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SARI 
 

Ririen Agustiningsih. 2005. Pembinaan Moral Anak di Panti Pamardi Putra 
Mandiri Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Jurusan Hukum 
dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Pembinaan, Moral 
Anak sejak dini membutuhkan pembinaan moral, sikap dan perilaku agar nantinya 
tidak terseret arus yang menyesatkan. Panti Pamardi Putra Mandiri turut 
membantu dalam upaya pembinaan moral anak nakal, eks korban penyalahgunaan 
Napza dan anak jalanan, dengan tujuan mampu berfungsi sosial secara wajar 
dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar. 
 Permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan 
pembinaan moral anak di Panti Pamardi Putra Mandiri ? (2) faktor-faktor apakah 
yang mendorong pembinaan moral anak di Panti Pamardi Putra Mandiri ? (3) 
faktor-faktor apakah yang menghambat pembinaan moral anak di Panti Pamardi 
Putra Mandiri? Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk memperoleh 
gambaran yang mendalam, komprehensif tentang pembinaan moral yang 
diterapkan di Panti Pamardi Putra Mandiri. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mendorong pembinaan moral yang diterapkan di Panti Pamardi Putra 
Mandiri. (3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pembinaan moral 
di Panti Pamardi Putra Mandiri. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 
bagi khasanah ilmu terutama bagi jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dalam 
memberikan gambaran yang jelas mengenai pembinaan moral yang diterapkan di 
Panti Pamardi Putra Mandiri. Kegunaan bagi Panti sosail yaitu memberikan 
sumbangan yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan pembinaan moral. 
Kegunaan bagi anak yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana 
perbuatan yang baik atau buruk, yang benar atau salah, yang harus diketahui 
untuk dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi 
penelitian di Panti Pamardi Putra Mandiri Sendangguwo Kecamatan Tembalang 
Kota Semarang. Fokus penelitian ini adalah pembinaan moral anak, faktor yang 
mendorong dan faktor yang menghambat pembinaan moral di Panti Pamardi Putra 
Mandiri. Sumber data penelitian adalah person (orang) yaitu Pimpinan, 
Petugas/Pembina dan Anak/klien di Panti Pamardi Putra Mandiri, dan dokumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, 
sumber arsip, dokumen resmi di Panti Pamardi Putra Mandiri. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi 
dan metode dokumetasi. Keabsahan data diperoleh dengan metode triangulasi, 
yang kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan verifikasi data.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan moral di Panti Pamardi 
Putra Mandiri tidak terlepas dari pembinaan keAgamaan atau mental spiritual. 
Anak/klien dibiasakan berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral, harus saling 
menghormati dan saling menyayangi. Faktor pembinaan moral berlatar belakang 
pada ajaran Agama Islam, motivasi anak, dukungan orang tua, dukungan 



 

lingkungan masyarakat dan dukungan dari pembina. Faktor penghambat 
pembinaan moral yaitu pembina merasa kesulitan dalam membina anak jalanan 
dan sarana tempat ibadah kurang mendukung. 

Pembinaan moral di Panti Pamardi Putra Mandiri menggunakan pola 
konsiderasi nilai yaitu focus utamanya terletak pada bagaimana memahami 
kebutuhan orang lain daripada upaya mengimbangkan kebutuhan-kebutuhan 
tersebut ketika berkonflik dengan orang lain. Analisis nilai yaitu membantu 
subyek didik mempelajari proses pembuatan keputusan secara sistematik langkah 
demi langkah. Perkembangan moral kognitif yaitu dengan tujuan membantu 
subyek didik berfikir dalam meningkatkan kemampuan dan pertimbangan moral. 
Pembina berusaha memberikan solusi terbaik dalam memecahkan masalah yang 
dihadapi anak. Pembina memberikan contoh dalam memberikan pembinaan penuh 
kedisiplinan, supaya anak dalam mengikuti pembinaan juga disiplin dan 
mamatuhi semua peraturan yang ada di Panti. Faktor pendorong pembinaan moral 
yaitu motivasi anak, dukungan orang tua, lingkungan masyarakat, dan dukungan 
dari pembina. Faktor penghambat yaitu pembina kesulitan dalam membina anak 
jalanan yang terbiasa hidup di jalan tanpa ada aturan dan sarana tempat ibadah 
yang kurang mendukung.  
 Saran yang diajukan adalah Panti Pamardi Putra Mandiri dapat 
mempertahankan dan berusaha untuk meningkatkan pembinaan moral agar 
menjadi lebih baik. Cara yang digunakan didalam membina anak nakal, eks 
korban penyalahgunaan Napza dan anak jalanan hendaknya dilakukan dengan 
cara yang berbeda. Diharapkan pada anak hendaknya mengikuti pembinaan 
dengan sungguh-sungguh dan berusaha menambah pengetahuan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang 
 

Generasi muda merupakan potensi dan modal bagi pembangunan bangsa, 

karena generasi muda adalah penerus perjuangan yang akan menghadapi 

tantangan masa depan. Generasi muda sebagai potensi dan modal  pembangunan, 

dalam perkembangan serta tumbuhnya sering mengalami hambatan. Generasi 

muda tumbuh dari awal yang lemah perlu bimbingan dan arahan dari generasi 

sebelumnya yaitu orang tua, guru, lingkungan dan pendidikan.  

Dalam pertumbuhan generasi muda sering mengalami hambatan karena 

bila melihat realitas sekarang ini bersamaan dengan gencarnya pemerintah 

menggalakkan pembangunan dan pembinaan generasi muda banyak sekali 

tindakan-tindakan yang justru menghambat jalannya pembangunan yang 

datangnya dari kalangan generasi muda itu sendiri. Tindakan tersebut antara lain 

yang dikenal dengan istilah kenakalan anak. 

Dewasa ini banyak  anak yang melakukan kenakalan atau terjerumus 

dalam tindakan kejahatan seperti pemakaian obat-obatan terlarang, minuman 

keras, perkelahian antar pelajar dan berbagai kenakalan lain yang makin banyak di 

jumpai. Untuk itu anak memerlukan adanya perhatian khusus. Banyak anak yang 

tidak dapat memanfaatkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang berguna, 

sehingga tidak jarang yang terjerumus pada tindakan-tindakan negatif atau bahkan 

sampai melanggar hukum. Remaja yang berperilaku negatif ini tentunya sangat 



 

memprihatinkan orang tua ataupun bangsa. Kenakalan anak merupakan gejala 

sosial yang perlu mendapat penanganan secara khusus, mengingat anak 

merupakan generasi penerus bangsa. 

Remaja sebagai generasi penerus yang sedang berkembang, sangat 

membutuhkan pengarahan, perhatian dan pendamping agar tetap terarah berjalan 

pada jalur yang benar. Dalam hal ini secara kodrati orang tua mendapat tugas 

mendidik anaknya. Orang tua melakukan tugasnya dengan memberikan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik ke arah pembentukan watak yang baik. Keluarga 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan pola-pola tingkah 

laku. 

Keluarga merupakan wadah yang pertama dan merupakan dasar yang 

fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Keluarga juga 

merupakan lembaga pendidikan yang bersifat informal. Dalam keluarga seorang 

anak mendapatkan pendidikan dan pembinaan moral yang pertama kalinya. Dari 

lingkungan keluarga yang harmonis akan mampu memberikan keteladanan 

kepada anak-anak, maka akan tumbuh anak-anak yang memiliki kepribadian 

dengan pola yang mantap. Akan tetapi keadaan keluarga yang tidak harmonis 

(broken home) biasanya akan mengakibatkan pengaruh yang buruk bagi 

perkembangan mental dan pendidikan anak, sehingga mendorong anak untuk 

mencari jalannya sendiri dan apabila anak bertemu dengan kawan-kawannya yang 

nakal, maka anak akan terpengaruh dan ikut menjadi nakal.  

Kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk di luar rumah 

mengakibatkan anak merasa kurang diperhatikan. Keadaan yang demikian 

mendorong anak tidak dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana 



 

perbuatan yang jelek atau yang tidak boleh dikerjakan. Hubungan pergaulan yang 

salah pilih dan tanpa ada kontrol dari orang tua akan mempengaruhi kepribadian 

anak dan akan mempengaruhi lahirnya tindakan yang menyimpang dari norma-

norma.  

Faktor keluarga sangat penting untuk membentuk kepribadian anak yang 

baik. Kenakalan anak yang timbul di tengah masyarakat cenderung sebagai akibat 

kelalaian keluarga yang kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Kesenjangan ekonomi merupakan masalah yang peka dan membawa 

dampak yang luas dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi timbul karena ada 

jurang pemisah antara yang miskin dan yang kaya. Seorang anak yang kurang 

beruntung, cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari 

norma-norma yang ada dalam masyarakat. Misalnya banyak anak-anak yang 

terlibat dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, perkelahian antar pelajar 

dan berbagai kenakalan lainnya yang makin banyak di jumpai dan memerlukan  

perhatian khusus.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak sejak dini membutuhkan pembinaan 

moral, sikap dan perilaku agar nantinya tidak terseret arus yang menyesatkan 

perbuatan anak. Dengan pembinaan moral diharapkan anak nantinya dapat 

bersikap dan berperilaku yang bermoral, tidak hanya mengetahui norma-norma 

yang ada dalam masyarakat, tetapi juga  pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-

hari.     

Panti Pamardi Putra Mandiri turut membantu dalam upaya pemulihan 

kepada anak nakal, eks korban penyalahgunaan narkoba dan anak jalanan. Dengan 



 

tujuan mampu berfungsi sosial secara wajar dalam tatanan kehidupan dan 

penghidupan masyarakat sekitar. Untuk itu dibutuhkan pengasuh-pengasuh yang 

mempunyai jiwa sosial dan mengerti bagaimana pola yang harus digunakan dalam 

pembinaan.  

   Panti Pamardi Putra Mandiri berusaha memberikan pelayanan kepada 

klien melalui bimbingan fisik, sosial dan latihan ketrampilan. Tujuan pemberian 

layanan adalah agar klien setelah keluar dari panti dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya dengan wajar ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Selanjutnya 

diharapkan dapat menyalurkan keterampilan pengalaman yang diperoleh klien  

selama di panti.  

Sistem pembinaan dan pelayanan di Panti Pamardi Putra Mandiri bersifat 

profesional dalam arti pembinaan tersebut dilaksanakan oleh ahli terdidik dan 

terlatih secara khusus berdasarkan metode dan teknis pekerjaan sosial. Dengan 

pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kemudian penulis tertarik untuk 

menyusun skripsi dengan judul “PEMBINAAN MORAL ANAK DI PANTI 

PAMARDI PUTRA MANDIRI SENDANGGUWO KECAMATAN 

TEMBALANG KOTA SEMARANG”.  

 

1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 

 Masalah kenakalan anak persoalannya tidak dapat dilepaskan dari 

penyakit masyarakat pada umumnya, yang biasanya disebut sebagai penyakit 

mental. Adapun penyakit mental ini ada berbagai macam ragamnya, ada yang 

berupa kebobrokan akhlak seperti pencurian, pembunuhan, perkosaan, 



 

perampokan dan lain sebagainya. Krisis moral yang timbul dapat juga  

diakibatkan pengaruh budaya asing, misalnya seks di luar nikah. 

Seorang anak tidak dengan tiba-tiba menjadi nakal, tetapi selama beberapa 

waktu dibentuk lingkungannya. Faktor lingkungan menjadi penyebab kenakalan 

anak, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat di sekitarnya. 

Lingkungan keluarga tidak harmonis kurang menguntungkan bagi perkembangan 

mental anak. Kondisi ini dapat memberi dukungan kuat kearah kenakalan anak. 

Disamping itu adanya pergaulan yang tidak sehat dengan teman sebayanya dapat 

juga mendorong tingkah laku anak yang melewati batas. 

Panti Pamardi Putra Mandiri merupakan yayasan sosial yang bergerak 

pada bidang pelayanan masyarakat, yaitu memberikan pelayanan pemulihan 

kepada anak nakal, eks korban penyalahgunaan narkoba dan anak jalanan. 

Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh Panti Pamardi Putra 

Mandiri akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang bersifat 

positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif jika pembinaan anak didik 

khususnya pembinaan moral mencapai hasil maksimal, yaitu menjadi manusia 

yang dapat kembali melakukan fungsi sosialnya di masyarakat, serta berguna bagi 

bangsa dan produktif. Penilaian itu dapat negatif, kalau anak yang pernah dibina 

itu berbuat hal negatif yang mengarah pada perbuatan yang tidak bisa diterima 

masyarakat.   

Panti Pamardi Putra Mandiri di dalam perkembangannya sebagai bagian 

integral dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi 

Jawa Tengah pada pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan, seperti 

keterbatasan sarana, baik sarana fisik berupa gedung tempat latihan kerja, tenaga 

personalia, seperti instruktur yang ahli dibidangnya, psikolog, maupun sarana 



 

administrasi dan keuangan, kerjasama dengan lembaga kemayarakatan lain. 

Disamping itu permasalahan yang sering kali muncul kepermukaan adalah tidak 

adanya dukungan dari pihak keluarga selama anak mengikuti pembinaan. 

Dengan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Panti Pamardi 

Putra Mandiri Kota Semarang sudah tentu menjadi kendala bagi pelaksanaan 

pembinaan moral anak. Oleh karena itu keberhasilan pembinaan moral anak 

memerlukan kesadaran, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yaitu 

masyarakat, keluarga anak, anak/klien  dan petugas Panti Pamardi Putra Mandiri. 

Sehubungan dengan berbagai masalah yang dihadapi Panti Pamardi Putra 

Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti hanya 

membatasi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan moral anak, 

faktor pendorong dan faktor penghambat pembinaan yang dilaksanakan di Panti 

Pamardi Putra Mandiri.        

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan moral anak di Panti Pamardi Putra 

Mandiri ? 

2. Faktor-faktor apakah yang mendorong pembinaan moral di Panti Pamardi 

Putra Mandiri ? 

3. Faktor-faktor apakah yang menghambat pembinaan moral di Panti Pamardi 

Putra Mandiri ? 

 



 

1.4.Tujuan Penelitian  

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam, komprehensif tentang 

pembinaan moral yang diterapkan di Panti Pamardi Putra Mandiri. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pembinaan moral di Panti 

Pamardi Putra Mandiri. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pembinaan moral di Panti 

Pamardi Putra Mandiri.  

 

1.5.Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian kualitatif ini, meliputi dua yaitu : 

1.5.1.  Kegunaan Teoritis. 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi khasanah ilmu, 

terutama bagi jurusan PPKn dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai 

pembinaan moral yang diterapkan di Panti Pamardi Putra Mandiri.  

