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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia ingin menikmati ketenangan dan kebahagiaan dalam

hidup. Dan semua orang akan berusaha mencarinya, meskipun tidak semuanya

dapat mencapai apa yang diinginkannya itu. Bermacam sebab dan rintangan

yang mungkin terjadi, sehingga banyak orang yang mengalami kegelisahan,

kecemasan, ketidakpuasan bahkan berdampak pada fisik mereka.

Menurut Zakiah Darajat (1982 : 15) Keadaan yang tidak

menyenangkan itu tidak terbatas kepada golongan tertentu saja, tetapi

tergantung pada cara individu menghadapi sesuatu persoalan. Ada dua sifat

kepribadian manusia, yaitu terbuka dan tertutup. Individu yang terbuka

biasanya mereka bisa menceritakan apa yang tengah ia rasakan kepada teman,

orang tua, atau benda-benda yang dipercayainya.

Namun, pada individu yang tertutup mereka sangat sulit untuk

mengutarakan apa yang mereka rasakan dan biasanya mereka lebih kepada

memendam persoalan pada diri sendiri, sehingga lambat laun akan terjadilah

penumpukan masalah di alam bawah sadar mereka.

Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa

mengajarkan anak-anak kecil ibaratnya seperti menulis di atas batu yang akan

berbekas sampai usia tua, sedangkan mengajarkan pada orang dewasa

diibaratkan seperti menulis di atas air yang akan cepat sirna dan tidak

membekas. Ungkapan itu tidak dapat diremehkan begitu saja karena karakter
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yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini

merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang.

Banyak pakar pendidikan mengatakan bahwa kegagalan penanaman

karakter sejak dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa

dewasanya kelak. Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter

jika dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap

anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal.

Pendidikan karakter bukanlah sebuah proses menghafal materi soal

ujian, dan teknik-teknik menjawabnya. Pendidikan karakter memerlukan

pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur,

ksatria, malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan

lingkungannya kotor. Karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih

secara serius dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal.

Sikap dan tingkah laku seorang individu dinilai oleh masyarakat

sekitarnya sebagai sikap dan tingkah laku yang diinginkan atau ditolak, dipuji,

dicela, dan baik maupun jahat. Dengan mengetahui adanya karakter seseorang

dapat memperkirakan reaksi-reaksi dirinyaterhadap fenomena yang muncul

dalam diri  ataupun hubungannya dengan orang lain, dalam berbagai keadaan

serta bagaimana mengendalikannya.(Abdul Majid, 2011:12).

Perkembangan yang terjadi pada anak meliputi segala aspek kehidupan

yang mereka jalani baik bersifat fisik maupun non fisik. Perkembangan berarti

serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses

kematangan dan pengalaman.
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Beberapa teori perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa

manusia telah tumbuh dan berkembang dari masa bayi kemasa dewasa melalui

beberapa langkah jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri

perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka

berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini faktor

intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut

merupakan proses sosialisai yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang

secara aktif melakukan proses sosialisasi.

Disorganosasi keluarga seperti perceraian kedua orang tua, krisis

ekonomi keluarga dan meninggalnya salah satu atau kedua orang tua

menyebabkan terputusnya interaksi sosial antara orang tua dan anak,akibatnya

anak kurang mendapat perhatian dan terabaikannya pendidikan anak. Maka

salah satu cara yang dilakukan agar anak tetap dalam pengasuhan adalah

dengan menampung anak-anak tersebut ke dalam suatu wadah yaitu panti

asuhan, guna membantu meningkatkan kesejahteraan anak dengan cara

mendidik, merawat, membimbing, mengarahkan dan memberikan

keterampilan-keterampilan seperti yang diberikan oleh orangtua dalam

keluarga.(http://gadihpanangih.blogspot.com/2011/02/konseling-di-panti-

asuhan-anak-).

Oleh karena itu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan anak di

panti asuhan dan layanan konseling yang dapat diberikan. Diantara yang akan

dibahas adalah keberadaan panti asuhan dimasyarakat, pola pembinaan dan

bimbingan yang dilakukan di panti asuhan anak, masalah-masalah yang
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dialami oleh anak asuh, teknik-teknik konseling yang dapat dilakukan di panti

asuhan anak.

Tuhan Yang Maha Pemurah memberikan segenap kemampuan

potensial kepada manusia, yaitu kemampuan yang mengarah pada hubungan

manusia dengan Tuhannya dan yang mengarah para hubungan manusia

dengan sesama manusia dan dunianya. Penerapan segenap kemampuan

potensial itu secara langsung berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Wujud ketaqwaan manusia pada Tuhan hendaklah seimbang dan

lengkap, mencakup hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan

manusia dengan manusia dan dunianya.

