
2009). 

   
Ibu widat mengatakan bahwa yang menjadi kendala dalam 

pembinaan keagamaan di Panti Asuhan Darul Hadlonah adalah tenaga 
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pengajar untuk anak-anak dalam belajar membaca Al-Qur’an dan 

untuk sementara anak-anak belajar membaca Al-Qur’an didampingi 

oleh Bapak Muchlas dengan cara mengaji bersama-sama. 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak H. Nachrowi selaku 
pengurus panti, beliau berkata: “Menurut saya Alhamdulillah pada 
umumnya dalam berjama’ah sudah baik tapi masih ada anak yang 
kurang sadar untuk melaksanakan jama’ah dan biasanya ditegur 
langsung oleh simbah mawar apa karena tempatnya yang kurang luas, 
kan di aula itu juga dibuat menyimpan mesin jahit dan lain-lain. 
Harapan saya anak-anak bisa diajak oleh pengasuh untuk jama’ah di 
masjid saja selain tempatnya luas juga bisa lebih akrab dengan 
masyarakat” (wawancara hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2009).  

 
Faktor penghambat dalam pembinaan anak yang kaitannya 

dengan sikap terhadap Tuhan YME adalah kurangnya kesadaran anak 

dan tempatnya yang kurang luas. untuk mengatasi masalah tersebut 

hendaknya pihak pengurus sering mengontrol anak dan mengajak anak 

untuk jama’ah di masjid belakang panti. 

b. Hambatan Pembinaan Budi Pekerti yang Berkaitan dengan Sikap 

Terhadap Sesama Manusia dan Upaya Mengatasinya 

Faktor penghambat dalam pembinaan budi pekerti yang 

berkaitan dengan sikap terhadap sesama manusia adalah kurangnya 

pengawasan dari bapak ibu pembina panti, karena hanya dua orang 

yang sering ada di panti. 

Temu Jumiati (18 tahun) mengatakan: ”Bapak/Ibu yang sering 
ada di panti hanya simbah dan pak muh saja yang lainnya jarang-
jarang, paling ke sini menengok dan menasehati kita, jadi kami kurang 
pengawasan dari mereka. Jadi kadang ada anak yang malas, nakal atau 
berkata-kata keras. Fasilitas yang ada sudah cukup memadai tapi pintu 
kamar tidur itu banyak yang rusak (wawancara hari Minggu, tanggal 
24 Mei 2009).  
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Temu Jumiati berpendapat bahwa pengurus kurang mengawasi 

dirinya dan teman-temannya di panti karena pengurus yang sering ada 

hanya simbah dan bapak panti saja, sedangkan pengurus yang lain 

jarang  datang, sehingga anak banyak yang malas dan nakal karena 

kurang perhatian. Dia juga mengeluhkan fasilitas yang ada di panti 

banyak yang rusak yaitu pintu kamar tidur yang sudah tidak bisa 

dikunci dari dalam lagi. Dalam mengatasi hambatan ini pengurus 

diharapkan selalu datang sesuai dengan jadwal piket yang sudah 

ditentukan karena anak juga membutuhkan kasih sayang dari orang 

tua dan dari pengurus diharapkan bisa menyisihkan uang untuk 

memperbaiki pintu-pintu kamar yang rusak. 

Pendapat lain di ungkapkan oleh Bapak Nur (58 tahun) sebagai 
warga masyarakat mengatakan: “… Perilaku anak-anak panti terhadap 
masyarakat sopan, kalau ketemu orang di jalan mereka menyapa, akan 
tetapi belum ada interkoneksi dengan masyarakat karena merupakan 
komplek tersendiri jadi belum bisa membaur, adapun acara-acara 
tertentu seperti pernikahan, ulang tahun, tahlilan dan lain-lain anak 
panti hanya sebagai tamu saja, harapan saya para pengasuh dapat 
mengajak semua anak panti untuk bisa lebih membaur dengan 
masyarakat, dengan cara memanfaatkan masjid yang di belakang panti 
untuk dijadikan tempat sholat jama’ah oleh semua anak panti seperti 
sholat maghrib, isya’ dan subuh karena dengan kegiatan itu anak bisa 
lebih membaur dan lebih dekat dengan masyarakat sekitar” 
(wawancara hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2009). 
 

Menurut pendapat Bapak Nur hambatan yang terjadi antara anak 

panti dan masyarakat belum ada interkoneksi karena panti merupakan 

kompleks tersendiri dan panti mempunyai aturan sendiri di dalamnya. 

c. Hambatan Pembinaan yang Berkaiatan dengan Sikap Terhadap 

Diri Sendiri dan Upaya Mengatasinya 
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Faktor penghambat dalam pembinaan sikap anak yang 

hubungannya dengan diri sendiri adalah belum ada tenaga pengajar 

untuk menumbuhkan bakat dan minat anak panti oleh karena itu untuk 

sementara waktu kegiatan seperti menjahit, membordir, dan rebana 

tidak diaktifkan karena belum ada tenaga pengajarnya.  

