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SARI 
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Khaira Ummah Di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak”. 
Skripsi, Jurusan Hukum  dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Semarang.  
Kata kunci :Pendidikan moral, anak Panti Asuhan 

Anak sejak dini membutuhkan pendidikan moral, agar kelak sikap dan 
perilakunya tidak terseret arus yang menyesatkan. Panti Asuhan Khaira Ummah 
turut membantu dalam upaya pendidikan moral anak, baik anak yatim, piatu, 
yatim-piatu, kaum dhu’afa, dan anak terlantar. Tujuannya adalah anak dapat 
melakukan fungsi sosialnya dengan baik di masyarakat serta dapat berguna bagi 
pembangunan Bangsa dan Negara. 

Permasalahan dalam penelitian ini mencakupi: (1) bagaimanakah pola 
pendidikan moral anak di Panti Asuhan Khaira Ummah di Desa Sriwulan, 
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. (2) hambatan apa saja yang dialami 
dalam upaya pendidikan moral anak di Panti Asuhan Khaira Ummah di Desa 
Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, serta upaya apa yang ditempuh 
Panti Asuhan Khaira Ummah dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk memperoleh gambaran yang mendalam 
dan komprehensip tentang pola pendidikan moral anak yang menyangkut aspek 
keimanan, pola pendidikan moral anak yang menyangkut aspek sosial, dan pola 
pendidikan moral anak yang menyangkut aspek individu. (2) untuk mengetahui 
faktor-faktor yang menghambat pola pendidikan moral anak di Panti Asuhan 
Khaira Ummah serta upaya apa yang ditempuh Panti Asuhan Khaira Ummah 
dalam mengatasi hambatan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
berguna bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai pola 
pendidikan moral. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif 
deskriptif. Lokasi penelitian di Panti Asuhan Khaira Ummah di Desa Sriwulan, 
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Fokus penelitian ini adalah pola 
pendidikan moral anak, faktor yang menghambat dalam pola pendidikan moral 
anak dan upaya penanganannya oleh Panti Asuhan Khaira Ummah. Sumber data 
penelitian ini adalah person (orang) yaitu petugas atau pembina, dan anak/klien di 
Panti Asuhan Khaira Ummah. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sumber tertulis yang berupa arsip dan dokumen resmi di Panti Asuhan 
Khaira Ummah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan pedoman quesioner, dan analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pendidikan moral di Panti 
Asuhan Khaira Ummah meliputi pola pendidikan moral menyangkut aspek 
keimanan, aspek sosial, dan aspek individu. Pendidikan moral yang menyangkut 
aspek keimanan antara lain menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Pola 
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pendidikan yang menyangkut aspek sosial antara lain mengajarkan anak untuk 
berbicara dengan bahasa jawa krama. Pola pendidikan moral anak yang 
menyangkut aspek individu antara lain mengajarkan anak untuk disiplin dan 
bersikap jujur. Yang menjadi faktor penghambat dalam pola pendidikan moral di 
Panti Asuhan Khaira Ummah adalah faktor eksternal antara lain kurangnya dana 
dari donator, untuk mengatasi hal tersebut agar kebutuhan anak asuh dapat 
terpenuhi terutama kebutuhan sekolah maka anak asuh diajukan untuk mendapat 
beasiswa dari sekolahan, sedangkan faktor internal antara lain kurangnya sarana 
dan prasarana yaitu tempat tidur masih terbatas, dan buku-buku bacaan tentang 
pendidikan agama masih kurang, untuk mengatasi hal tersebut terutama masalah 
pengetahuan agama pembina memberikan ceramah keagamaan kepada anak setiap 
hari. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pola pendidikan moral 
anak di Panti Asuhan Khaira Ummah dalam pembelajarannya mengutamakan 
pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam. Adapun bentuk 
pendidikan moralnya menyangkut 3 aspek yaitu aspek keimanan dengan 
mengajarkan anak melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, pengajian atau 
ceramah kajian keagamaan, aspek sosial yaitu dengan mengajarkan anak untuk 
berbicara dengan bahasa jawa krama dan sopan santun, aspek individu yaitu 
mengajarkan anak untuk bersikap jujur dan berdisiplin. Faktor yang menghambat 
dalam pola pendidikan moral anak di Panti Asuhan Khaira Ummah adanya faktor 
eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu kurangnya donator yang 
menyumbang di panti asuhan, faktor internal kurangnya sarana dan prasarana 
misalnya buku-buku pengetahuan tentang agama Islam. Saran yang diajukan 
kepada Panti Asuhan Khaira Ummah agar pendidikan moral di Panti Asuhan 
Khaira Ummah dapat meningkat sebaiknya buku penunjangh pendidikan agama 
harus ditanbah yaitu dengan meminta bantuan buku dari Depag Kabupaten 
Demak, sedangkan untuk maslah donator pihak panti dapat meminta bantuan dari 
pemerintah pusat, serta dapat meminta bantuan dari kelurahan, sebab panti asuhan 
tersebut berdiri dilingkungan pedesaan. Bagi anak asuh hendaknya mengikuti 
pendidikan dengan sungguh-sungguh dan mematuhi semua peraturan yang ada di 
panti asuhan. 

 
  
 
 