Dengan menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah yang

demikian itu, berarti yang bersangkutan dalam hidupnya akan berperilaku

yang tidak keluar dari ketentuan dan petunjuk Allah, dengan hidup serupa itu

maka akan tercapailah kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat ( Sahilun

A. Nasir, 2002 :45).

Bebicara tentang agama terhadap kehidupan manusia memang cukup

menarik, khususnya Agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari tugas para Nabi

yang membimbing dan mengarahkan manusia kearah kebaikan yang hakiki

dan juga para Nabi sebagai figure konselor yang sangat mumpuni dalam

memecahkan permasalahan (problem solving) yang berkaitan dengan jiwa dan

Tauhid mewajibkan wujudnya iman. Barangsiapa tidak beriman, maka dia

tidak bertauhid, dan iman mewajibkan syariat, maka barangsiapa yang tidak

ada syariat padanya, maka dia tidak memiliki iman dan tidak bertauhid, dan
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syariat mewajibkan adanya adab, maka barang siapa yang tidak beradab maka

(pada hakekatnya) tiada syariat, tiada iman, dan tiada tauhid padanya.

Dari pernyataan di atas, sudahlah jelas, bahwasanya sebagai ajaran

yang maha sempurna, Islam sangat mengedepankan akhlak, adab, ataupun

karakter sehingga orang yang tidak beradab, berakhlak, ataupun yang tidak

mempunyai karakter baik itu tidak ubah hal nya seperti orang yang tidak

bersyari’at, beriman, bahkan mungkin tidak beragama agar manusia keluar

dari tipu daya setan. (Ani Cahyadi Mubin, 2006 : 21-22).

Keberadaan Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru

yang juga berada di tengah-tengah kota dan bertepatan di belakang pusat

perbelanjaan (mall) membuat lingkungan yang kurang tepat terhadap anak

asuh sehingga sangat rentan untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang negative

apalagi keterbatasan pembimbing yang kurang memperhatikan anak asuh nya

sering keluar dari asrama terutama pada malam hari.

Oleh karena itu penulis merasa hal ini penting untuk diteliti,

dikarenakan pembimbing juga merupakan bagian terpenting dalam

memberikan bimbingan pada anak asuh sehingga berdampak pada diri anak

asuh di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru. Jika hal ini

tidak di teliti maka akan semakin banyak dari anak asuh Panti Asuhan tersebut

memiliki karakter yang tidak baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Peranan Pembimbing dalam Membina Karakter

Anak Asuh di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru.”
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B. Alasan Pemilihan Judul

1. Pada saat sekarang ini masih ada sebagian dari anak-anak asuh memiliki

karakter yang kurang baik.

2. Peranan pembimbing sangat penting bagi anak asuh dalam membina

karakter.

3. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena sesuai dengan jurusan

penulis yang berbasis ilmu bimbingan konseling Islam.

4. Penelitian ini dapat dijangkau oleh penulis baik dari segi waktu, tenaga

dan biaya.

C. Penegasan Istilah

1. Karakter anak. Karakter anak adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau

budi pekerti yang di miliki anak-anak mulai dari umur 6 sampai 12 tahun.

(Kamisa, 1997:281).

2. Panti Asuhan. Panti Asuhan adalah merupakan lembaga kesejahteraan

sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan penganti dalam

pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuhnya,

sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai

bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan. (Departemen

Sosial Republik Indonesia 1997:4).

3. Panti Asuhan Muhammadiyah. Panti Asuhan Muhammadiyah adalah

merupakan ladang amal dan dakwah pengembangan Islam yang benar dan

pengembangan Muhammadiyah secara organisasi. Sehingga nantinya anak
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asuh bisa menjadi ujung tombak dakwah Muhammadiyah (Wawancara:

Kamis, 29 Mei 2014).

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimana peranan pembimbing dalam membina karakter anak asuh

di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru ?

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi karakter anak asuh di Panti

Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru ?

c. Apa tugas dan tanggung jawab Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru ?

2. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dalam penelitian ini maka penulis membatasi

masalah yaitu tentang “peranan pembimbing dalam membina karakter

anak Asuh di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Kota

Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka pokok rumusan

masalahnya  bagaimana peranan pembimbing dalam membina karakter

anak asuh di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Kota Pekanbaru?
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana peranan pembimbing dalam membina karakter

anak asuh pada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan kepercayaan

diri terhadap karakter anak asuh di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru.

b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi tolak ukur dalam penelitian

lebih lanjut bagi peneliti lain untuk mengkaji aspek yang lain.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar SI pada jurusan

Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN SUSKA Riau

F. Kerangka Teoretis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoretis

a. Pembimbing

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia kata Pembimbing

berasal dari kata bimbing,dengan tambahan prefiks Pe- yang berarti

orang atau pelaku pembimbingan (Depdiknas, 2002:152). Jadi

pembimbing merupakan orang yang melakukan proses bimbingan atau
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pembimbingan. Sedangkan arti bimbingan itu sendiri adalah suatu

proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan

dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagian

pribadi dan kemanfaatan sosial.