1.5.2   Kegunaan Praktis. 

1) Bagi Panti sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang dapat digunakan dalam upaya peningkatan pembinaan moral. 

2) Bagi anak, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang 

bagaimana perbuatan yang baik atau buruk, yang benar atau salah, yang harus 

diketahui untuk dapat diterapkan dalam hidup bermasyarakat. 

 



 

1.6.Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi adalah sebagai berikut :  

1.6.1. Bagian Pendahuluan skripsi 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, sari, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian isi skripsi 

Bagian ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 

Bab I  : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang, 

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II  : Penelaahan pustaka, penelaahan pustaka ini menjelaskan 

pengertian nilai, moral dan sikap. Teori perkembangan moral. 

Pribadi yang terdidik secara moral. Pembinaan Moral dan 

Pola-pola pembinaan moral. 

Bab III  : Membahas metodologi penelitian. Dalam bab ini dibicarakan 

mengenai dasar penelitian, lokasi penelitian, sumber data 

penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, teknik cuplikan 

(sampling), keabsahan data, metode analisa data dan prosedur 

penelitian.  

Bab IV  : Hasil penelitian dan pembahasan, merupakan pelaporan hasil 

penelitian dan pembahasannya yang mengaitkan dengan 



 

telaah pustaka dan atau penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

Bab V  :  Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran 

bagi pengembangan lebih lanjut hasil penelitian ini. 

 

1.6.3 Bagian akhir skripsi. 

Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  



 

BAB II 

PENELAAHAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pengertian Nilai, Moral dan Sikap 

2.1.1 Pengertian Nilai 

Menurut Hurlocks yang dikemukakan kembali oleh Sugeng Hariyadi 

(2003:89), nilai adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang 

untuk mewujudkannya. Nilai merupakan sesuatu yang memungkinkan individu 

atau kelompok sosial untuk membuat keputusan mengenai apa yang 

dibutuhkannya, atau sebagai suatu yang ingin dicapai. Dengan kata lain nilai 

merupakan keteguhan pendirian seseorang tentang bagaimana ia harus bertindak 

dan memperjuangkan cita-cita atau tujuannya.     

Menurut Suyahmo (2000:105) menyatakan bahwa, nilai adanya ditentukan 

oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai. Sebelum ada subjek yang 

menilai maka benda atau barang itu tidak bernilai. Jadi nilai ditentukan oleh 

adanya interaksi antara subjek yang menilai. Inilah yang menggabungkan antara 

subjektivitas dan objektivisme. 

Terkait dengan masalah nilai, Gould and Kolb seperti dikutip Suyitno 

(1984:11) mengartikan nilai itu sebagai : 

1) Unsur-unsur dari objek yang relevan dengan hubungan antara orang yang 

diobservasi dan benda. 

2) Relevansi objek atau unsur-unsur nya dengan sikap dan keinginan orang yang 

diamati. 



 

3) Suatu standart (dalam kebudayaan) untuk mengukur relevansi moral, estetika 

dan kognitif dengan sikap keinginan dan kebutuhan dari yang diselidiki. 

4) Sesuatu yang berguna bagi subjek. 

5) Suatu konsep yang implisit dan eksplisit yang membedakan pada individu 

atau karakteristik kelompok yang diingini yang mempengaruhi pemilihan 

cara, alat dan tujuan suatu perbuatan. 

Bagi manusia, nilai dijadikan alasan atau motivasi dalam segala 

perbuatannya, dan dalam pelaksanaannya, nilai-nilai ini dijabarkan dalam bentuk 

kaidah atau norma, sehingga merupakan suatu perintah atau keharusan, anjuran 

atau larangan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan pedoman yang bersifat 

abstrak tentang baik buruknya, pantas atau tidaknya sikap perilaku seseorang 

dalam suatu komunitas masyarakat atau bangsa tertentu. Nilai menjadi pendorong, 

penggerak sekaligus pembatas tindakan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa 

nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan manusia yang 

kemudian diwujudkan secara konkrit menjadi norma moral.  

2.1.2 Pengertian Moral 

 Menurut Daroeso (1986:23), moral adalah sebagai keseluruhan norma 

yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat. Norma moral merupakan 

penjabaran secara konkrit dari nilai-nilai yang diyakini oleh suatu masyarakat atau 

bangsa. Jadi moral merupakan ajaran tentang baik buruknya kelakuan manusia 

dan menjadi pedoman yang konkrit untuk bersikap dan menjadi pedoman yang 

konkrit dalam sikap dan tingkah laku manusia. Nilai moral adalah sesuatu yang 



 

dianggap baik dan digunakan sebagai pedoman yang konkrit untuk bersikap dan 

mengukur baik buruknya sikap perilaku seseorang.   

 Objek moral adalah tingkah laku manusia, perbuatan manusia, tindakan 

manusia, baik secara individual maupun secara kelompok yang didorong oleh tiga 

unsur yaitu: 

1) Kehendak yaitu pendorong pada jiwa manusia yang memberi alasan pada 

manusia untuk melakukan perbuatan. 

2) Perwujudan dari kehendak yang berbentuk cara melakukan perbuatan dalam 

segala situasi dan kondisi. 

3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan kesadaran inilah yang 

memberikan corak dan warna perbuatan tersebut (Daroeso, 1986:26). 

Menurut Wila Huky, yang dikutip oleh Bambang Daroeso (1986:22) 

bahwa untuk memahami moral dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 

1) Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada 

kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai 

dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. 

2) Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna 

dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan 

tertentu. 

3) Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan 

pandangan hidup atau Agama tertentu. 

 

 



 

Moral dibatasi sebagai sesuatu yang berkaitan, atau ada hubungannya 

dengan kemampuan menentukan benar salahnya sesuatu tingkah laku. Selain itu 

moral juga diartikan adanya kesesuaian dengan ukuran baik buruknya sesuatu 

tingkah laku atau karakter yang telah diterima oleh sesuatu masyarakat, termasuk 

didalamnya berbagai tingkah laku spesifik, seperti misalnya tingkah laku seksual. 

(Haricahyono, 1995:221). 

Menurut Sugeng Hariyadi (2003:88), moral merupakan serangkaian nilai-

nilai yang didalamnya memuat kaidah, norma. Tata cara kehidupan, adat istiadat, 

dan pranata yang standart baik buruknya perilaku individu atau kelompok yang 

dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya dan religi dari individu atau kelompok 

masyarakat. Perilaku moral yang baik diperlukan demi terwujudnya kehidupan 

yang damai penuh keteraturan, ketertiban, keharmonisan, dan kesejahteraan.  

Dari berbagai pengertian moral, dapat dilihat bahwa moral memegang 

peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik 

buruknya terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku ini mendasarkan diri pada 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang dikatakan bermoral, 

bilamana orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang 

terdapat dalam masyarakat, baik itu norma Agama, norma hukum dan sebagainya. 

Dengan demikian moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma yang 

mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan baik 

dan benar, perlu diingat bahwa baik dan benar menurut seseorang itu tidak pasti 

baik dan benar bagi orang lain, karena itulah diperlukan adanya prinsip-prinsip 



 

kesusilaan atau moral yang dapat berlaku umum, yang telah diakui kebaikan dan 

kebenarannya oleh semua orang .     

 Syarat untuk menjadi manusia yang bermoral, adalah memenuhi salah 

satu ketentuan kodrat yaitu adanya kehendak yang baik. Kehendak yang baik ini 

mensyaratkan adanya bertingkah laku dan tujuan yang baik pula. Jadi predikat 

moral mensyaratkan adanya kebaikan yang berkesinambungan, mulai munculnya 

kehendak yang baik sampai dengan tingkah laku dalam mencapai tujuan yang 

juga baik. Karena itu orang yang bertindak atau bertingkah laku baik kadang-

kadang belum dapat disebut orang yang bermoral.    

Menurut kenyataannya, manusia hidup memang mempunyai autonomi 

tetapi manusia tidak bebas sepenuhnya. Dalam kehidupan manusia terikat pada 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Katentuan-ketentuan itu adalah : 

a. Ketentuan Agama yang berdasarkan wahyu. 
b. Ketentuan kodrat yang terutama dalam diri manusia, termasuk 

didalamnya ketentuan moral universal yaitu moral yang seharusnya. 
c. Ketentuan adat istiadat buatan manusia, termasuk didalamnya 

ketentuan moral yang sebagai berlaku pada suatu waktu. 
d. Ketentuan hukum buatan manusia, baik berbentuk adat kebiasaan atau 

hukum negara (Daroeso, 1986:23). 
 

Menurut Cheppy Haricahyono (1988:21-25), terdapat tiga elemen 

moralitas yang mendasari terbentuknya proses dalam melaksanakan perbuatan-

perbuatan yang sesuai dengan norma moral, yaitu sebagai berikut: 

1) Perhatian (caring) 

Perhatian dikatakan sebagai keadaan ingin membantu, terlepas dari 

pertimbangan-pertimbangan rasional. Yaitu suatu keadaan dimana seorang 

tergerak untuk mementingkan kepentingan orang lain. Perhatian secara 



 

demikian, melibatkan baik motivasi sosial maupun pengetahuan sosial. Tanpa 

adanya pemikiran yang berperan sebagai lensa, perhatian boleh dikatakan 

buta. Belajar memperhatikan orang lain adalah sama artinya dengan belajar 

mengetahui yang bersangkutan dengan sebaik mungkin. 

2) Pertimbangan (judging) 

Perhatian tidak secara keseluruhan terlepas dari penalaran, oleh karena 

tanpa kemampuan membuat kesimpulan tentang kebutuhan orang lain, motif 

untuk memeperhatikan cukup tipis apabila ia tidak didukung oleh 

kesemuanya. Misalnya manakala mempertimbangkan suatu permasalahan 

moral,  suatu masalah dimana kesejahteraan orang lain sedang dipertaruhkan. 

Tentunya harus memperhatikan segi-segi yang telihat dalam 

pengambilan keputusan. Dalam pertimbangkan moral ditentukan adanya 

kemampuan mengevaluasi kepentingan-kepentingan yang berbeda berdasar 

pada kriteria atau prinsip yang konsisten. 

3) Tindakan (acting) 

Barangkali satu hal yang sangat penting yang bisa dikemukakan 

perihal tindakan adalah bahwa aspek moral ataupun amoral tidak berada 

dalam tindakan itu sendiri. Di luar motif atau pertimbangan pribadi, tindakan 

seseorang tidak mengandung status moral. Apa yang membuat sesuatu 

tindakan menjadi bermoral adalah tergantung dari kualitas perhatian dan 

pertimbangan yang mengarahkan.  

 

 



 

2.1.3 Pengertian Sikap 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:1063), sikap adalah yang 

berdasarkan pendirian (pendapat atau keyakinan). 

Mar’at (1982:17) menyatakan, bahwa sikap didasarkan pada konsep 

evaluasi berkenaan dengan objek tertentu, menggugah motif untuk bertingkah 

laku. Hal ini berarti bahwa sikap mengandung unsur penilaian dan reaksi afektif 

yang tidak sama dengan motif akan tetapi menghasilkan motif tertentu. Motif 

inilah yang kemudian menentukan tingkah laku nyata atau terbuka (overt 

behavior), sedangkan reaksi afektifnya merupakan reaksi tertutup (cover). Pada 

konsep evaluasi ini komponen afeksi seakan-akan menentukan arah dan tingkah 

laku, namun dinamikanya sendiri tersembunyi. Misalnya seorang dalam reaksi 

afektifnya adalah marah namun karena situasi tertentu ia harus bersikap ramah. 

Motif yang dibentuk adalah menentukan tingkah lakunya untuk senantiasa 

bersikap marah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam sikap terdapat ciri-ciri : 

a. Dalam sikap selalu terdapat hubungan antara subjek dengan objek. 

b. Sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari dan dibentuk melalui 

pengalaman.      

c. Karena sikap dipelajari, maka sikap dapat berubah sesuai dengan lingkungan 

individu yang berbeda-beda.   

d. Dalam sikap yang bersangkutan, tersangkut motivasi dan perasaan. 

 

 



 

2.2 Teori Perkembangan Moral 

2.2.1. Dasar-dasar Moral 

 Dasar-dasar moral berisi hal-hal yang paling mendasar dalam upaya 

pendidikan dan pembinaan moral. Dalam proses pembinaan moral, anak didik 

harus mengerti dan mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi dasar moral. 

Menurut Purwa Hadiwardoyo (1990:13-22), dasar-dasar moral tersebut adalah 

terdapat pada : 

1. Sikap batin dan perbuatan lahir. 

Moral sebenarnya memuat dua segi yang berbeda yakni segi batiniah 

dan segi lahiriah. Orang yang baik adalah orang yang memiliki sikap batin 

yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Sikap batiniah 

sering disebut hati nurani/kata hati. Orang yang baik dengan sikap batin yang 

baik akan dapat dilihat oleh orang lain setelah terwujud dalam perbuatan 

lahiriah yang baik. Maka orang hanya dapat dinilai secara tepat apabila hati 

dan perbuatannya ditinjau bersama. Secara umum penilaian terhadap orang 

lain hanya perilaku yang tampak dari luar yaitu perbuatan lahiriahnya, 

sedangkan sikap batinnya hanya dapat diduga-duga saja. 

2. Ukuran moral 

Ukuran moral digunakan untuk menilai sikap batin maupun perbuatan 

lahiriah. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, sekurang-kurangnya ada 

dua ukuran yang berbeda, yakni ukuran yang ada di hati setiap pribadi dan 

ukuran dipakai oleh orang pada waktu mereka menilai orang lain. Dalam hati 

setiap pribadi ada ukuran subjektif, sedangkan orang lain memakai ukuran 



 

yang lebih objektif. Setiap pribadi menilai dirinya dengan ukurannya sendiri, 

sementara orang lain menilai pribadi seseorang dengan ukuran umum. 

3. Pertumbuhan hati nurani 

Hati nurani merupakan pusat kepribadian. Setiap seluruh kepribadian, 

hati nurani manusia juga mengalami pertumbuhan dan tergantung tanggapan 

lingkungan atau usaha sendiri. Lingkungan yang baik dapat mendukung 

pertumbuhan hati nurani secara positif, begitu pula sebaliknya, lingkungan 

yang buruk dapat memperburuk dan menghambat pertumbuhan hati nurani. 

Akan tetapi pertumbuhan hati nurani juga dapat ditentukan oleh masing-

masing pribadi. Sebab orang juga mempunyai hati nurani  walaupun  harus 

hidup dalam lingkungan. 