Seperti yang diungkapkan Ni’matul Hikmah Bakti (16 tahun) 
sebagai berikut: “Dulu kami pernah di latih untuk belajar menjahit, 
membordir, sampai bisa membuat keset dari kain perca dan membuat 
hiasan dinding tapi sekarang tidak lagi, karena tidak ada yang melatih 
kami (wawancara Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009). 
 

 Ni’matul Hikmah Bakti mengatakan bahwa dia dan teman-

temannya pernah dilatih untuk menjahit, membordir dan membuat 

hiasan dinding, tetapi karena tidak ada tenaga pelatih sampai sekarang 

kegiatan tersebut belum diaktifkan kembali. Usaha panti dalam 

mengatasi masalah ini adalah mencari tenaga yang rela berjuang untuk 

anak-anak panti. Dalam keterampilan membuat kue sebenarnya sudah 

ada Ibu Widat yang rela mengajari dan melatih anak-anak. Jadi 

kegiatan ini bisa dilaksanakan kembali yang mana hasilnya untuk 

kebaikan masa depan anak panti sendiri karena mereka mempunyai 

keterampilan membuat macam-macam kue sehingga setelah keluar 

dari panti anak dapat hidup mandiri. 

d. Hambatan Pembinaan yang Berkaitan dengan Sikap dan Perilaku 

Dalam Hubungan dengan Alam Sekitar dan Upaya Mengatasinya 

Faktor penghambat dalam pembinaan yang berkaitan dengan 

sikap dan perilaku dalam hubungan dengan alam sekitar adalah 
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kurangnya kesadaran pada diri anak. Hal ini dikarenakan latar 

belakang anak yang berbeda-beda sehingga anak mempunyai 

kepribadian yang berbeda-beda pula.  

Jalalatul Farida(13 tahun) mengatakan:”... Tapi, kadang-kadang 
kalau hari minggu sering capek mbak, kalau membersihkannya kurang 
bersih kami ditegur dan dimarahi, lebih enak kalau hari aktif sekolah  
(wawancara Hari Sabtu, 23 Mei 2009).  

 
Pernyataan Jalalatul Farida di atas jelas bahwa Panti Asuhan 

Darul Hadlonah sangat menjaga kebersihan. Dalam mengatasi 

hambatan itu Panti Asuhan membagi-bagi piket harian untuk semua 

anak panti dengan cara bergantian dan mengadakan kerja bakti 

bersama-sama membersihkan semua lingkungan panti setiap hari 

minggu, kegiatan ini bertujuan agar anak dapat hidup bersih dan 

menjaga lingkungan setelah keluar dari panti. 

 Ibu Siti Maryam (43 tahun) mengatakan: ”Untuk membiasakan 
anak agar selalu menjaga lingkungan panti dan menumbuhkan rasa 
cinta lingkungan kami mengadakan kerja bakti bersama 
membersihkan lingkungan panti dan untuk melatih mereka agar selalu 
hidup bersih kami membagi piket harian untuk semua anak yaitu piket 
menyapu, ngepel dan memasak yang dilakukan dengan cara 
bergantian (wawancara hari Kamis, tanggal 11Juni 2009). 

 
 

B. Pembahasan  

1. Pelaksanaan Pembinaan Budi Pekerti Di Panti Asuhan Darul 

Hadlonah 

Berdasarkan hasil penelitian, Pembinaan budi pekerti yang diadakan 

di Panti Asuhan Darul Hadlonah seperti yang katakan Suparno (2002:30) 

yang meliputi: “Pembinaan budi pekerti yang berkaitan dengan sikap 
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terhadap Tuhan Y.M.E., pembinaan budi pekerti yang berkaitan dengan 

sikap terhadap sesama manusia, pembinaan budi pekerti yang berkaitan 

dengan sikap terhadap diri sendiri, dan pembinaan yang berkaitan dengan 

sikap dan perilaku dalam hubungan dengan alam sekitar. Pembinaan budi 

pekerti yang diajarkan oleh Panti Asuhan Darul Hadlonah tidak lepas dari 

pembinaan keagamaan, yang diajarkan melalui membiasakan anak untuk 

mengikuti ceramah keagamaan, pengajian dan tausiyah yang dilaksanakan 

di masjid Istikomah setiap hari minggu. Kegiatan ini dilaksanakan agar 

dapat mempertebal iman anak asuh kepada Allah SWT dan mereka dapat 

belajar tentang bagaimana menjalani hidup yang sesungguhnya. 

Pembinaan budi pekerti di Panti Asuhan Darul Hadlonah diajarkan 

bersamaan dengan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan bersama-

sama di aula panti asuhan dan dibimbing oleh bapak/ibu panti, kecuali 

ketika di masjid Istikomah karena anak laki-laki di tempatkan terpisah 

dengan anak perempuan. 