Menurut Aunur Rahim Faqih (2001:46) Sejalan dengan Al-

Qur’an dan hadist syarat-syarat yang harus  dipenuhi oleh pembimbing

bimbingan dan  konseling islam dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Kemampuan keahlian (Profesional)

Pembimbing dalam bimbingan dan konseling islami sudah

barang tentu haruslah merupakan orang yang memiliki kemampuan

keahlian atau kemampuan profesional di bidang tersebut. Dengan

istilah lain dikatakan yang bersangkutan merupakan seorang

“alim”.

2) Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul-karimah)

Sifat kepribadian yang baik dari seorang pembimbing

diperlukan untuk menunjang keberhasilannya dalam melakukan

bimbingan dan konseling islami. Sifat-sifat yang baik itu di

antaranya adalah:

a. Siddiq

Seorang pembimbing atau konselor harus memiliki sifat

siddiq yakni cinta pada kebenaran dan mengatakan benar

sesuatu yang memang benar.
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b. Amanah

Seorang pembimbing islami harus dapat dipercaya

dalam arti yang bersangkutan mau dan mampu menjaga rahasia

orang yang menjadi kliennya.

c. Tabligh

Seorang pembimbing islami harus bersedia

menyampaikan apa yang layak untuk disampaikan. Kalau ia

mempunyai ilmu bersedia menyampaikan ilmunya tersebut

kepada kliennya. Kalau dimintai nasihat ia bersedia

memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya.

d. Fatonah

Pembimbing islami harus memiliki kemampuan dan

kecerdasan yang memadai,inovatif,kreatif,cepat tanggap,cepat

mengambil keputusan dan sebagainya. Pengetahuan dan

keterampilan yang luas diperlukan untuk bisa membimbing

dengan baik.

e. Mukhlis

Pembimbing islami harus ikhlas dalam menjalankan

tugasnya karena mengharapkan ridha Allah.

f. Sabar

Pembimbing islami harus memiliki sifat sabar dalam

arti ulet, tabah, ramah, tidak mudah putus asa, mudah marah,
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mau mendengarkan keluh kesah klien dengan penuh perhatian

dan sebagainya.

g. Tawaduk

Pembimbing islami harus memiliki sifat rendah

hati,tidak sombong,tidak merasa paling tinggi kedudukan

maupun ilmunya.

h. Adil

Pembimbing harruslah berlaku sifat adil dalam arti

mampu mendudukan permasalahan dan klien sesuai dengan

situasi dan kondisinya secara profesional.

i. Mampu mengendalikan diri

Pembimbing islami harus memiliki kemapuan kuat

untuk mengendalikan diri, menjaga kehormatan diri dan

kehormatan klien.

3) Kemampuan kemasyarakatan

Pembimbing islami harus memiliki kemampuan melakukan

hubungan kemanusian atau hubungan sosial, ukhuwah islamiyah

yang tinggi. Hubungan sosial tersebut meliputi hubungan dengan;

a. Klien, orang yang dibimbing

b. Teman sejawat

c. Orang lain selain yang tersebut di atas
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4) Ketakwaan kepada Allah

Ketakwaaan merupakan syarat dari segala syarat yang harus

dimiliki seorang pembimbing islami, sebab ketakwaan merupakan

sifat paling baik.

Pada dasarnya bimbingan merupakan upaya pembimbing

untuk membantu mengoptimalkan individu. Pelaksanaan bimbingan

perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

a) Bimbingan adalah sutu proses membantu individu agar mereka

dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah

yang dihadapinya.

b) Hendaknya bimbingan bertitik tolak (berfokus) pada individu yang

dibimbing.

c) Bimbingan di arahkan pada individu dan tiap individu memiliki

karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman keragaman

dan kemampuan individu yang di bimbing sangat dipelukan dalam

pelaksanaan.

d) Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing

dilingkungan lembaga pendidikan hendaknya diserahkan kepada

ahli atau lembaga yang berwenang yang menyelesaikannnya.

e) Bimbingan di mulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan

oleh individu  yang akan di bimbing. (Ahmad Juntika Nurihsan,

2006:9).
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b. Pengertian Karakter

Berbicara soal karakter, maka perlu disimak apa yang ada

dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional

pada pasal 3, yang menyebutkan: “Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

bangsa. Dalam UU ini secara jelas ada kata “karakter’’ kendati tidak

ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan

karakter, sehingga menimbulkan berbagai tafsir tentang maksud dari

kata tersebut.(Sutarjo Adisusilo, 2013:76).

Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin

“Charakter”, yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat

kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara

istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya dimana

manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor

kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi

pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia,

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap,

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama,

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat (Abdul Majid, 2010:11).
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Karakter dapat juga diartikan sama dengan akhlak dan budi

pekerti, sehingga karakter bangsa identik dengan akhlak bangsa atau

budi pekerti bangsa. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang

berakhlak dan berbudi pekerti, sebaliknya bangsa yang tidak

berkarakter adalah bangsa yang tidak atau kurang berakhlak atau tidak

memiliki standar norma dan perilaku yang baik. Dengan demikian,

pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk

memahami, membentuk, memupuk nilai-nilai etika, baik untuk diri

sendiri maupun untuk semua warga masyarakat atau warga negara

secara keseluruhan.

Karakter terbentuk dari internalisasi nilai yang bersifat

konsisten, artinya terdapat keselarasan antar elemen nilai. Sebagai

contoh, karakter jujur, terbentuk dalam satu kesatuan utuh antara tahu

makna jujur (apa dan mengapa jujur), mau bersikap jujur, dan

berperilaku jujur. Karena setiap nilai berada dalam spektrum atau

kelompok nilai-nilai, maka secara psikologis dan sosiokultural suatu

nilai harus koheren dengan nilai lain dalam kelompoknya untuk

membentuk karakter yang utuh. Contoh: karakter jujur terkait pada

nilai jujur, tanggung jawab, peduli, dan nilai lainnya.(Zubaedi,

2011:65).

Orang yang berperilaku jujur dalam membayar pajak, artinya ia

peduli pada orang lain, dalam hal ini melalui negara, bertanggung

jawab pada pihak lain, artinya ia akan membayar pajak yang besar dan
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pada saatnya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, bila semua

pembayar pajak sudah berkarakter jujur, tidak perlu ada penagih pajak,

dan tidak akan ada yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dari

prosedur pembayaran pajak.

Selain itu, pendidikan karakter juga sesuai dengan Al-Qur’an:

(al-ahzab-21)








Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (Al-
ahzab:21). (Departemen Agama RI,2009:420).

Ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang

mencontoh Rasulullah dalam berbagai perkataan, perbuatan dan

perilakunya. Untuk itu Allah SWT memerintahkan manusia untuk

mensuritauladani Nabi Muhammad SAW tentang kesabaran,

keteguhan, kepahlawanan, perjuangan, dan kesabarannya dalam

menanti pertolongan dari Allah SWT.

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah mengingatkan

kepada orang-orang yang tergoncang jiwanya, gelisah, gusar dan

bimbang dalam perkara mereka yang Firmannya berbunyi

“Sesungguhnya telah ada pada(diri) Rasullullah itu suri tauladan yang

baik bagimu. (Departemen Agama RI, 2009:420) Kenapa kalian tidak

mecontoh dan mensuritauladani sifat-sifatnya? Ayat ini juga
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menjelaskan bahwa seseorang harus mencontoh perilaku, perkataan

dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, karena semua perilaku,

perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad terdapat akhlak yang mulia.

Akhlak tersebut berupa kesabaran, keteguhan, kepahlawanan,

perjuangan, dan kesabarannya, sehingga akan membentuk karakter

pada diri seseorang yaitu karakter yang bebudi luhur.

c. Unsur-Unsur Karakter

Ada beberapa dimensi manusia yang secara psikologis dan

sosiologis perlu dibahas dalam kaitannya dengan terbentuknya karakter

pada diri manusia. adapun unsur-unsur tersebut adalah sikap, emosi,

kemauan, kepercayaan dan kebiasaan.Sikap seseorang akan dilihat

orang lain dan sikap itu akan membuat orang lain menilai

bagaimanakah karakter orang tersebut, demikian juga halnya emosi,

kemauan, kepercayaan dan kebiasaan, dan juga konsep diri .(Fatchul

Mu’in, 2011:168)

1) Sikap

Sikap seseorang biasanya adalah merupakan bagian

karakternya, bahkan dianggap sebagai cerminan karakter seseorang

tersebut. Tentu saja tidak sepenuhnya benar, tetapi dalam hal

tertentu sikap seseorang terhadap sesuatu yang ada dihadapannya

menunjukkan bagaimana karakternya.

Menurut Jalaluddin Rahmat ( 1992 : 39 ) mengemukakan

pengertian sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi,
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berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau

nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk

berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek

sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau

kelompok.

2) Emosi

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa emosi adalah

suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi juga

diartikan sebagai suatu reaksi psikologis dalam bentuk tingkah laku

gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, muak, haru, cinta,

dan sejenisnya. Biasanya emosi muncul dalam bentuk luapan

perasaan dan surut dalam waktu yang singkat.