2.2.2. Teori Perkembangan Moral Menurut Jean Piaget 

Tahap-tahap dalam perkembangan moral menurut Jean Piaget terdiri dari 

dua tahap, yaitu : 

1)Tahap heteronomy (heteronomous morality) 

2)Tahap otonomi (outonomous morality) 

Dalam bukunya The moral Judgment Of The child (1923), Piaget 

menyatakan bahwa kesadaran moral anak mengalami perkembangan dari satu 

tahap ke tahap yang lebih tinggi. Sesuai dengan perkembangan umur, orientasi 

terhadap peraturan itu berkembang dari sikap heteronom, bahwa peraturan itu 

berasal dari diri seseorang ke sikap yang semakin otonom, bahwa peraturan 

ditentukan juga oleh subjek yang bersangkutan (Salam, 2000:67). 



 

Pada tahap heteronom, anak cenderung meniru begitu saja aturan-aturan 

yang diberikan oleh orang-orang yang berkompeten dan aturan-aturan itu 

dipandang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, pada tahap ini disebut juga masa 

realisme moral. Sedangkan pada tahap otonomi, anak sudah menyadari bahwa 

aturan-aturan itu dibuat oleh orang dan dapat dimodifikasi sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang ada atas dasar kesepakatan bersama dalam kelompok. 

Pada tahap heteronomi atau realisme moral, anak-anak merasa wajib 

mengikuti aturan-aturan, karena aturan itu adalah suci seperti Undang-Undang 

dewa, dan tidak dapat diubah. Mereka cenderung memandang peraturan-peraturan 

itu secara total adalah benar atau salah, dan mengira bahwa setiap orang 

memandang aturan-aturan itu dengan cara yang sama. Mereka memutuskan 

kesalahan atau kebenaran suatu tindakan atas dasar besar kecilnya akibat-akibat 

yang ditimbulkannya, dan apakah tindakan-tindakan itu akan dihukum atau tidak. 

Pada tahap moralitas otonom atau moralitas bekerja sama, dimana aturan-

aturan dipandang sebagai persetujuan bersama, terpelihara dengan mantap melalui 

persetujuan sosial secara timbal balik serta dapat diubah atau dimodifikasi sesuai 

dengan kebutuhan bersama. Mereka mengakui bahwa dalam hal ini kemungkinan 

ada perbedaan pandangan. Keputusan anak mengenai benar dan salah, ditekankan 

pada akibat-akibat yang ditimbulkan. Mereka percaya bahwa hukuman hendaknya 

berlaku secara timbal balik, dan dikaitkan dengan suatu tindakan tertentu.      

2.2.3. Teori Perkembangan Moral Menurut Lawrence Kohlberg 

Tahap-tahap dalam perkembangan moral menurut Kohlberg dibedakan 

menjadi tiga tingkatan, yaitu : 

1) Tingkat Prakonvensional 

2) Tingkat Konvensional 



 

3) Tingkat Pasca Konvensional, otonom atau yang berlandaskan prinsip.       

Dari ketiga tingkat perkembangan moral tersebut, oleh Kohlberg dibagi ke 

dalam enam tahap perkembangan moral yaitu: orientasi hukuman dan kepatuhan, 

orientasi relativis-instrumental, orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi 

anak manis, orientasi hukuman dan ketertiban, orientasi kontrak sosial legalitas, 

orientasi prinsip etika universal. 

Agar lebih jelasnya, maka akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut: 

1) Tingkat Prakonvensional 

Pada tahap ini anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya mengenai 

baik dan buruk, benar dan salah. Jadi pada tahap ini, sebenarnya anak sudah 

mengetahui peraturan-peraturan serta kebudayaan-kebudayaan yang ada di 

lingkungannya, sehingga anak sudah dapat membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk untuk tidak dilakukan. Dalam tahap prakonvensional 

terdapat dua tahap yaitu  

Tahap 1 :  Tahap orientasi hukuman dan kepatuhan 

Pada tahap ini, akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik 

buruknya perbuatan itu tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari 

akibat tersebut. Dalam tahap ini Kohlberg berpendapat bahwa:       

Anak dalam tahap ini hanya semata-mata menghindarkan hukuman 
dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya, dinilai sebagai 
hal yang bernilai dalam dirinya sendiri dan bukan karena insan hormat 
terhadap tatanan moral yang melandasi dan yang didukung oleh 
hukuman dan otoritas (Kohlberg, 1999:231). 

 
Tahap 2 :  Tahap orientasi relativis-instrumental 



 

Pada tahap ini, perbuatan yang benar adalah perbuatan yang 

merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-

kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia dipandang seperti 

hubungan ditempat umum. Terdapat unsur-unsur kewajaran, timbal balik, dan 

persamaan pembagian, akan tetapi semuanya itu lebih banyak dilihat secara 

fisik pragmatic (physical pragmatic way), masalah timbal balik adalah soal 

timbal jasa, bukan soal kesetiaan, rasa terima kasih dan keadilan. 

2) Tingkat Konvensional 

Pada tingkat ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau 

bangsa, dan dipandang sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri, tanpa 

mengindahkan akibat yang langsung dan nyata. 

Jadi sikap anak bukan hanya konformitas terhadap harapan pribadi dan 

tata tertib sosial, melainkan juga loyal terhadapnya dan secara aktif 

mempertahankan, mendukung dan membenarkan seluruh tata tertib itu serta 

mengidentifikasi diri dengan orang tua atau kelompok yang terlibat. Tingkat 

ini mempunyai dua tahap yaitu :  

Tahap 3 :   Tahap orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi “anak 

manis”. 

Perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan dan membantu 

orang lain serta yang disetujui oleh mereka. 

Tahap 4 : Tahap orientasi hukum dan ketertiban 

Terdapat orientasi terhadap otoritas, aturan yang tetap dan penjagaan 

tata tertib sosial. Jadi perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan 

kewajiban sendiri, menghormati otoritas dan menjaga tata tertib sosial yang 



 

ada, sebagai yang bernilai dalam dirinya sendiri, individu tidak hanya 

berupaya menyesuaikan diri dengan tatanan sosialnya, tetapi juga untuk 

mempertahankan, mendukung dan membenarkan tatanan sosial itu. 

3) Tingkat Pasca Konvensional 

Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk memuaskan nilai dan 

prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari 

otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip itu dan 

telepas pula dari identifikasi individu dengan pribadi-pribadi atau kelompok-

kelompok tersebut. Ada dua tahap dalam tingkat ini yaitu : 

Tahap 5 :  Tahap orientasi kontrak sosial legalitas 

Pada umumnya tahap ini bernada semangat utilitarian. Perbuatan yang 

benar cenderung di definisikan dari segi hak-hak bersama dan ukuran-ukuran 

yang telah diuji secara kritis dan dipakai oleh seluruh masyarakat. 

Tahap 6 :  Tahap orientasi prinsip etika universal 

Hak ditentukan oleh keputusan suara batin sesuai dengan prinsip-

prinsip etis, tidak sebagai penatanan moral konkrit. Pada hakikatnya inilah 

prinsip-prinsip universal keadilan, resipositas dan persamaan hak asasi 

manusia, serta rasa hormat terhadap manusia sebagai pribadi individual. 

Sehubungan dengan pentahapan perkembangan moral, Kohlberg 

mengidentifikasi adanya beberapa aturan perkembangan sebagai berikut:   

1. Perkembangan moral terjadi secara berurutan dari satu tahap ke tahap 

berikutnya. 



 

2. Dalam perkembangan moral orang tidak memahami cara berpikir dari 

tahap yang lebih dari dua tahap diatasnya. 

3. Dalam perkembangan moral, seseorang secara kognitif tertarik pada cara 

berpikir dari satu tahap diatas tahapnya sendiri. 

4. Dalam perkembangan moral, perkembangan hanya terjadi apabila ia 

diciptakan suatu disequilibrium kognitif pada diri si anak didik   (Salam, 

2000:73). 

 

2.3. Pribadi yang Terdidik Secara Moral 

Menurut Durkheim, pribadi yang terdidik secara moral adalah seseorang 

yang bertindak selaras dengan iklim dan cita-cita/ideal moral masyarakat sendiri 

(Haricahyono, 1988:110). 

Sementara itu, ada satu kualitas formal tertentu dari pribadi yang terdidik 

secara moral yaitu adanya keterampilan dan watak (disposisi) yang dikembangkan 

oleh sekolah kepada anak dan adanya kebutuhan bagi mereka untuk berfungsi 

sebagai agen moral dalam masyarakatnya.  

Tiga kemampuan pokok dari pribadi yang terdidik secara moral adalah 

disiplin (kewajiban), masyarakat dan otonomi. Itu semua adalah kualitas-kualitas 

yang diasumsikan Durkheim inheren dalam kehidupan kolektif maupun pribadi 

dan karena itu mungkin sekali untuk dikembangkan dan ditumbuhkan dalam diri 

anak. Jadi pribadi yang terdidik secara moral adalah seseorang yang belajar di 

sekolah atau di manapun juga untuk hidup dalam satu cara yang merefleksikan 

kesan dan praktek untuk dikembangkan norma-norma dan cita-cita sosial. Dia 



 

secara moral disosialisasikan, dalam arti bisa bertindak secara konsisten dengan 

cita-cita dan praktek-praktek yang dinilai oleh masyarakatnya. Tanggung jawab 

dan kewajiban semacam itu harus dibarengi dengan kesan akan kebaikan dan nilai 

dari sosialisasi tersebut. Pribadi yang terdidik secara moral adalah seorang yang 

telah belajar untuk bertindak dalam cara-cara tertentu dan menjadi sadar dan 

berbahagia dengan tindakan-tindakan dan nilai-nilainya.  

 

2.4. Pembinaan Moral  

2.4.1. Pengertian Pembinaan Moral 

Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 

pembinaan sebagai suatu pembangunan (Poerwadarminto, 1987:141). Sedangkan 

kata moral berasal dari bahasa latin yaitu mores, dari suku kata mos yang artinya 

adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak dan akhlak (Cholisin, 1987:24). Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral memiliki arti : 

1) Ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, akhlak, budi pekerti dan susila. 

2) Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, 

berdisiplin dan sebagainya, isi hati atau keadaan sebagimana terungkap dalam 

perbuatan. 

3) Ajaran susila yang dapat diukur dari suatu cerita. 

Menurut Amin Suyitno yang dikemukakan kembali oleh Soenarjati 

Cholisin (1987:24), Moral diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku 



 

yang baik, yang susila. Purwa Hadiwardoyo memperkuat pendapat tersebut 

dengan menyatakan : 

“Moral menyangkut kebaikan. Orang yang tidak baik juga disebut sebagai 
orang yang tidak bermoral, atau sekurang-kurangnya sebagai orang yang 
kurang bermoral. Maka secara sederhana mungkin dapat menyamakan 
moral dengan kebaikan orang atau kebaikan manusia.”(Hadiwardoyo, 
1990:13).   
 

 Berbagai pendapat tersebut meskipun berbeda rumusannya, namun 

memiliki kesamaan arti. Moral disepakati sebagai sesuatu yang berkaitan atau ada 

hubungannya dengan jiwa yang baik, benar salah atau baik buruknya perbuatan 

yang berhubungan dengan batin. Ukuran penentuannya adalah berdasarkan 

tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. 

 Dengan demikian pembinaan moral merupakan suatu tindakan untuk 

mendidik, membina, membangun watak, akhlak serta perilaku seseorang agar 

orang yang bersangkutan terbiasa mengenal, memahami dan meghayati sifat-sifat 

baik atau aturan-aturan moral yang kemudian disebut dengan internalisasi nilai-

nilai moral pada diri seseorang. 

2.4.2. Dasar Dan Tujuan Pembinaan Moral 

Pembinaan moral merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu cita-cita 

yang luhur, oleh karena itu memiliki dasar dan tujuan pembinaan tersendiri. 

Dalam pembinaan moral tentunya banyak sekali tuntutan yang menjadi dasar 

hukum seseorang agar selalu melaksanakan pembinaan moral dalam rangka ikut 

membentuk dan mewujudkan manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur atau 

berakhlak mulia. 

Di bawah ini dikemukakan dasar hukum pembinaan moral yaitu : 



 

1) Tirmidzi meriwayatkan dari Ayyub bin Musa bahwa Rasullulah SAW 

bersabda: 

 

 

Artinya : “Tidak ada suatu pemberian utama yang diberikan oleh seoramg 

ayah kepada anaknya, kecuali budi pekerti yang baik.”(Ulwan, 1978:181). 

2) Abdur Razzaq, Sa'id Bin Mansyur, meriwayatkan hadist dari Ali ra : 

 

 

Artinya :"Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anakmu dan didiklah mereka 

dengan budi pekerti yang baik."(Ulwan, 1978:181). 

3) Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 3 yaitu : 

"Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab."(UU No. 20 Tahun 2003). 

 
Dari dasar-dasar pembinaan moral tersebut maka terlihat betapa 

pentingnya pembinaan moral yang harus dilakukan, dalam rangka mencapai suatu 

tujuan yaitu membentuk manusia pembangunan yang memiliki budi pekerti yang 

tinggi, serta kepribadian yang luhur yang kelak mampu menjadi generasi penerus 

bangsa selaku aset-aset pembangunan yang berkualitas.  

 

 



 

2.4.3. Proses Pembinaan Moral 

Moral yang telah disepakati sebagai sesuatu yang berkaitan atau ada 

hubungannya dengan kebaikan, benar salah atau baik buruknya perlu benar-benar 

dipahami, dimengerti dan dijadikan pedoman dalam perilaku sehari-hari. Perilaku 

seseorang haruslah terus dibina agar mencerminkan perilaku yang baik atau 

perilaku susila, jika seseorang berperilaku asusila maka orang itu disebut orang 

yang tidak bermoral. 

Oleh karena itu betapa pentingnya pembinaan moral bagi seseorang dalam 

rangka membentuk dan mewujudkan perilaku yang baik yang menjunjung nilai-

nilai moral. Adapun proses pembinaan moral dapat terjadi melalui proses 

pendidikan dan proses pembinaan kembali (Darajat, 1982:70). Pembinaan moral 

tersebut dapat berupa pemberian contoh atau keteladanan mengenai nilai-nilai 

moral. 

2.4.4. Bentuk-bentuk Pembinaan Moral 

Kaidah-kaidah moral tidak hanya perlu untuk dipelajari dan dimengerti, 

namun harus benar-benar dijadikan pedoman oleh seseorang dalam perilaku 

sehari-hari. Disamping Agama, moral juga sangat penting sebagai pengendali dan 

pembimbing perilaku seseorang. Dengan kata lain antara Agama dan moral tidak 

bisa untuk dipisahkan.   