 Salah satu bentuk kegiatan Panti Asuhan adalah membiasakan anak 

panti untuk melaksanakan sholat lima waktu berjama’ah karena dengan 

sholat berjama’ah anak akan terlatih untuk disiplin, mengikuti semua 

gerak-gerik imam dengan khusu’, dan mengetahui bagaimana sholat yang 

baik serta dapat memperkuat persaudaraan dan kekompakan anak di dalam 

panti. Sholat jama’ah yang dilakukan setiap hari akan melatih anak untuk 

menuju proses pembiasaan, dan akhirnya akan menjadi kebutuhan anak 
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sehingga menjadi bagian dari hidupnya. Ketika sholat sudah menjadi 

bagian dari hidupnya maka dimanapun dia berada pasti akan 

melaksanakan sholat dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Suparno (2002:37) yang mengatakan bahwa kebiasaan, ternyata menjadi 

faktor penting untuk bertindak baik, bila anak-anak sudah dibiasakan 

bertindak baik dalam hal-hal yang kecil, ia akan lebih mudah untuk 

melakukan tindakan baik dalam hal yang lebih besar.  

Pembinaan budi pekerti juga dilakukan dengan cara membiasakan 

anak untuk membaca kitab suci Al-Qur’an setiap selesai sholat maghrib 

karena dengan membiasakan membaca kitab suci Al-Qur’an anak akan 

belajar cara membaca yang tepat sesuai dengan tajwidnya, anak akan 

belajar mengetahui isinya dan juga mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari misalnya berkata jujur kepada siapa saja, menghormati orang 

yang lebih tua dan sebagainya. 

Pembinaan budi pekerti di Panti Asuhan Darul Hadlonah juga 

meliputi pembinaan sikap terhadap sesama manusia, hal ini menjadi 

pembinaan yang sangat penting seperti yang diungkapkan Zubaedi 

(2005:12) mengatakan bahwa nilai-nilai sosial perlu ditanamkan pada 

peserta didik karena nilai-nilai sosial berfungsi sebagai acuan bertingkah 

laku dalam berinteraksi dengan sesama sehingga keberadaannya dapat di 

terima di masyarakat, nilai-nilai sosial memberikan pedoman bagi warga 



86 

 

masyarakat untuk hidup berkasih sayang dengan sesama manusia, hidup 

harmonis, hidup berdemokrasi, dan hidup bertanggung jawab. 

 Dalam menumbuhkan sikap yang baik kepada anak, bapak/ibu 

pembina mengajarkan tentang pentingnya membina kerukunan dengan 

sesama manusia, anak panti selalu diajarkan agar selalu ramah dengan 

semua orang terutama dengan teman, bapak/ibu pengurus, tamu yang 

datang ke panti serta tetangga panti untuk selalu menghargai dan 

menghormati mereka dengan cara menyapa apabila bertemu di jalan 

karena dengan sikap ini dapat memupuk persaudaraan dan mempererat tali 

silaturahmi dengan semua orang. Dalam pembinaan sikap terhadap sesama 

manusia metode yang digunakan bapak/ibu panti adalah metode melalui 

nasihat, metode melalui keteladanan, metode melalui pembiasaan, metode 

memberi perhatian, metode hukuman dari Muchtar (2005:18-22). Dalam 

pembinaan ini, bapak ibu pembina tidak hanya menasehati saja tapi juga 

mempraktikkan atau memberi contoh langsung kepada anak, apabila ada 

anak yang acuh kepada teman ataupun orang lain bapak/ibu panti tidak 

segan untuk menasehatinya, bagi anak yang masih berkata keras atau kasar 

dengan teman atau orang lain bapak/ibu pembina tidak segan untuk 

menegurnya. Bagi anak yang melampaui batas misalnya bertengkar 

dengan temanya, bapak/ibu panti tidak segan untuk memberi hukuman 

yang mendidik misalnya disuruh membaca alQur’an atau tidak diberi uang 
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saku selama satu minggu. Pemberian hukuman ini sangat penting agar 

anak tidak mengulangi kesalahannya. 

Pembinaan budi pekerti anak yang berkaitan dengan sikap terhadap 

diri sendiri antara lain dengan mewajibkan semua anak panti untuk 

merapikan tempat tidur, membersihkan panti, memasak, mencuci dan anak 

juga diberi kepercayaan untuk mengatur pengeluarannya sendiri selama 

satu minggu karena ibu panti hanya memberi uang saku tiap minggu. Hal 

ini dimaksudkan agar anak bisa terlatih untuk hidup disiplin dan 

menghargai sesuatu yang dia miliki. Bagi anak yang tidak menjalankan 

kewajibannya, bapak/ibu panti tidak segan memberi teguran dan apabila 

melampaui batas tidak segan untuk memberi hukuman yang mendidik 

tergantung dengan usianya. Dalam menanamkan disiplin pada anak 

asuhnya, bapak/ibu panti menggunakan pengasuhan anak model 

demokratis dari Elizabeth B. Hurlock (dalam ihromi, 1999:51-52) dimana 

bapak/ibu pembina berdiskusi dengan anak, memberi penjelasan dan 

alasan-alasan yang membantu anak agar mengerti mengapa ia diminta 

untuk mematuhi peraturan panti. Bapak/ibu pembina menekankan aspek 

pendidikan dari pada aspek hukuman. Hukuman tidak pernah kasar dan 

hanya diberikan apabila anak dengan sengaja menolak perbuatan yang 

harus ia lakukan. Apabila perbuatan anak sesuai dengan apa yang patut ia 

lakukan, bapak/ibu panti memberikan pujian. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Ulwan (2007:315) bahwa pendidik hendaknya bijaksana 
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dalam menggunakan cara hukuman yang sesuai, tidak bertentangan 

dengan tingkat kecerdasan anak, pendidikan dan pembawaannya. 