Merumuskan pengertian emosi sebagai suatu psikologis

yang merupakan pengalaman subyektif yang dapat dilihat dari

reaksi wajah dan tubuh. Misalnya seorang remaja yang sedang

marah memperlihatkan muka merah, wajah seram, dan postur

tubuh menegang, bertingkah laku menendang atau menyerang,

serta jantung berdenyut cepat.

3) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari

faktor sosiopsikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu “benar”

atau “salah” atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan

intuisi sangatlah penting untuk membangun watak dan karakter
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manusia. jadi, kepercayaan itu memperkukuh eksistensi diri dan

memperkukuh hubungan denga orang lain.

4) Kebiasaan dan Kemauan

Kebiasaan adalah komponen konatif dari faktor

sosiopsikologis. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang

menetap, berlangsung secara otomatis, dan tidak direncanakan.

Sementara itu, kemauan merupakan kondisi yang sangat

mencerminkan karakter seseorang.

Ada orang yang kemauannya keras, yang kadang ingin

mengalahkan kebiasaan, tetapi juga ada orang yang kemauannya

lemah. Kemauan erat berkaitan dengan tindakan, bahakan ada yag

mendefinisikan kemauan sebagai tindakan yang merupakan usaha

seseorang untuk mencapai tujuan.

5) Konsep diri (Self Conception)

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan (pembangunan)

karakter adalah konsep diri. Proses konsepsi diri merupakan proses

totalitas, baik sadar maupun tidak sadar, tentang bagaimana

karakter dan diri kita dibentuk. Dalam proses konsepsi diri,

biasanya kita mengenal diri kita dengan mengenal orang lain

terlebih dahulu. Citra diri dari orang lain terhadap kita juga akan

memotivasi kita untuk bangkit membangun karakter yang lebih

bagus sesuai dengan citra. Karena pada dasarnya citra positif



19

terhadap diri kita, baik dari kita maupun dari orang lain itu

sangatlah berguna.

d. Peranan Pola Pembimbing Dalam Membina Karakter anak

Pola pengasuhan merupakan bentuk perlakuan atau tindakan

pembimbing untuk memelihara, melindungi, mendampingi, mengajar

dan membimbing anak selama masa perkembangan. Menginjak masa

anak-anak dan remaja, sejumlah sikap, nilai dan ketrampilan

berinteraksi sosial dicapai sebagai kompetensi. Kemampuan manusia

untuk belajar merupakan karakteristik penting yang membedakan

manusia dengan mahluk hidup lainnya.( Bahruddin, Esa Nur Wahyuni,

2010:11).

Adapun peranan pembimbing dalam membina karakter anak

asuh adalah sebagai berikut

1. Pembimbing memberikan contoh suri tauladan yang baik terhadap

anak asuhnya dalam kehidupan sehari-hari

Orang tua adalah contoh terbaik bagi anaknya. Ungkapan

ini memberikan suatu makna bahwa segala sikap, perilaku dan

perbuatan orang tua sebagai pembimbing akan senantiasa dijadikan

teladan bagi anak-anaknya. Berhubung mereka tinggal di Panti

Asuhan maka yang menjadi contoh mereka adalah pembimbing

Panti Asuhan dimana mereka tinggal, jadi orang tua mereka adalah

pembimbing Panti Asuhan. Disadari atau tidak pada diri anak akan

tercetak pribadi pembimbingnya.
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Berkaitan dengan masalah bimbingan keagamaan Islam dan

yang lainnya bagi anak asuh, keteladanan pembimbing memang

diperlukan, misalnya dalam pelaksanaan ibadah pembimbing harus

memberikan teladan. Contohnya : pembimbing harus memberikan

teladan menjalankan sholat lima waktu secara tepat waktu. Begitu

pula dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti kebiasaan-kebiasaan

membaca Al Qur’an dan yang lain-lainya.

Tidak ketinggalan pula dalam rangka membina karakter

dalam diri anak asuh, pembimbing tidak boleh lepas begitu saja,

karena pada usia remaja inilah justru meminta perhatian lebih dari

pembimbing mereka. Oleh karena itu pembimbing Panti Asuhan

harus benar-benar dapat memberikan contoh dan teladan tingkah

laku dan perbuatan baik, agar mereka dapat menjadi insan yang

berkarakter mulia.

2. Pembimbing menciptakan suasana yang nyaman dan tentram

Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan

psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram Kebutuhan

akan keselamatan atau keamanan adalah kebutuhan untuk

melindungi diri dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan

seseorang dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi,

retmal dan bakteriologis. Kebutuhan akan keamanan terkait dengan

konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Di Panti Asuhan

pembimbing harus bisa menciptakan suasana yang aman  agar anak
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asuhnya bisa tentram dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang

negative.