Senada dengan hal tersebut di atas, Zakiah Darajat mengemukakan 

pendapatnya : 

“Kehidupan moral tidak dapat dipisahkan dari keyakinan berAgama. 
Karena nilai-nilai yang tegas pasti dan tetap tidak berubah karena keadaan, 
tempat dan waktu adalah nilai yang bersumber pada Agama. Karena itu 
dalam pembinaan generasi muda perlulah kehidupan moral dan Agama itu 
sejalan dan mendapat perhatian yang serius.”(Darajat, 1976:156). 



 

  Oleh karena itu disamping pembinaan Agama, ternyata pembinaan moral 

juga tak kalah pentingnya, terutama dalam rangka membangun generasi muda. 

 Menurut Sanapiah Faisal (1981:48) menyatakan bahwa, pembinaan 

tersebut dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, informal, maupun non 

formal. Dalam berbagai lingkungan pendidikan tersebut, pembinaan senantiasa 

dapat dilaksanakan kepada seseorang akan tetapi tentunya menggunakan cara-cara 

yang berbeda untuk setiap lingkungan pendidikan baik formal, informal maupun 

non formal.   

2.4.5. Materi Pembinaan Moral 

Materi pembinaan moral menyangkut nilai-nilai moral, disamping materi 

pendidikan dan pembinaan moral juga menyangkut rasionalitas moral seperti yang 

telah diungkapkan oleh Soenarjati Cholisin yaitu : 

“Mengingat masalah moral adalah juga masalah rasionalitas, maka 
semakin tambah usia atau jenjang pendidikan, anak didik justru semakin 
mengerti dan semakin mantap pola perilakunya, sehingga akan 
mempermudah nilai moral tidak sekedar penanaman nilai, pembiasaan 
sikap/perilaku yang baik, tetapi lebih menekankan pada konsep 
rasionalitas moral.”(Cholisin, 1987:79). 
 

  Dengan demikian materi pembinaan moral meliputi nilai-nilai moral dan 

rasionalitas moral. 

 Oleh karena itu pembinaan moral harus dilaksanakan secara totalitas 

sebagi pribadi manusia seutuhnya  yang meliputi cipta, rasa, karsa, karya dan budi 

naruni manusia, atau mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Akan 

tetapi dalam pembinaan moral lebih menekankan pada aspek afektif.   

 

 



 

2.5. Pola-Pola Pembinaan Moral 

Agar pembinaan moral dapat berjalan dengan baik, maka harus digunakan 

pola pendidikan tertentu, karena pola atau model pendidikan moral dimaksudkan 

adalah pemikiran tentang proses, perhatian, pertimbangan, serta tindakan dalam 

latar pendidikan. Suatu model mencakup teori, atau cara pandang tentang 

bagaimana seseorang berkembang secara moral dan serangkaian strategi, atau 

prinsip, untuk membantu perkembangan moral. Dengan demikian suatu model 

dapat membantu  dalam memahami dan melaksanakan pendidikan moral.   

Menurut Cheppy Haricahyono (1988:28-32), paling tidak ada enam buah 

model dalam pendidikan moral, yaitu: 

1. Pengembangan rasional 

Model pengembangan rasional ini mengarah perhatian utamanya pada 

bidang pertimbangan, dan model ini telah memperkuat kemampuan intelektual 

dalam beberapa kurikulum inti, terutama dalam upaya menganalisis masalah-

masalah umum.       

2. Konsiderasi nilai 

              Dalam kurikulum yang menganut model ini fokus utamanya terletak 

pada bagaimana memahami kebutuhan orang lain ketimbang upaya 

mengimbangkan kebutuhan-kebutuhan tersebut manakala berkonflik dengan 

orang lain. Jadi dalam model ini lebih ditekankan aspek perhatian, dan tidak 

ada pertimbangan. 

 



 

3. Klarifikasi nilai 

             Klarifikasi nilai melihat pendidikan moral lebih sehingga upaya 

meningkatkan kesiapan diri dan perhatian diri dari pada memecahkan 

masalah-masalah moral. Jadi dengan pendekatan ini akan membantu subjek 

didik menemukan dan menguji nilai-nilai mereka sehingga mampu 

menemukan diri mereka sendiri secara lebih berarti dan pasti. Faktor kunci 

dari model ini adalah pertimbangan kendatipun pertimbangan ini lebih 

menyangkut apa yang oleh seseorang disukai atau tidak disukai, dan tidak 

begitu mengedepankan apa yang dipercayai seseorang sehingga benar atau 

salah.   

4. Analisis nilai 

            Model analisis ini lebih menaruh perhatiannya pada dimensi 

pertimbangan, jadi membantu subjek didik mempelajari proses pembuatan 

keputusan secara sistematik langkah demi langkah. 

5. Perkembangan moral kognitif 

          Model ini lebih di dominasi oleh perhatiannya terhadap dimensi 

pertimbangan. Tujuan umum dari pendekatan ini adalah membantu subjek 

didik berfikir melalui kontroversi moral melalui dalam meningkatkan 

kemampuan individu dan pertimbangan moral, dari titik pandang 

perkembangan kognitif. tidak sekedar mengajarkan proses penyalahan 

informasi tertentu ataupun keterampilan dan membuat keputusan, 

sebagaimana dalam anailisis nilai.  

 



 

6. Model aksi sosial 

            Berbeda dengan pendekatan-pendekatan lain model ini 

mengedepankan tantangan pendidikan untuk tindakan moral, tujuan tindakan 

sosial adalah meningkatkan subjektifitas didik dalam menemukan, meneliti, 

dan menemukan masalah-masalah sosial. Pendekatan ini lebih menaruh 

perhatian terhadap perkembangan penalaran moral subjek didik. 

Upaya pengembangan nilai, moral, dan sikap pada remaja perlu 

dilaksanakan oleh berbagai pihak antara lain : keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Kerjasama ketiga pihak ini akan sangat membantu pengembangan 

hubungan sosial para remaja. 

Menurut Sugeng Hariyadi (2003:94-96) secara umum upaya 

pengembangan nilai, moral, dan sikap dapat dilakukan antara lain dengan : 

a.   Modelling 

 Upaya ini memerlukan contoh nyata dari model (tokoh otorita). 

Remaja tidak hanya butuh sekedar nasehat, mereka memerlukan model 

untuk ditiru (imitasi) dan identifikasi sebagai dasar pembentukan nilai 

moral dan sikapnya. Peranan keluarga terutama tertumpu pada sikap orang 

tua dalam memperlakukan anak-anaknya. Penanaman nilai-nilai di rumah 

menuntut pada orang tua berperan sebagai model yang baik  dan dapat 

ditiru anak-anaknya. Para orang tua harus berhati-hati dalam bertutur kata, 

bertindak dan berperilaku, supaya tidak tertanamkan nilai-nilai negatif 

dalam sanubari anak-anaknya. Hendaknya orang tua dapat menjadi contoh 

kepribadian yang hidup atas nilai-nilai yang tinggi, sedangkan anak belajar 

dari apa yang mereka alami dan hayati. 



 

 Penanaman nilai-nilai ada para siswa di sekolah dengan pemodelan 

menuntut para guru berperan sebagai model yang baik yang dapat ditiru 

oleh para siswanya, dan juga para siswa harus mampu mengambil 

keteladanan dari para guru. Perilaku yang dapat dijadikan model oleh para 

siswa dari seorang guru adalah : menyelesaikan masalah secara adil, 

menghargai pendapat siswa, mengkritik orang lain secara santun, mau 

mendengarkan pendapat, ide dan saran-saran orang lain. Keterampilan 

yang perlu dikembangkan oleh para guru agar dapat menjadi model yang 

baik adalah keterampilan asertif dan keterampilan menyimak. Dalam hal 

ini para guru harus berhati-hati dalam bertutur kata, bertindak dan 

berperilaku, supaya tidak tertanamkan nilai-nilai negatif dalam sanubari 

para siswa. 

b.   Fasilitas Nilai 

 Fasilitas nilai berupa pemberian kesempatan kepada individu 

dalam hal : fasilitas kegiatan berpikir, membuat keputusan secara mandiri, 

bertindak berlandaskan sistem nilai universal yang diyakininya. Hal ini 

semua untuk perkembangan nilai-nilai positif para remaja. Dalam hal ini 

perlu dikembangkan sikap musyawarah, saling menghormati, menghargai, 

serta mendengar pendapat anak dalam keluarga, sehingga perkembangan 

sosial anak baik dan wajar. 

 Orang tua hendaknya mengakui kedewasaan anak-anak dengan 

jalan memberikan kebebasan untuk mengambil keputusan dan tanggung 

jawab sendiri. Hal ini akan memacu perkembangan harga diri anak sebagai 

anggota keluarga. Dalam lingkungan keluarga harga diri berkembang 

karena dihargai, diterima, dicintai dan dihormati sebagai manusia.    



 

c.   Pengembangan 

 Pengembagan keterampilan sosial dan keterampilan akademik pada 

para siswa agar dapat mengamalkan nilai-nilai yang dianut sehingga 

berperilaku konstruktif dan bermoral dalam masyarakat. Keterampilan 

sosial dan keterampilan akademik yang dimaksud meliputi : berfikir kritis, 

berfikir kreatif, berkomunikasi secara jelas, menyimak dan menemukan 

solusi konflik. 

d.   Inkulkasi 

 Pendidikan nilai hendaknya tidak diberikan dalam bentuk 

indoktrinasi. Penanaman nilai-nilai inkulkasi merupakan salah satu strategi 

yang bisa dipilih. Inkulkasi berbeda dengan indoktrinasi. Inkulkasi 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Mengkomunikasikan kepercayaan disertai dengan alasan-alasan yang 

melandasinya. 

2) Memperlakukan orang lain secara adil. 

3) Menghargai pendapat orang lain. 

4) Mengemukakan ketidak percayaan ataupun keragu-raguan dengan 

disertai alasan dan dengan sikap yang baik. 

5) Tidak sepenuhnya mengontrol lingkungan untuk menyampaikan nilai-

nilai yang dikehendaki maupun yang ditolak. 

6) Menciptakan pengalaman sosial dan emosional megenai nilai-nilai 

yang dikehendaki tidak secara ekstrim. 

7) Membuat aturan, memberi penghargaan dan memberikan konsekuensi 

disertai alasan-alasan yang jelas. 

8) Tetap membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang tidak disetujui. 



 

9) Memberikan kebebasan bagi adanya perilaku yang berbeda-beda, 

apabila sampai pada tingkat yang tidak dapat diterima, diarahkan 

untuk memberikan kemungkinan berubah. 

Berdasarkan inkulkasi tersebut, pendidikan nilai dan spiritualitas 

pada para siswa di sekolah dilakukan tidak dengan cara indoktrinasi tetapi 

inkulkasi. Supaya tidak bersifat indoktriasi, maka guru hendaknya 

berperan sebagai pemimpin bukan penguasa. 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yang pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam 

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha untuk 

memahaminya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

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

atau perilaku yang dapat diamati. Menurut Karl dan Miller, penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya 

(Moleong, 2002:3). 

  

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian di lakukan. Dipilihnya 

lokasi penelitian ini dengan alasan karena di Panti Pamardi Putra mandiri ini 

dihuni para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (anak nakal, eks korban 

penyalahgunaan Napza dan anak jalanan) yang sedang menjalani pembinaan yang 

ditangani secara struktur oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah. 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Panti Pamardi Putra Mandiri di Kelurahan 

Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 



 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang 

sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian 

kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik 

masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui 

keputusan ilmiah (Moleong, 2002:62). Jadi fokus dari penelitian kualitatif 

sebenarnya masalah itu sendiri.  

Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Pelaksanan pembinaan moral anak di Panti Pamardi Putra Mandiri, yang 

meliputi tentang : 

1) Peraturan-peraturan tentang pembinaan moral anak di Panti Pamardi Putra 

Mandiri. 

3) Pola atau bentuk pembinaan moral anak di Panti Pamardi Putra Mandiri. 

4) Metode pembinaan moral anak di Panti Pamardi Putra Mandiri. 

5) Reaksi dan pandangan anak terhadap pembinaan yang dilaksanakan di 

Panti Pamardi Putra Mandiri. 

2. Faktor  yang mendorong pembinaan moral di Panti Pamardi Putra Mandiri, 

yang meliputi tentang : 

1) Motivasi klien  dalam mengikuti pembinaan di Panti. 

2) Wujud dukungan keluarga klien  dengan adanya pembinaan di Panti.    

 

 



 

3. Faktor yang menghambat pembinaan moral di Panti Pamardi Putra Mandiri, 

yang meliputi tentang : 

1) Sikap pembina dalam membina anak/klien  

2) Sarana dan prasarana. 

 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh 

(Arikunto,2002:107). Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

1. Person (orang ) 

Person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban 

lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket (Arikunto,2002: 

107). Dalam penelitian ini yang dijadikan person (orang) adalah pimpinan 

Panti Pamardi Putra Mandiri, petugas/pembina Panti Pamardi Putra Mandiri 

dan klien  Panti Pamardi Putra Mandiri. 

2. Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 2002: 

161). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis 

yang berupa buku, sumber arsip, dan dokumen resmi yang ada di Panti 

Pamardi Putra Mandiri. 

 

3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode wawancara, observasi, dokumentasi. 



 

1. Wawancara (interview) 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara secara langsung, berupa interview secara mendalam terhadap 

informan. Wawancara adalah pengamatan informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama 

dari wawancara atau interview adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara interview dan sumber informasi (interviewer). (Rachman, 1999:83). 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 

2002:135). 

Dalam wawancara diharapkan terjadi hubungan yang baik antara 

pewawancara dengan responden sehingga tidak timbul kecurigaan dan dapat 

menghasilkan data yang lebih lengkap. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedomam wawancara yaitu 

instrumen yang berbentuk pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada 

informan dan responden di tempat penelitian. Dalam hal ini yang di 

wawancarai adalah : 

a. Pimpinan Panti Pamardi Putra Mandiri. 

b. Petugas/pembina Panti Pamardi Putra Mandiri.  

c. Klien  Panti Pamardi Putra Mandiri.  

 

 



 

2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan 

dan pencatatan yang di lakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observed berada bersama objek yang 

diselidiki, disebut observasi langsung (Rachman, 1999:77). 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:234), observasi adalah pengamatan 

secara langsung. Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui kegiatan 

anak/klien  di Panti Pamardi Putra Mandiri, khususnya mengenai kegiatan dan 

pembinaan moral yang diberikan kepada anak didiknya.  

Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan melalui 

pencatatan yang dilakukan berurutan menurut waktu munculnya peristiwa 

untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi, sarana dan prasarana, 

waktu dan masa pembinaan, program atau kegiatan pembinaan yang dilakukan 

oleh petugas Panti Pamardi Putra Mandiri.  

3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2002:236), dokumentasi adalah metode mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, prasasti, agenda dan 

sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data 

dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan 

data dan informasi tertulis dari informan yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Data yang didapatkan tersebut dapat pula untuk memperkuat apa 

yang terdapat dalam lapangan saat wawancara dan observasi. 



 

3.6 Teknik Cuplikan (Sampling) 

Cuplikan berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis dari sumber data 

yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk 

khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang 

mengarah pada seleksi (Sutopo, 2002:55). Menurut Bogdan dan Biklen dalam 

Sutopo (2002:55) cuplikan dalam penelitian kualitatif sering juga dinyatakan 

sebagai internal sampling yang berlawanan dengan sifat cuplikan dalam penelitian 

kuantitatif, yang dinyatakan sebagai external sampling. Dalam cuplikan yang 

bersifat internal, cuplikan diambil untuk mewakili informasinya, dengan 

kelengkapan dan kedalamannya yang tidak sangat perlu ditentukan oleh jumlah 

sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil bisa saja menjelaskan 

informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar dari pada informasi yang 

diperoleh dari jumlah narasumber yang lebih banyak, yang mungkin kurang 

mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya. Teknik cuplikan 

(sampling) yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling atau 

sampel bertujuan. 

Pemilihan responden ataupun informan dalam sampel tidak ditentukan 

atau ditarik lebih dahulu, namun dilakukan dengan penjaringan dan analisis awal 

dengan cara wawancara pendahuluan. Setiap satuan sampel dipilih untuk 

memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu, sehingga dapat 

dipertentangkan atau disisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui. 

Selanjutnya penarikan sampel mulai berakhir jika sudah terjadi pengulangan 

informasi.    



 

Penentuan subjek penelitian secara sampling digunakan untuk memilih 

subjek penelitian yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara 

mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Dalam 

penelitian ini adalah pimpinan Panti, petugas/pembina Panti,anak/klien yang 

megikuti pembinaan di Panti, yang nantinya akan memberi keterangan untuk 

mengungkap pembinaan moral anak di Panti Pamardi Putra Mandiri dan faktor 

yang mempengaruhi pembinaannya.   

 

3.7 Keabsahan Data 

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan kebenaran temuan 

hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. 

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2002:75), untuk memeriksa 

keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan 

data (credibility). Teknik yang digunakan untuk melacak credibility dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (triangulation). Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan data yang  memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

(Moleong, 2002:178).   

Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam hal 

ini keabsahan data dicapai dengan jalan :  

 



 

1. Membandingkan data hasil pengamatan  dengan data hasil wawancara. 
2. Membandingkan hasil wawancara yang sama dengan waktu yang berbeda. 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang, seperti pembimbing, kolega (teman sejawat). 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  
 

Bagan triangulasinya adalah sebagai berikut : 
 

 

  

 

  

 

3.8 Metode Analisa Data 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diskriptif analisis 

yang merupakan proses pengambilan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, 

maka akan digambarkan bagaimana pelaksanaan pembinaan moral terhadap anak 

nakal, anak jalanan dan eks korban penyalahgunaan Napza di Panti Pamardi Putra 

Mandiri Di Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 

Metode analisis data menurut Moleong, analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mensyaratkan data ke dalam pola, kategori dan satuan 

ukuran dasar sehingga ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.  

Analisis data di lakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau 

fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, 

Data Sama 

Metode/ Teknik 
yang beda 

Diambil pada waktu/ 
suasana yang beda 

Sumber yang beda 



 

menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis 

data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data.   

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Maman Rachman 

(1999:120) ada dua metode analisis data : 

Pertama, Model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis (reduksi 
data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) dilakukan saling 
menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan. 
Kedua, Model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian 
data dilakukan bersamaan degan proses pegumpulan data. Setelah data 
terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, 
penarikan kesimpulan) berinteraksi. 

 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang kedua dari 

penjelasan di atas yaitu menggunakan model analisis interaksi untuk menganalisis 

data hasil penelitiannya. Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif 

dan data tersebut kemudian diolah dengan model interaktif. Langkah-langkah 

dalam model analisis interaksi adalah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan data 

Dalam hal ini penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu 

pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai 

bentuk data yang di lapangan peneliti serta melakukan pencatatan di lapangan. 

2. Reduksi data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 



 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles,1992:15-16). 

3. Penyajian data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Menurut Miles (1992:17-18), penyajian data merupakan analisis 

merancang deretan dan kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data 

kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan dalam 

kotak-kotak matriks. 

4. Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan peneliti berdasarkan 

analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tujuan ulang pada catatan di 

lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data 

yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu 

merupakan validitasnya (Miles, 1992:19). 

 



 

Tahap analisis data diatas dapat dilihat pada bagan berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Miles dan Huberman (1992: 20) 

Dengan demikian keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan 

terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. 

Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah 

direduksi kemudian diadakan sajian data. Pengumpulan data juga di gunakan 

untuk penyajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai di lakukan, maka diambil 

keputusan atau verifikasi.    

 

3.9 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian, peneliti membagi dalam empat tahap, yaitu tahap 

sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisa data, dan penulisan laporan. 

Pada tahap pertama pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang 

 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian 
Data 

 

Reduksi Data 

Penarikan kesimpulan / 
verifikasi  



 

dibutuhkan atau diperlukan peneliti sebelum terjun dalam kegiatan penelitian, 

yaitu: 

1. Menyusun rancangan penelitian. 

2. Mempertimbangkan secara konseptual-teknis serta logistik (catatan, pedoman 

wawancara, kaset rekaman) terhadap tempat  yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

3. Membuat surat penelitian. 

4. Melakukan koordinasi dengan pengelola Panti Pamardi Putra Mandiri untuk 

melaksanakan penelitian. 

5. Menentukan informan yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat 

tertentu. 

6. Peneliti mempersiapkan diri untuk bisa beradaptasi dengan tempat penelitian 

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan. Peneliti dengan bersungguh-

sungguh dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk memahami latar 

penelitian. Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki oleh peneliti 

dipersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian. Di dalam 

pelaksanaan peneliti melakukan analisis triangulasi 

Tahap ketiga yaitu verifikasi data. Semua data yang diperoleh di lapangan 

dianalisis dan dicek/diperiksa kebenarannya melalui triangulasi. Dalam tahap ini 

peneliti akan menggambarkan/mendiskripsikan secara komprehensif tentang pola 

pembinaan moral yang terjadi di Panti Pamardi Putra Mandiri. 

Tahap keempat yaitu tahap penulisan laporan/pelaporan. Dalam tahap ini 

peneliti akan melaporkan seluruh kegiatan penelitian dan hasil yang ditemukan.   



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Panti Pamardi Putra Mandiri Sendangguwo Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang. 

1. Sejarah Berdirinya Panti Pamardi Putra Mandiri. 

Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang ini terletak di kelurahan 

Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Sebelum 

beroperasional Panti ini digunakan untuk menampung para tuna karya yang 

terkenal dengan nama Sarana Rehabilitasi Pengemis Gelandangan dan Orang 

Terlantar atau disingkat SRPGOT. 

SRPGOT Karya Mulya berfungsi sejak tanggal 19 September 1973 

sampai dengan akhir tahun 1986. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI 

No. 58/HUK/1983, tanggal 13 Juni 1986 SRPGOT ditunjuk menjadi tempat 

dan sekaligus melaksanakan kegiatan rehabilitasi eks korban narkotika dengan 

diberi nama PRSKN dan mulai operasional tahun 1986 sampai dengan tanggal 

31 Maret 1994. Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 

6/1994 tanggal 5 Februari 1994 terhitung mulai tanggal 1 April 1994 diubah 

menjadi Panti Pamardi Putra Mandiri, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis 

di bidang rehabilitasi eks korban penyalahgunaan Napza, anak nakal dan anak 

jalanan, dasar hukum yang berkaitan dengan fungsi Panti tersebut yaitu 

sebagai berikut : 



 

Landasan hukum : 

1) UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan 

Sosial. 

2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 

3) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. 

4) UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. 

5) UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 

6) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 

7) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 2002 Tentang 

Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Sasaran Organisasi 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah.  

Panti Pamardi Putra Mandiri merupakan suatu yayasan sosial yang 

bergerak pada bidang pelayanan masyarakat anak nakal, eks korban 

penyalahgunaan Napza, dan anak jalanan. Sebagai yayasan Panti Pamardi 

Putra Mandiri mempunyai visi masyarakat Indonesia umumnya dan kota 

Semarang khususnya yang sejahtera tanpa penyalahgunaan narkoba, sejahtera 

tanpa kenakalan remaja dan sejahtera tanpa anak jalanan.  

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Panti Pamardi Putra Mandiri. 

Panti Pamardi Putra Mandiri merupakan Unit Pelaksana Teknis dari 

Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah yang memberikan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) eks korban penyalahgunaan Napza, anak nakal dan anak 



 

jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 

2002. 

Panti Pamardi Putra Mandiri mempunyai tugas memberikan pelayanan 

pemulihan kepada korban penyalahgunaan Napza, anak nakal dan anak 

jalanan yang dilandasi kasih sayang sesama tanpa membedakan status dan 

latar belakangnya, agar menjadi manusia yang dapat kembali melakukan 

fungsi sosialnya di masyarakat, berguna dan produktif. 

Adapun fungsi dari Panti Pamari Putra Mandiri Kota Semarang, antara 

lain: 

1) Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan PMKS anak nakal, 

korban penyalahgunaan Napza dan anak jalanan. 

2) Pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan PMKS anak nakal, korban 

penyalahgunaan Napza dan anak jalanan. 

3) Pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon klien. 

4) Pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial 

terhadap PMKS anak nakal, korban penyalahgunaan Napza dan anak 

jalanan. 

5) Pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut. 

6) Pelaksanaan evaluasi proses pelayanan Panti dan pelaporan. 

7) Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas. 

8) Pengelolaan ke Tata Usahaan. 

 

 



 

1. Kebijakan Operasional dan Tujuan Panti Pamardi Putra Mandiri Kota 

Semarang. 

1) Kebijakan Operasional Panti Pamardi Putra Mandiri antara lain: 

(1) Melaksanakan pelayanan pemulihan secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

(2) Meningkatkan pelayanan pemulihan dengan pendekatan interdisipliner 

yang sinergis. 

(3) Meningkatkan jaringan kerja secara merata dan melembaga. 

(4) Memperluas jangkauan pelayanan. 

(5) Meningkatkan dan melembagakan partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan pemulihan.     

Untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditargetkan, 

maka digunakan suatu proses kegiatan diantaranya adalah penyuluhan 

dengan berbagai langkah yaitu: 

(1) Pencegahan 

(2) Perawatan dan pemulihan. 

(3) Pembinaan lanjut. 

(4) Koordinasi dengan instansi/lembaga perguruan tinggi 

(5) Peningkatan sumber daya alam. 

2) Tujuan Panti Pamardi Putra Mandiri Kota Semarang 

Tujuan pelaksanaan kegiatan Panti Pamardi Putra Mandiri adalah 

sebagai berikut : 



 

(1) Terbinanya tata kehidupan klien  sehingga dapat berintegrasi dengan 

masyarakat dan mampu melakukan fungsi sosialnya dalam tatanan 

kehidupan dan penghidupan masyarakat. 

(2) Pulihnya kembali harga diri dan rasa percaya diri serta tanggung jawab 

terhadap masa depan diri, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. 

(3) Meningkatkan peran aktif keluarga dan lingkungan masyarakat dalam 

penanggulangan PMKS anak nakal, korban penyalagunaan Napza dan 

anak jalanan. 

2. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Yang dimaksud dengan keadaan sarana dan prasarana di sini adalah 

segala sesuatu yang mendukung pelaksanaan pembinaan di Panti. Dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Panti 

Pamardi Putra Mandiri, maka pihak Panti telah menyediakan fasilitas berupa 

sarana dan prasarana yaitu : 

Daftar Sarana Dan Prasarana 

No Sarana Bagian Banyaknya 
1. Gedung a. Ruang kantor 

b. Gedung ruang dinas T.70 
c. Gedung ruang dinas T.50 
d. Gedung ruang dinas T.36 
e. Ruang gudang 
f. Gedung asrama 
g. Tempat ibadah 
h. Ruang pertemuan 
i. Ruang pendidikan praktek 
j. Ruang pendidikan teori 
k. Ruang pendidikan komputer 
l. Ruang pendidikan LBK 
m. Perpustakaan 
n. Aula 
o. Pos jaga 

1 lokal 
1 lokal 
2 lokal 
1 lokal 
1 lokal 
6 lokal 
1 lokal 
1 lokal 
1 lokal 
1 lokal 
1 lokal 
1 lokal 
1 lokal 
1 lokal 
1 lokal 



 

p. Dapur dan ruang makan 
q. MCK 
r. Tempat tidur. 

1 lokal 
3 lokal 

110 lokal 
2. Alat 

perlengkapan 
kantor 

a. Almari besi 
b. Almari kaca 
c. Almari kayu 
d. Almari kayu pakaian 
e. Meja panjang rapat 
f. Meja makan 
g. Meja ½ biro 
h. Papan visual standart 
i. Papan nama instansi 
j. White board 
k. Kursi roda putra 
l. Kursi lipat  
m. Kursi sofa. 

5 buah 
3 buah 
1 buah 

50 buah 
3 buah 
1 buah 

45 buah 
1 buah 
1 buah 
6 buah 
5 buah 

96 buah 
2 buah 

3. Perangkat 
lainnya 

a. Televisi 
b. Komputer 
c. Telephone 
d. Faximili 
e. Megaphone 
f. Kamera vidio. 

4 Buah 
6 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 
1 buah 

 

3. Persyaratan Penerimaan Klien  Panti Pamardi Putra Mandiri Kota Semarang. 

Syarat penerimaan klien  di Panti Pamardi Putra Mandiri meliputi : 

1) Calon Klien  

(1) Eks pengguna Napza (Narkotika, Psykotropika dan Zat Adiktif)/ 

Narkoba. 

(2) Anak nakal yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan 

yang berlaku dalam masyarakat lingkungan. 

(3) Anak jalanan yang pernah dibina di rumah singgah (bukan hasil razia 

di jalanan). 

(4) Laki-laki usia 14 tahun sampai dengan 28 tahun dan belum menikah. 