Berdasarkan hasil penelitian, anak Panti Asuhan Darul Hadlonah 

mengikuti pembinaan secara aktif dan mematuhi jadwal yang sudah 

ditetapkan oleh pihak panti. Pembinaan yang dilakukan di Panti Asuhan 

Darul Hadlonah disertai dengan rasa kekeluargaan, sehingga anak merasa 

nyaman dan menghormati pembina serta menganggap pembina sebagai 

figur orang tua yang baik. Anak panti adalah anak yang mempunyai latar 

belakang yang berbeda-beda dan mempunyai kepribadian yang berbeda-

beda pula, sesuai dengan pendapat Yusuf (2005:128-129), faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepribadian, antara lain: fisik, inteligensi, keluarga, 

teman sebaya dan kebudayaan. Hal ini sudah di sadari oleh pembina 

karena proses yang pertama dalam pembinaan budi pekerti anak adalah di 

lingkungan keluarganya, yang kemudian dilanjutkan di lingkungan 

sekolah dan masyarakat. Jadi pembinaan ini sangat penting ditanamkan 

pada anak sedini mungkin di panti agar anak terbiasa untuk berbuat 

kebajikan. Dalam pembinaan budi pekerti ini bapak/ibu pembina panti 

menggunakan metode pembinaan dari Endraswara (2006:20) yaitu model 

pembinaan integrated dimana seorang pendidik mengajarkan budi pekerti 

dalam pelajaran lain. Bapak/ibu pembina di panti mengajarkan budi 

pekerti yang kaitannya dengan pembinaan sikap terhadap diri sendiri 

bersama-sama dengan bimbingan kedisiplinan. Disamping itu, bapak/ibu 
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pembina panti juga menggunakan model pembinaan demokratis dari 

Endraswara (2006:11) dimana penyampaian budi pekerti lebih terbuka dan 

penuh dialog yang sehat dan bertanggung jawab sehingga tidak tercipta 

kebudayaan bisu. Bapak/ibu pembina Panti Asuhan Darul Hadlonah 

mengajarkan pendidikan budi pekerti kepada anak asuh dengan 

keterbukaan, misalnya anak diberi kebebasan untuk memilih sekolah yang 

mereka minati sehingga anak mempunyai gambaran untuk masa depannya.  

Pembinaan budi pekerti anak di Panti Asuhan Darul Hadlonah yang 

kaitannya dengan sikap dan perilaku dalam hubungan dengan alam sekitar 

adalah dengan membiasakan anak asuh untuk piket harian dan kerja bakti 

bersama dengan pembina setiap hari minggu.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Yusuf (2005:47) bahwa “Untuk mengembangkan atau 

menanamkan kebiasaan kepada anak dapat dilakukan dengan cara 

modelling dimana orang tua adalah contoh atau model bagi anak, contoh 

dari orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak. Pembina 

tidak hanya menyuruh dan menasehati anak asuh saja tapi juga memberi 

contoh langsung kepada anak asuh dengan ikut kerja bakti membersihkan 

lingkungan panti setiap hari minggu sebelum berangkat ke masjid 

Istikomah. Melalui modelling ini orang tua telah mewariskan cara 

berpikirnya kepada anak dan anak akan belajar tentang sikap proaktif dan 

sikap respek serta kasih sayang kepada sesama. 
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2. Faktor penghambat pebinaan budi pekerti di Panti Asuhan Darul 

Hadlonah 

Dalam melaksanakan pembinaan budi pekerti Panti Asuhan Darul 

Hadlonah mengalami beberapa hambatan. Faktor hambatan dalam 

pembinaan yang berkaitan dengan sikap terhadap Tuhan yaitu  tempat 

ibadah yang kurang luas karena masih digabung dengan tempat 

penyimpanan mesin jahit. Selain itu belum adanya tenaga pengajar yang 

mengajari sorogan Al-Qur’an dan mengajari latihan menjahit serta 

membordir untuk anak-anak. Dalam mengaji Al-Qur’an bisa diatasi oleh 

pengasuh dengan cara belajar mengaji bersama di aula panti yang 

dibimbing oleh pengasuh, dan untuk tenaga pengajar dalam menjahit dan 

membordir masih mencari orang yang mau berjuang mengajari menjahit 

dan membordir untuk anak asuh. Dalam pembuatan bermacam-macam kue 

bisa diaktifkan lagi karena itu untuk melatih keterampilan anak yang akan 

diajari oleh ibu Widad salah satu pengurus Panti Asuhan Darul Hadlonah. 

Hambatan lain yang muncul dalam pembinaan budi pekerti di Panti 

Asuhan Darul Hadlonah adalah kurangnya pengasuh yang memperhatikan 

anak-anak panti sehingga anak kadang masih ada yang berkata keras. 

Dalam hal ini Bapak/Ibu Pembina diharapkan selalu datang sesuai dengan 

jadwal piket yang sudah disepakati bersama agar anak ada yang 

mengawasi. Selain itu belum adanya timbal balik antara anak panti dan 

masyarakat sekitar, cara menanganinya yaitu pengasuh mengajak anak 
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untuk berjama’ah di masjid belakang panti agar anak dapat membaur 

dengan masyarakat sekitar. 