Keamanan fisiologis berkaitan dengan sesuatu yang

mengancam tubuh dan kehidupan seseorang. Ancaman itu bisa

nyata atau hanya imajinasi (mis, penyakit, nyeri, cemas, dan

sebaginya). Dalam konteks hubungan interpersonal bergantung

pada banyak faktor, seperti kemampuan berkomunikasi,

kemampuan mengontrol masalah, kemampuan memahami, tingkah

laku yang konsisten dengan orang lain, serta kemampuan

memahami orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya.

Ketidaktahuan akan sesuatu kadang membuat perasaan cemas dan

tidak aman. (Asmadi, 2005:34).

3. Pembimbing memberikan motivasi kepada anak asuhnya agar

dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya

Setiap orang membutuhkan motivasi dalam hidupnya. Baik

yang sifatnya eksternal ataupun yang sifatnya internal, motivasi

merupakan hal yang sangat dibutuhkan setiap individu di semua

sisi kehidupannya. Bisa dibayangkan ketika seseorang kehilangan

motivasi dalam dirinya, maka yang akan terjadi adalah keputus

asaan. Pada dasarnya setiap anak punya potensi yang sama untuk

mengembangkan dirinya, meskipun bentuk dari potensi-potensi

tersebut berbeda-beda anta individu satu dengan yang lainnya. Jika

tidak dikembangkan, maka tentu saja semua potensi yang
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dimilikinya tidak akan bermanfaat dan cara untuk

mengembangkannya adalah dengan belajar.

Namun, ketika seorang anak kehilangan keinginan untuk

belajar maka hal yang paling ia butuhkan adalah motivasi. Tanpa

motivasi, keinginan belajar pada anak tidak akan ada, dan tanpa

keinginan untuk belajar maka potensi yang suh dia punya akan sia-

sia. Oleh karena itu pembimbing Panti sangat dibutuhkan untuk

memberikan motivasi kepada anak asuhnya agar mereka bisa

termotivasi kembali.

Motivasi itu sendiri ada yang muncul dari dalam diri sendiri

dan ada yang dari luar atau lingkungan sekitar. Contoh motivasi

internal atau yang muncul dari dalam diri sendiri adalah ketika

seorang anak punya hobi untuk membaca komik, maka dia akan

sangat bersemangat untuk membacanya meskipun tanpa ada yang

menyuruhnya. Sedangkan contoh untuk motivasi eksternal atau

yang muncul dari lingkungan sekitar adalah ketika seorang anak

selalu mematuhi perintah dari pembimbing karena pembimbingnya

memiliki watak yang keras sehingga ia menjadi takut

dihukum.(Abin SM, 2007:20).

4. Pembimbing bersikap tegas dalam mendisiplinkan anak asuh

Menurut Moeliono (1993: 208) disiplin artinya adalah

ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan tata tertib, aturan, atau

norma, dan lain sebagainya. Kedisiplinan adalah suatu kondisi
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yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian

perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan,

kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.Dari pengertian tersebut,

kedisiplinan anak asuh dapat dilihat dari ketaatan (kepatuhan) anak

asuh terhadap aturan (tata tertib) yang berkaitan dengan jam belajar

di panti, yang meliputi jam masuk sekolah, kepatuhan anak asuh

dalam berpakaian, kepatuhan anak asuh dalam mengikuti kegiatan

di Panti, dan lain sebagainya.

Semua aktifitas anak asuh yang dilihat kepatuhannya adalah

berkaitan dengan aktifitas pendidikan di Panti, yang juga dikaitkan

dengan kehidupan di lingkungan luar Panti Kedisiplinan dalam

proses pendidikan sangat diperlukan karena bukan hanya untuk

menjaga kondisi suasana belajar dan mengajar berjalan dengan

lancar, tetapi juga untuk menciptakan pribadi yang kuat bagi setiap

anak asuh.

5. Pembimbing bersikap demokrasi terhadap anak asuh

Demokrasi berarti bentuk pemerintahan dimana segenap

rakyat turut serta memerintah dengan peraturan wakilnya. Adapun

arti lainnya, yaitu demokrasi merupakan suatu gagasan atau

pandangan hidup yang mengutamakan persamaan-persamaan yang

sama bagi semua warga Negara. Begitu juga halnya dengan

pembimbing Panti yang harus demokrasi terhadap anak asuh nya

dan tidak boleh pilih kasih diantara anak asuh karena apabila
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pembimbing pilih kasih maka anak asuh akan membenci

pembimbingnya.