 



 

2) Syarat Administrasi 

(1) Surat keterangan dari dokter yang menyatakan berbadan sehat dan 

tinyakit menular. 

(2) Surat keterangan dari kelurahan/desa dan diketahui camat setempat. 

(3) Surat persetujuan dari orang tua/keluarga yang diketahui RT/RW. 

(4) Surat pengantar dari kantor sosial Kabupaten/Kota setempat. 

(5) Menyerahkan foto copy ijazah terakhir 1 (satu) lembar. 

(6) Menyerahkan pas foto hitam putih 4 x 6 = 3 lembar, 3 x 4 = 3 lembar. 

(7) Membawa perlengkapan belajar (buku tulis, bolpoint dan lain-lain). 

(8) Membawa pakaian: 

a. Kemeja putih dan celana hitam/coklat/biru tua (gelap). 

b. Pakaian olah raga. 

c. Pakaian harian. 

d. Perlengkapan ibadah. 

e. Sepatu, sandal dan perlengkapan mandi. 

4. Tahap Penerimaan Klien  Panti Pamardi Putra Mandiri Kota Semarang. 

Agar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (anak nakal, eks 

korban penyalahgunaan narkoba dan anak jalanan) menyadari pentingnya 

rehabilitasi, maka dibagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu: 

1) Tahap 1 

Sebagai tahap awal dan penanganan para Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial diambil langkah kegiatan pendekatan awal dengan 

cara-cara sebagai berikut: 

 



 

(1) Orientasi dan konsultasi 

Dalam tahap ini pihak LSM/rumah singgah yang telah 

membina anak jalanan dan keluarga para Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial datang ke kantor Panti Pamardi Putra Mandiri, 

kemudian petugas mengenalkan penanganan yang dilakukan serta 

memberikan konsultasi apabila pihak keluarga menanyakan kepada 

petugas.   

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 Juli 2005 dengan Ibu 

Tri Mulyaningsih, selaku pelaksana teknis penyantunan di Panti 

Pamardi Putra Mandiri diperoleh informasi. "Bahwa pihak LSM/rumah 

singgah bagi anak jalanan datang ke kantor untuk mendaftar agar anak 

jalanan dibina lebih lanjut. Sedangkan pihak keluarga anak nakal/eks 

korban penyalahgunaan narkoba juga datang ke kantor untuk 

mendaftarkan anaknya, karena keluarga merasa kuwalahan dan 

kesulitan untuk mengatasi anaknya. Akhirnya pihak keluarga 

mendaftarkan anaknya di Panti Pamardi Putra Mandiri dengan tujuan 

pihak Panti dapat membantu membina anaknya ke jalan yang benar. 

(2) Motivasi 

Panti Pamardi Putra Mandiri memberikan dorongan kepada 

para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar segera 

meninggalkan cara yang salah tersebut dan senantiasa hidup normal di 

dalam lingkungan masyarakat. 

(3) Seleksi 

Untuk mengantisipasi akan timbulnya hal-hal yang tidak 

diinginkan oleh Panti Pamardi Putra Mandiri dalam menerima klien  



 

harus selektif, sehingga perlu diseleksi sesuai kriteria-kriteria yang 

telah ditetapkan. 

2) Tahap 2 

Setelah melalui beberapa rangkaian kegiatan dalam tahap pertama, 

maka selanjutnya Panti Pamardi Putra Mandiri menerima para Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial dengan diregristasi. Setelah diregristasi 

kemudian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial didetoksifikasi. 

Dalam detoksifikasi ini untuk menentukan apakah klien  harus dibawa ke 

Rumah Sakit atau cukup di bawa ke dokter.   

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 Juli 2005 dengan Ibu Tri 

Mulyaningsih, selaku pelaksana teknis penyantunan di Panti Pamardi 

Putra Mandiri diperoleh informasi. "Bahwa registrasi yaitu persyaratan 

yang dibawa oleh calon klien  diteliti oleh petugas apakah sudah lengkap 

atau belum. Untuk mendetoksifikasi jenis permasalahan yang dialami oleh 

calon klien  dan apakah harus dibawa ke rumah sakit atau cukup dibawa ke 

dokter. Hal ini dilakukan dengan cara wawancara langsung petugas kepada 

calon klien  untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami. Selain itu 

dengan cara psikotes, dalam hal ini pihak Panti bekerjasama dengan 

Rumah Sakit Jiwa dr. Amino Gondohutomo Kota Semarang.   

3) Tahap 3 

Dalam tahap ketiga ini adalah merupakan assesment dan 

pengenalan yang membutuhkan waktu minimal 1 (satu) bulan. Assesment 

dan pengenalan adalah untuk : 



 

(1) Pengungkapan dan penelaahan kemampuan bakat, minat dan masalah    

yang dihadapi para klien . 

Ibu Atun Suwantirah, selaku kasie rehabilitasi dan penyaluran 

memberikan keterangan."Untuk pengungkapan dan penelaahan 

kemampuan bakat, minat dan masalah yang dihadapi para klien , cara 

ini dilakukan dengan menggunakan tes fokasional, yang dilakukan 

oleh tim yaitu ibu Yayuk, Ibu Tri Mulyaningsih dan Bapak 

Soemarsono (wawancara tanggal 11 Juli 2005). 

(2) Setelah mengetahui bakat, minat dan masalah, langkah selanjutnya 

penempatan dalam program pelayanan. 

(3) Selanjutnya penjelasan program, tata tertib Panti Pamardi Putra 

Mandiri Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.   

4) Tahap 4 

Tahap ini merupakan tahap pembinaan dan bimbingan sosial yang 

dibagi dalam beberapa fase kegiatan, yaitu : 

(1) Fase pertama 

Dalam fase ini adalah merupakan pemahaman para Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial yang membutuhkan waktu minimal 2 

(dua) bulan lamanya. Pemahaman itu sendiri meliputi 4 (empat) 

macam pemahaman bagi para klien  yaitu:  

a. Administrasi 

Dalam administrasi ini merupakan penjelasan program yaitu 

program fase selanjutnya dan evaluasi kenaikan fase. 



 

b. Fisik 

Program fisik yang meliputi berbagai program kegiatan yang 

diantaranya adalah : 

a) Pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan 

b) Olah Raga 

c) Bela negara. 

Program bimbingan fisik bertujuan untuk pemeliharaan 

kesehatan fisik/jasmani klien . Dalam kegiatan fisik ini Panti Pamardi 

Putra Mandiri bekerjasama dengan Polsekta Semarang selatan. Adapun 

kegiatan fisik ini bermaksud untuk menanamkan kedisiplinan dalam 

diri klien .  

Kegiatan olah raga/SKJ dilaksanakan setiap hari senin pukul 

05.00-06.00 WIB dan pukul 15.00-17.00 WIB, hari selasa sampai 

dengan hari kamis dilaksanakan pukul 05.00-06.00 WIB, sedangkan 

hari jumat dilaksanakan pukul 07.45-09.15 WIB. Kegiatan bela 

negara/PBB dilaksanakan setiap hari rabu pukul 07.45-10.00 WIB dan 

pukul 15.00-17.00 WIB  

c. Mental Spiritual 

Program bimbingan mental spiritual/mental keAgamaan adalah 

sangat penting bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, 

sehingga program ini meliputi bimbingan kenseling dan terapi serta 

bimbingan Agama. Bimbingan Agama disesuaikan dengan Agama 



 

yang dianut oleh para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang 

ada di Panti Pamardi Putra Mandiri Kota Semarang. 

d. Psikologis 

Di dalam program psikologis dicapai melalui pemahaman 

melalui bimbingan konseling individu atupun kelompok dan psikologi. 

Untuk menemukan kembali harga diri dan kepedulian sosial bagi para 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

Program kegiatan psikologis/bimbingan konseling 

dilaksanakan setiap hari kamis pukul 07.45-09.15 WIB dan hari jumat 

pukul 14.00-15.00 WIB kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas yang 

bersangkutan dan diikuti semua klien  yang ada di Panti Pamardi Putra 

Mandiri. 

(2) Fase kedua 

Dalam fase kedua yaitu fase penumbuhan, membutuhkan 

waktu minimal selama 3 (tiga) bulan. Dengan program kegiatan sama 

dengan fase yang pertama yaitu:  

a. Administrasi 

Dalam kegiatan ini dijelaskan program fase kedua serta 

diadakan evaluasi kenaikan fase. Untuk kenaikan fase kedua para klien  

di evaluasi terlebih dahulu, untuk mengetahui apakah sudah ada 

perubahan sikap, tingkah lakunya. Apabila setelah di evaluasi belum 

menunjukkan adanya perubahan, maka klien  tidak dapat naik ke fase. 



 

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan cara observasi, pengamatan 

pembimbing secara langsung dan remidi. 

b. Fisik 

Adalah merupakan kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan 

kesehatan, olah raga serta bela negara. 

c. Mental Spiritual 

Adalah program bimbingan konseling dan kegiatan keAgamaan. 

d. Psikologis 

Dalam psikologis fase kedua ini target yang ingin dicapai 

adalah pertumbuhan melalui harga diri dan percaya diri. 

(3) Fase ketiga adalah fase madya atau pemantapan yang membutuhkan 

waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang programnya adalah sama 

dengan fase-fase sebelumnya hanya untuk program psikologis yaitu 

mengembangkan perasaan masa depan dan kepribadian pada diri para 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, serta ditambah lagi 

program sosial dengan tujuan para klien  dalam berinteraksi sosial 

lebih ada pemantapan yang positif. 

(4) Fase keempat adalah fase utama yang merupakan pengembangan bagi 

para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Panti Pamardi Putra 

Mandiri yang membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan. Dalam fase ini 

bertujuan para klien  mampu berkembang dan dapat kembali hidup 

normal di dalam masyarakat. 

 



 

5. Identifikasi Klien  Panti Pamardi Putra Mandiri Kota Semarang 

1) Jumlah Klien  

Jumlah klien  yang diseleksi sesuai dengan kapasitas Panti Pamardi 

Putra Mandiri yaitu sebanyak 110 (seratus sepuluh) anak, yang terbagi 

dalam 2 (dua) tahapan, yaitu : 

Tahap 1 : 60 (enam puluh) anak/klien . 

Tahap 2  : 50 (lima puluh) anak/klien . 

Dari 110 (seratus sepuluh) anak/klien  yang dibina di Panti berasal dari 

daerah yang berbeda-beda. 

Tabel I 
Data Klien  Panti Pamardi Putra Mandiri 

 Berdasarkan Daerah Asal 
 

No Asal Daerah Jumlah (orang) Prosentase 
1. Kodia semarang 9 8% 
2. Kabupaten Semarang 7 6% 
3. Kabupaten Demak 26 24% 
4. Kabupaten Kendal 19 !7% 
5. Kabupaten Banyumas 14 13% 
6. Kabupaten Purbalingga 2 2% 
7. Kabupaten Grobogan 4 4% 
8. Kabupaten Wonogiri 1 1% 
9. Kota Pekalongan 3 3% 
10. Kota Solo 1 1% 
11. Kabupaten boyolali 2 2% 
12. Kabupaten Jepara 7 6% 
13. Kabupaten Klaten 3 3% 
14. Kabupaten Banjarnegara 4 4% 
15. Kabupaten Purwokerto 2 2% 
16. Kabupaten Magelang 1 1% 
17. Kabupaten Cilacap 5 4% 

 Jumlah 110 Orang 100% 
Sumber : Data monografi Panti Pamardi Putra Mandiri 



 

 Berdasarkan data di atas maka jumlah klien  yang ada di Panti 

Pamardi Putra Mandiri paling banyak berasal dari kabupaten demak yaitu 

sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. 

Dari 110 (seratus sepuluh) orang klien  Panti Pamardi Putra 

Mandiri tersebut adalah 53 orang korban penyalahgunaan narkoba, 22 

anak jalanan, 12 anak nakal, 10 orang korban penyalahgunaan narkoba dan 

anak nakal, 13 orang korban penyalahgunaan narkoba dan anak jalanan. 

2) Usia 

Tabel II 
Data Klien  Panti Pamardi Putra Mandiri 

Berdasarkan Usia 
 

No Usia (Tahun) Banyak (Orang) Prosentase 
1. 14-16 2 2% 
2. 17-20 65 59% 
3. 21-24 36 33% 
4. 25 ke atas 7 6% 
 Jumlah 110 100% 

 Sumber : Data Monografi Panti Pamardi Putra Mandiri. 

Berdasarkan data di atas maka rata-rata usia klien  yang ada di 

Panti Pamardi Putra Mandiri adalah antara 17 tahun sampai dengan 20 

tahun yaitu sebanyak 65 (enam puluh lima) orang. 

3) Pendidikan 

Tabel III 
Data Klien  Panti Pamardi Putra Mandiri 

Berdasarkan Jenjang  Pendidikan 
 

No Pendidikan Banyak (Orang) Prosentase 
1. SD 24 22% 
2. SLTP 61 55% 
3. SLTA 25 23% 
 Jumlah 110 100% 

 Sumber : Data Monografi Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang 



 

Berdasarkan data di atas maka jenjang pendidikan klien  yang ada 

di Panti Pamardi Putra Mandiri paling banyak adalah tingkat SLTP yaitu 

sebanyak 61 (enam puluh satu) orang. 

4) Hobi 

Tabel IV 
Data Hobi Klien  

Panti Pamardi Putra Mandiri 
 

No Jenis Hobi Banyaknya peminat 
(Orang) 

Prosentase 

1. Olah Raga 63 57% 
2. Kesenian 18 17% 
3. Membaca 9 8% 
4. Keterampilan 11 10% 
5. Olah Raga dan Kesenian 9 8% 

 Sumber : Data Monografi Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang. 

Berdasarkan data di atas hobi klien  yang ada di Panti Pamardi 

Putra Mandiri berbeda-beda dan paling banyak adalah mempunyai hobi 

olah raga yaitu sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang. 

 

4.1.2. Pelaksanaan Pembinaan Moral 

Dari hasil penelitian dengan informan dan para petugas/pembina selaku 

subyek penelitian didapatkan informasi bahwa pembinaan yang diselenggarakan 

oleh Panti Pamardi Putra Mandiri bertujuan untuk mendidik, mewujudkan dan 

mengembangkan bakat klien -klien nya sebagai insan pembangunan yang bebas 

dari Napza, taat beribadah, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab, memiliki 

sikap dan perilaku yang positif serta memiliki keterampilan, sehingga mampu 

melaksanakan pembangunan bangsa. 