Faktor penghambat yang lain berasal dari anak-anak panti sendiri 

karena kurangnya kesadaran anak panti dalam menjaga kebersihan 

lingkungan sekitar. Hal ini yang menjadi hambatan dalam pembinaan budi 

pekerti yang kaitannya  dengan sikap dan perilaku dengan alam sekitar, ini 

disebabkan karena kebiasaan anak sebelum masuk panti yang mana 

mereka mempunyai latar belakang dan kebiasaan yang berbeda-beda pada 

keluarga masing-masing. Dalam mengatasi hambatan ini bapak/ibu 

pembina membiasakan anak untuk piket harian yang terdiri dari piket 

masak, menyapu, mengepel panti, dan anak juga dibiasakan untuk 

menyapu kamar masing-masing sebelum berangkat sekolah serta memberi 

teguran atau sanksi yang mendidik kepada anak apabila anak tidak 

mengerjakan tugasnya. Selain itu anak juga dilatih untuk kerja bakti setiap 

hari minggu sebelum berangkat ke masjid Istikomah agar anak dapat 

belajar bergotong royong, saling membantu dengan teman-temannya. 

Dengan pembiasaan piket harian dan memberi sanksi yang mendidik, anak 

akan terbiasa hidup bersih dan selalu menjaga kebersihan lingkungan 

dimana dia tinggal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarakan penelitian tentang pola pembinaan budi pekerti anak Panti 

Asuhan Darul Hadlonah kuncen ungaran semarang dapat disimpulkan sebagai 

berikut 

1. Dalam memberikan pembinaan budi pekerti di Panti Asuhan Darul 

Hadlonah menggunakan model pembinaan dari Endraswara yaitu model 

pembinaan demokratis, keteladanan, dan integrated. Pembinaan budi pekerti 

yang berkaitan dengan sikap terhadap tuhan Y.M.E. antara lain dengan 

mengerjakan sholat berjama’ah lima waktu yang dipimpin langsung oleh 

pembina panti asuhan, kemudian membaca Al-Qur’an setelah selesai sholat 

mahgrib yang dilanjutkan dengan memberikan ceramah agama kepada anak 

asuh. Pembinaan budi pekerti yang berkaitan dengan sikap terhadap sesama 

manusia antara lain membiasakan anak untuk berbicara sopan santun kepada 

semua orang misalnya bertutur kata halus dengan orang yang lebih tua dan 

menghargai orang yang lebih muda, berkata jujur yang diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari misalnya pengasuh mengajarkan anak untuk tidak 

berbohong seperti memberi kepercayaan anak asuh untuk membayarkan 

uang sekolah atau uang LKS yang harus disampaikan kepada sekolah, 

membiasakan anak untuk izin kepada pembina atau pengasuh ketika akan 

keluar panti misalnya anak asuh ingin keluar membeli jajan harus 

sepengetahuan pengasuh atau pengurus yang piket dan harus berkerudung 
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karena untuk menjaga kesopanan dalam berbusana. Pengasuh dan pengurus 

juga menganjurkan anak untuk bergaul dengan orang yang baik terutama 

dalam memilih teman. Pembinaan budi pekerti yang berkaiatan dengan 

sikap terhadap diri sendiri antara lain melatih kedisiplinan dan kemandirian 

anak, dengan cara setelah bangun tidur anak asuh harus merapikan tempat 

tidur, membersihkan kamar, dan mencuci peralatan setelah makan, anak 

asuh juga diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan yang ada di panti. 

Pengasuh juga memberi keterampilan kepada anak berupa menjahit, 

membordir, dan membuat hiasan dinding dan untuk sementara kegiatan ini 

dihentikan karena belum ada pelatihnya. Dalam keterampilan membuat kue 

dibimbing oleh Ibu Widat selaku pengurus panti. Dalam pembinaan yang 

berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam hubungan dengan alam sekitar 

antara lain memberikan jadwal piket kepada anak panti yang dilaksanakan 

dengan sistem rolling atau bergantian antara satu anak dengan anak yang 

lainnya, anak asuh juga dibiasakan untuk hidup sehat dari bangun tidur 

sampai tidur lagi.  

2. Faktor penghambat pembinaan budi pekerti yang dilaksanakan di Panti 

Asuhan Darul Hadlonah yang berkaitan dengan sikap terhadap Tuhan 

Y.M.E. adalah sarana tempat ibadah yang kurang mendukung karena masih 

digabung dengan tempat menyimpan mesin jahit dan belum ada ustadz yang 

mengajari anak-anak untuk ngaji sorogan Al-Qur’an. Pihak panti dalam 

mengatasi hal ini membimbing anak untuk mengaji secara bersama-sama 

yang dibimbing oleh Bapak Muchlas selaku pengasuh panti asuhan. Faktor 
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penghambat pembinaan budi pekerti yang berkaitan dengan sikap terhadap 