Nilai-nilai Pendidikan karakter yang ditanamkan melalui

ASKES (amalan, sikap dan keseharian) seperti sholat lima waktu,

membaca alquran, mengaji, sekolah madrasah diniyyah,shalawat

dzibaiyyah, dan\ khitobah, kemudian suri tauladan datang dari

pengasuh dan pengurus Panti Asuhan dan meniru suri tauladan Nabi

Muhammad SAW. Anak asuh dapat mencontoh kepribadian dari

pengasuh, pengurus serta pengajarnya untuk membentuk dan

menguatkan nilai-nilai karakter yang dimiliki, seperti religius, jujur,

peduli, toleransi , santun, demokrasi selain itu juga bentuk pendidikan

karakter yang diterapkan di Panti Asuhan yaitu pendidikan karakter

berbasis religius, pendidikan karakter berbasis nilai budaya,

pendidikan karakter berbasis lingkungan, pendidikan karakter berbasis

potensi diri yang dilaksanakan melalui sikap dan keseharian seperti

menjalankan ibadah, memberikan siraman rohani, membersihkan

lingkungan, memberikan bimbingan keterampilan.

e. Pengertian Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan suatu lembaga usaha kesosialan yang

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan

kesosialankepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan

dan pengentasan anak terlantar. Dalam kehidupan masyarakat panti

asuhan bertujuan untuk memberikan pelayanan, bimbingan dan
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keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang

berkualitas. Keberadaan Panti Asuhan bagi anak-anak yang sering

disebut dengan anak-anak terlantar merupakan alternatif solusi yang

masih signifikan dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-

anak yang telah kehilangan hak asuh dalam keluarga atau anak-anak

dari keluarga yang sangat miskin/ fakir miskin, sehingga hak-hak

dasarnya tetap dapat terpenuhi ".

Keberadaan panti asuhan ini tidak terlepas dengan kondisi

masyarakat saat ini, lembaga Panti asuhan ini ada karena

suatu persoalan yang muncul dimasyarakat, suatu pendekatan sosial

dan menyelamatkan masa depan anak serta menyelamatkan

generasi penerus dan penyelamatan kasih sayang, ternyata hal itu tidak

dapat terwujud karena orang tua meninggal dunia atau mereka di

tinggalkan begitu saja oleh saudara mereka, ada tapi tidak mau

memperhatikan/membantu atau ada namun mereka sendiri

hidupnya pas-pasan, akhirnya muncul anak terlantar, pekerja anak,

anak jalanan, anak tidak berpendidikan dan lain-lain. Hal ini yang

menjadi pemikiran yang selanjutnya perlu penanganan secara lebih

baik dan serius. Kepedulian dan keterpanggilan kita terhadap hal ini

kadanghanya terbatas pada rasa kasihan dan iba, namun bantuan nyata

atau untuk mengatasi hal ini kadang sulit di lakukan karena juga

merasa punya keterbatasan, sehingga hal ini hanya menjadi kenistaan

yang bisa membuat keresahaan dan kesedihan semata.
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(http://gadihpanangih.blogspot.com/2011/02/konseling-di-panti-

asuhan-anak-)

Anak merupakan bagian yang terpenting dalam kelangsungan

hidup manusia, karena anak merupakan generasi penerus dalam suatu

keluarga. Sejak lahir anak sudah diperkenalkan dengan pranata,

aturan,norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku melalui pengasuhan

yang diberikan oleh orang tua dalam keluarga. Agar terwujud

kesejahteraan anak secara keseluruhan dan terlebih dengan adanya

perubahan paradigma, diperlukan juga pengembangan kapasitas

pelaksana lapangan, baik Pekerja Sosialunsur Instansi Sosial, LSM

maupun instansi terkait lainnya agar dapat menjalankan paradigma

baru tersebut dengan baik. Dengan demikian agar anak dapat hidup

dan bertingkah laku dalam masyarakat dibutuhkan suatu proses

sosialisasi.

Yang pertama sekali terjadi dalam lingkungan keluarga,

keluarga melalui pengasuhannya yang diberikan oleh orang tua dan

memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian

anak. Keberadaan Panti Asuhan ini lebih bisa

memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlantar untuk bisa

lebih mengedepankan kemandirian hidup dalam mendukung

program pemerintah menjamin hak-hak anak untuk mendapat

pembinaan serta pengasuhan. Keberadaan panti asuhan ini dengan

tujuan untuk mensejahterakan keluarga-kelaurga yang kurang mampu,

yaitu membantu menyekolahkan anak-anak mereka.
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Di samping itu juga keberadaan panti ini untuk membimbing

anak-anak dan masyarakat yang ada untuk dapat mengerti tentang

agama, khususnya agama Islam.Panti asuhan berfungsi memberikan

pelayanan, informasi, konsultasi dan pengembangan keterampilan bagi

kesejahteraan sosial anak. Dalam masyarakat panti asuhan mempunyai

tugas dan tanggung jawab, antara lain :

a. Mencegah timbulnya permasalahan sosial.

b. Persiapan sosial masyarakat agar mengerti dan mau menerima

kehadiran kembali mereka dan membantu penyaluran mereka

berbagai sektor kerja.

c. Pengembangan individu dan keluarga mendorong atau

meningkatkan taraf kesejahteraan.

2. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menjabarkan kerangka

teoritis  untuk melihat peranan pembimbing dalam membina karakter anak

asuh. Penelitian ini masih bersifat abstrak maka untuk memudahkan

menghindari salah pengertian dan pemahaman terhadap penelitian ini

maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel sehingga menjadi

indikator-indikator yang akan digunakan sebagai landasan penelitian.

Konsep operasional ini juga mencari indikator-indikator yang

digunakan untuk mencari masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian

ini. Maka penulis menetapkan indikator-indikatornya sebagai berikut:

a) Pembimbing memberikan bimbingan terhadap sikap anak asuh.

b) Pembimbing memberikan bimbingan terhadap emosi anak asuh.
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c) Pembimbing memberikan bimbingan terhadap kepercayaan anak asuh.

d) Pembimbing memberikan bimbingan terhadap kebiasaan dan kemauan

anak asuh.

e) Pembimbing memberikan bimbingan terhadap konsep diri anak asuh.

f) Pembimbing memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada anak

asuhnya dalam kehidupan sehari-hari.

g) Pembimbing menciptakan suasana yang nyaman dan tentram.

h) Pembimbing memberikan motivasi kepada anak asuhnya.

i) Pembimbing bersikap tegas dalam hal disiplin.

j) Pembimbing bersikap demokrasi kepada anak asuhnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini tergolong deskriptif

kualitatif, yaitu memberi gambaran tentang peranan pembimbing dalam

membina karakter anak asuh di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah

Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Yatim Putera

Muhammadiyah Kota Pekanbaru terletak di jalan Kesuma No : 14

Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian
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Subjek penelitian ini adalah pembimbing di Panti Asuhan

Yatim Putra Muhammadiyah Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi

Kota Pekanbaru Propinsi Riau yang berjumlah 1 (satu) orang.

Pembimbing tersebut adalah yang menjadi responden atau informan

penelitian ini.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan pembimbing

dalam membina karakter anak asuh di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota

Pekanbaru Propinsi Riau.

H. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari objek yang

merupakan perhatian peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi

adalah pembimbing yang berjumlah 3 (Tiga) orang dan anak-anak di Panti

Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru yang berjumlah 35 (tiga

puluh lima) orang.

Sebagaimana permasalahan dan tujuan yang ditetapkan dalam

penelitian ini, adapun  teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu dengan menentukan

sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan tujuan mempertimbangkan

keterbatasan tenaga peneliti, waktu, dan biaya. (Suharsimi Arikunto,

2006:139).



30

Karena peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan

purposive sampling, maka sampel dalam peneliti ini adalah 1 (satu) orang

pembimbing dan 6 (enam) orang anak asuh di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru dengan mempertimbangkan anak yang sudah

mengerti terhadap sesuatu dan dapat dijadikan sampel dan memberikan

keterangan dengan objektif.

I. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dari penelitian ini adalah data yang di ambil langsung

dari pembimbing dan anak asuh di Panti Asuhan Yatim Putra

Muhammadiyah Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil

melalui bahan bacaan seperti buku-buku,dokumntasi dan internet yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti

J. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dalam

rangka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

peneliti menggunakan cara atau teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Ialah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu,

percakapan  dilakukan oleh deya 2 orang pihak yaitu pewawancara yang
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mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu.

2. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan

membuat catatan kecil, mendengarkan, melihat   dikaji dan dinilai secara

baik untuk memperoleh data.

3. Dokumentasi

Penulis memperoleh data dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip

yang dimiliki Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Pekanbaru.

K. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diklasifikasikan menurut permasalahan secara

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau

peristiwa secara menyeluruh. Penelitian ini kualitatif ini berasal dari

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dijelaskan dengan

menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya kemudian data

itu dianalisis secara kualitatif untuk diambil kesimpulan.

L. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mempunyai

sub-sub yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk lebih

jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
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Berisikan Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul,

Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional, Metode

Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan Sejarah Berdirinya Panti asuhan yatim putra

Muhammadiya Kota Pekanbaru, Visi, Misi dan

Kepengurusannya.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Dalam bab ini disajikan peranan pembimbing dalam membina

karakter anak asuh Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah

Kota Pekanbaru.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini disajikan penganalisaan terhadap fenomena dan

fakta dalam bab 3

BAB V : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran.