 

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 Mei 2005 dengan Ibu Atun 

Suwantirah, selaku kasie rehabilitasi dan penyaluran di Panti Pamardi Putra 

Mandiri diperoleh informasi, yaitu bahwa “Pembinaan moral di Panti Pamardi 

Putra Mandiri tidak terlepas dari pembinaan keAgamaan atau mental spiritual, hal 

ini sangat penting karena diharapkan dengan adanya pembinaan keAgamaan anak 

mempunyai pondasi yang kuat. Sehingga apabila anak sudah selesai menjalani 

pembinaan dan dikembalikan kepada keluarga atau masyarakat, maka anak dapat 

kembali melakukan fungsi sosialnya di masyarakat, berguna dan produktif. 

Bapak Soeswanto, selaku pekerja sosial fungsional di Panti Pamardi Putra 

Mandiri juga memberikan keterangan. “Bahwa pembinaan moral itu tidak terlepas 

dengan pembinaan keAgamaan dengan kata lain, pembinaan moral itu dilakukan 

dengan memberikan pembinaan keAgamaan secara intensif terhadap anak. Hal ini 

karena pembinaan keAgamaan bertujuan mengarahkan anak, sehingga anak dapat 

merubah sikapnya menjadi lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat karena 

mengingat latar belakang anak yang bermasalah yaitu anak nakal, eks korban 

penyalahgunaan Napza dan anak jalanan (wawancara tanggal 30 Mei 2005). 

Responden Anton (nama samaran) memberikan keterangan. “Bahwa 

tujuan saya mengikuti pembinaan di Panti khususnya pembinaan moral atau 

pembinaan keAgamaan yaitu ingin merubah hidup saya yang dulunya semrawut, 

tidak karuan dan tidak terarah menjadi lebih baik lagi. Selain itu saya ingin 

menjadi manusia yang berguna dengan bimbingan-bimbingan dan keterampilan 

yang telah diberikan pada saya dan teman-teman yang lainnya (wawancara 

tanggal 20 Mei 2005). 



 

Responden Saeful (nama samaran) juga memberikan keterangan. “Saya  

ingin sekali memperbaiki diri, merubah sikap dan tingkah laku saya menjadi lebih 

baik dari yang dulu, agar bisa hidup wajar seperti orang lain unuk menyongsong 

masa depan yang lebih cerah. Kalau saya sudah selesai mengikuti pembinaan dan 

keluar dari Panti saya akan menunjukkan pada mereka khususnya keluarga saya, 

lingkungan masyarakat dan teman-teman, bahwa saya sudah berubah (wawancara 

tanggal 20 Mei 2005). 

Pada umumnya anak/klien  di Panti Pamardi Putra Mandiri merespon 

tehadap kegiatan pembinaan. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Soeswanto,  

selaku pekerja sosial fungsional. “Anak merespon kegiatan pembinaan, walaupun 

ada beberapa yang malas dan protes dalam mengikuti pembinaan. Hal ini disadari 

oleh para pembina karena melihat latar belakang anak para Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial yaitu anak nakal, eks korban penyalahgunaan Napza dan 

anak jalanan. Maka untuk mengatasi hal ini kami selalu memberikan motivasi 

agar anak/klien  mau mengikuti pembinaan (wawancara tanggal 30 Mei 2005).   

Sebagian besar anak/klien  mengikuti kegiatan pembinaan walaupun harus 

diakui adanya hambatan-hambatan, mereka memandang bahwa pembinaan moral 

itu sangat diperlukan agar anak dapat merubah sikap, sifat dan tingkah lakunya 

menjadi lebih baik. Anak juga memandang bahwa pembinaan moral di Panti 

Pamardi Putra Mandiri telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Ridwan (nama samaran) selaku klien  di Panti Pamardi Putra 

Mandiri. “Di sini memang ada pembinaan moral atau pembinaan                   



 

keAgamaan, menurut saya pembinaannya sudah baik tapi perlu ditingkatkan lagi 

(wawancara tanggal 20 Mei 2005). 

Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa pembinaan moral yang 

diselenggarakan Panti Pamardi Putra Mandiri diikuti oleh klien -klien nya secara 

aktif. Disamping itu menurut pengamatan klien -klien nya juga dibiasakan 

berperilaku berdasarkan nilai-nilai moral. Mereka harus saling menghormati dan 

saling menyayangi, setiap pulang atau keluar harus sepengetahuan dan seijin 

pembina atau petugas Panti. Hal tersebut merupakan wujud arti pembinaan moral 

yang diteladani oleh pembina dan petugas Panti. 

Selain itu, dengan memberikan pembinaan moral atau pembinaan 

keAgamaan terhadap anak-anak/klien  dalam rangka pembentukan sikap, mental 

kerohanian klien  serta pemahaman hidup berAgama untuk dapat dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Adapun kegiatan yang dilakukan Panti Pamardi Putra Mandiri dalam 

rangka pembinaan moral adalah : 

1. Taharoh 

Kegiatan ini dilakukan sebelum melakukan sholat dengan tujuan klien  

mengerti dan dapat mempraktekkan secara langsung bagaimana cara 

melakukan wudhu dan mandi besar dengan benar sesuai urutannya.  

2. Sholat berjama’ah 

Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan keimanan kepada Allah SWT. 

Karena sholat merupakan tiang Agama dan dapat dijadikan pondasi dasar anak 

dalam menjalankan kehidupan dimasa yang akan datang. 



 

3. Membaca Al-Qur’an 

Kegiatan ini dilakukan setiap hari setelah selesai sholat maghrib dengan tujuan 

untuk ibadah, dan mengajarkan pada anak/klien  agar bisa membaca Al-

Qur’an dari tahap awal. Yaitu dengan cara mengenalkan huruf hijaiyah 

terlebih dahulu dan bagi yang belum lancar membaca Al-Qur’an agar 

bacaanya menjadi lancar. 

4. Qiroati 

Qiroati disebut juga tadarus Qur’an yaitu kegiatan membaca Al-Qur’an 

dengan lagu atau biasa disebut seni membaca Al-Qur’an. 

5. Tahlil/Yasinan 

Kegiatan ini dilakukan setiap malam jumat setelah melaksanakan sholat 

berjama’ah. 

6. Dzikir 

Kegiatan ini dilakukan setiap hari selesai sholat khususnya sholat 

malam/sholat tahajud. 

7. Ceramah keAgamaan 

Kegiatan ini dilakukan setiap hari terutama selesai melakukan sholat 

berjama’ah. Ceramah keAgamaan ini biasanya diselingi dengan tanya jawab 

baik mengenai akhlak maupun tentang ibadah dan fiqih.  

Terkait dengan pembinaan moral di Panti Pamardi Putra Mandiri yang 

telah dilakukan dapat diketahui bahwa: 

1. Tenaga pembina 

Tenaga pembina moral di Panti Pamardi Putra Mandiri selain 

didatangkan dari luar Panti yaitu pihak Panti bekerjasama dengan pondok 



 

pesantren, dan juga dilakukan oleh pembina. Mengingat perlunya kerjasama 

berbagai bidang ikut turut berperan aktif dalam membina moral anak/klien  

dan telah disadari bahwa pembinaan moral perlu dilakukan secara 

berkesinambungan dan berkelanjutan agar menghasilkan hasil yang maksimal.   

2. Metode Pembinaan 

Metode yang digunakan dalam pembinaan moral yaitu dengan 

ceramah keAgamaan, aplikatif yaitu anak/klien  secara aktif mengikuti 

ceramah keAgamaan dan anak ditunjuk satu persatu untuk ceramah 

memberikan kultum (kuliah tujuh menit) dengan materi yang berbeda-beda. 

Selain itu dalam membina moral klien  digunakan metode bimbingan 

perseorangan, yaitu membina anak/klien  secara individu. Hal ini dilakukan 

apabila anak mempunyai masalah yang bersifat pribadi tanpa ada orang lain 

yang tahu masalahnya kecuali dengan pembinanya saja. Metode ini diberikan 

dalam bentuk nasihat-nasihat dan berusaha memberikan solusi yang terbaik. 

Anton, Saeful, Andi, Hadi, Beny, Zaenal, Ridwan (nama samaran) 

selaku klien  di Panti Pamardi Putra Mandiri memberikan keterangan. "Bahwa 

setelah selesai sholat berjamaah kami ditunjuk satu persatu oleh pembimbing 

untuk ceramah atau memberikan kultum (kuliah tujuh menit) dengan materi 

yang berbeda-beda. Kami sangat senang karena dengan kesempatan yang 

diberikan pada kami, cara seperti ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri 

pada diri kami (wawancara tanggal 20 Mei 2005).    

3. Sumber dana 

Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan klien  yang diselenggarakan 

oleh Panti Pamardi Putra Mandiri memerlukan beberapa hal,                       



 

salah satu diantaranya adalah dana. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh berdasarkan wawancara, sumber dana pembinaan di  Panti Pamardi 

Putra Mandiri adalah bersumber dari pemerintah Popinsi Jawa Tengah 

sepenuhnya. Mengingat berdirinya Panti Pamari Putra Mandiri itu adalah 

negeri, jadi dana sepenuhnya diperoleh dari pihak pemerintah tanpa campur 

tangan pihak lain.  

Anton, Saeful, Andi, Hadi, Beny, Zaenal, Ridwan (nama samaran) 

selaku klien  di Panti Pamardi Putra Mandiri juga memberikan keterangan. 

"Kami masuk dan menjadi klien  di Panti Pamardi Putra Mandiri tanpa 

dipungut biaya sama sekali. Kami mendapat jaminan makanan, jaminan 

kesehatan, sarana kebersihan dan kesehatan. Selain itu pihak panti 

memberikan sandang berupa pakaian seragam olah raga satu stel, seragam 

upacara satu potong, seragam kerja ( wearpack ) satu potong. Semua biaya 

ditanggung oleh pihak Panti (wawancara tanggal 20 Mei 2005). 

 

4.1.3. Fakor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pembinan Moral di panti 

Pamardi Putra Mandiri. 

1. Faktor Pendorong Pembinaan Moral di Panti Pamardi Putra Mandiri Kota 

Semarang. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan 

para informan berkaitan dengan masalah pola pembinaan moral di Panti 

Pamardi Putra Mandiri adalah seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Soeswanto, selaku pekerja sosial fungsional. Beliau menjelaskan bahwa faktor 

pendorong pembinaan moral adalah berlatar belakang pada ajaran Agama 



 

Islam. Dengan tujuan agar anak mendapatkan pendidikan Agama yang cukup 

untuk membekali dirinya sebagai umat Islam. Selain itu faktor pendorong 

pembinaan moral yang lain adalah motivasi anak, dukungan orang tua atau 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan dukungan dari para pembina 

di Panti Pamardi Putra Mandiri (wawancara tanggal 6 Juni 2005). 

2. Faktor Penghambat Pembinaan Moral di Panti Pamardi Putra Mandiri Kota 

Semarang. 

Sedangkan faktor penghambat pembinaan moral berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Soeswanto, selaku pekerja sosial fungsional di Panti 

Pamardi Putra Mandiri beliau mengatakan bahwa "faktor yang menjadi 

penghambat dalam pembinaan di Panti Pamardi Putra Mandiri yaitu pembina 

merasa kesulitan dalam proses pembinaan khususnya membina anak jalanan. Hal 

ini disebabkan latar belakang kehidupan  anak jalanan yang sudah terbiasa hidup 

di jalan tanpa ada aturan. Sedangkan faktor yang lain saya rasa hanya sarana 

tempat ibadah yang kurang mendukung (wawancara tanggal 6 Juni 2005).      

 
 
4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Pembinaan Moral di Panti Pamardi Putra Mandiri. 

Dari hasil wawancara dengan informan utama selaku subyek penelitian, 

diperoleh informasi bahwa pembinaan yang diselenggarakan oleh Panti Pamardi 

Putra Mandiri bertujuan untuk menanamkan nilai moral, mengarahkan dengan 

membekali mental spiritual dan keterampilan kepada klien, sehingga dapat 

kembali melakukan fungsi sosialnya di masyarakat, berguna dan produktif. 



 

Dengan kata lain anak/klien mampu melaksanakan pembangunan bangsa dan 

dapat terjun di masyarakat. 

Pembinaan moral yang diselenggarakan di Panti Pamardi Putra Mandiri 

berdasarkan observasi dan wawancara yaitu menggunakan pola konsiderasi nilai, 

analisis nilai dan perkembangan moral kognitif. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Cheppy Haricahyono (1988: 28-23), yaitu bahwa konsiderasi nilai fokus 

utamanya terletak pada bagaimana memahami kebutuhan orang lain dari pada 

upaya mengimbangkan kebutuhan-kebutuhan tersebut ketika berkonflik dengan 

orang lain. Di Panti Pamardi Putra Mandiri para pembina berusaha memberikan 

solusi yang terbaik dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi anak, 

baik yang bersifat pribadi ataupun masalah yang bersifat umum/kelompok.  

Metode yang digunakan pembina untuk membantu memecahkan masalah 

yang bersifat pribadi berbeda dengan cara memecahkan masalah yang bersifat 

umum/kelompok. Pendekatan yang dilakukan pembina tehadap anak yang 

mempunyai masalah pribadi yaitu dengan cara pembina harus benar-benar 

memahami latar belakang anak, karena di Panti Pamardi Putra Mandiri dihuni 

oleh Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu anak nakal, 

eks korban penyalahgunaan Napza dan anak jalanan. Oleh karena itu cara 

pendekatannyapun harus berbeda, Misalnya pembina dalam membantu anak yang 

memerlukan penanganan serius dalam memecahkan masalahnya, maka pihak 

Panti perlu bekerjasama dengan konselor, psikiater dan dokter jiwa. 

 Panti Pamardi Putra Mandiri dalam pembinaan moral menggunakan pola 

analisis nilai yang lebih menekankan pada dimensi pertimbangan yaitu membantu 



 

subyek didik mempelajari proses pembuatan keputusan secara sistematik langkah 

demi langkah. Pola ini begitu membantu dan bermanfaat disaat anak menghadapi 

masalah yang begitu kompleks, yaitu membantu anak dalam mengarahkan secara 

tepat komponen-komponen tertentu dari proses evaluasi sebelum anak 

menghadapi seluruh proses yang begitu kompleks. Pola ini diterapkan dengan 

memberikan pembinaan keAgamaan secara intensif terhadap anak, hal ini karena 

pembinaan keAgamaan bertujuan mengarahkan anak, sehingga anak dapat 

merubah sikapnya menjadi lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pembinaan keAgamaan sangat penting karena sholat merupakan pondasi dasar 

dan dapat dijadikan ukuran tingkat keimanan seseorang. Seorang anak yang 

sholatnya tertib dan baik, ada kecenderungan dalam menghadapi masalah dengan 

lapang dada dan tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan. 