sesama manusia adalah kurangnya pengasuh yang memperhatikan anak-

anak panti sehingga anak kadang masih ada yang berkata keras. Cara 

mengatasi hambatan ini pihak panti bisa bekerjasama dengan pihak luar atau 

bekerjasama dengan instansi-instansi/lembaga keagamaan untuk menambah 

pengasuh yang ada di panti, selain itu pengurus harus datang sesuai dengan 

jadwal piket yang sudah ditentukan bersama agar anak mendapat perhatian 

yang lebih. Faktor penghambat pembinaan budi pekerti yang berkaitan 

dengan sikap terhadap diri sendiri antara lain belum ada tenaga pengajar 

dalam menumbuhkan bakat dan minat anak panti, untuk sementara kegiatan 

menjahit dan membordir di hentikan karena dari pengurus sedang mencari 

tenaga pengajar, dalam keterampilan pembuatan bermacam-macam kue 

seharusnya bisa diaktifkan kembali karena sudah ada tenaga pelatih dari 

pengurus panti, sehinggga anak dapat terlatih untuk lebih kreatif dalam 

mengolah makanan dan bermanfaat setelah keluar dari panti. Faktor 

penghambat pembinaan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam 

hubungan dengan alam sekitar adalah kurangnya kesadaran pada diri anak 

panti, untuk mengatasi hambatan ini bapak/ibu pembina membiasakan anak 

untuk piket harian yang meliputi piket membersihkan aula, mengepel ruang 

tamu panti, memasak, dan membersihkan peralatan setelah memasak serta 

kerja bakti setiap hari minggu yang dilaksanakan bersama-sama sebelum 

berangkat ke masjid Istikomah. Pengasuh juga memberi teguran atau sanksi 

yang mendidik kepada anak apabila anak tidak mengerjakan tugasnya. 
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Sanksi yang mendidik misalnya anak disuruh mengaji Al-Qur’an di depan 

teman-temannya, sholat berjama’ah di shof paling depan dan lain-lain. 

Dengan pemberian sanksi ini diharapkan anak tidak mengulangi 

perbuatannya.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi panti, agar pembinaan budi pekerti di Panti Asuhan Darul 

Hadlonah dapat meningkat sebaiknya pengurus mencari tenaga pengajar 

sorogan bagi anak-anak, memindahkan tempat sholat jama’ah ke masjid 

belakang panti agar anak bisa lebih membaur dengan masyarakat, 

secepatnya mencari tenaga pengajar dalam latihan menjahit dan 

membordir untuk melanjutkan latihan anak asuh agar keterampilan yang 

sudah didapat tidak hilang percuma. Dalam keterampilan pembuatan 

bermacam-macam kue yang bimbing ibu Widad seharusnya bisa 

diaktifkan kembali karena kegiatan itu untuk melatih keterampilan anak 

dalam wira usaha setelah keluar dari panti asuhan Darul Hadlonah.  

2. Bagi anak-anak panti, hendaknya mengikuti pembinaan dengan 

sungguh-sungguh, sabar menunggu pembina dalam melatih 

keterampilan menjahit dan membordir, mengerjakan tugas dengan baik 

serta mentaati semua peraturan yang ada di panti karena semua yang 

diajarkan di panti bisa dijadikan modal awal untuk masa depan.  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Pemimpin, dan Pembina Panti Asuhan) 

Pedoman pengumpulan data penelitian “Pola Pembinaan Budi Pekerti Anak di 

Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang” 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang 

 

B. Identitas Informan 

 

Nama  : 

Umur  : 

jenis kelamin : 

pendidikan : 

alamat  : 

 

C. Pertanyaan 

 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan keagamaan dalam panti asuhan ini? 

2. Upaya apa yang bapak/ibu Pembina lakukan dalam menanamkan 

keyakinan beragama bagi anak panti, terutama anak yang baru masuk 

panti? 

3. Bagaimana cara bapak/ibu Pembina mengajarkan nilai-nilai agama pada 

anak panti? 

4. Metode apa yang bapak/ibu terapkan dalam membina ketakwaan pada diri 

anak panti? 

5. Dalam bentuk apa pembinaan budi pekerti di berikan kepada anak dalam 

panti asuhan ini? 

6. Kapan biasanya kegiatan tersebut dilakukan? 

7. Apakah semua anak asuh mengikutinya? 
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8. Apakah ada sanksi/hukuman bagi anak yang tidak mengikuti kegiatan 

tersebut? 

9. Adakah bentuk kegiatan khusus yang bapak/ibu Pembina ajarkan dalam 

membina keagamaan pada anak panti? 

10. Apa yang bapak/ibu Pembina ajarkan untuk membina sikap anak Panti 

Asuhan dalam hidup bermasyarakat atau bersosial? 

11. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajarkan pada anak agar selalu 

menghormati dan menghargai orang lain? 

12. Metode apa yang Bapak/Ibu terapkan agar anak dapat hidup bersosial 

dengan orang lain? 

13. Dalam bentuk kegiatan apa pembinaan sikap hidup bersosial diberikan 

kepada anak panti asuhan? 

14. Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan? 

15. Adakah sanksi/hukuman bagi anak yang tidak mengikuti kegiatan 

tersebut? 

16. Apakah Bapak/Ibu selalu mengawasi pendidikan anak asuh? 

17. Apakah Bapak/Ibu selalu mengarahkan pergaulan anak asuh? 

18. Bagaimana kriteria pergaulan itu dikatakan baik/buruk? 

19. Apakah bapak/ibu Pembina membatasi semua tingkahlaku anak panti 

asuhan? 

20. Apakah Bapak/Ibu memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengemukakan pendapat, perasaan, serta keinginannya? 

21. Apakah ada anak asuh yang sering mengutarakan isi hatinya kepada 

bapak/ibu Pembina berkaitan dengan masalah hidupnya?dan bagaimana 

bapak/ibu menanggapinya? 

22. Bagaimana hubungan yang terjadi antara anak asuh dengan masyarakat ? 

23. Apabila ada kegiatan di masyarakat, apakah anak panti selalu 

diikutsertakan? 

24. Usaha apa yang Bapak/Ibu tanamkan dalam mengkonsep anak agar selalu 

berperilaku positif? 

25. Bagaimana cara bapak/ibu menanamkan budi pekerti pada anak panti? 
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26. Dalam satu bulan berapa kali bapak/ibu Pembina memberi materi 

pembinaan budi pekerti pada anak panti? 

27. Bagaimana metode yang Bapak/Ibu terapkan dalam membina sikap positif 

pada anak asuh? 

28. Kegiatan apasaja yang bapak/ibu Pembina lakukan dalam membina budi 

pekerti anak? 

29. Adakah kegiatan khusus yang Bapak/Ibu ajarkan dalam membina budi 

pekerti anak? 

30. Apa upaya bapak/ibu Pembina untuk menumbuhkan sikap kepedulian 

anak terhadap lingkungan sekitar? 

31. Bagaimana  usaha bapak/ibu Pembina agar dapat membiasakan anak untuk 

selalu menjaga kebersihan lingkungan? 

32. Kegiatan apa saja yang bapak/ibu Pembina berikan dalam menumbuhkan 

rasa cinta lingkungan kepada anak asuh? 

33. Adakah kegiatan khusus yang bapak/ibu Pembina ajarkan untuk 

menumbuhakan sikap cinta dan kepedulian anak terhadap lingkungan alam 

sekitar? 

 

D. Faktor yang Menghambat dan Upaya Penanganannya oleh Panti Asuhan 

Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang 

 

1. Menurut bapak/ibu Pembina apa saja yang menjadi kendala dalam 

memberikan pembinaan agama dan pembinaan budi pekerti anak di panti 

asuhan ini? 

2. Bagaimana sikap pihak panti dalam menangani hambatan yang ada? 

3. Apakah semua anak panti digabung pada waktu pembinaan budi pekerti? 

4. Bagaimana tindak lanjut bagi anak asuh yang sudah lulus SMA? 

5. Bagaimana solusi bapak/ibu agar anak tidak terpengaruh dengan 

pergaulan yang buruk dari luar?  
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6. Apa yang menjadi kendala bagi anak dalam menerapkan perilaku/sopan 

santun dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap keluarga panti atau di 

luar panti? 

7. Upaya apa yang bapak/ibu lakukan dalam menghadapi kesulitan/hambatan 

dalam pembinaan nilai-nilai budi pekerti kepada anak dalam panti? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Anak Asuh) 

Pedoman pengumpulan data penelitian “Pola Pembinaan Budi Pekerti Anak di 

Panti    asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang” 

 

E. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian di Panti Asuhan Darul Hadlonah Ksuncen Ungaran 

Semarang 

 

F. Identitas Informan 

 

Nama  : 

Umur  : 

jenis kelamin : 

pendidikan  : 

alamat  : 

 

G. Pertanyaan 

34. Syarat apa saja yang Saudara penuhi sebelum masuk ke dalam panti 

asuhan Darul Hadlonah? 

35. Apa yang menjadi motifasi Saudara untuk masuk ke panti asuhan Darul 

Hadlonah? 

36. Bagaimana pemenuhan kebutuhan Saudara selama ada di panti asuhan? 

37. Bagaimana pelaksanaan pendidikan keagamaan dalam panti asuhan? 

38. Apakah bapak/ibu pembina menanamkan keyakinan beragama kepada 

Saudara sejak masuk panti? 

39. Bagaimana cara bapak/ibu pembina mengajarkan nilai-nilai agama kepada 

Saudara? 

40. Bagaimana cara yang diterapkan bapak/ibu pembina dalam membina 

ketakwaan pada diri Saudara? 
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41. Dalam bentuk apa pembinaan budi pekerti yang Saudara peroleh selama di 

panti asuhan Darul Hadlonah? 

42. Apakah Saudara selalu mengikuti kegiatan tersebut? 

43. Adakah kegiatan khusus yang diajarkan bapak/ibu pembina dalam 

membina keagamaan kepada Saudara? 

44. Apakah bapak/ibu pembina mengajarkan Saudara agar selalu bersikap baik 

dalam hidup bermasyarakat atau bersosial? 

45. Bagaimana cara yang bapak/ibu pembina terapkan kepada Saudara agar 

dapat hidup bersosial dengan orang lain? 