Di Panti Pamardi Putra Mandiri dalam pembinaan moral juga 

menggunakan pola perkembangan moral kognitif, yaitu dengan tujuan membantu 

subyek didik berfikir dalam meningkatkan kemampuan individu dan 

pertimbangan moral. Para pembina dalam memberikan pembinaan penuh 

kedisiplinan, karena hal ini akan memberikan contoh positif pada anak untuk 

mengikuti kegiatan pembinaan dengan penuh kedisiplinan dan mentaati semua 

peraturan yang ada di Panti. Anak tidak hanya butuh sekedar nasihat tetapi mereka 

memerlukan contoh nyata dari para pembina, karena untuk ditiru dan identifikasi 

sebagai dasar pembentukan nilai moral dan sikapnya dalam kehidupan 

bermasyarakat.   



 

Pembinaan moral yang diselenggarakan oleh Panti Pamardi Putra Mandiri 

menurut informasi dari para informan yaitu dengan memasukkannya dalam materi 

pembinaan keAgamaan melalui ceramah keAgamaan, nasihat-nasihat (bimbingan 

individu dan bimbingan kelompok). Pembina menyampaikannya dengan cara 

kekeluargaan yang dilandasi rasa kasih sayang, serta keteladanan sikap dari para 

pembina itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Zakiah Darajat, yaitu bahwa 

dalam kehidupan bermasyarakat moral tidak dapat dipisahkan dari keyakinan 

berAgama, karena nilai moral yang tegas, pasti dan tetap tidak berubah karena 

keadaan, tempat dan waktu adalah nilai yang bersumber pada Agama. Karena 

itulah dalam pembinaan generasi muda perlulah kehidupan moral dan Agama itu 

sejalan dan mendapat perhatian serius (Zakiah Darajat,1976:156). Hal ini benar 

sekali dan sangat sesuai dengan pendapat Wila Huky, yang dikutip oleh Bambang 

Daroeso (1986:22) bahwa moral adalah suatu ajaran tingkah laku hidup yang baik 

berdasarkan pandangan hidup atau Agama tertentu. 

Di Panti Pamardi Putra Mandiri, agar pembinaan berjalan tertib sekaligus 

untuk melatih kedisiplinan anak/klien  pihak Panti membuat jadwal kegiatan yang 

sifatnya tetap dan harus diikuti oleh semua klien  tanpa terkecuali, yang disertai 

sanksi yang tegas apabila ada setiap pelanggaran yang terjadi. Sanksi itu biasanya 

berupa hukuman yaitu penugasan untuk membersihkan asrama. Hal ini sesuai 

dengan teori perkembangan moral menurut Jean Piaget, yang dikutip oleh 

Burhanuddin Salam (2000:67) bahwa pada tahap heteronomi atau realisme moral, 

anak-anak merasa wajib mengikuti aturan-aturan, karena aturan itu adalah suci 

seperti Undang-Undang dewa, dan tidak dapat diubah. Anak cenderung 



 

memandang peraturan-peraturan itu secara total adalah benar atau salah, dan 

mengira bahwa setiap orang memandang atuan-aturan itu dengan cara yang sama. 

Anak memutuskan kesalahan atau kebenaran suatu tindakan atas dasar besar 

kecilnya akibat-akibat yang ditimbulkannya, dan apakah tindakan-tindakan itu 

akan dihukum atau tidak.     

Berdasarkan pengamatan, anak/klien telah megikuti pembinaan secara 

aktif dan mematuhi jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu para 

pembina sendiri dalam memberikan pembinaan juga penuh kedisiplinan tetapi 

disertai rasa kekeluargaan sehingga klien  merasa senang tidak merasa takut, 

namun tetap menghormati para pembina, bahkan mereka menganggap para 

pembina sebagai figur yang baik. Para pembina dan klien saling bekerjasama 

untuk mencapai keberhasilan tersebut, karena keberhasilan pembinaan tidak hanya 

tergantung para pembinanya akan tetapi klien  selaku anak didiknya juga sangat 

menentukan keberhasilan pembinaan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Cheppy 

Haricahyono, 1988:110) bahwa pribadi yang terdidik adalah seorang yang belajar 

di sekolah atau di manapun juga untuk hidup dalam satu cara yang merefleksikan 

kesan dan praktek untuk dikembangkan norma-norma dan cita-cita sosial. Pribadi 

yang terdidik secara moral adalah seorang yang telah belajar untuk bertindak 

dalam cara-cara tertentu dan menjadi sadar dan bahagia dengan tindakan-tindakan 

dan nilai-nilainya. 

Panti Pamardi Putra Mandiri menetapkan norma/peraturan yang harus 

ditaati untuk melatih disiplin klien nya. Norma itu misalnya mentaati jadwal 

kegiatan, jika keluar atau ijin pulang harus seijin pembina atau petugas, 

menghormati yang tua dan menyayangi yang lebih muda. Dalam pembinaan 



 

moral anak, anak/klien  juga mendapatkan pelajaran moral itu dengan meneladani 

sikap pembina atau petugas Panti yang berdisiplin dan sangat menyayangi klien 

nya. Hal ini tercermin dari kepedulian pembina terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi klien nya, baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok. Hal ini 

sesuai dengan pendapat (Sugeng Hariyadi, 2003:94-96) bahwa upaya 

pengembangan nilai, moral dan sikap dapat dilakukan dengan modelling yaitu 

upaya yang memerlukan contoh nyata dari model dari pembina. Anak/klien  tidak 

hanya butuh sekedar nasihat tetapi mereka memerlukan model untuk ditiru dan 

identifikasi sebagai dasar pembentukan nilai moral dan sikapnya.  

Dari hasil wawancara dengan pembina Panti Pamardi Putra Mandiri bahwa 

sholat merupakan pondasi dasar, dengan kata lain bahwa sholat adalah tiang 

Agama dan dapat dijadikan ukuran tingkat keimanan seseorang. Seorang anak 

yang sholatnya tertib dan baik, ada kecenderungan bahwa pikiran dan 

perbuatannya juga baik. Selain itu dengan mewajibkan anak/klien untuk 

menunaikan sholat berjama’ah di Panti, dapat memperkuat rasa persaudaraan dan 

kekompakkan di dalam asrama. Dengan diberikannya ceramah selesai sholat 

berjama’ah, maka anak senantiasa diingatkan untuk berbuat kebaikan dan 

melaksanakan ajaran Agama Islam dengan berpedoman kepada kitab suci Al-

Qur’an. Selain dengan membiasakan sholat berjama’ah, pembinaan moral juga 

dilakukan dengan memberikan pelajaran membaca kitab suci Al-Qur’an. Dengan 

mengetahui isi kandungan kitab suci Al-Qur'an anak tidak hanya mengetahuinya 

tetapi lebih dari itu anak dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.   

Hal ini juga dibenarkan oleh anak/klien , bahwa pembinan moral yang 

dilakukan Panti Pamardi Putra Mandiri mendasarkan pada pelaksanaan ajaran 



 

Agama Islam, terutama pelaksanaan Sholat lima waktu. Ini benar sekali karena 

dengan melaksanakan sholat lima waktu secara berjama’ah, maka klien  

mendapatkan manfaat antara lain dapat mempererat tali persaudaraan dan 

kekompakkan didalam asrama.  

 

4.2.2.  Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pembinaan Moral Di Panti 

Pamardi Putra Mandiri Kota Semarang. 

1. Faktor Pendorong Pembinaan Moral Di Panti Pamardi Putra Mandiri 

Faktor pendorong pembinaan moral di Panti Pamardi Putra Mandiri 

adalah berlatar belakang pada ajaran Agama Islam. Dengan tujuan agar 

anak/klien  mendapatkan pendidikan Agama yang cukup untuk membekali 

dirinya sebagai umat Islam. Selain itu faktor pendorong pembinaan moral 

yang lain, adalah sebagai berikut : 

1) Motivasi Anak 

 Motivasi merupakan faktor pendorong bagi anak untuk  mengikuti 

pembinaan di Panti Pamardi Putra Mandiri, karena anak/klien ingin 

mendapatkan keterampilan, merubah sifat, sikap agar menjadi lebih baik. 

Selain itu anak/klien juga memandang bahwa pembinaan moral dan 

pembinaan keAgamaan itu perlu demi menambah pengetahuan ajaran 

Agama Islam, sehingga mereka mengetahui perintah dan larangan dalam 

ajaran Agama Islam. Selain itu anak/klien menginginkan ada suatu 

perubahan mental sosial dan hasrat yang besar agar bisa bekerja dengan 

bekal keterampilan yang diberikan Panti kepada anak/klien . 



 

2) Dukungan Orang Tua 

Pelaksanaan kegiatan pembinaan tidak akan berhasil tanpa ada 

dukungan dari keluarga, dengan adanya pembinaan moral di Panti Pamardi 

Putra Mandiri orang tua klien sangat mendukung dan merasa senang. 

Orang tua mempunyai harapan dan keinginan agar anaknya setelah keluar 

dari Panti dan kembali ke keluarga dengan bekal keterampilan yang 

dimiliki dapat lebih mandiri dan ada perubahan sifat, sikap yang lebih baik 

tidak seperti waktu sebelumnya. Wujud dukungan dari orang tua kepada 

anaknya yang sedang menjalani pembinaan di Panti Pamardi Putra 

Mandiri, yaitu pihak orang tua atau keluarga sering mengunjungi anaknya, 

datang ke Panti apabila ada surat panggilan orang tua.    

3) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat pada umumnya menghendaki agar tercipta 

kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat bebas dari anak-anak yang 

suka iseng dan bebas dari Napza (Narkotika, Psykotropika dan Zat 

Adiktif)/Narkoba. Dukungan dari lingkungan masyarakat sangat 

dibutuhkan dalam pembinaan moral pada anak, karena tanpa dukungan 

masyarakat maka kegiatan pembinaan moral di Panti Pamardi Putra 

Mandiri tidak akan berjalan lancar. 

4) Dukungan Pembina 

Faktor pendorong pembinaan moral di Panti Pamardi Putra 

Mandiri tidak terlepas dari dukungan para pembina. Karena ada motivasi 

atau karena ada kemauan dari anak/klien  dan merupakan kebahagiaan 



 

tersendiri bagi para pembina. Pembina merasa disamping bisa 

menjalankan tugasnya sekaligus mendapat pahala karena sudah mau 

membantu atau membimbing anak kearah sikap, sifat yang lebih baik 

dengan penuh rasa ikhlas.   

2. Faktor Penghambat Pembinaan Moral Di Panti Pamardi Putra Mandiri. 

Panti Pamardi Putra Mandiri di dalam melaksanakan pembiaan tidak 

mengalami hambatan yang serius. Hal ini karena pembinaan yang dilakukan di 

Panti Pamardi Putra Mandiri telah didukung dengan adanya sarana dan 

prasarana yang memadai. Ruang untuk pembinaan baik pembinaan moral 

ataupun pembinaan keterampilan juga sudah tersedia. Hanya saja sarana untuk 

tempat ibadah kurang mendukung, ketika hujan deras ada yang bocor sehingga 

mengganggu dalam kegiatan, maka dengan terpaksa kegiatan pembinaan yang 

seharusnya dilakukan di dalam mushola terpaksa dilakukan diruangan lain.  

Hambatan lain yang muncul dalam pembinaan moral di Panti Pamardi 

Putra Mandri, yaitu melihat latar belakang Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial yang berbeda-beda, maka pembina dituntut untuk bisa 

memilah-milahkan antara anak nakal, eks korban penyalahgunaan Napza dan 

anak jalanan. Pembina merasa kesulitan dalam membina anak jalanan, hal ini 

disebabkan karena latar belakang anak jalanan yang terbiasa hidup di jalan 

tanpa ada aturan. Sedangkan di Panti Pamardi Putra Mandiri ditetapkan 

aturan-aturan yang bersifat tegas, dan apabila ada anak/klien  yang melanggar 

maka akan dikenakan sanksi. Dengan kondisi seperti ini menjadi motivasi 

bagi pembina untuk lebih sabar dalam me mbimbing anak-anak dengan tujuan 

mendapatkan hasil yang maksimal.     



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian tentang pembinaan moral anak di Panti Pamardi 

Putra Mandiri Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pembinaan moral yang dilaksanakan di Panti Pamardi Putra Mandiri 

menggunakan pola konsiderasi nilai, analisis nilai dan perkembangan moral 

kognitif. Pembina berusaha memberikan solusi yang terbaik dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi anak, baik masalah pribadi maupun 

masalah kelompok. Para pembina memberikan contoh dalam memberikan 

pembinaan penuh kedisiplinan, supaya anak dalam mengikuti pembinaan juga 

disiplin dan mematuhi semua peraturan yang ada. 

2. Faktor pendorong pembinaan moral di Panti Pamardi Putra Mandiri yaitu 

motivasi anak/klien yaitu menginginkan adanya perubahan dalam dirinya, 

dukungan orang tua yaitu pihak orang tua sering datang ke Panti, lingkungan 

masyarakat yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif dan dukungan dari 

para pembina di Panti Pamardi Putra Mandiri yaitu membimbing dengan rasa 

ikhlas dan sabar. 

3. Faktor penghambat pembinaan moral di Panti Pamardi Putra Mandiri yaitu 

pembina merasa kesulitan dalam proses pembinaan khususnya membina anak 

jalanan, karena latar belakang anak jalanan yang terbiasa hidup di jalan tanpa 



 

ada aturan. Misalnya tidak mematuhi peraturan yang berlaku dan akhirnya 

dikenakan sanksi. Sarana tempat ibadah yang kurang mendukung yaitu ketika 

hujan banyak yag bocor. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Panti, pembinaan moral di Panti Pamardi Putra Mandiri sudah baik, 

sehingga diharapkan dapat mempertahankannya dan berusaha untuk 

meningkatkannya agar menjadi lebih baik lagi. Cara yang digunakan dalam 

membina anak nakal, eks korban penyalahgunaan Napza dan anak jalanan 

hendaknya dilakukan dengan cara yang berbeda, karena melihat latar belakang 

anak yaitu Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Misalnya pembina 

lebih sabar dalam membina anak di Panti Pamardi Putra Mandiri khususnya 

dalam membina anak jalanan dan sarana tempat ibadah agar diperhatikan. 

2. Bagi anak/ klien , hendaknya mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, 

mematuhi semua peraturan yang berlaku di Panti dan berusaha menambah 

pengetahuan mereka, misalnya dengan membaca-baca buku yang ada di 

perpustakaan. 
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