46. Kegiatan apa saja yang ada di panti asuhan untuk menumbuhkan sikap 

hidup bersosial dengan orang lain? 

47. Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan? 

48. Apakah ada sanksi atau hukuman bagi anak yang tidak mengikuti kegiatan 

tersebut? 

49. Apakah bapak/ibu pembina selalu mengawasi pendidikan Saudara? 

50. Apakah dalam bergaul, bapak/ibu pembina selalu mengarahkan Saudara? 

51. Selama di panti asuhan ini apakah bapak/ibu pembina membatasi 

pergaulan Saudara? 

52. Apakah Saudara pernah mengutarakan isi hati (curhat) kepada bapak/ibu 

pembina? Bagaimana tanggapan bapak/ibu pembina? 

53. Bagaimana hubungan antara Saudara dengan keluarga panti dan 

masyarakat sekitar panti? 

54. Kegiatan apa saja yang pernah anda ikuti di masyarakat sekitar panti? 

55. Apabila ada kegiatan di masyarakat, apakah Saudara selalu diikut 

sertakan? 

56. Bagaimana cara bapak/ibu pembina mendidik Saudara agar selalu berbudi 

pekerti luhur? 

57. Dalam satu bulan, berapa kali bapak/ibu pembina memberi materi 

pembinaan budi pekerti pada Saudara? 

58. Bagaimana cara bapak/ibu pembina dalam membina sikap positif pada 

Saudara? 
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59. Adakah kegiatan khusus yang bapak/ibu pembina ajarkan kepada Saudara 

dalam membina budi pekerti? 

60. Apakah bapak/ibu pembina selalu mengajarkan Saudara agar peduli pada 

lingkungan sekitar? 

61. Apakah Saudara dan teman-teman Saudara bersama-sama menjaga 

kebersihan panti dan lingkungan sekitar panti? 

62. Bagaimana cara yang diterapkan bapak/ibu pembina agar Saudara dan 

teman-teman Saudara peduli akan lingkungan sekitar? 

63. Kegiatan apa saja yang bapak/ibu pembina berikan dalam menumbuhkan 

rasa kepedulian Saudara terhadap lingkungan sekitar? 

 

H. Faktor yang Menghambat dan Upaya Penanganannya oleh Panti Asuhan 

Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang 

 

1. Selama di panti pernahkah saudara tidak mengikuti pembinaan agama dan 

pembinaan budi pekerti? 

2. Apa sanksi yang anda terima jika tidak mengikuti kegiatan pembinaan 

agama dan pembinaan budi pekerti? 

3. Apakah semua kebutuhan sehari-hari seperti peralatan belajar di panti, 

sekolah, peralatan makan dll di sediakan oleh panti? 

4. Apakah semua anak panti digabung pada waktu pembinaan budi pekerti? 

5. Apa harapan kedepan Saudara untuk panti asuhan Darul Hadlonah ini? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Untuk Tokoh Masyarakat) 

Pedoman pengumpulan data penelitian “Pola Pembinaan Budi Pekerti Anak di 

Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen Ungaran Semarang” 

 

I. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di masyarakat sekitar Panti Asuhan Darul Hadlonah Kuncen 

Ungaran Semarang 

 

J. Identitas Informan: 

 

Nama  : 

Umur  : 

jenis kelamin : 

pendidikan  : 

alamat  : 

 

K. Pertanyaan: 

 

64. Apakah keberadaan panti asuhan Darul Hadlonah bermanfaat bagi 

Masyarakat sekitar panti? Apasaja manfaatnya? 

65. Bagaimana hubungan antara anak panti dengan Masyarakat sekitar? 

66. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya panti asuhan Darul 

Hadlonah? 

67. Apabila ada kegiatan di panti, apakah masyarakat sering diikut sertakan? 

68. Apabila ada kegiatan di masyarakat, apakah anak panti selalu diikut 

sertakan? 

69. Adakah kegiatan di masyarakat yang melibatkan semua pihak panti 

asuhan? 
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70. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perilaku anak-anak panti terhadap 

masyarakat? 

71. Apakah ada anak panti yang melanggar aturan-aturan yang ada di 

masyarakat? Bagaimana sikap masyarakat dalam menyelesaikan masalah 

tersebut? 
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DOKUMENTASI PENELITIAN DI PANTI ASUHAN DARUL 
HADLONAH KUNCEN UNGARAN SEMARANG 

 

 
 

Aula Panti Asuhan Darul Hadlonah 
 

 
 

Ruang Kantor Panti Asuhan Darul Hadlonah 
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Kegiatan Sholat Berjama’ah di aula panti asuhan 
 

 
 

Kegiatan tausiyah setelah sholat maghrib di aula panti asuhan 
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Sarapan pagi di ruang makan panti 

 

 
Kegiatan doa bersama dan makan malam di ruang tamu panti 
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Wawancara dengan anak asuh panti asuhan 
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Wawancara dengan pengasuh panti asuhan 
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Wawancara dengan pengurus panti asuhan 
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Wawancara dengan tokoh masyarakat 
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Acara malam minggu nonton Tv bersama  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kerja bakti bersama setiap hari minggu 
 


